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Odessa była taka jak Łódź. Ziemia obiecana dla wszystkich, 
którzy chcieli szybko się wzbogacić. Dla kupców eksportujących 

ukraińską pszenicę oraz dla handlarzy i przemytników korzysta
jących z odeskiej strefy wolnocłowej. A także dla złodziei i bandy

tów okradających przedstawicieli obu tych grup społecznych. 

„Odessa - tłumaczy mi Igor Szkliajew, historyk, który od kilku lat bada ar
chiwa śledcze odeskiej policji kryminalnej - to specjalne miasto. Do dziś, 
jeś li pan zapyta o narodowość, usłyszy odpowiedź: ani rosyjska, ani ukra
ińska, tylko odeska". 

Na początku wieku, w uasach, w których żył Benia Krzyk, uwieczniony 
w „Opowiadaniach odeskich" Izaaka Babla, była ona w połowie rosyjska, 
w 40 procentach żydowska , w 8 - ukraińska. Dwa procent przypadało na 
całą resztę: Mołdawian, Greków, Polaków, Francuzów, Niemców, Anglików, 
Turków, Cyganów i kogo tam jeszcze. 

1~EWIKY 

Miasto, czwarte co do wielkości w dawnym Imperium Rosyjskim, po Pe
tersburgu, Moskwie i Warszawie, podzielone było na przestępcze rewiry. 
W centrum - wyjaśnia Szkliajew - na tak zwanym Priwozie, koło dworca 
kolejowego, działała banda „sachalińczyków ' '. Od Prospektu Szewczenki 
do Wielkiego Fontana, wzdłuż drogi do nadmorskiej Arkadii znajdował się 
rewir, określany w slangu odeskim jako„SSzA'; czyli „USA''. Nikt już nie wie, 

skąd wzięła się ta nazwa, do tego w odniesieniu do dzielnicy zamieszkanej 
przez odeski lumpenproletariat. 

Największa i najsławniejsza była Mołdawanka. Nazwa wzięła się stąd, iż 
początkowo osiedlali się tu głównie Mołdawianie ściągający do Odessy. 
Później byli to już tylko Żydzi . W 1905 roku w Odessie zauęły się żydowskie 
pogromy. Antysemickie bojówki Związku św. Michała Archanioła chciały 
wedrzeć się na Mołdawankę, ale miejscowa ludność żydowska stawiła 
im opór. Za wiedzą policji utworzono drużyny samoobrony. Zgodzono się 
nawet na wydanie broni, która nigdy już nie została zwrócona ... 

To był właśnie świat Beni Krzyka. Świat małych , najwyżej trzypiętrowych 
domów, podwórek zabudowanych najdziwaczniejszymi krużgankami, bal
konami i werandami połączonymi drewnianymi, skrzypiącymi schodami. 
Mieszało się tu wszystko: stajnie portowych wozaków, składy żydowskich 
kupców hurtowych, małe sklepiki drobnych handlarzy, podobne do tych 
z Nalewek, Żytomierza czy Drohobycza. Były synagogi, a także cmentarz 
i stojący do dzisiaj szpital żydowski. 





Izaak Ernmanuilowicz Babel urodził się 13 lipca 1894 roku 
w Odessie w rodzinie żydowskiego kupca. Niemal całe dzieciń
stwo spędził w żydowskiej dzielnicy tego miasta - MołdauJance. 
Świat dzieciństwa - żyjące na granicy nędzy żydowskie rodziny, 
sklepiki, port, a przede wszystkim malowniczy świat odeskich 
przestępcó1v, opisał po latach w „ Opowiadaniach odeskich". 

DZ I EC IŃSTWO I MŁODOSC 
Izaak Babel (wg zapisu Rabinatu Odeskiego nazywał się lsaak Maniewiu 
Babel) pochodził z zamożnej, kupieckiej rodziny żydow sk i ej, mieszkaj ą 

cej w Odessie, przy ulicy Riszeliewskiej 17. Był synem Mana lckowicza 
Bobla i Feigi Bobel. Miał siostrę Mere (na emigracji nazywała się Marie 
Szaposznikow). Babel spędził większość dzieciństwa w Mikołajowie, 90 
km od Odessy. 

Uaył się w prywatnym Instytucie Mikołaja I (1905-11). Znał biegle 
jidysz, rosyjski i francuski, w którym jako piętnastolatek pisał swoje 
pierwsze utwory, naśladując styl Guy de Maupassanta. Babel uuył się 

gry na skrzypcach oraz Talmudu. Po bezskutecznych próbach rozpoczę

cia studiów na Uniwersytecie Odeskim, rozpoczął naukę w Kijowskim 
Instytucie Finansów, gdzie poznał swoją przyszłą żonę Eugenię Gronfejn. 
Po skończen iu studiów w 1915, w związku z działa niam i wojennym i, zo
stał ewakuowany do Saratowa. Na stępnie dotarł do Petersburga, gdzie 
rok później, dz i ę k i protekcji Maksyma Gorkiego, zadebiutował na łamach 
czasopisma ,,Lietop is". 

NA WOJNIE 
Brał udzia ł w rosyjskiej wojnie domowej po stronie komunistów, służąc 
w Czeka. Pracował w Odeskim Regionalnym Komitecie Bolszewickim (Gub
kom}, w Ludowym Komisariacie Oświaty (Narkompros}, w drukarni oraz jako 
korespondent w Petersburgu i Tbilisi. Jako oficer polityczny I redaktor przy
frontowej gazety uczestni czył w wojnie polsko-bolszewickiej, w szeregach 
1 Armii Konnej Siemiona Budionnego. 

Po wojnie wrócił do Odessy i pracował nad Opowiadaniami odeskim (pełne 
wydanie w 1931) - wspomnieniami z dzieciństwa , poświęconym na wpół 

legendarnym żydowskim bandytom z osławion ej dzielnicy Mołdawanka, 

z której Babel sam pochodził. W 1919 ożenił się w Odessie z Eugenią Gronfejn. 

ł 
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W MOSl<WIE 
W 1924 Babel opublikował kilka opowiada ń z późniejszych cyklów „Armia 
konna" oraz „Opowiadania odeskie" w pi śm ie Włodz im ierza Majakowskie
go „LEF''. W pierwszym zbiorze Babel opisał swoje doświaduenia z wojny 
polsko-bolszewickiej, u kazując okrucieństwo Armii Czerwonej. Pełne wy
danie „Armii konnej" w 1926 spotkało się z protestami Budionnego, który 
nazwał pisarza degeneratem od literatury. Pomogła jednakże interwencja 
Gorkiego, którego Babel był protegowanym. Dzięki niej książka nie została 
zakazana przez cenzurę i przetłumaczono ją na wiele języków. 

Kiedy rozpouęły się stalinowskie prześladowania, Babel pomimo suk
cesów z początku lat 30., przestał publikować i zaczął pisać „do szuflady". 
W kolejnych latach pracował jako reporter na Ukrainie i Kaukazie. 
W latach 1928-1935 odwiedzał kilkakrotnie rodzinę we Francji i w Belgii. 
W 1935 wygłosił przemówienie na Międzynarodowym Kongresie Pisarzy 
w Obronie Kultury w Paryżu. Po powrocie do kraju współp ra cował z Siergie
jem Eisensteinem przy filmie ,,Łąk i bieżyńskie~ Ostatnie lata życia spędzlt 

w Moskwie, mieszkając z Antoniną Pi rożkową, z którą miał córkę. 

SMIERC 
Podaas Wielkiej Czystki 16 maja 1939 został aresztowany. Przebywał 

w więileniu na Łubiance i przez pewien czas w więzien iu Suchanówka. 
Oska rżono go o działalność trockistowską, szpiegostwo na rzecz Francji 
i Austrii, a ta kże o ułonkostwo w organizacji terrorystycznej. 27 stycznia 
1940 Babel został rozstrzelany. W aasie przeszukania NKWD skonfiskowa
ło wiele rękopisów, które bezpowrotnie zagin ęły. Pi sarza zrehabilitowano 
w 1954. Po 1956 jego utwory oficjalnie powróciły do kanonu literatury 
rosyjskiej. 

TWÓRCZOŚĆ 

Proza 
Elja lsaakowicz i Margarita Prokofjewna (3nbll McaaKOBl14 M Maprapma 
npoKO~beBHa, 1916) 
Na pole czesti (Ha none 4eCTM, 1920) 
Opowiadania (PaCCKa3bl, 1924) 
·Armia konna (KoHa pML·rn, 1926) 
Błużdajuszcz ije zwiezdy (6ny>t<.Q al01.l1L1e 3Be3Abl, 1926) 
Historia mojego gołębn ika (V1 cropV1R Moeii rony6ATHV1, 1926) 
Korol (Koponb, 1926) 
Benia Krik (6eHA KpV1K - KV1HO-nosem, 1926) - (film 5.S. Nolbandowa, 
1935) 
Jewriejskije rasskazy, (EspeiicKHe paccKa3bl, 1927) 
(0,QeCCKMe paCCK33bl, 1931) 
Opowiadania odeskie Utwory: zebrane (Co6paHV1e C0411H eHV1 ~ , 1957) 
Utwory: zebrane (Co6paHV1e C041'1HeHfii1, 1966) 
Utwory wybrane: dla młodzieży (V136paHHoe: AnR ioHowecrna, 1990) 
Dziennik 1920U:lHeBHV1K1920 - KoHapMei1CKMi1, 2000) 
Dzieła zebrane t. 2. (Co6paH11e C04V1HeHvii1: B 2 T., 2002) 
Opowiadania zebrane (M36paHHb1e paccKa3bl, 1936, 2008) 

Sztuki 
Zmierzch (3aKaT, 1928) 
Maria (1935) 



Słowo „blatnoj" oznacza profesjonalnego przestępcę, człowieka 
solidaryzującego się z normami i kodeksem życia świata 
przestępczego, zajmującego określone miejsce w nieformalnej 
hierarchii więźnióio (takie samo znaczenie ma określenie 
„blatny" w polskim żargonie środowisk przestępczych). 

Błatna pieśń, zakorzeniona w subkulturze złodziejskiej, więziennej, jest 
częścią miejskiego folkloru i w przeszłości również przenikała różnym i dro
gami do obiegu „oficjalnej"kultury. Kultura masowa nadaje temu zjawisku 
zupełnie nową skalę - zarówno pod względem ilości, Jak i jakości . 

Je ś li uznać, że w gatunku blatnej piesni nie jest najważniejszy jej auten
tyczny związek ze światem kryminalnym (powstanie lub funkcjonowanie 
w tym środowisku), ale przedstawiona w niej określona wizja świata, ta 
większość superhitów spełnia ten warunek. Opowieść narratora - wokali
sty to zawsze relacja ze świata blatnych oglądanego od wewnątrz. Niekiedy 
przyjmuje ona formę ballady (narrator opisuje wydarzenia, w których bez
pośrednio nie uczestniczył), najczęściej jednak owa historia opowiedziana 
jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Granica pomiędzy bohaterem 
opowieści , narratorem i wreszcie wykonawcą zaciera się; niski, zachryp
nięty głos i śpiew na pograniczu krzyku, jakim posługuje się większość 
solistów (którzy najczęściej po prostu „śpiewają Wysockim"), wzmacnia 
wrażenie autentyczności. Dla gatunku blatnej pieśni istotne jest przede 
wszystkim odzwierciedlenie podziału świata na „swój" (przestępczy, wię
zienny) i wrogi wobec niego świat „legalnego" społeczeństwa oraz pełne 
utożsamienie się z porządkiem tego pierwszego. I zgodnie z tym porząd-

kiem bohaterowie blatnych hitów mają„tatuaż na piersi';„czekają na listy, 
na przesyłki z wolności''. piją czyfirok, „zostawiają za drutem swoje złote 
lata" i mmą: „wszystko to kiedyś minie, dobiegną wyroki, [ ... ) nacisnę 
dzwonek i otworzy mi mama, jak przed siedmiu laty . . .''. Ale - stosownie 
do zakorzenionej w subkulturze więziennej idei życia jako drogi, wędrów
ki {jednym z żargonowych okreś leń przestępcy jest bradiaga, włóczęga) 
w przestrzeni i w cyklicznie nawracającym czasie - tułaczka blatnego bo
hatera, „samotnego pielgrzyma'; nie kończy się nigdy. 

Specjaliści zajmujący się blatną pieśnią (a rosyjska etnografia zaintereso
wała się pieśniami katorgi na początku XX wieku) jako jedno z jej wielu 
źródeł wskazują pieśni ludowe zwane pricztanija, lamenty. Jak się wydaje, 
ta właśnie poetyka - pieśni o silnym ładunku emocjonalnym, które mają 
za zadanie wzbudzić współczucie dla „nieszczęsnych" - jest bardzo bliska 
współczesnym twórcom blatnej piosenki. Niektóre utwory opisują co praw
da uroki bandyckiego życia („wino, kwiaty, strugi szampana, złodziejski 
taniec pod księżycem"), ale zdecydowana większość koncentruje się na tra
dycyjnych tematach lirycznej blatnej pieśni: tragicznym losie, samotności 
i śmierci głównego bohatera (zazwyczaj w wyniku zdrady przez donosicie
la, niewiernego przyjaciela lub kochankę). Kontrast pomiędzy posępnym 



Odessa swą nazwę zawdzięcza pobliskiej kolonii greckiej 
- Odessos. W ówczesnej Rosji panowała moda na starożytność, 
czego skutkiem było nadawanie miastom leżącym na terenach 
niegdysiejszych kolonii greckich nazw o pochodzeniu 
antycznym. 

Prawdopodobnie w połowie IV w. p.n.e. Grecy założyli gdzieś w okolicach 
dzisiejszej Odessy (być może w okolicach portu), swoją kolonię-faktorię, 
którą nazwali lstrion. Pozostali oni na tych terenach do 11-111 w. n.e. 

Wykopaliska archeologiczne potwierdziły, że na przełomie XIII i XIV w. 
istniał tu prężny port Ginestra, który należał do włoskich republik miej
skich. Następnie na tym miejscu powstała tatarska osada Kauibej, którą 
w XV w. zdobyli i zniszczyli Turcy. Ci ostatni odbudowując miasto, nazwali 
je Hadżibej. Tatarscy osadnicy poczęli zajmować tereny po Pieczyngach 
i Rusinach już od XIV w. Tak powstawała Orda Budziacka. To właśnie w tym 
rejonie Imperium Osmańskie, po zajęciu Killi i Białogrodu, odcięło państwu 
polskolitewskiemu dostęp do Morza Czarnego. W 1764r. Turcy wybudowali 
niedaleko dzisiejszej Odessy twierdzę Jeni Dunja (Nowy Świat). 

Podczas rosyjsko-tureckiej wojny z lat 1787-92 ukraińscy Kozacy podbili 
tatarskich osadników z Hadżibeju i zdobyli Jeni Dunja. Hadżibej był wtedy 
ważną twierdzą, panująca nad południowym wybrzeżem Morza Czarnego. 
Znajdował się tutaj duży port, w którym w przededniu wojny stacjonowa-

ło 200 okrętów tureckich. Rosyjska flaga w twierdzy zatknięta została 14 
września 1789r. Pierwszym, nieformalnym gubernatorem miasta został 
jego zdobywca, pochodzący z hiszpańskiej szlachty generał-major Josif 
Deribas (Jose de Ribas). 

Jako miasto rosyjskie Odessa założona została w l 794r. na ziemiach ode
branych Turkom na mocy pokoju w Jassach z l 792r. Mi~ła to być morska 
twierdza, ale na początku powstał tylko port z kilkudziesięcioma budyn
kami. Architektem powstającego miasta był gen. Fran~ois Devolan - gene
ralny inżynier i nauelnik wojsk rosyjskich. Dnia 2 września (22 sierpnia we
dług starego kalendarza) 1794r. odbyło się urouyste otwarcie pierwszego 
domu przyszłej Odessy - stał on na styku dzisiejszych ulic Riszeliewskaja, 
Dieribasowskaja i Łanżerónowskaja. Ślady ceremonii otwarcia, w postaci 
kubków, kielichów, butelek po winie, pamiątkowych monet itd., znalezio
ne przez archeologów, można dziś oglądać w Muzeum Historyuno-Krajo
znawuym przy ul. Gawannaja 4. Także we wrześniu 1794r. pod nadzorem 
rosyjskiego generała Suworowa rozpoczęto prace nad przyszłym portem. 
Pierwszymi mieszkańcami miasta byli żołnierze, marynarze i Kozacy. 

Prawa miejskie Odessa otrzymała w 1803r., kiedy to gubernatorem No
worosji i jednocześnie burmistrzem Odessy został francuski diuk Armand 
- Emanuel du Plessis de Richelieu H766-1822), rezydujący tu do roku 1814. 
Richelieu służył wcześniej w rosyjskiej armii przeciwko Turkom, a gdy zo
stał burmistrzem Odessy, przyrzekł sobie, iż zbuduje miasto piękniejsze od 
Paryża. Jego dziadek - też Armand - wykupił tytuł od słynnego kardynała 
z czasów Ludwika XIII i,,trzech muszkieterów", tym samym kładąc podwali
ny pod potęgę rodu. W ciągu 11 lat swej działalności gubernator Richelieu 
(przez wielu uważany za ojca-założyciela miasta) uuynił z Odessy nowo
czesny, potężny ośrodek handlu na osi wschód-zachód, z prężnym portem 
i monumentalnymi gmachami użyteczności publiunej. On także sprowa
dził tutaj osadników i przedsiębiorców z Francji i Niemiec. 

W latach 1823-24 mieszkał tutaj i pisał, będący na zesłaniu, Aleksander 
Puszkin, a rok później również Adam Mickiewicz. W czasie wojny krymskiej 
(1853-56) Odessa została zbombardowana przez marynarkę wojenną An
glii i Francji. Szybki rozwój handlu pozwolił Odessie stać się największym 
eksporterem zboża w Rosji, a dzięki korzystnej koniunkturze, rozrastało się 
również samo miasto. W latach 1826-31 centrum zostało przebudowane 
w stylu klasycystycznym, a w 1866r. Odessa została połączona koleją z Kijo
wem, Charkowem i Jassami. 

Miasto od początku tworzenia się w Rosji ruchów socjalistycznych było 
jednym z silniejszych w imperium ośrodków, w których działały różnego 
rodzaju nielegalne sprzysiężenia i związki. Tutaj w 1905r. wybuchł bunt 
marynarzy na pancerniku Potiomkin. Wydarzenie to zainspirowało radziec
kiego reżysera Siergieja Eisensteina do stworzenia dzieła o światowej sła
wie, jakim był film Pancernik Potiomkin. Podczas I wojny światowej Odessa 
znajdowała się kolejno w rękach państw centralnych, Francji, „czerwonych:; 
a następnie „białych'; czyli zwolenników caratu. Ostatecznie w 1920r. mia
sto zostało zdobyte przez bolszewików i włąuone do Ukraińskiej, SRR. 
W latach 1921 -22 Odessa cierpiała głód, co było bezpośrednim skutkiem 
kolejnej wojny domowej. 

W czasie li wojny światowej stacjonowały tu wojska niemieckie i rumuń
skie. Ponad 280 tysięcy mieszkańców (w większości Żydów) zamordowano 
lub wywieziono do obozów. W kwietniu 1944r. miasto zostało zdobyte 
przez Armię Czerwoną. 

W dzisiejszej Odessie odnajdziemy wiele pomników i pamiątek poświęco
nych bohaterskim obronom miasta lub krwawym jego szturmom. Najbat
dziej heroiczna była chyba obrona miasta w 1941 r. Odessa za swe dokona
nia otrzymała od przywódcy ZSRR Józefa Stalina najwyższe honory, łącznie 
z mianem miasta-bohatera. Sławetne zasługi dla państwa radzieckiego 
miały też i swoją mniej chlubną stronę . W Odessie znajdowało się więzienie 
śledue i tzw. przesyłowe NKWD, był to także rejon łagrów-obozów niewol
niuej pracy przymusowej. 

Po li wojnie światowej Odessa bardzo się rozrosła - przed wojną liczba 
mieszkańców wynosiła 412 tyś., zaś w roku 1964 już 721 tyś. 






