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Zapytywano Rabbiego Eliezera: Jak daleko ma sięgać cześć dla ojca i matki? Odrzekł im: Baczcie i wiedzcie, co uczynił 

pewien obcy dla swego ojca w Aszkalonie, a imię jego Damma ben Netina. Przybyli do niego mędrcy, prosząc o drogie 

kamienie do szaty arcykapłańskiej, i dawali mu za nie sześć tysięcy. Ale klucz od kosztowności znajdował się u wezgłowia 

(śpiącego) ojca, a on nie chciał go niepokoić. 

Kidduszin 31 , 1; Awoda Zara 23,2 

. 
Zyciorys własny. · 

Urodziłem się w 1894 roku w Odessie, na Mołdawance, jako 
syn żydowskiego kupca. Na żądanie ojca aż do szesnastego roku 
życia wkuwałem hebrajski, Biblię, Talmud. W domu było mi cięż
ko, bo od rana do nocy zmuszano mnie do uczenia się mnóstwa 
mądrości. Odpoczywałem w szkole. Moja szkoła nosiła nazwę 
Odeskiej Szkoły Handlowej imienia Imperatora Mikołaja Pierw
szego. Uczyli się tam synowie cudzoziemskich kupców, dzieci ży
dowskich maklerów, dobrze urodzeni Polacy, starowiercy oraz moc 
drugorocznych bilardzistów. Podczas pauz zdarzało się nam nieraz 
wyskoczyć do portu na molo przeładunkowe czy do greckiej ka

wiarni, żeby pograć w bilard, albo na Mołdawankę, gdzie w piwniczkach pijaliśmy tanie 
beserabskie wino. Szkoły tej nie zapomnę także z tego powodu, iż nauczycielem francu
skiego był tam monsieur Vadaun. Był Bretończykiem i miał zdolności literackie, jak wszy
scy Francuzi. Nauczył mnie swego języka ojczystego, wbił mi do głovvy francuskich klasy
ków, dzięki niemu wszedłem w komitywę z francuską kolonią w Odessie i od piętnastego 
roku życia zacząłem pisać opowiadania po francusku. Pisałem je jakieś dwa lata, ale póź
niej zaprzestałem: pejzańskie typy i wszystkie autorskie rozmyślania vvychodziły mi bez
barwnie, tylko dialogi bytu udane. 

Później, po skończeniu szkoty, znalazłem się w Kijowie, a w roku 1915 -w Petersbur
gu. W Petersburgu bardzo cienko prządłem, nie miałem prawa do meldunku, starałem się 
unikać policji i mieszkałem kątem w suterenie na ulicy Puszkina u pewnego zeszmacone
go, zapitego kelnera. Wówczas też, w roku 1915, zacząłem nosić swoje utwory do redak
cji, ale zewsząd mnie przepędzano, wszyscy redaktorzy (nieboszczyk lzmaiłow, Posse i in-
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ni) klarowali mi, że powinienem starać się raczej o posadę subiekta, ale nie posłuchałem 
ich i w końcu 1916 roku znalazłem drogę do Gorkiego. I oto temu właśnie spotkaniu 
zawdzięczam wszystko i dotychczas vvymawiam imię Aleksego Maksymowicza z miłością 
i czcią. To on vvydrukował pierwsze moje opowiadania w listopadovvym zeszycie czasopi
sma ,,Letopis" w 1916 roku (zostałem za to opowiadanie postawiony w stan oskarżenia 
z 1001 art. KK), to on nauczył mnie niezvvykle ważnych rzeczy, a później, kiedy vvyjaśniło 
się, że dwie, trzy znośne moje młodzieńcze próby były przypadkovvym tylko sukcesem, że 
w literaturze jakoś mi nie idzie, i że piszę zdumiewająco źle-Aleksy Maksymowicz kazał 
mi iść między ludzi. 

I poszedłem między ludzi na siedem lat- od 1917do1924 roku. W ciągu tego czasu 
byłem żołnierzem na rumuńskim froncie, później służyłem w Czeka, w Ludovvym Komi
sariacie Oświaty, w ekspedycjach żywnościovvych w 1918 roku, w armii północnej wal
czącej z Judeniczem, w I Armii Konnej, w odeskim gubernialnym komitecie partyjnym, 
pracowałem jako redaktor odpowiedzialny w VII drukarni radzieckiej w Odessie, byłem 
reporterem w Petersburgu i w Tyflisie itd. Dopiero jednak w 1923 roku nauczyłem się 
vvyrażać swoje myśli jasno i niezbyt rozwlekle. Wówczas znów zabrałem się do pisania. 

Początek mojej działalności literackiej wiążę wobec tego z wiosną 1924 roku, kiedy to 
w czwartym numerze czasopisma „Lef" ukazały się moje opowiadania Sól, List, Śmierć 
Dołguszowa, Król i inne. 

Siergiejew Posad. Listopad 1924 
(Pierwodruk - w Almanachu Sowriemiennyje problemy - Moskwa 1926) 

Dopisek z 1932: 

Później znów nadszedł czas wędrówek, milczenia i gromadzenia sił. Mam teraz przed 
sobą początek nowej pracy. . 

•Wszystkie zamieszczone w niniejszym programie teksty J. Babla oraz materiały ze§ledztwa pisarza w tłumaczeniu J. Pomianowskiego pochodzą 

z książki: „Izaak Babel. Portret własny", Bydgoszcz 1994r. 
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Tłumacz uważa za stosowne uzupełnienie tego życiorysu materia/ami, zawartymi w aktach sprawy śledczej Nr 419, odna

lezionej w archiwach Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR. Do publikacji tych akt przyczynili się najbardziej 

Arkady Waksberg i Wital ij Szenta liński , wiceprezes komisji Związku Pisarzy ZSRR, zajmującej się od 1988 roku literackim 

dziedzictwem represjonowanych pisarzy sowiec~ich ; b)Ąo tych pisarzy prawie dwa tysi ące . 

Izaak Babell aresztowany został 16 maja 1939 roku, wkrótce pote m, gdy Ławrenty Beria zastąpił M i kołaj a J eżowa na 

stanowisku szefa aparatu represji . Protokół rewizji, przeprowadzonej w domku I tnim Babla fw Pieredielkinie pod Moskwą) 

i w jego moskiewskim mieszkaniu, stwierdza, że zabrano: 

„ 1). rozmaitych rękopisów-15 teczek, 2). notesów-11sztuk, 3). bloków z notatkami- 7 sztuk". 

Prowadzący śledztwo lejtnant NK\i\10 Sierikow pisze: 

„Babel l.E., ur. 1894 w Odessie; bezpartyjny, przed aresztowaniem - członek Związku Pisarzy Sowieckich, był aktyw

nym działaczem antysowieckiej organizacji w środowisku literackim. 

/ .. ./Dane agenturalne, zebrane w latach 1934 • 39, świadczą o antysowieckiej, trockistowskiej działalności Babla. 

Nasz informator doniósł, że ... " 

Oto fragmenty donosów anonimowego informatora: 

,,W listopadzie 1934 Babel powiedział: 

- Ludzie przyz~czajają się do aresztów, jak do zmian pogody. Przeraża uległość partyjnych i inteligencji wobec 

perspekty~ znalezienia się za kratami. Wszystko to jest charakterystyczną cech<1 naszego reżimu. Trzeba, żeby 

choć paru ~bitnych ludzi zostało na czele kraju. Ale skąd ich wzią ć, nikogo już nie ma ... 

O procesie prawicowo-trockistowskiego bloku B. Powiedział: 

- Monstrualny proces. Monstrualny, bo przeraża w nim ograniczenie, prymityzowanie wszystkich problemów ... 

W lutym 1939 B. Powiedział: 

- Obecnie kierownictwo partii doskonale rozumie, choć tego otwarcie nie powie, kim są ludzie tacy, jak Rakowski, 

Sokolnikow, Radek, Kolcow itd. Ludzie ci odznaczali się talentem i wysoko wznieśli się ponad- bardzo przeciętny 

- poziom umysło~ obecnego kierownictwa, ale skoro mogli mieć jakikolwiek wpływ na siły społeczne, to kierow

nictwo nie miało litości: aresztować i rozstrzelać!" 

[)opiero 35 dni po uwi ęzieniu Babla Beria podpisał nakaz jego aresztowania. Ale ju ż 29 maja 1939 roku zaczęlo si ę 

przesłucha nie pisarza. Trwało kilka dni i nocy bez przerwy, bez snu. Oto zaprotokołowane rezultaty: 

„Dłuższy czas byłem związany z trockistami, znajdowałem się pod ich politycznym wpływem.„ Krytyk Woroński 

skłonił mnie do pisania przeciw interesom mas, przeciw partii.„ 

Pewnego razu, w 1924 roku, Worońs·ki zaprosił mnie do siebie, twierdząc, że Bagrycki przeczyta nam - dopiero co 

ukończony- poemat «Duma o Opanasie». Prócz mnie, Woroński zaprosił Leonowa i Wsjewoloda Iwanowa„. Wkrót

ce zjawił się Trocki w towarzystwie Karola Radka. Wysłuchawszy poematu Bagryckiego, ~raził się o nim pochleb

nie, a następnie zaczął pytać nas po kolei o nasze plany twórcze i przeżycia. 

Nigdy więcej Trockiego nie spotkałem. " 
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Śledczy Sierikow komentuje zeznania Babla: 

„jak zeznał Babel, stały kontakt z trockistami miał wpływ na jego twórczość. W «Annii konnej» opisał on same okru

cieństwa i bezeceństwa wojny domowej. Akcentował tylko krzykliwe i dosadne epi~ całkowicie przemilczafalc rolę 

partii .... «Opowiadania odeskie» -S<J w rozbracie z rzeczywistośc:i<1 sowiecką. 

Babel zeznał, że prowadził antysowieckie rozmo~ wśród pisarzy, jak Olesza i Katajew, artystółłi jak Michoels i reży
serów filmu, jak Aleksandrow i Eisenstein. 

Babel zeznał też, że w 1933 roku nawi<1zał za pośrednictwem I/ii Erenburga szpiegowskie kontakty z francuskim 

pisarzem Andre Malraux, któremu przekazał informacje o stanie sowieckiego lotnictwa, o uzbrojeniu i strukturze 

Armii Czerwonej, o gospodarce naszego państwa, o zakresie aresztowań i nastrojów inteligencji." 
Oto odpowiednie fragmenty zeznań Babla: 

„Erenburg zapoznał mnie z Malraux, którego cenił oodzwyczaj wysoko, widzilc w nim jednego z oojwybitniejszych 

przedstawicieli młodej lewicy francuskiej ... Malraux ~rażal się nader pochlebnie o mnie, jako pisarzu ... 

Kolejne spotkanie moje z Malraux miało miejsce w 1935 roku na kongresie w obronie leu/tury, w Paryżu. Z p<JCZiltku 

nie było mnie w uzgodnionym składzie sowieckiej delegacji, lecz- jale się później dowiedziałem - zostałem wraz 

z Pasternakiem dokooptowany do delegacji w rezultacie nalegań Malraux ... " 

Z tym wszystkim 19 czerwca 1939 roku Babel podpisał protokół śledztwa przyznając, że„jest winny wszystkich zarzu· 

canych mu przestępstw". Sprawa nie zostaje jednak skierowana do sądu. Najwyraźniej chodziło o zbyt małą ilość nazwisk 

wymienionych w zeznaniach oskarżonego i sądzić wolno, że przewidziana była dla niego rola koronnego świadka oskarżenia 

w kolejnych procesach. Lejtnanta Sierikowa zastępują kolejno Kuleszow, Akopow, Szwarcman i Rodos. Protokoły sporządzone 

przez dwóch ostatnich, Beria nazwał „arcydziełem sztuki śledc:zej". O co w nich chodziło, wiadomo z odwołań Babla, 

zachowanych w aktach. 

1Opaździernika1 939 roku Babel odwołuje swoje zeznania: 

„Proszę prowadz<1cych śledztwo wzi<1ć pod uwagę, że-~ już w więzieniu -popełniłem przestępstwo: oszkdlo

wałem szereg osób ... " 

5 listopada 19 39 roku Babel pisze na strzępku papieru odwołanie do prokuratury generalnej ZSRR, prosząc o" wysłucha

nie go". Nie otrzymując odpowiedzi, ponawia prośbę; pismo jest niewyraźne, Babel dawno nie ma swoich okularów. W grud
n i u pisze po raz trzeci: 

„Podczas pobytu w więzieniu wewnętrznym NKWD napisałem dwa podania do Prokuratury Zwi~ zawiadamia

jąc, że moje zeznania obcii#Żają niewinnych ludzi. Losu tych podań nie znam. Myśl, że moje zeznania nie tylko nie 

sluż'I sprawie prawdy, lecz nadają śledztwu fałszywy bieg- nieustannie mnie dręczy ... Przypisuję tam działania 

antysowieckie i antysowieckie tendencje pisarzom - I.Erenburgowi, T.Konowalowowi, Marii Fejerowicz, L. Tu mer· 

manowi, O.Brodskiej i grupie dziennikarzy- J.Krigerowi, ).Bennontowi, Tatianie Tess. Wszystko to kłamstwo, zupe

łnie bezpodstawne. Ludzi tych znałem jako uczci~ch i ofiarnych obywateli sowieckich. Przyczyni# tych potwarzy 

jest moja własna małoduszność, okazana podczas śledztwa." 

Akt oskarżenia jest wreszcie gotów. Opiera się na artykułach 58/1 a, 58/8 i 58/11 KK. Babel jak się okazuje -

11 1. Był czynnym członkiem trockistowskiej, kontrrewolucyjnej organizacji. 

2. Prowadził działalność szpiegowski# na zlecenie ~iadu francuskiego i austriackiego. 

3. Przygoto~al akty terroru wobec kierownictwa partii i państwa." 

Do aktu dołączone jest ostatnie zdjęcie Babla. Twarz ma na nim obrzękłą, lewe oko podbite. 

Dzień przed rozprawą sądową, 25 stycznia 1940 roku, Babel pisze ostatnie odwołanie, prosząc o spotkanie z prokurato

rem, bo musi„złożyć krótkie oświadczenie, istotne dla sprawy, jako że w zeznaniach oczerniony jest szereg zupełnie 
niewinnych osób ... " 

Wydaje się niewątpliwe, że te właśnie odwołania przesądziły o jego losie. Dla sowieckiego aparatu sprawiedli'MJŚCi pisarz był już 

bezużyteczny 26 stycznia 1940 roku, w więzieniu Butyrki, w gabinecie Berii zasiadło trój()'j()bowe kolegium. Przewodniaył Ulrich, 

ławnikami byli Kandybin i Dmitriew. Rozprawa trwała 20 minut Obeszło się bez obrońcy. Izaak Babel skazany został na śmierć. 
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Czytamy w aktach: 

11Wyrok został wykonany 27 stycznia 1940 roku w Moskwie. Brak danych co do miejsca pochówku." 

Wdowa, Antonina Pi rożkowa i córka Lidia przez lata utrzymywane były w przeświadczeniu, że Babel jest w obozie, tylko 

bez prawa korespondencji. Nawet Erenburg tę wersję kolportował. 

Po śmierci Stalina i likwidacji Berii, dzięki usilnym staraniom wdowy i pozostałych przy życiu przyj aciół, prokurator woj

skowy, podpułkownik Dołżenko zgodził się na rewizję sprawy. Pisarze - Erenburg i Katajew złożyli oświadczenia, podkreślając 

zasługi pisarskie Babla i qitując najwyższe oceny jego twórczości, wydane niegdyś przez Majakowskiego, Gorkiego, Tomasza 

Manna, Hemingwaya, Malraux. W rezultacie kolegium wojskowe Sądu Najv.')'ŻSzego ZSRR 23 grudnia 1954 roku wydaje 

orzeczenie, uchodzące za akt rehabilitacji zabitego pisarza: 

11Wyrok Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR z 2611940 w sprawie Babla l.E. unieważnić w związku 

z ujawnieniem nowych dla sądu okoliczności i tym samym sprawę umorzyć." 

To samo kolegium po 6 tygodniach rozsyła tajny okólnik do prokuratu1y generalnej, KGB i MSW: 

11Zawiadomić Pimżkową o rehabilitacji Babla i o tym, że zmarł on w trakcie odbywania kary 17 marca 1941 roku." 

W styczniu11964 roku prokuratura wojskowa kieruje do KGB wniosek o przekazanie jej rękopisów Babla, skonfiskowa-

nych w trakcie rewizji 16 maja 1939 roku. Oto odpowiedź: 

„Zawiadamiamy, że wspomniane rękopisy i notesy nie zachowały się." 
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ZMIERZCH 
(opowiadanie) 

Pewnego razu Lowka, młodszy z braci Krzyków, ujrzał Tabt córkę Lubki Kozak. Tabl - to po rosyjsku gołębica. Ujrzał ją 

i zniknął z domu na trzy dni. Kurz cudzych ulic i geranie w cudzych oknach dawały mu pociechę. Po trzech dobach Lowka 

wrócił do domu i zastał swego ojca w ogródku. Ojciec jadł kolację. Madam Gorobczyk siedziała sobie przy mężu i rozglądała 

się dookoła tak, jakby kogo zabiła. 

- Precz mi z oczu, ty ordynusie - powiedział Krzyk senior widząc Lowkę. 

- Tatusiu - odparł Lowka - niech tatuś lepiej weźmie kamerton i nastroi sobie uszy. 

- Bo o co chodzi? 

- Bo jest jedna panna - powiedział syn - ma blond włosy. Nazywa się Tabl. Tabl - to po rosyjsku gołębica. Oko mi 

zbielało, jak zobaczyłem tę pannę. 

- Oko ci zbielało przez byle pomywaczkę- powiedział Krzyk senior-a jej mamusia to bajzelmama. 

Słysząc te słowa rodzicielskie Lowka zakasał rękawy i podn16sl na ojca świętokradczą rękę. Ale madam Gorobczyk zerwała 

się ze swego miejsca i stanęła między nimi. 

- Mendel-wrzasnęła - nabij Lowce pysk! Wyjadł mi z garnka jedenaście kotletów ... 

- Zeżarłeś matce jedenaście kotletów! - krzyknął Mendel i podszedł do syna, ale on wywinął mu się, wybiegł z podwó-

rza, starszy zaś jego brat, Benia, ruszył za Lowką. Aż do wieczora snuli się po ulicach, dławili się drożdżami, na których rośnie 

zemsta, aż w końcu Lowka powiedział do swojego brata, któremu sądzone było już za kilka miesięcy zostać Benią Królem. 

- Ben i u - powiedział -weźmiemy to na swoje sumienie i ludzie będą nam potem nogi całować. Stukniemy tatę, na całej 

Mołdawance nikt już nie mówi o nim Mendel Krzyk. Cała Mołdawanka woła teraz na niego Mendel Pogrom. Stukniemy tatę, 

bo czy można w ogóle dłużej czekać? 

- Jeszcze nie czas - odpowiedział Beniek- ale czas nadchodzi. Słuchaj, jak się czas zbliża, i daj mu nadejść. Ustąp mu 

z drogi, Lowka. 

I Lowka ustąpił, żeby czas mógł spokojnie nadejść. Czas, ten sędziwy płatniczy, ruszył więc w drogę i spotkał na niej 

Dwojrę, siostrę Króla, później furmana Manassego, wreszcie- ruską dziewczynkę, Marusię Jewtuszenko. 

Jeszcze dziesięć lat temu znałem takich, którzy chcieli spać z Dwojrą, córką Mendla o przezwisku Pogrom, ale teraz pod 

brodą Dwojry zwisa wole i oczy wyłażą jej z orbit. Nikt nie chce już spać z Dwojrą. Oto jednak znalazł się niedawno starszawy 

wdowiec z dorosłymi córkami. Potrzebna mu była półtoratonowa rolwaga i para koni. Dowiedziawszy się o tym, Dwojra uprała 

sobie swoją zieloną suknię i rozwiesiła ją na podwórku. Miała zamiar iść do wdowca, żeby się wywiedzieć, czy bardzo jest stary, 

jakie konie są mu potrzebne i czy można będzie wziąć go sobie. Ale Krzyk senior nie chciał żadnych wdowców. Zabrał zieloną 

suknię, schował ją na swojej rolwadze i pojechał do roboty. Dwojra rozdmuchała żelazko, żeby wyprasować suknię, ale już jej 

nie znalazła. Wówczas Dwojra upadła na ziemię i dostała ataku. Bracia zawlekli ją pod pompę i polewali wodą. Ludzie, czy nie 

poznać tu od razu ręki ich ojca, człowieka o przezwisku Pogrom? 
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Teraz -co do Manassego, starego furmana. Konie, w które jeździł, nazywały się Frejlina i Król Salomon. Na swoje nieszczę

ście dowiedział się on, że konie starego Bucisa i Froima Gracza, i Chaima Drąga podkute są gumą . Mając to na uwadze, 

Manasse poszedł do Piatirubla i podkul gumą Króla Salomona. Manasse lubił Króla Salomona, ale Krzyk senior powiedział mu 

na to: 

- ja nie jestem Chaim Drągani Mikołaj Drugi, żeby moje konie podkuwać gumą. 

Wziął Manassego za hals, wciągnął go na swoją rolwagę i wyjechał z podwórza. Manasse wisiał na wyprężonym jego 

ramieniu jak na szubienicy. W niebie gotował się zmierzch, zmierzch gęsty jak konfitury, dzwony zawodziły w cerkwi Świętego 

Aleksego, słońce zapadało się już za Bliskie Młyny i Lowka, gospodarski syn, wlókł się za rolwagą jak pies za swoim panem. 

Ludzie biegli hurmem za wozem Krzyków, jakby to była karetka pogotowia, Manasse zaś niezmordowanie wisiał na 

żelaznej ręce Mendla. 

- Tatusiu - powiedział wtedy do ojGJ Lowka - ojciec mi ściska serce tą ręką, niech je ojciec puści, niech ono lepiej 

poniewiera się w kurzu. 

Ale Mendel Krzyk nawet się nie odwrócił. Koniec cwałowały, łomotały koła i ludzie mieli cały cyrk. Rolwaga skręciła na 

Dalnicką do kuźni Iwana Piatirubla. Mendel wytarł ścianę swoim woźnicą i cisnął go w kuźni na kupę żelastwa. Wówczas 

Lowka pobiegł po wiadro wody i wylał ją na starego furmana. Ludzie, czy nie poznać tu od razu ręki Mendla, ojca Krzyków, 

człowieka o przezwisku Pogrom? 

- Czas nadchodzi - powiedział swego czasu Beniek i brat jego, Lowka, ustąpił z drogi, aby czas mógł nadejść. I tak stał 

sobie Lowka z boku dopóty, dopóki Marusia Jewtuszenko nie zaczęła chodzić z brzuchem. 

- Marusia chodzi z brzuchem - zaczęli szeptać ludzie, a Krzyk senior śmiał się tylko słuchając tych szeptów. 

- Marusia chodzi z brzuchem -powtarzał i1 śmiał się jak dziecko-biada całemu Izraelowi, a co to właściwie za Marusia? 

W tej właśnie chwili Beniek wyszedł ze stajni i położył dłoń na ramieniu swego ojca. 

- Ja mam słabość do kobiet-powiedział Benia poważnym tonem i dał ojcu dwadzieścia pięć rubli, ponieważ chciał, żeby 

skrobanka była wykonana przez lekarza i w szpitalu, a nie w mieszkaniu Ma rusi. 

- Ja jej dam te całe pieniądze-odparł ojciec- i już ona zrobi sobie skrobankę, żebym tak doczekał szczęśliwej godziny. 

Następnego dnia o zwykłej porze Mendel wyjechał wozem, do którego zaprzągł Bandytę i Połowicę, podczas obiadu zaś 

zjawiła się na podwórzu Krzyków Marusia Jewtuszenko. 

- Beniek- powiedziała - przecież ja cię kochałam, łajdaku! 

I cisnęła mu w twarz dziesięć rubli. Dwa papierki pięciornblowe -to jest razem tylko dziesięć i ani grosza więcej. 

- No, to stukniemy tatusia -powiedział wtedy Benia do brata swojego, Lwa, i siedli obydwaj na ławce u wrót, a obok nich 

przysiadł Semen, syn stróża Anisima, osobnik lat siedmiu. I kto by powiedział, że takie siedmioletnie, małe nic już umie kochać 

i już umie nienawidzić? Kto mógł wiedzieć, że to małe nic kocha Mendla o przezwisku Pogrom, a ono go właśnie kochało. 

Bracia siedzieli na ławce i rachowali, ile właściwie lat może mieć ich tatuś i jaki ogon ciągnie się za tymi sześćdziesięcioma 

latami, Semen zaś, syn stróża Anisima, siedział sobie obok nich. 

Słońce nie zdążyło się jeszcze wtedy ukryć za Bliskimi Młynami . Bluzgało w chmury jak krew z rozprutego wieprza i na 

ulicach łomotały już rolwagi starego Bucisa, wracającego po roboczym dniu. Krowiarki doiły już trzeci raz swoje krowy i robotnice 

madam Parabellum wnosiły na jej ganek wiadra wieczornego mleka. Madam Parabellum stała na ganku i plaskała w dłonie. 

- Hej, baby- krzyczała - znajome i nieznajome, pani Berto, lodziarki i pachciarki! Prędzej, do wieczornego udoju! 

Berta lwanowna, nauczycielka niemieckiego, która brała za lekcje dwie kwarty mleka, swoją porcję wzięła pierwsza. Za 

nią podeszła Dwojra Krzyk, tylko aby popatrzeć, ile też wody dolata do mleka madam Parabellum oraz ile dosypała sody. 

Ale Beniek odwołał siostrę na stronę. 

- Dziś wieczorem-powiedział-jak tylko zobaczysz, że stary nas morduje, podejdź do niego i rozwal mu łeb durszla

kiem. I niech będzie koniec z firmą Mendel Krzyk i Synowie. 

- Amen i w dobrą godzinę- odpowiedziała Dwojra i wyszła za wrota. Zobaczyła wtedy, że Semen, syn Anisima, zniknął 

już z podwórza i że cała Mołdawanka schodzi się w gości do Krzyków. 

Mołdawanka waliła całymi gromadami, jakby na podwórzu Krzyków miano grać w piłkę . Ludzie szli tak, jak się idzie na 
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plac jarmarczny drugiego dnia świąt wielkanocnych. Majster kowalski, Iwan Piatirubel, zabrał nawet synową w ciąży i swoich 

wnuków. Stary Bucis sprowadził kuzynkę, która przyjechała do morskich kąpieli z Kamieńca Podolskiego. Tabł przyszła z Rosja

ninem. Opierała się na jego ramieniu i bawiła się wstążką wplecioną w warkocz. Ostatnia przygalopowała Lubka Kozak na 

dereszowatym ogierze. I tylko Froim Gracz przyszedł sam, rudy jak rdza, jednooki, w brezentowej swojej kurtce. 

Ludzie rozsiedli się w ogródku i rozpakowali przyniesione prowianty. Wyrobnicy zzuli buty, posłali dzieci po piwo i złożyli 

głowy na brzuchach swoich żon . I wówczas Lowka powiedział do Beńka, swego brata. 

- Mendel Pogrom to jednak nasz ojciec- rzekł Lowka. - Madam Ciorobczyk to nasza matka, a ludzie to psy. Wszystko, co 

robimy, to dla psów. 
- Trzeba rzecz przemyśleć- odparł Beniek, ale nie zdążył wypowiedzieć tych słów, gdy na Gołowkowskiej rozległy się 

gromy. Słońce wystrzelilo w górę i zawirowało jak czerwona miska na ostrzu piki. Rolwaga starego waliła ku wrotom. Połowica 

była cała w pianie, Bandyta rwał uprząż. Stary wywijaf biczem nad rozhukanymi końmi. Rozkraczył ogromne nogi, malinowy 

pot kipiał na jego twarzy, wyrykiwał pieśni pijanym głosem. I wtedy wlaśnie Semen, syn Anisima, przemknął się jak żmijka obok 

czyichś nóg, wypadl na ulicę i wrzasnął ze wszystkich sil: 

- Wuju Krzyk, niech wuj zawraca, bo wujowe syny chcą dać wycisk wujowi ... 

Ale już było za późno. Spieniony zaprzęg starego Krzyka wjechał na dziedziniec. Stary podniósł bicz, otworzył gębę i nic 

nie powiedział. Siedzący w ogródku ludzie bałuszyli na niego oczy. Beniek stal na lewej flance, pod gołębnikiem, Lowka 

stercza! na prawej flance, przy budce stróża. 
- Sąsiedzi i gospodarze! - powiedział Mendel Krzyk bardzo cicho i opuścH bicz. - Patrzcie na krew z krwi mojej, jak 

podnosi na mnie rękę. 

Zeskoczywszy z rolwagi stary rzucił się na Benię i rozkwasił mu oo.; pięścią. Lowkazdążył ~~i zrobił, co~· Przetasowal 

ojcu gębę jak nową talię. Stary był jednak uszyty z niedzisiejszego materialu i~ szvvy mial spawane żelazem. Merdel wykręcił 

Lowce ręce i rzucił~ na ziemię obok brata. Siadł Lowce na piersi i kobiety zmrużyły oczy, żeby nie widzieć wybitych zębów starego 

i twarzy zalanej kiwią. Ale w tej właśnie chwili mieszkańcy nieporównanej Mołdawanki usłyszeli szybkie kroki [)M)jry i jej głos. 

- Za Lowkę-zawołała - za Beńka, za mnie, Dwojrę, za wszystkich ludzi! - i rozwaliła staremu glowę durszlakiem. Ludzie 

pozrywali się na nogi i pobiegli ku nim wymachując rękoma. Zawlekli starego pod pompę, jak niegdyś Dwojrę, i otworzyli kran. 

Krew spływała korytem jak woda i woda płynęła jak krew. Madam Gorobczyk przecisnęła się bokiem przez ciżbę i podeszła 

bliżej wróblimi skokami. 

- Odezwij się Mendel - powiedziała szeptem. - Krzyknij coś, Mendel. .. 

Ale słysząc na dziedzińcu tylko ciszę i widząc, że stary przyjechał po robocie, a konie nie wyprzężone i nikt nie leje wody 

na rozgrzane piasty, kobieta rzuciła się do ucieczki i biegła przez dziedziniec jak pies na trzech nogach. I wówczas sąsiedzi 

podeszli bliżej . Stary Krzyk leżal z zadartą brodą. 

- Kryska - powiedział Froim Gracz i odwrócił się. 

- Po wszystkim-powiedzial Chaim Drąg, ale majster kowalski, Iwan Piatirubel, pomachał mu przed nosem wskazującym 

palcem. 
- Trzech na jednego- powiedział Piatirubel-wstyd dla całej Mołdawy, ale jeszcze nie wieczór. Jeszcze nie widziałem 

takiego faceta, co by wykończy! starego Krzyka ... 

- To już wieczór- przerwał mu Arie-Lejb, który zjawił się nie wiadomo skąd- to już wieczór, Iwanie. Niech ruski człowiek 

nie mówi 11 nie11
, kiedy mu życie powiada, że 11tak". 

Arie-Lejb przykucną! obok starego Krzyka, wytarł mu chustką wargi, pocałował go w czoło i opowiedział mu o królu 

Dawidzie, o królu żydowskim, który mial wiele żon, wiele ziemi i skarbców, o królu, który wiedział, kiedy ma płakać. 

- Nie skowycz, Arie-Lejb- krzyknął do niego Chaim Drąg i pchnął go w plecy- po co te żałobne pienia, nie jesteś u siebie 

na cmentarzu! 

I zwracając się do starego Krzyka Chaim Drąg powiedział: 

- W;tawaj, stary tragarzu, przepłucz sobie gardło, powiedz nam coś tłustego, jak to umiesz, stary ordynusie, i przyszykuj 

parę wozów na jutro, bo muszę wozić makuchy ... 
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I wsz.yscy dookoła czekali, co Mendel powie o tych wozach, ale Mendel długo milczał, później otworzył oczy i rozwarł 

usta zapchane biotem i włosami, a krew wystąpiła mu między zębami. 

- Nie mam żadnych wozów-powiedział stary Krzyk- synowie mnie zatłukli. Niech synowie się teraz rządzą. 

Ale nie trzeba wcale zazdrościć tym, co rządzili teraz gorzkim dziedzictwem Mendla Krzyka. Nie trzeba im zazdrościć, bo 

wszystkie żłoby w stajni dawno pogniły, a połowę kół trzeba było okuć na nowo. Szyld nad wrotami rozpadł się, nie można na nim 

było przeczytać ani słowa, a woźnice zdarli już ostatnią bieliznę. Pół miasta siedziało w kieszeni u Mendla Krzyka, ale konie, 

wyjadając owies ze żłobów, zlizały cyfry nakreślone kredą na ścianie. Cały dzień do oszołomionych spadkobierców przychodzili 

jacyś chłopi żądając zapłaty za sieczkę i jęczmień. Cały dzień przychodziły kobiety i wykupywały z zastawu złote obrączki oraz 

niklowane samowary. Spokój ulotnił się z domu Krzyków, ale Benia, któremu sądzone było już za kilka miesięcy zostać Benią 

Królem, nie skapitulował i zamówił nowy szyld „Przedsiębiorstwo Przewozowe Mendel Krzyk i Synowie". Miało to być wypisane 

złotymi literami na błękitnym tle i przesypane podkowami emaliowanymi na brąz. Benia kupił jeszcze belę pasiastego drelichu na 

gacie dla furmanów i partię niebywałego drewna do remontu platform. Wynajął Piatirubla na cały tydzień i wprowadził kwity dla 

każdego klienta. Pod wieczór dnia następnego-to przecież trzeba zrozumieć-był bardziej zmęczony, niż gdyby zrobił piętnaście 

kursów z przystani Kawonowej na dworzec Odessa Towarowa. A wieczorem - to też powinniście wiedzieć- nie znalazł w domu 

ani okruszyny chleba i ani jednego czystego talerza. A teraz zastanówcie się chwilę nad chamską zajadłością madam Gorobczyk. 

Pokoje były rełne nie wymiecionych śmieci, wyborną studzieninę cielęcą trzeba było rzucić psom. I madam Gorobczyk tkwiła 

przy mężowskiej pryczy jak zmokła wrona na jesiennej gałęzi. 

- Miej na nich oko - powiedział wówu.as Beniek do młodszego brata - trzymaj ich pod mikroskopem, tych państwa 

młodycln, bo zdaje mi się, Lowka, że oni już coś przeciw nam knują. 

Tak właśnie odezwał się do Lowki starszy brat, widzący wszystko na wskroś swoim wzrokiem Beni Króla, ale ten pastuch 

Lowka nie uwierzył i położył się spać. Jego ojciec też już chrapał na swoich deskach, a madam Gorobczyk przewracała się 

z boku na bok. Spać jej nie dawał niedobry charakter. W końcu i ona zasnęfa. Gwiazdy rozsypały się za oknem jak żołnierze, 

kiedy idą na rozkaz za stodołę, zielone gwiazdy na niebieskim tle. Gramofon u Piotrka Owsianicy, sąsiada z przeciwka, grał 

żydowskie piosenki, później gramofon też zamilkł. Noc zajęta była własnymi swoimi sprawami i powietrze, szczodre powietrze 

wdzierało się przez okno do Lowki,, młodszego z braci Krzyków. Lowka lubił powietrze. Leżał sobie i oddychał, i drzemał, 

i rozkoszował się tym powietrzem. Czuł się wyśmienicie i było tak dopóty, dopóki od ojcowskiej pryczy nie doszedł go szelest 

i skrzyp. Chłopak przymknął wtedy oczy i nastawił uszu. Stary wydobył spod poduszki sakwę z pieniędzmi i przerzucił przez 

ramię długie buty. Lowka pozwolił mu wyjść. Bo i dokąd mógł pójść ten stary pies? Ale później chłopak poszedł w ślad za ojcem 

i zobaczył, że Beniek skrada się drugą stroną podwórza trzymając się ściany. Stary po cichutku poszedł do wozowni, wsunął 

głowę do stajni i gwizdnął na konie, a konie się zbiegły, żeby poczochrać pyski o głowę Mendla. Noc stała na dziedzińcu, 

przesypana gwiazdami, granatowym powietrzem i ciszą. · 

- Pssst - przyłożył Lowka palec do warg i Beniek, który skradał się z drugiej strony dziedzińca, też przyłożył do warg 

palec. Stary Krzyk pogwizdywał na konie jak na małe dzieci, później przebiegi między wozami i rzucił się do wrót. 

- Anisimie- powiedział cicho i puknął w okienko stróżowskiej budki. -Anisimie, serdeczny mój, odemknij mi wrota. 

Anisim wylazł ze stróżówki, skołtuniony jak stóg siana. 

- Panie gospodarzu -powiedział Anisim -proszę was z duszy serca, nie poniżajcie się przede mną, prostym u.łowiekiem. 

Odpocznijcie sobie lepiej, gospodarzu„. 

- Ty mi wrota odemkniesz-szepnął stary jeszcze ciszej-wiem to dobrze, Anisimie, serdeczny mój ... 

- Wracaj do swojego lokalu, Anisimie-powiedział wtedy Benia, podszedł do stróżówki i położył dłoń na ramieniu swego 

taty. I Anisim zobaczył tuż przed swoimi oczyma twarz Mendla, o przezwisku Pogrom, białą jak papier, i odwrócił się, żeby nie 

widzieć, że jego gospodarz ma właśnie taką twarz. 

- Nie bij mnie, Beniuś- powiedział stary Krzyk cofając się o krok - kiedy się skończą cierpienia twojego ojca? ... 

- Mały człowieku - odparł Beniek - jak ojciec mógł powiedzieć to, co powiedział? 

- Moglem - krzyknął Mendel i uderzył się pięścią po głowie. - Mogłem! - krzyknął ze wszystkich sił i zachwiał się jak 

epileptyk. -Oto stoję pośrodku mojego obejścia, w którym minęła mi połowa ludzkiego życia. Te ściany widziały mnie jako 
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ojca moich dzieci, jako męża , jako gospodarza moich koni . Widziały moją sławę i dwadzieścia moich ogierów, i dwanaście 

platform okutych żelazem. Widziały moje nogi, niewzruszone jak słupy, i moje ręce, zawzięte moje ręce . A teraz, drodzy 

synowie, otwórzcie mi wrota i niech będzie dzisiaj tak, jak ja chcę, niech wyjdę spośród tych ścian, które za wiele widziały ... 

- Tatusiu - odparł Benia nie podnosząc oczu - niech tatuś wraca do swojej małżonki . 

Ale Mendel nie miał po co wracać do madam Gorobczyk. Ona sama przybiegła do sieni i zaczęła tarzać się po ziemi 

wywijając starymi, pożółkłymi nogami. 

- Aj- krzyczała tłukąc się na ziemi -Mendlu, synowie moi, moje bękarty ... Coście ze mną porobili, bękarty, gdzieście 

podziali moje włosy, moje ciało, moje zęby, gdzie moja młodość? ... 

Starucha skowytała, rwała na sobie koszulę, podniosła się i zakr~::iła się w miejscu jak pies, który chce się ugryźć w ogon. 

Podrapała synom twarze, potem synom całowała twarze i szarpała ich za policzki. 

- Stary złodzieju - krzyczała madam Gorobczyk, rzucała się na męża i rwała mu wąsy-stary złodzieju , mój stary Men

dlu„. 

Wszyscy sąsiedzi zbudzili się od tego krzyku i całe obejście zbiegło się do sieni, a dzieci z gołymi brzuchami zadęły w swoje 

świstawki. Mołdawanka znów zbiegła się do awantury. I Benia Krzyk, siwiejąc ze wstydu, co każdy mógł widzieć, z trudem 

skłonił swoją młodą parę, aby weszła do mieszkania. Rozpędził ludzi kijem, wypchnął ich za wrota, ale Lowka, jego młodszy 

brat, wziął go za kołnierz i zaczął tarmosić jak gruszkę. 

- Ben i u - powiedział - my dręczymy tego starego„. Płakać mi się chce, Beniu ... 

- Płakać ci się chce - odpowiedział Benia, nabrał pełne usta śliny i plunął Lowce w twarz. -Mały człowieku -szepnął -

podły bracie, rozwiąż mi ręce i nie plącz mi się pod nogami. 

I Lowka rozwiązał mu ręce. Chłopak spał w stajni do brzasku, a później zniknął z domu. Kurz cudzych ulic i geranie 

w cudzych oknach dawały mu pociechę. Chłopak przemierzył szlak smutku, wałęsał się dwie doby, a kiedy wrócił na trzeci 

dzień, zobaczył błękitny szyld, jarzący się nad domem Krzyków. Błękitny szyld pchnął Lowkę w samo serce, aksamitne obrusy 

zaćmiły Lowce wzrok, aksamitnymi obrusami zasłane były wszystkie stoły i wielkie mnóstvvo gości śmiało się w ogrodzie. 

Dwojra w białym czepku kręciła się między gośćmi, krochmalone baby błyszczały wśród trawy jak emaliowane czajniki, a za

taczający się czeladnicy, już bez marynarek, złapali Lowkę i WP::chnęli go w głąb mieszkania. Tam siedział już Mendel Krzyk, 

najstarszy z Krzyków, z pokiereszowaną twarzą. Uszer Bojarski, właściciel firmy „Szedewr", garbaty krojczy Jefim i Benia Krzyk 

krzątali się wokół poturbowanego starca. 

- Jefimie - mówił Uszer Bojarski do swojego krojczego - niech pan będzie taki łaskaw podejść do nas bliżej i niech pan 

wykalkuluje dla mesje Krzyka kolorowy garniturek prima, jak dla siebie samego, i niech pan postara się trochę go wybadać, na 

jaki właściwie materiał on liczy- na angielski marynarski na dwurzędówki, na angielski wizytowy do jednorzędówek, na łódzki 

demisezonowy czy na moskiewskie sukno„. 

- Jaki garnitur chciałby sobie właściwie tatuś sprawić? -zapytał wtedy Benia seniora Krzyka - niech tatuś zezna bezpo

średnio panu Bojarskiemu. 

- Jakie masz serce dla swojego ojca - odpowiedział tato Krzyk i poszukał palcem łzy w oku - taki mi sprawisz garnitur. 

- O tyle, o ile tatuś nie służy w marynarce - przerwał Benia ojcu - to najlepszy dla niego będzie ten wizytowy. Na 

początek zróbcie mu garnitur pasujący na każdą okazję. 

Mesje Bojarski, skłonił się i nadstawił ucha. 

- Proszę jaśniej, wyszczególnić swoją myśl - powiedział. 

- Bo ja uważam - odparł Benia - że Żyd nie pierwsz.ej młodości, Żyd, który przeszedł przez swoje życie goły i bosy 

i umorusany jak katorżnik z wyspy Sachalin„. I teraz, kiedy on, Bogu dzięki, doszedł do tych późnych lat, to czas już zrobić 

koniec z tą bezterminową katorżną harówką, trzeba, żeby sobota była sobotą ... 
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Seweryn Pollak 

IZAAK BABEL I JIEGO DRAMATY 
CZYLI PATOS SCEPTYCZNY 
(fragmenty) 

/ .. ./w 1927 roku, ukazał się nakładem „Roju" niewielki zbiór przekładów nowel rosyjskich, od otwierającej go noweli 

Zamiatina zatytułowany Ludzie jaskiniowi. Zbiór ten, poprzedzony przedmową Juliusza Kadana-Bandrowskiego, pełną ludz

kiej serdeczności i szczerej chęci zrozumienia bądź co bądź przeciwników politycznych spoza granicy i ideologicznych barier, 

bodaj po raz pierwszy przynosił polskim czytelnikom opowiadania Zamiatina, Sejfu Ili ny, Lidina, Pilniaka- i na pewno po raz 

pierwszy zapoznał go z Izaakiem Bablem. / .. ./ 

Babelzaskakiwałmlją innością, odrębnością widzenia, umiejętnością takiej kondensacji, że treść jego króciutkich opowiadań 

rozpierała je, że w każdej z tych nowel starczyłoby jej na powieść. Babel był inny, wyodrębniał się spośród w.;zystkich pisarzy ówae

snych / .. ./ Świat Babla, jest żywy i dotykalny, sprawdzalny na każdym kroku, nieprawdopodobnie, oślepiająco jaskrawy w swoich 

kontrastach i nieprawdopodobnie prawdziwy. Babel nie obawial się dosadności. Był fanatykiem konkretności opisu - jego krótkie 

nowele, w których nie wdaje się w jakiekolwiek analizy psychologiczne, w opisy stanów psychicz.nych-można by nazwać reportaża

mi, zawierają bowiem na pozór beznamiętne relacje faktów. A przecież w każdej z nich znajdujemy ostrymi, mocnymi kreskami 

narysowane portrety ludzi -zastanawiające Vvłaśnie przez wierność psychologiczną. Bo Babel umie chwytać ludzi na !:}lrącym uczyn

ku, znajduje sytuacje wyjątkowe, w których odsłaniają się bez reszty, które zmuszają ich do określonego działania; do określonych 

reakcji. Jego metoda twórcza ma w sobie coś z eksperymentu uaonego, który patrzy przez mocno powiększające szkła mikroskopu) 

aby tym ostrzej, tym wyraziściej. obserwować zabarwiony preparat 

Lecz Babel nie jest bynajmniej beznamiętnym obserwatorem, nie układa katalogów typologicznych- jeślr patrzy często

kroć na życie ze sceptycznym uśmiechem, to jest to uśmiech człowieka, którego interesuje życie we wszystkich jego przeja

wach, w patosie wzniosłości i okrucieństwa. Babel wybiera wydarzenia i rządzi nimi. Nie poddając się lirycznej fali. Opisuje to, 

co widzi, ale wybierając fakty ukazuje je w kondensacji, w stężeniu wydarzeń i nasileniu wyzwolonych przez nie namiętnośó. 

To, na co inny pisarz straciłby pięćdziesiąt stron, Babel potrafi zawrzeć w pięciu linijkach. Nie na próżno za mistrza swego 

uważał Maupassanta, pisarza zwięzłego, a okrutnego. 

Bodajże to okrucieństwo bezpośredniości, to dążenie do ukazywania ostrych spięć było przyczyną tylu pretensji, jakie 

mieli do Babla zwolennicy upiększania rzeczywistości, widzenia jej jednostronnie. Po ukazaniu się Kon armii Budionny, naczel

ny dowódca Pierwszej Armii Konnej, wystąpił z listem otwartym, w którym oskarżał Babla o zniesławienie całej armii, o fałszy

we, jednostronne jej przedstawienie./ .. ./ 

Celowo zatrzymałem się nad ogólną charakterystyką twórczości i stylu Babla jako nowelisty, gdyż dramaty jego oparte są 

na tych samych przesłankach twórczych, a znakomity Zmierzch jest kontynuacją i rozwinięciem -wątku Opowiadań ode

skich, których bohater, Benia Krzyk, również i w dramacie jest centralną postacią./ .. ./ 
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Zmierzch jest sztuką, w której dają się bezpośrednio wyróżnić dwie warstwy; w przekładzie na język dramatyczny tworzą 

one krzyżujące się z sobą wątki tragedii i groteski. 

Wątek tragiczny- to dzieje rozkładu rodziny, to z kolei w jeszcze jednej wersji dalsze rozwinięcie dawnego, wielokrotnie 

podejmowanego w literaturze, zwłaszcza rosyjskiej, tematu „ojców i dzieci". I właściwie obojętne jest, że w tym wypadku 

mamy do czynienia z tym tematem -że tak powiem - na wywrót: stary schemat problemu społecznego i "pokoleniowego" 

przełamuje się tu, nabierając na nowo ostrości i nieco innego zabarwiania w zetknięciu z innym, niezwykłym dla literatury 

rosyjskiej środowiskiem. 

Nie na próżno Babel dokładnie precyzuje datę, kiedy rozgrywa się akcja Zmierzchu. jest to rok 1913, ostatni rok normal

nego życia i rozwoju wielkiego portowego miasta, którego ludność ~a, nawet ta na szczeblu kulturalnym rodziny 

Krzyków, zachowując jeszcze dość mocną więź z zamkniętym i wyizolowanym środowiskiem, już mimo woli zaczyna się 

zmieniać pod wpływem infiltracji z zewnątrz. Nie jest to jeszcze proces asymilacji, ale nie na darmo Arie-Lejb, szames z bóżni

cy, przedstawia Bojarskiemu wchodzącą Dwojrę: „A to nasza Wiera", i nie na darmo Mendel Krzyk przyjaźni się z Rosjanami 

i planuje ucieczkę z Marusią. Nie na darmo zresztą Babel, który miał, jak już wspomniałem, skłonność do swoistej faktografii, 

w jednym ze swoich opowiadań pt. W suterenie pisze: „„.rodzina, z której pochodzę, nie podobna była do innych rodzin 

żydowskich. W naszym rodzie trafiali się i pijacy, w naszym rodzie uwodzono córki generalskie i nie dowiózłszy do granicy 

rzucano, w naszym rodzie dziadek podrabiał podpisy i dla porzuconych żon układał szantażowe listy". Oczywiście, nie chcę 

przez to powiedzieć, że Zmierzch zawiera jakieś elementy autobiograficzne, ale z zestawienia Zmierzchu z przytoczonym 

cytatem wynikają pewne wnioski uogólniające, które świadczą o rozpoczynających się już wówcras procesach przemian spo

łecznych i kulturalnych wśród żydowskiego drobnomieszczaństwa i to nawet tego odłamu drobnomieszczaństwa, który był 

bezpośrednio powiązany z lumpenproletariatem. 

Rok 1913 jest ostatnim rokiem względnie naturalnego przebiegu tego procesu, który później, zwłaszcza po rewolucji, gwał

townie przybiera na sile, zmieniając jednocześnie swoje formy. Nieodparcie nasuwają się pewne analogie z-rap&mym zresztą po 

Zmierzchu - Jegorem Bulyczowem Gorkiego. Dramat Gorkiego jest również dramatem rozkładu rodziny, z tym, że u Gorkiego 

znaunie mocniej wyeksponowane jest tło historyczne. Niemniej Mendel Krzyk jest jak~ antycypacją Jegora Bulyczowa: 

Gorki, podobnie jak Babel, również "odwrócił" problem "ojców i dzieci", zachowując przy tym całą jego ostrość. 
Dramatyczność sytuacji, powiązanie i nasycenie jej z uchwyconym na żywo konfliktem epoki, konfliktem przeradzające

go się środowiska, pozwala na niesłychane skondensowanie akcji. Zarówno w Zmierzchu, jak i w opowiadaniach Babla kon

flikty i przemiany psychiczne bohaterów nie płyną podskórnym nurtem lecz stanowią gwałtowną manifestację postaw. 

Wszystko u Babla dzieje się w akcji, każde słowo, każde określenie służy dokładnemu zafiksowaniu rzeczywistości, aby 

uczynić czytelnika naocznym świadkiem opis)Wanych wydarzeń. Nie są to jednak beznamiętne zapisy naturalisty. Naturalista 

nie segreguje, nie zmienia proporcji, a u Babla każdy gest jego bohaterów notowany jest ze skrupulatnością historiografa, 

opisującego dzieje królów. Przez utwory jego wieje wiatr epoki. Bohaterami Babla są żołnierze, bandyci i prostytutki, ale 

traktuje on ich jako istoty wyjątkowe, których każdy gest jest gestem koniecznym, ważnym do przekazania. 

Stąd właśnie wywodzi się patos Babla, patos równy tragedii klasycznej, ale u tego nowoczesnego z gruntu pisarza inną 

nieco odgrywający funkcję. Babel z patosem opisuje rzeczy małe, szczegóły codziennego życia, spokojnie relacjonując przy 

tym ostre konflikty, spięcia charakterów, tragedie losów ludzkich. Tę metodę przesunięcia płaszczyzn stosuje on zarówno 

w Zmierzchu jak i swoich opowiadaniach z Konarmii i w opowieściach odesskich, poświęconych życiu getta żydowskiego 
i gangsterów na przedmieściu Odessy- Mołdawance. Owe dysproporcje, może zresztą pozorne, bo u Babla nic się nie dzieje 

poza człowiekiem, poza jego namiętnościami, dla samego opisu, wszystko służy sytuacji-tym bardziej tę sytuację zaostrzają. 

Patos Babla ma w sobie coś z romantyzmu - niewątpliwie romantyczni są bohaterowie Konarmii i pod tym względem 

miał racje Gorki zestawiając Babla z Gogolem, ale równie romantyczny jest Benia Krzyk, gangster i bandyta, bohater Opowia

dań odeskich i Zmierzchu. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do Konarmii romantyzm utworów odeskich (nie wyłączając 

Zmierzchu) zaprawiony jest większą dozą ironii, która nie odbiera wszakże bohaterom tych opowiadań rangi herosów. 

Ironia i patos w utworach Babla istnieją obok siebie równorzędnie, doskonale się z sobą godząc, są bowiem wyrazem 

romantycznej postawy, i to postawy romantycznej sceptyka, który wprawdzie nie ma zamiaru nic zmieniać na tym świecie, ale 
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dla akceptacj~ życia musi je przedstawiać w uwzniośleniu. Nie na próżno w opowiadaniu Di Crasso Babel wygłasza pochwałę 

przesadrnej g~ aktora, który „każdym swym słowem i ruchem dowodził, że w uniesieniu szlachetnej namiętności więcej jest 

sprawiedliwości i nadziei, niż w niewesołych prawach świata". 

Dlatego też drugą bardzo zasadniczą warstwą Zmierzchu jest element groteski, który nieodłącznie towarzyszy przez cały 

czas wątkowi tragedii, potęgując go siłą kontrastu./ .. ./ Najogólniej biorąc,/ .. ./ w dramacie mamy do czynienia z bohaterem 

ludowych opowieści, gdzie przestępstwo zatraca swój niemoralny charakter, a nawet nabiera pewnych cech uwznioślenia. 

Występujący tu jednocześnie element groteski wprowadza pewien dystans ironiczny nawet w ludowej opowieści, nie 

tylko w zobiektywizowanym przez dramaturga -z natury rzeczy- utworze scenicznym. Tym ludowym bohaterem Zmierzchu 

obok tragicznego Mendla jest legendarny Benia Krzyk, bohater Opowiadań odeskich. Sam Benia nie jest w Zmierzchu 

postacią groteskową, ale jest centralą postacią, reprezentującą groteskowo ujęte środowisko. Najbardziej wyraziście zaznacza 

się to w trzech kapitalnych scenach: w scenie swatania Dwojry z Bojarskim, właścicielem sklepu z konfekcją pod firmą „Sze

dewr", w krótkiej, ale pełnej irracjonalnych spięć scenie w synagodze stowarzyszenia furmanów na Mołdawance, oraz w koń

cowej scenie zaręczyn i moralnego pognębienia Mendla. W scenie w synagodze występują dwa zasadnicze elementy groteski 

bablowskiej - irracjonalizm zaskoczenia, nieprawdopodobnych sytuacji i, jeżeli można się w ten sposób wyrazić, ironiczny 

naturalizm. Modłom zebranych w synagodze Żydów towarzyszą rzucane cyfry cen owsa, zmawianie się Ben i Krzyka z kompa

nem na nap2d bandycki i wreszcie-strzał prowadzącego modlitwę Kantora do przebiegającego szczura./ .. ./ 

Ironia i' patos rodzą kontrasty i paradoksy, zestawienie piękna z ohydą, szlachetności moralnej i prostoty ducha, wznio

słych poryvvów i konkretności rzeczy codziennych. „Jak gdyby zachowując w duszy tysiącletnie przeżycia swoich przodków, 

był świadkiem niezliczonych dramatów, niezwykłych zdarzeń i dlatego zmęczył się i przesycił. Reaguj.eon tylko na wrażenia 

niezwykle ostre i mocne" -pisze współczesny Bablowi krytyk, Piotr Kogan, niezbyt mu przychylny, ale usiłujący sprawiedliwie 

dotrzeć do źródeł jego talentu. Ale gdzież tu mówić o znużeniu i przesycie pisarza tak bardzo oślepionego blaskiem świata. 

„Wstrząsały nami podobne namiętności. Obaj patrzyliśmy na świat jak na łąkę, w maju, jak na łąkę, po której chodzą kobiety 

i konie" - mówi Babel o sobie i o jednym ze swych bohaterów. To, co Kogan nazywa znużeniem i przesytem, jest tylko zręczną 

umiejętnością zachowania stylistycznego dystansu, zdolnością teatralizacji gestów u tego urodzonego epika, który umiał obiek

tywizować nawet własne namiętności, a cóż tu mówić o namiętnościach jego bohaterów. 

Miłość cielesna, jej filozofia, jej najprostsze prymitywne odruchy wzbudzają w nim niepokój i żywe zaciekawienie. Eroty

kę traktowaną jako żywioł, przedstawia zresztą również w sposób romantyczny i hiperboliczny, choć jednocześrnie nie unika 

naturalistycznych szczegółów: w jego zorkiestrowanej, opartej na kontrapunkcie prozie prostym namiętnościom cielesnej 

miłości często towarzyszy okrucieństwo, bezpośrednio sąsiadując ze wzniosłością i bohaterstwem. 

/ .. ./Zmierzch jest utworem wyraźnie ekspresjonistycznym i romantycznym, przy czym ekspresjonizm przejawia się w o

strości kontrastów, w barwności i jaskrawości sytuacji, a romantyzm bezpośrednio wynika z ludowego charakteru legendy 

o lumpenproletariackim bohaterze. Ten romantyczno-ekspresyjny styl Zmierzchu, niezwykłość, a nawet niesamowitość spięć 

dramatycznych, charakter dialogów, budowanych na zasadzie zaskoczenia, wskazują, jak już wspomniałem, na to, że twór

czość Babla powiąz<;ina jest z gogolowską linią literatury rosyjskiej./ ... / 

/ .. ./skłonność do ekspresjonizmu dzielił Babel z całą współczesną mu szkołą „prozy dynamicznej". Zbliża go do tych 

pisarzy, nawiązujących do Gogola, Leskowa i Remizowa, swoisty regionalizm, zamiłowanie do folkloru, fiksowanie w literaturze 

odrębności peryferyjnych środowisk. Predyspozycje pisarskie Babla, „reportażysty" przeszłości, do której miał stosunek uczu

ciowy i bezpośredni, a którą jednocześnie traktował z dystansem etnografa - wpadły w ogólny nurt, a może raczej dzięki 

zbieżności z tym nurtem utwierdziły się i spotęgowały. 

W każdym razie Zmierzch już przez cxlrębność przedstawianego w nim środowiska, przez pewien egotyzm obyczajowy, 

nie będący bynajmniej celem samym w sobie, lecz stanowiący punkt wyjścia, zwierciadło, w którym przełamują się „wielkie" 

zagadnienia, zajmuje w dramaturgii rosyjskiej lat dwudziestych pozycję wyjątkową. 

Powiedziałbym nawet więcej: przez swą wielką metaforę, gdzie spoza konfliktu gangsterskiego środowiska w Odessie 

wyłaniają się ogólnoludzkie zagadnienia moralne, Babel w Zmierzchu antycypuje niejako drogę, po której poszła współczesna 

dramaturgia światowa -od Brechta do Durrenmatta. Już sam bezpvśredni chwyt- ukazanie tragedii na miarę klasyczną w prze-
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niesieniu jej w środowisko niższe o wiele pięter socjalnych, zerwanie z naturalistycznym pokazem rzeczywistości na rzecz 

zawartości i kondensacji, na rzecz realizmu podporządkowanego szerszym założeniom, czynią z tej sztuki punkt v..yjścia dla 

rozważań o rozwoju dramatu wspótczesnego. / ... / 

We wszystkich swoich utworach Babel jest obiektywny, a raczej chce być obiektywny. Owo bezpośrednie podpatrywanie 

namiętności ludzkiej, pierwotnyci1 elementów ludzkiego postępowania, zbliża go do pierwszych jego mistrzów prozy, do 

Flaub rta i Maupassanta, bo - co n iewątpliwie zaważyło na st lu jego późniejszych utworów - ten pochodzą y z odeskiego 

m ieszczaństwa żydm kiego, czytający po hebrajsku Talmud, ~ chowanek rosyjskiego gimnazjum, pod wpływem nauczyciela 

języka francuskiego wcześnie zaczął si ę pasjonować literaturą francuską i pierwsze dziecinne jego próby literackie pisane były 

w j ęzyku francuskim. Stąd ta łacińska precyzja przy gogolowskiej, romantycznej hiperbolizacji, stąd to ścieranie się namiętnego 

ża ru dawnego talmudysty z chłodną ironią pisarza patrzącego na życie jak na teatralną scenę. 

Konstanty Paustowski w czwartej ksi dze swoich wspomnień pt. Czas wielkich nadziei, wydrukowanych w/. . ./ w mie

sięczn iku Oktiabr, opowiadając niezmiernie ciekawe szczegóty z życia Babla i opisując jego tryb pracy, przytacza charaktery

styczne zdanie: „Jasność i sita wyrazu - powiada Babel - bynajmniej nie polega na tym, że do zdania nie można już nic dodać, 

lecz na tym, że nie można już nic więcej z niego wyrzuci ć" . 

Toteż Babel, jak opowiada Paustowski, pracował nad stylem jak galernik, jak kopacz, który do podstaw musi skopać Everest. 

Ki edyś pokazał on Paustowskiemu gruby plik maszynopisów, przeszło dwieście stron. -To są dwadzieścia dwa warianty opowiada

nia Lubka Kozak-oświadczył Paustowskiemu. Opowiadanie to w ostatniej wersji zawiera sześć - dosłownie: sześć stron. 

Nic więc dziwnego, że pisarz, który w ten sposób pracował, który twierdził, że 11wszystko w literaturze polega na j ęzyku, 

na stylu", mógł się zdobyć na żartobliwe oświadczenie, iż gotów jest napisać opowiadanie o praniu bielizny, a będzie ono 

brzmiało, być może, jak proza Juliusza Cezara. 

Zawartość i konkretność jego stylu jest zastanawiająca . Zerwawszy z wszel ką opisowością, z weryzmem współczesnej mu 

11 prozy dynamicznej", wraz z pisarzami tej szkoły, jak Wsiewołod Iwanow czy Mikołaj Nikitin, zdradza wyraźną niechęć do 

wszelkiego psychologizmu. Ten pisarz, który nie zna innego sposobu wyrażania swoich uczuć i myśli, niż dokładne ukazanie 

widzianych przez siebie ludzi i przedmiotów, w fizycznym, namacalnym ich zarysie, z natury rzeczy musi operować słowem 

niesłychanie dokładnym, dosadnym i jedynym. Toteż Babel Uri";,; odnajdować istotną treść słowa. Jego niespodziewane skoja

rzenia i metafory mają walor odkryć semantycznych. Ich rzeczowość i konkretność zbliża go do imaginistów, a niejednokrotnie 

stosowany w obrazowaniu 11 chwyt lokalny" - niezależnie od zasadniczych różnic programowych przyp mina konstruktywi

styczną stylistyk innych znakomitych odesystów, Sylwińskiego i Bagriackiego. 

Nie na próżno wymieniam tu poetów. Nie napisavv>zy w życiu ani jednego wiersza, Babel opanował w zupełności rzemio

sło poetyckie; zestaw środków stylistycznych, którymi operuje, upoważnia do mówienia o jego poetyce. 

W ści słej tkaninie jego prozy, podobnie jak w wierszu, nie nia zdań zbędnych, słabszych pod względem \\')'razu, mających 

jedynie znaczenie łączników. Określenia, którymi nie szafuje zbyt obficie w przeciwieństwie do wielu współczesnych sobie 

prozaików a nawet poetów, są zawsze niezbędne. 11 Na dwa przymiotniki przy jednym rzeczowniku - powiadał- może sobie 

pozwolić tylko geniusz". 

Babel nie wiąże stów w wytarte od stałego używania zespoły; jego skojarzenia, zaskakując nowością, tworzą nowe związki 
pojęciowe. Metafora Babla, oparta na tych niespodzianych skojarzeniach, nie ma jednak za zadanie przybliżania uy też uści

ślania, a jego elipsy pojęciowe, służąc ukazaniu przedmiotu, przenoszą go w inną, wyższą płaszczyznę. Jest to ·jeszcze jeden 

dowód intelektualnego podejścia Babla do opisywanych zjawisk- podejścia, któremu towarzyszy niezmiennie spojrzenie 

ironisty. 

Nowele Babla można by porównać do świetnych, rysowanych ostrą linią szkiców rysunkowych- z tym, że jednocześnie, 

włada on znakomicie kolorem jako elementem wzbogacenia świata. Gdy pisze, że „nad stawem wzeszedł księżyc zielony jak 

jaszczurka", to porównując rzeuy zdawałoby się nieporównywalne, wzbogaca opis nie tylko o barwę, lecz o te nieuchwytne 

skojarzenia, które łączą się z całością metafory i z jej sąsiedztwem. 

Czynnik uniezwyklenia odgrywa w stylistyce Babla rolę zasadniczą. On właśnie tworzy tę drugą warstwę, spoza której 

wygląda twarz autora. 
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Szczególny problem, który mógłby być tematem oddzielnego opracowania, stanowi język Zmierzchu. Podobnie jak 

w Opowiadaniach odeskich, na pierwszy plan wysuwa się tu specyfika środowiskowa, wyraźnie wiążąca s i ę z „etnograficz

nym" obiektyw·izmem Babla. Nie jest to bynajmniej język rosyj ski potoczny, ale „obiektywizmu" Babla też nie należy traktować 

dosłownie, bowiem język, którym mówią ludzie w domu Mendla Krzyka, v.'Ydaje się być kondensacją specyficznych elemen

tów, a nie fotograficzną odbitką. Zasadniczym tłem stylistycznym Zmierzchu są swoiste modyfikacje językowe, powstałe z prze

niesienia do j ęzyka lumpenproletariatu rosyjskiego elementów leksykalnych i frazeologii żydowskiej . Nie jest to na ogół biorąc 

tzw. „żydlaczenie ", którym zresztą posługiwali się dość często mniej wybredni pisarze dla rzekomej charakterystyki środowiska, 

tecz świadomy chwyt pisarski, w różnym stopniu zagęszczony i mający różne zabarwienie w kwestiach poszczególnych boha

terów. A więc Mendel Krzyk mówi jak żydowski proletariusz, szames Arie-Lejb, oczytany w Biblii i w Talmudzie, operuje 

przejętą stamtąd metaforyką, podczas gdy Bojarski, właścicie l „Szedewru" i bywalec kawiarni Fankoniego, usiłując wyrażać się 

wytwornie, najbliższy jest specyficznej gwarze odeskiej. 

Osobną warstwę leksykalną stanowi żargon złodziejski, którego najbardziej charakterystyczną próbkę mamy w rozmowie 

Ben i Krzyka z Si eńką Tupaczem w bóżnicy. 

Przy okazji warto wspomnieć, że w polskim przekładzie Zmierzch u udało się Jerzemu Pomianowskiemu przekazać istot

ne walory specyfiki językowej Babla, co jest poważnym osiągnięciem tłumacza. 

Niewątpliwi e na styl Babla wywarla poważny wpływ, odzwierc iedlając się także i w Zmierzchu, znana powszechnie 

w Rosji odeska specyfika językowa, o której dość trudno byłoby mi się wypowiadać . Te wszystkie przenikające s ię warstwy 

językowo-styli tyczne są organicznym elementem sztuki, służą wzmocnieniu ekspresji, nieb dąc li tylko środkiem dla podma

IO\ nia kolorytu środowiskowego. Właściwa Bablowi kondensacja chwytów stylistycznych, slużąca jednocześnie ostatecznej 

ścisłości harakterystyk i maksymalnej precyzji opisu, z punktu widzenia j ęzykowego nie stwarza atmosfery laboratorium; j ęzyk 

Babla jest zawsze '01\vy, wewnętrznie powiązany ze swoim rzeczywistym podtożem. Przy tym kondensacja uniezwykleń, za

równo pojęciov\'}'Ch jak i j ęzykowych , wprowadza bezpośredn io czytelnika w odrębny świat, stężaj ąc niejako emocjonalnie 

atmosferę utworu. Dotyczy to zarówno Zmierzchu, jak i w ogóle catej prozy Babla . 

„Uialog" 9i1 %Or. 

18 

TADEUSZ BRADECKI 
- absolwent PWST w Krakowie: Wydziału ktorskiego (1977r.), R żyserskiego 
(1984r.). Od 1977 r. aktor, od 1984r. reżyser, w latach 19 -1 996 dyrektor 
naczelny i artystyczny Starego Teatru w Krakowie. 
Lau reat liczn eh nagród aktorskich, m. in. w 1977r. „ Złotego Ekranu", w 1980 
Nagrody im. Sch il lera oraz reżyserskich, m. in . Nagrody Swinarskie o, wielu 
nagród i wyróż ni eń na polskich festiwalach teatralnych. 
Oprócz szeregu prac w Starym Teatrze w Krakowie, m. in. realizacji: „Biedni 
ludzie" F. Dostojewskiego, ,Yvoyzek" G. Buchnera, 11Wzorzec Dowodów Me
tafizycznych" T. Bradeckiego, 11Wiosna Narodów" A. Nowaczyńskiego, „Ope
retka" W. Gombrowicza, 11 Rękopis znaleziony w Saragossie 11 J. Potockiego, re
żyserował w teatrach Łodzi, Warszawy, Wrodawia oraz wielu teatrach za gra
nicą, w tym: we Włoszech, Austrii, Rosji i Kanadzie. 



URSZUlA KENAR 
- urodzona w 1947r., mieszka w Zakopanem, tam ukończyła Liceum Plastycz
ne im. Antoniego Kenara, studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na 
Wydziale Scenografii (pod kierunkiem prof. Andrzeja Stopki i Wojciecha Kra
kowskiego) - dyplom z wyróżnieniem (1973 r.) . Przez półtora roku studiowała 
na Wydziale Reżyserii PWST w Krakowie. 
Debiutowała na SCENIE KAMERALNEJ Teatru Wybrzeże w 1973r. - wraz 
z R. Majorem spektaklem 11Teatr Osobny" M. Białoszewskiego (scenografia na
grodzona na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych, 197 4r.). 
Od 1980r. na stałe związana ze Starym Teatrem w Krakowie. 
Do najważniejszych realizacji scenograficznych U. Kenar należą: 
1974r. - 11 Henryk VIII" Szekspira dla Teatru Nowego w Łodzi, 11 Jak wam się 

podoba" Szekspira dla Teatru Nowego w Poznaniu 
1976r. - 11 Łaźnia

11 Maj1akowskiego dla Teatru Polskiego 
1977r. - „Halka" Moniuszki dla Opery Wrocławskiej 
1978r. - )wona, księżniczka Burgunda" Gombrowicza dla Teatru Polskiego 
1978r. - 11Jan Maciej Karol Wścieklica" Witkacego dla Teatru w Opolu, 11 Ko-

czowisko" Łubieńskiego dla Teatru Polskiego we Wrocławiu (sceno
grafia nagrodzona na Festiwalu Sztuk Współczesnych) 

1986r. - 11 Pan Jowialski" Fredry dla Teatr Jaracza w Łodzi (scenografia nagro
dzona) 

1994r. - 11 Romeo i Julia" Szekspira dla Teatru Polskiego we Wrocławiu (sceno-
grafia nagrodzona) 

oraz dla Starego Teatru: 
„Biedni ludzie" Dostojewskiego (1980r.) - scen. nagrodzona, 11Z życia glist" 
Enquista (1983r.), „Woyzek" Buchnera (1986r.) - scen. nagrodzona, „Wiosna 
Narodów" Nowaczyńskiego (1987r.), 11 Fantazy" Słowackiego, 11 Jak wam się 

podoba" Szekspira (1993r.), 11Cena11 Milrera, 11Gimpel Głupek" Singera (1996r.) 

I 
I 

GRZEGORZ TURNAU 



Anna BIE ŃSKA 

Marzena NIECZUJA

URBAŃSKA 

Halina WINIARSKA 

Joanna BOGACKA 

Barbara PATORSKA 

Grzegorz CHRAPKIEWICZ 

(gościnnie) 

Mil na LISIECKA 

Urszula POLANOWSKA 

(gościnni e) 

Dariusz DAREWICZ 

„-

Jerzy DĄBKOWSKI Jerzy GORZKO Grzegorz GlYL 

Wojciech KACZANOWSKI Jerzy KISZKIS Marek KOCOT 

Jacek LABIJAK Jerzy ŁAPIŃSKI Krzysztof MATUSZEWSKI 



Igor MICHALSKI Stanisław MICHALSKI 

Andrzej NOWIŃSKI Zbigniew OLSZEWSKI 

Jan SIERADZIŃSKI Adam Kazimierz TRELA 

Jacek MIKOŁAJCZAK 

(gościn nie) 

Ryszard RONCZEWSKI 

Jarosław TYRAŃSKI. 

Z-ca dyrektora d/s technicznych: 

BRUNO SOBCZAK 

Kierownik techniczny: 

RYSZARD TOMASZEWSKI 

Kierownik działu scen : 

CZESŁAW KROK 

Kierownik działu produkcji i scenografii: 

ZVGMUND LUBOCKI 

Kierownik działu produkcji kostiumów: 

RUFINA PLĄSKA 

\ 
Obsługa spektaklu: 

Brygadier sceny - K. Puzio 

Dźwięk - Z.Graczyk 

Światło - B. Rokita, J. Babiarczyk, B. Gaczoł 

Rekwizytor - W. Bis 

Charakteryzacja - D. Kaczyńska 

Garderobiane - A. Serafin, U. Bożek, J. Jędrzejewska 

Zaopatrzenie - G. Kostuch 

POLSKIE RADIO PROGRAM Ili 

ł 



Dyrektor marketingu: 

ANNA TOMASZEWSKA 

„ 
BIURO OBSŁUGI WIDZOW 

w Gdańsku: 

kierownik: Iwona Korsak 

tel. 31 70 21wew.14 

DUŻA SCENA przy Targu Węglowym 
MAŁA SCENA im. St. Hebanowskiego 

kasy biletowe: tel. 31 70 21 w. 31 

w Sopocie: 

z-ca kierownika: Maria Zawadzka 

SCENA KAMERALNA 

kasy biletowe: tel. 51 39 36, 51 58 12 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów, · rezerwacja: 

we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 11°0 
- 18°0 

w soboty, niedziele i poniedziałki w godz. 1400 
- 1800 

ZAPRASZAMY!!! 

L.___ -

Opracowanie programu: Jerzy Gutarowski 

Okładka: Tomasz Dobrowolski 

Opracowanie graficzne: DesAr-Piotr Górski 

Zdjęcia: Małgorzata Bramorska-Fogiel, 

Ewa Grabowska-Sadłowska, ... 



Patronat prasowy: 

Patronat radiowy: 

Radio Gdańsk 

Patronat telewizyjny: 

?7ciuH4 ~~-114~ SLtJ'it 4-.e.. 

® ~ W.flpOd~ 
G Q 4&~, IU«- t ~ 

~BllCHOWO)&ACEL 

81-754 Sopot 
ul. Grunwaldzka 38a 

tel./fax 51 04 07 
Biuro Firmy 

80-257 Gdańsk-Wrzeszcz 
ul. Słowackiego 3 

tel. (058) 48 35 35 

Przedsiębiorstwo 

Poszukiwań 
i Eksploatacji Złóż 
Ropy i Gazu 
11 PETROBALTIC 11 

80-958 Gdańsk 
ul. Stary Dwór 9 
tel. (058) 31-30-61 
fax (058) 31-43-11 
TELEX 51 21 711 

HURTOWNIA KABLI I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 

BIURA HANDLOWE 
80 748 GDAŃSK 
u I. Twarda 6c 
tel. (058) 46 28 26 
tel./fax (058) 31 78 23 

84 230 RUMIA 
ul. Zakopiańska 19 
tel. (058) 72 19 82 
tel./fax (058) 71 OO 1 O 

nasze kable łączą najlepiej 



GAZ ZIEMNY - CZVSTA ENERGIA 

SHARP • OPTIMA 

a: o 
w > 
~ z o o z a: . m o . 3 ::ii N !!! m z 

CASIO • OLIVETTI 

GDAŃSKIE ZAKŁADY RYBNE Sp. z o.o. 

GDAŃSK FlSH FACTORY Ltd. 

80-760 Gdańsk 
Sienna Grobla 7 

lei. (48 58) 31 -24-69 
tel. (48 58) 31 -50-51 

fax . ( 48 58) 31-46-07 

DYSTRYBUTOR: 
PRZEDSIĘBIORSTWO HURTOWE 
•FAKTORu s.c. 
80·264 Gdańsk 
ul. Grunwaldzka 139 
te1.nax: (O 58) 41·44·53 

SERWIS • SKUP • SPRZEDAŻ 

KASY FISKALNE - wdrażanie 
maszyny do pisania 
kalkulatory 
sprzęt komputerowy 
materiały eksploatacyjne 
sprzęt techniczny 
kopiarki 

80-855 GDAŃSK M I® 
ul. Wały Piastowskie 1/505 av,e 

tel. (058) 374 210 A 
(058) 374309 PRZEDSIĘBIORSTWO 

tel./fax (058) 374 661 H A N O L O W E 

tix 512474 ero s p o l K Ą z o o 

Radio PLUS, 80-215 Gdańsk, ul. Suwalska 46, tel. 47 91 43 

Reklama: Agencja FM, tel./fax 51 44 43, 51 42 12, 51 30 22 

ADAX 
PERSONALCOMPUTER 

~OL~~I[ 
r>DZEDSIE BIODSTWO 
MA~LEDS~IE 

GDYNIA 

0 Makler morski z 45-letnim doświadczeniem, frachtuje 
statki do przewozu ładunków suchych, płynnych 
i kontenerów we wszystkich relacjach. 

0 Prowadzi kupno i sprzedaż statków używanych. 

0 Pośredniczy w innych zleconych transakcjach związa
nych z transportem morskim i rzecznym. 

0 Udziela poradnictwa transportowego także w negocja
cjach handlowych. 

0" Prowadzi obsługę agencyjną statków we wszystkich 
portach polskich. 
BIURO GŁÓWNE: 
81 368 Gdynia, ul Pułaskiego 8 
teL (58) 272 100 komertel 39124110 
fax (58) 20 30 49, 20 49 52 
telex 54201, 54331 
Internet: Polfracht@Telebank.pl 

~~® 
83 

, 
BANK GDANSKI SA 
ul. Targ Drzewny 11, 80-958 Gdańsk 

Ziqj~ 
KOSMETYKI DLA CIEBIE 
ZIAJA LID ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW 

UL. JESIENNA 9 
TEL./FAX (058) 413852, 415503 (24H] 
TEL./FAX KOM (0-) 90504160 [24H] 
FAX (058) 414534 [24H] 



Polska 
Meble i artykuły biurowe 

81-745 SOPOT 
ul. Grunwaldzka 35/37 
tel. 058/51 58 11 
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POL-Levant Linie Żeglugowe 
Spółka z o.o. 
81-364 Gdynia 
ul. 1 O Lutego 24 
tel. (48 58} 218414, fax (48 58) 218414 

SPECJALNA OFERTA 
DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

• od ognia i Innych zdarzeń losowych 
(np. gradu, śniegu, powodzi. wycieku z urządzeń 

wodno-kanalizacyjnych, technologlcznych. zraszaczowych, 
urządzenia pojazdu); 

• od kradzieży z włamaniem I rabunku oraz odpowledzlalnoścl cywilnej 

W ramach tej samej umowy Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia 
od ryzyka stłuczenia szyb I Innych przedmiotów szklanych oraz od dewastacji 

Dodatkowy atut to uproszczony tryb zawierania umowy ubezpieczenia. 

T OWARZYSTW O UBEZPI ECZEN I REASEKURACJI S.A. 

ROK ZAŁOŻENIA 1920 

OD ŚWITU DO ZMIERZCHU W DOBRYM TOWARZVSTWIE 

Oddział w Gdyni 
ul. Kołłątaja 1 
sekr. tel1. 20-51-06 
fax 20-79-69, 20-8 7-80 

Filia w Gdańsku 
ul. Chmielna 26 
tel. 35-75-03 
tel. /fax 35-7 5-02 



Silny. Pewny. Godny. 

Potrzebujesz banku, na którym możesz polegać. 
Banku, który jest silnym i mocnym partnerem 
wzbudzającym szacunek i zaufanie. 
Banku przyjaznego, który rozumie Twoje potrzeby 
i wyprzedza oczekiwania. 

POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SA W WARSZAWIE 
ODDZIAŁ W GDAŃSKU 

ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk, tel. 31-30-81, fax 31-39-64 

TRADYCYJNIE OTWARCI NA ŚWIAT 
l1fUl!~fiiD~m1 1,1 1.1ł)i1 ł!lflJil[f PIEjiii 
IB 1l V J IE,] f W! i)ij 1 l'łU f1J !I! im IM'i'f 1 M11il 

I 1Ił1 :r·D lJ 1 m tj ·M ftłU I I [j{jl,lffi w rn iii 
ogromne moiliwości inwestycyine 
wolny obszar celny 

ZARZĄD POm GDAŃSK SA 
ul. zamoleta 18, 80·955 Gdaflsl tel. + 48 58 459.zoo, fU +u 58 439.501 



SWARZ DZ S.A. 
SALONY FIRMOWE 
GDYNIA 
ul. Jana z Kolna 
tel. 20 04 52 

SOPOT 
ul. Powstańców Warszawy 
(przy molo) 
tel. 51 07 21 

GDAŃSK 
ul. Chmielna 
tel. 3188 16 

KARTUZY 
KOŚCIERZYNA 
LĘBORK 

GRUDZIĄDZ 
TCZEW 
SŁUPSK 

PUCK 
STAROGARD 'GDAŃSKI 
Meble, z któł"'ych Polska jest dumna! 

MERS 
• 

83 010 STRASZVN ul. Boczna 4 
tel./fax 82 89 67 do godz. 20.00 

tel. 82 36 35 do godz. 17.00 
FILIA: GDAŃSK-ORUNIA 

ul. Sandomierska 11 
TEL. 39 49 06 

Firma nasza zajmuje się od 1991 r. 

hurtem alkohol i 
krajowych oraz zagranicznych 

w pełnym asortymencie. 

Obecnie obsługujemy ponad tysiąc stałych Klientów. 
Tawar dostarczamy własnym transportem, 

także na telefoniczne zamówienie. 

terminowo solidnie uczciwie 

zapraszamy 



DRUKARNIA 

PUP AKOBI SA 80-393 GDAŃSK UL. KRYNICKA I TEUFAX 56 li 27, 41 80 61 W. 113, 114 

STJELILA ! 
MARJlS 

DRUKARNIA 
WYDAWNICTWA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 

wykonuje po możliwie najniższych cenach: 

• druki i akcydensy 
• wizytówki i materiały reklamowe 
• książki i periodyki 

Usługi wykonujemy solidnie, 
szybko i kompleksowo 

(od składu do gotowego produktu)! 

Wydawnictwo Archidiecezji Gdańskiej 
„Stella Maris", ul. Cystersów 15, 

80 - 330 Gdańsk - Oliwa · 
tel. 52-00-51, fax 52-27-75. 

Polecamy również duży wybór wartościowych książek 
katolickich, które można nabyć w prowadzonych przez nas 

księgarniach ! 

Ksiegamia Archidiecezji Gdańskiej 
Gdańsk - Oliwa, ul. Cystersów 11; 

Ksiegamia „Stella Maris" 
Gdańsk, ul. Warzywnicza 1 

(za kościołem św. Jana) 



POLIGRAFIA 
~ 

SRODKI TECHNICZNE DO DRUKU 
ASORTYMENT BIUROWY 

d 730 730 Zapraszamy w go z. -1 
b d 

oo oo 
w so otyw go z. 9 -12 

80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 209 
tel./fax (058) 41 52 25 do 28 



A R DLEY 
O F LONDON 

MAKIJAŻE SCENICZNE WYKONANO KOSMETYKAMI 
FIRMY YARDLEY 


