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OBSADA: 
MARCIN GAWEŁ (gościnnie) - Benia Krzyk 

MARTA MALIKOWSKA - Lubka Sznejwejs zwana Kozak 

ZDZISŁAW KUŹNIAR - Taksówkarz I I Froim Gracz 

BOLESŁAW ABART - Taksówkarz li I Bojarski I DJ Balo 

TADEUSZ RATUSZNIAK - Sawka Bucis I Trup Sawki I Czekista I Wania 

JOLANTA SOLARZ - Witia I Kucharka I I Pan Młody/ Józef Muginsztejn /Irma 

ANNA BŁAUT - Stara z zupą I Kucharka li I Dwojra Krzyk I Marusia I Tancerka 

DARIUSZ MAJ - Kogut/ Prystaw (szef policji) I Max Dejcz (szef „Czeka") I Baria 

ALEKSANDER BRZEZIŃSKI (instrumenty klawiszowe) 

ZBIGNIEW KOZERA (kontrabas) 

WOJCIECH ORSZEWSKI (gitara) 

MATEUSZ RYBICKI (klarnet basowy/ saksofon) 

MARCIN RAK (perkusja) 
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W scenariuszu wykorzystano fragmenty Opowiadań odeskich 
i Zmierzchu Izaaka Babla (tł. Tatiana Drzycimska), Encyklopedii duszy 
rosyjskiej Wiktora Jerofiejewa (tł. Andrzej de Lazari), Nocy Walpurgi, 
czyli Kroków Komandora Wieniedikta Jerofiejewa (tł. Irena 
Lewandowska) . 

W programie wykorzystano cytaty ze scenariusza . 
Zdjęcia i grafiki Odessy pochodzą z archiwum teatru. 
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Prawdziwa historia'! 
"if! z tego. 

Prawdziwa historia? Nic z tego. Podtytuł jest przewrotny, autor sam sobie zaprzecza. 
W tym naszym teatrze wszystko jest tylko prawdziwym zmyśleniem, aby posłużyć się 
ukradzionym od Marka Hłaski pojęciem. Proza Izaaka Babla na scenie? Równie 
niemożliwa, jak przenoszenie na scenę Bruno Schulza. Babla warto czytać, smakować 
jego zdania, jak domowe konfitury. Poczuć zapach Odessy, a potem jego miasto wymyślić 
sobie na nowo. Babel jest dla mnie autorem mitu, przypowieści o świecie żydowskich 
gangsterów pięknej, jak westernowa ballada Sergio Leone. Co my robimy zatem 
z Bablem na scenie? 

Podróżujemy z jego opowiadaniami w kieszeni do miejsca wymyślonego. 
Pożyczam zdania także od innych pisarzy - Wieniedikta Jerofiejewa i Wiktora Jerofiejewa, 
dodaję songi, apokryfy. Tworzę własny stan wyobraźni, którego motorem napędowym 

„ 

jest muzyka. Budujemy własne miasto, które nie istnieje. Tempora Travel - nasze 
bezpłatne biuro podróży w czasie i przestrzeni do miejsc, gdzie spotykamy zaskakujących 
bohaterów. 

W swoim pierwszym spektaklu - Tango Oberiu 1928- udałem się w podróż do 
Sankt Petersburga (a właściwie Leningradu). aby przywołać na scenę duchy radzieckich 
artystów awangardy, jeszcze raz rozkręcić dziwną absurdalna-groteskową zabawę, która 
okazała się tańcem nad przepaścią, ostatnim seansem przed ich tragiczną śmiercią. 
Potem odwiedzałem Zurych z Cabaretem Voltaire, Paryż w Ca[E Panika, Leningrad razem 
z rosyjskimi muzykami, Moskwę ze świtą Wolanda, Berlin epoki weimarskich kabaretów 
itd. Co najdziwniejsze, w wielu tych miastach-miejscach nigdy nie byłem i nawet nie 
chciałem weryfikować obrazu z wyobraźni z realnym światem . Nie opisuję bowiem 
architektury czy realistycznego kolorytu tych miejsc, ale szukam tam postaci, które mogę 
wykraść do swojego świata, stworzyć im na scenie nowe, zmyślone życie. 

Benia Krzyk i cała jego banda są bliskimi braćmi Oberiutów, podważają 
i rozwalają otaczającą ich rzeczywistość, tworzą własny świat, w którym oni wyznaczają 
reguły . Towarzyszy im Banda Beni Krzyka - rockowy band sterowany przez Lubkę Kozak, 
niepokornego ducha całej historii. Muzyka tworzy stan ducha, teksty songów budują nasz 
obraz Odessy. Stają się pretekstem do zabawy w tamten - sprzed ponad wieku - świat, 
ale też są opowieścią o nas, o naszej samotności, naszych tęsknotach , lękach. 
Współczesne brzmienie daje wyraźny sygnał: historia dzieje się tu i teraz. 
Reszta jest mitem. 

Łukasz Czuj 
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le wszysttif;h stron 
otaf:za Odess~ 
Morze legend. 
Tym, którzy uczyli się geografii z radzieckich podręczników i zapamiętali tylko wyspę 
Sachalin i Kubę, udzielam następującej informacji: w rosyjskiej literaturze obok wyspy 
Krym (nie mylić z Kretą) istnieje wyspa Odessa. Ze wszystkich stron otacza Odessę Morze 
Legend. Czy w ciągu 200 lat można zbudować mit miasta? Okazuje się, że tak. 

Wszyscy są przekonani, że Odessa należy do najweselszych, najbardziej wolnych, nieco 
chuligańskich, ale i najbardziej przyjaznych gościom miast świata. Mit takiej Odessy 
stworzył odeski naród (chyba nikt nie wątpi, że mieszkańcy wyspy Odessa stanowią 
osobny naród). do którego należeli Puszkin, Mickiewicz, Woroncow, Langeron, 
Doroszewicz, Babel, Wiera lnber, Olesza, Katajew, Bagricki, Ilf i Pietrow, Kirsanow, 
Sławin„. Ci wielcy budowniczowie wyspy Odessa dali swojemu narodowi soczysty 
i osobliwy język, dali swoisty kodeks honorowy, który respektowali nawet rozbójnicy 
i kanciarze - od Ben i Krzyka do Ostapa Bendera. 

Jegienij Gołubowskij 
wiceprezydent Wszechświatowego Klubu Odesytów 



PRAWDZIWA HIST'OHIA 
BrNIKRlYKA 

Sławomir Popowski 

Odessa - tłumaczy mi Igor Szkliajew, historyk, który od kilku lati bada archi a śledcze 
odeskiej policji kryminalnej - to specjalne miasto. Do dziś, jeśli pan zapyta 
o narodowość, usłyszy odpowiedź: ani rosyjska, ani ukraińska, fylko eska. 

Na początku wieku, w czasach, w których żył Benia Kr2yk, l!lwieczriiony 
w „Opowiadaniach odeskich" Izaaka Babla, była ona w połowie rosyjska, 
w 40 procentach żydowska, w 8 - ukraińska . Dwa procent przypada o na ~łą resztę: 
Mołdawian, Greków, Polaków, Francuzów, Niemców, Anglików, Tur ów, Cyganów 
i kogo tam jeszcze. 

REWIRY 

Miasto, czwarte co do wielkości w dawnym Imperium Rosyjski , po eters urgu, 
Moskwie i Warszawie, podzielone byto na przestępcze rewiry. -W ntru - wyjaśnia 
Szkli aj ew - na tak zwanym Priwozie, koło dworca kolejowego, dział ła ban a 
„sachalińczyków". Od Prospektu Szewczenki do Wielki go Fontana, wzdłuż qrogi do 
nadmorskiej Arkadii znajdował się rewir, określany w langu odeskim jako "SSzA", czyli 
„USA". Nikt już nie wie, skąd wzięła się ta nazwa, do .tego w odniesieniu do d i el nicy 
zamieszkanej przez odeski lumpenproletariat. 

Największa i najsławniejsza była Mołdaw nka. Nazwa wzięła się stąa, iż 
początkowo osiedlali się tu głównie Mołdawiani ściągający do Odessy. Później byli to 
już tylko Żydzi. W 1905 roku w Odessie zaczęły się źydowskie pogro y. Antysemickie 
bojówki Związku św. Michała Archanioł chciały wedrzeć się na MołElawankę ale 
miejscowa ludność żydowska stawiła i opór. Za iedzą olic'i utworzono dr żyny 
samoobrony. Zgodzono się nawet na nie broni, która nigdy już e ost a 
zwrócona„ . 

To był właśnie świat Beni Krzyka. ~ 'at małych, najwyżej trzy i~trowych 
domów; podwórek zabudowanych najdziwaczniejszymi kruźgan mi, balkonami 
i werandami połączonymi drewnianymi, skrzypi~cymi schoda i. Mieszało'5ię tu 
wszystko: stajnie portowych wozaków, składy żydowskich kupców hurtowych, mate 
sklepiki drobnych handlarzy, podobne do tyc z Nalewek, ivtomierza czy Drohobycza. 
Były synagogi, a także cmentarz i stojący do zisiaj szpital ~ydowski. 

To tu Benia Krz z obywał sławę, wykonując i:>"erwsze zadania odeskiego 
bandiugi Froima Gracza, anim został l<rólem Mołdawank1, a potem całej Odessy. 
Tu wydawał,za1Ttą swoją siostrę Dwojrę i brał okup od hodowcy 60 krów, bogatego 
Sendera E'c bauma, za im podczas nocnego napad nie zobaczył jego córki Cyli i nie 
został jej 

TAKA PRAWDA 

Tyle że Beni Krzyka n'gdy nie było. - Sprawdzałem wszystkie dostępne archiwa odeskiej 
policji kryminalnej, cieszącej się sławą jednej z najlepsz eh w rosyjskim Imperium, i ani 
razu nie spotkałem się z tym nazwiskiem - mówi mi Igor Szkliajew. - Byli różni odescy 
bandyci : Spiro Kostia, turecki poddany, zajmujący się- jak byśmy dzisiaj powiedzieli -
rekietem, był „killer" Samuel Zechcer, na poły kryminalista1 na poły anarchista, który na 
zlecenie bolszewików wykonywał wyroki śmierci, był Gawqł Kuzniczin, przezywany 
„Papugajczykiem" i uważany za „atamana" złodziei kolejowych. Był, aresztowany 
w 1910 roku, Jakow Bender - głośny oszust i „wielki kombinator". Na zwis o Beni nie 
pojawia się ani razu, a gdyby żył naprawdę, carska ochrana na pewno miałaby go 
odnotowanego w swoich dokumentach. 

W czasach, o których pisze Babel -aewodzi Szkliajew- było tylko dwóch 
bandytów odeskich, których sława mogła dorównać sławie Beni Krzyka. Jednym był . 
Grigorij Kotowskij, późniejszy bohater A mii Czerwonej, a drugim Michaił Winnickij, Zyd 
z Mołdawanki, znany w Odessie jako Miszka Japończyk. Ponieważ Kotowskij działał 
głównie w Besarabii, więc wszystko wskazuje, że to Miszka Japończyk był prawdziwym 
Benią Krzykiem. Ale nie można też wykluczyć, że..Babel, który przyjechał na Mołdawankę 
już po rewolucj i, w latach dwudziestych, stworzył swojego bohatera, korzystając z tego, 
co mu opowiadano i o jednym, i o drugim. 

MISZKA JAPOŃCZYK 

Winnickij, Miszka Japończyk, został królem Odessy i szefem najwięRszego w mieście 
syndykatu bandyckiego dopiero w latach 1918-1919, kiedy miasto kolejno dostawało 
się pod władzę bolszewików, Niemców, Francuzów, ponownie bolszewikó , Denikina 
i znów, już na kilkadziesiąt lat, bolszewików. 

O początkach przestępczej kariery M iszki Japończyka wiac;lomo niewiele. 
Jedynie to, że zanim został bandytą, był elektrykiem w odeskicn zakładach „Anatra" . 
Podobno mieszkał na Moldawance przy Miasojedowskiej 26. U odzi się w Odessie, miał 
w tych czasach 30 - 35 lat i szaroniebieskie, lekko skośne oczy. Stąd rzezwisko. Miał też 
brata, który zma rł w Nowym Jorku. 

Co ciekawe, zanim nazwisko Japończyk pojawiło się w protokoła(h odeskiej 
policji, trafiło do archiwów bolszewików. A byto to tak: wiosną 1918 roku, Riedy Odessa 
była okupowana przez wojska austriacko-niemieckie, ludzie z bandy Waśki 
„ Zezowatego" napadli na Moldawance, kolo kina „Iluzjon" znajćlującego si na rogu 
Miasojedowskiej i Prochorowskiej, na wywiadowcę podziemnej organizacji 
bolszewików. Nie tylko go pobili , ale jeszcze ograbili, zabierają mu pistolet parabellum. 
Kilka dni później - wspomina stary czekista Nikołaj Lwowicz Mier-w mleczarni 
niejakiego Marka Kogosa odbyło się tajne spotkanie szefa kontrwywiadu podziemnego 
komitetu obwodowego bolszewików Borysa Samojlowicza „Nika" z mężczyzn w 
średnim wieku, ubranym w mundur oficerski. Był nim właśnie Miszka Japończyk, który 
osobiście spotkał się z przedstawicielami bolszewików. Równo tydzień póź iej, w tej 
samej mleczarni pojawił się kurier, który oddał paczkę, a w niej wszystki rzeczy 
skradzione przez Waśkę „Zezowatego", łącznie z parabellum. 

Czy byt to początek współpracy Japończyka z bolszewikami? Trudno dziś 
powiedzieć. Pewne jest natomiast, że w 1918 roku był on jednym z głównych 
dostawców broni dla podziemnej Rewolucyjnej Rady Wojennej bolszewików. Broń - jak 
wynika z komunistycznych archiwów - sprzedawał im po niskiej cenie. 

W tym samym roku, gdy Odessa znajdowała się już pod władzą Francuzów, 
Miszka Japończyk przeprowadził wspólną operację z bolszewikami, o której głośno było 
w całym mieście . 12 grudnia w odeskim cyrku miejskim odbywał się wiec partii 



socjalistycznych . Agitatorom udało się poderwać zebranych do ataku na policję. Jedna 
grupa, z rewolucyjnymi pieśniami na ustach, poszła odbijać więźniów politycznych 
z pobliskiego komisariatu. Druga natomiast ruszyła pod miejskie więzienie . Do tej 
ostatniej, nie wiadomo kiedy i skąd, dołączyła grupa około czterystu uzbrojonych po 
zęby bandytów, dowodzonych osobiście przez Miszkę Japończyka . Wydarzenia rozwijały 
się szybko. Bramę wysadzono wiązką granatów i tłum wdarł się na więzienne podwórze. 
Socjaliści zaczęli uwalniać politycznych, a ludzie Japończyka swoich kamratów. Wszyscy 
byli zadowolen i. Z wyjątkiem naczelnika więzien i a . Kiedy zaczął się szturm, schował się 
w komórce, ale został odnaleziony. Komórkę obłożono słomą i spalono„ . 

Trzeba było jeszcze zamienić aresztanckie ubrania więźniów na cywilne, ale za 
radą Miszki Japończyka problem ten rozwiązano prosto i w sposśo, jakiego na pewno 
nie powstydziłby się Benia Krzyk : zatrzymano przejeżdżający ulicą przepełmo y 
tramwaj, a jego pasażerom przedstawiono „propozycję nie do odrzucenia". Zostali goli„. 

KRÓL IDZIE NA WOJNĘ 

Chmury nad Benią Krzykiem alias Miszką Japończykiem zaczęły się zbierać w 1919 roku, 
kiedy na kilka miesięcy, od kwietnia do sierpnia, miasto zajęli bolszewicy. Przez Odessę 
przetoczyła się wówczas pierwsza fala masowych rozstrzeliwań, To wówczas Max Dejcz, 
szef odeskiej „Czeki", miał podzielić ludność Odessy, w jego przekon niu w większości 
bandycką, na trzy grupy: tę, którą już rozstrzelano, tę, którą bolszeW'icy właśnie 
aresztują i rozstrzeliwują, oraz ostatnią, która, niestety, musi jeszcze na to oczekać. 

Szczyt fali wielkiego terroru przypadł na lipiec. Korzystając z usług donosicieli 
i przygotowanych wcześniej list, bolszewicy likwidowali bez są u wszystkie , których 
uznali za kryminalistów. Wyciągani wieczorem z domów, byli p zywożeni do siedziby 
„ Czeki" przy placu Jekatierińskim, dziś Potiomkinowskim. Tam ich rozbierano do naga 
i w grupach po 10 osób rozstrzeliwano na wewnętrznym podwórzu. iTrupy wywożono na 
żydowski cmentarz na Mołdawance. 

Miszka Japończyk czuł , co się święci , i dlatego, razem ze swoim aaiutantem, 
stawił się w sztabie 3. Ukraińskiej Armii Radzieckiej. We ług (elacji czestnika tego 
spotkania Fiodora Fomina, który był wówczas szefem Wydziału Spe jalnego, Japończyk 
miał powiedzieć, że na swój sposób również walczył z ourżuazją - padał n banki, 
kasyna, restauracje. Zapewnił też, że odtąd żadnych andyckich napadów nie będzie . 
Na koniec zaproponował zorganizowanie własnego oddz1a u ~rmii Czerwonej. - Ludzi 
mam, broń też, pieniędzy nie potrzebuję . Chcę tylko waszego mandatu i lokal1u -
powiedział Miszka Japończyk. 23 maja 1919 roku Rewwojensowiet 3.),J kraińs iej Armii 
Radzieckiej wydał rozkaz „towarzyszowi iszce Ja~ończykowi", pole a·ący 
zorganizowanie zbrojnego oddziału, prz mianowanego później na S . Ukraiń ki Pułk 
Radziecki. 

„Kryminalny Pułk", jak o nim iście 
malowniczo. Podczas parady, na czarny - niu, jechał na czele sam „ towarz sz Miszka 
Japończyk" . Po bokach miał dwóch konny a iutantów, w tym przydzielon go mu 
komisarza, rewolucyjnego anarchistę, Aleksand a Feldmana. Tuż za nimi jechały 
przygrywające do marszu dwie orkiestry żydowskie z Mołdawan ki. Za nimi szła piechota 
- 2 tysiące odeskich bandiugów, w białych spodniach i mary rskich, pasiastych, 
biało-niebieskich tielniaszkach. Za to na głowie każdy nosił, co kto miał: kapelusz, 
cylinder albo futrzaną l i siurę. Pochód zamykało kilka lekkich armat. 

Sęk w tym, że wojsko ,towarzysza Japończyka# wcale nie miało zamiaru 
walczyć . W końcu lipca 1 19 oku error.bolszewików do<;hodził do szczytu. Sytuacja na 
froncie stawała si coraz t rudniejsza. KOio Winnicy nacierał Petlura, od wschodu -
Denikin, zacząf s i ę l)unt niemieckich kolonistów wokół Odessy. Rewwojensowiet 
postanowił ysłać 54. Pułk Japończyka na front. Nie było to jednak takie proste. 

" " 
Chłopcy z Mołdawanki szukali każdego możliwego pretekstu, aby wykręcić się od 
wypełn ienia ozkazu. Kontrolowali szpital, którego medycy - na polecenie albo za 
pieniądze - chętnie wystawiali zwolnienia z wojska. W końcu jednak musieli ustąpić. 

Krótko przed wyjazdem na front w miejskim konserwatorium odbył się 
pożegnalny bankiet. Takiej uroezystości Odessa już dawno nie widziała . Długie stoły, 
jakie ustawiono w salach, uginały się od wszelkiego rodzaju zakąsek, dań mięsnych, 
owoców i drogich, markowych win, które jaki mś cudem przechowały się jeszcze 
z czasów, gdy w Odessie obowiązywała strefa wolnocłowa 1 kwitła kontrabanda. Wokół 
tych stołów kłębił się tłum odeskich złodziei i bandytów w towarzystwie żon, 
przyjaciółek i kochanek. Centralne miejsce zajmował Japończyk, któremu komendant 
miasta ofiarował na pożegnanie srebrną szablę z „rewolucyjnym" monogramem. 
Bawiono się do samego rana . 

KONIEC KRÓLA ODESSY 

Miszce Japończykowi jeszcze przez kilka dni po tym bankiecie udało się odwlec moment 
wymarszu. Nie spieszył się. Zupełnie jakby przeczuwał, że z frontu już nie wróci. Kiedy 
23 lipca dano rozkaz do wyjazdu i kazano żołAieFz m zająć miejsca w pociągu pułk 
trzykrotnie się rozbiegał. W rezultacie z dwóch tysięcy ludzi Japończykowi udało się 
zabrać do pociągu tylko około tysiąca żołnierzy, z których zaledwie siedmiuset dotarło 
na front w rejonie Wapniarki. 

Formalnie 54. Pułk miał walczyć w składzie 4 . DYf.'izji poa dowód twem 
towarzysza Jakira, który początkowo kategorycznie spr eciwiał się takiemu 
wzmocnieniu, a później nawet proponował swojemu sztabowi, aby ludzi Japończyka 
rozbroić. Skończyło się na tym, że całą jednostkę króla Odessy polecono „szczególnej 
opiece" ze strony „Czeki". 

I wtedy stała się rzecz dziwna, do dziś nie wyjaśniona Krótko po ajęciu 
pozycji, 54. Pułk stoczył pierwszą, zwycięską walkę. Wykorzystując ogniową przewagę 
40 karabinów maszynowych, zmusił do ucieczki oddział petlurowców. W n cy, po 
zwycięskiej walce, kiedy zwykle żołnierze świętują zwycięstwo, nie iadomo dlaczego 
cały pułk uciekł do Odessy, oddając pole przeciwnikowi . 

Po tym wydarzeniu Miszka Japończyk nie miał już czego szukać na froncie. 
Na stacji Birzuła zajął ze swoim sztabem parowóz, doczepił do tego komfortowy wagon 
pasażerski i ruszył w ślad za swoim wojskiem do Odessy. 

„Czeka" postanowiła zorganizować zasadzkę w Wozniesiensku. lfoło 
budynków stacyjnych ukryto w wysokiej kukurydzy pułk dowo zony przez Ursułowa 
i oddział komunistów z wozniesieńskiego komitetu partyjnego, (jowodzon',I przez 
Michaiła Siniakowa. Aby zatrzymać pociąg Japończyka, zamknięto semafor Kiedy 
lokomotywa stanęła, Miszka, jego komendant Halip i żona Liza, uzbrojeni mauzery, 
pobiegli do budki zwrotniczego, aby wyjaśnić przyczynę zatrzymania pociąg . Wtedy 
zostali zastrzeleni . Ursułow zabił Miszkę Japończyka, Siniakow - Halipa, a odeski czekista 
Zorin - Lizę . 

Król nie dotarł do Odessy. Został pochowany w Wozniesieńsku . Na pogrzeb 
przyjechało wielu jego rodaków z Mołdawanki. Nad trumną Miszki śpiewał znamienity 
kantor synagogi odeskiej Pinia M i ńkowskij, wystąpili także sol i śc i opery w Odessie. 

Czy to miał na myśli Izaak Babel, kiedy pisał o strasznym końcu króla Beni 
Krzyka alias M iszki Japończyka 7 
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Hieu ta1111a w~drów~a. 

O essa. 
Karl-Marcus Gauss 

{ ... ) jedliśmy w restauracji, gdzie przy stolikach siedzieli zażywni panowie 
w średnim wieku i młode kobiety, które umiały poruszać się tak, jakby już ukończyły 
z wyróżnieniem kurs mistrzowski pod tytułem „Piękno i doskonałość" . Wokół nich uwijali 
się kelnerzy, a właściciel, szczupły mężczyzna sprawiający wrażenie nieśmiałego, co kilka 
minut odbywał rundkę po wyłożonej grubymi dywanami sali, aby przystanąć przed 
każdym stolikiem i złożyć ukłon. 

Siedzieliśmy na samym końcu, tam gdzie pozbawiony drzwi, okrągły otwór 
w ścianie prowadził do specjalnej salki, do której co jakiś czas zaglądała oddelegowana 
kelnerka . Po pewnym czasie wypadło stamtąd trzech mężczyzn w ciemnych garniturach, 
niski grubasek przodem, a za nim dwa potężne kloce . Szybkim krokiem przemierzyli lokal, 
ledwo zaś z niego wybiegli, na dworze zawył silnik ciężkiego samochodu terenowego, 
który po chwili szybko się oddalił. Kilka minut później z salki wyszli trzej kolejni mężczyźni 
z aktówkami, bardzo bladzi i mający nietęgie miny, jakby nie do końca wiedzieli, co teraz 
robić, tak więc jeden po drugim bezradnie ściskali rękę usłużnie przygarbionemu 
właścicielowi i potrząsali nią, aż wreszcie i oni zniknęli. { ... ) Spodobała nam się myśl, że 

oto jesteśmy świadkami jakiegoś ważnego incydentu w odeskim półświatku, chociaż 
oczywiście nie mieliśmy zielonego pojęcia, o co w tym wszystkim chodziło . 

" . • 

Już pierwszego dnia zwróciliśmy uwagę na wielkie samochody terenowe 
z przyciemnionymi szybami. Większość ulic w Odessie, mieście dość późno założonym 
przez carską zwierzchność, ale pod względem architektonicznym zaprojektowanym 
planowo i ze wspaniałomyślnym gestem, jest szeroka i po obu stronach wysadzana 
wysokimi drzewami. Rosną tam cudowne akacje, platany, kasztanowce i lipy, a do granicy 
domów pozostaje jeszcze cztery czy pięć metrów chodnika, po którym piesi chodzą 
własnymi drogami albo, co bardzo lubią robić zwłaszcza na przedmieściach, stoją 
w grupkach i ucinają sobie pogawędki. Kiedy na jezdni powstaje korek, duże samochody 
o przyciemnianych szybach skręcają z piskiem opon między dwoma drzewami na chodnik 
i trąbiąc oraz błyskając światłami, pędzą z prawej strony obok kolumny stojących aut. 
Matki prowadzące wózki, starcy o laskach, dorośli i dzieci, wszyscy przywierają wtedy 
szybko domów. Robią to z należytym pośpiechem, ale nieomal odruchowo, nigdy nie 
widziałem, żeby ktokolwiek zaczął wygrażać pięścią samochodowi i siedzącym w nim 
pasażerom albo żeby głośno uskarżał się z powodu takiego zajścia. Policjanci, którzy 
w innych sytuacjach teatralnie i rozkazującymi gestami regulują ruch, dopóty 
niewzruszenie patrzą w inną stronę, dopóki auto się nie oddali, co niejako zwalnia ich 
z konieczności oficjalnej interwencji. 



Możliwe, że tam, gdzie nędza jest widoczna, bo wielu ludzi chodzi biednie 
ubranych, bose dzieci żebrzą w kawiarniach, a po przedmiejskich ulicach biegają nocami 
sfory bezpańskich psów, bogactwo rzuca się człowiekowi bardziej w oczy, ba, nawet się je 
przecenia. Jestem jednak przekonany, że w żadnym mieście na świecie nie widziałem tylu 
range roverów co w Odessie. Zapytałem pewnego młodzieńca, którego poznaliśmy 
na pchlim targu, w czym rzecz. O co chodzi z tymi samochodami, których kierowcy nie 
przestrzegają przepisów ruchu drogowego, bezwzględnie pędzą po chodnikach, parkują 
swoje pojazdy w strefie zakazu albo stawiają je bezpośrednio na ulicy, żeby w pobliskim 
kiosku jak gdyby nigdy nic kupić papierosy, i najwyraźniej nikt nie ma odwagi się na nich 
poskarżyć? „Musicie patrzeć na rejestrację, nie na markę", powiedział Siergiej, silny 
chłopak w podniszczonej kurtce, ukazujący w uśmiechu szereg prawie czarnych zębów, 
w którym jednak ani jednego nie brakowało. „Numery kończące się na 777 są tabu dla 
wszystkich - dla każdego policjanta, któremu miła jest kariera, i da każdego obywatela, 
który nie chce, aby ktoś powybijał mu cegłami szyby w oknach" . Końcówka 777, jak 
dowiedzieliśmy się również od innych osób, jest zastrzeżona dla dwóch grup 
zawodowych, codziennie mających ze sobą do czynienia: dla zorganizowanych 
przestępców i prokuratury. Siergiej zaśmiał się z zakłopotaniem, prawie zawstydzony. 
Podobnie jak on śmiało się też wielu ludzi, którzy przed jadącym chodnikiem 
samochodem salwowali się wraz z nami ucieczką pod ścianę domu, a potem musieli jakoś 
zareagować na nasze gwałtowne kręcenie głową i przekleństwa. 

Trwało to dobrą chwilę, zanim w ich uśmiechniętych oczach dostrzegłem błyski 
nienawiści, bunt marynarzy z 1905 roku, którzy nie zapomną jak obeszła się z nimi 
władza, i czekają na dzień zapłaty. Wtedy, w 1905, robotnicy pomaszerowali do stoczni, 
żeby powitać marynarzy, którzy na statku „Książę Potiomkin z Taurydy", należącym do 
rosyjskiej floty czarnomorskiej, zbuntowali się przeciw carskim oficerom. Kiedy robotnicy 
dotarli w pobliże schodów prowadzących do stoczni, wojsko zaczęło strzelać. Nazajutrz 
rano naliczono w mieście tysiące trupów, ofiar masakry i pożaru, który obrócił w perzynę 
całą dzielnicę portową. W 1925 roku Siergiej Eisenstein bardzo swobodnie potraktował te 
wydarzenia w filmie Pancernik Potiomkin, tworząc przy tym jedną z najsławniejszych scen 
w dziejach filmu, która ogarnia demonstrantów, 
i toczący się po schodach dziecinny wózek.„ („. ) 

Przełożyła Sława Lisiecka. Fragment książki „Odessa transfer. 
Reportaże znad Morza Czarnego", 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009. 
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Benia, jakbym c i ę m i ał za i diotę, to od pisałbym ci jak idiocie. Ale ja c i ę mam za kogoś zupełn i e innego. Tego roku w Argentynie urodzaj taki, że aż ża l 
w skrzynie portowe zag l ądać . Co to za interes w tych czasach . Ja już z tym biznesem kończę, w i ęc daj ty mnie spokój, Benia. Z szacunkiem, Ruwim Tartakowski. 



Dl A ~~r3~=~~In~f ~~~~kh\~;pców 
IW każdy prystaw, uriadnik i szpion. 

A• Nie szmondaki, łajdaki, li siecz od Beni chłopaki, n co bandycki swój mają bon ton. 

• • T Priwoz czy Prochorowska, lyc ~~~~fert~~a:v~~d~~:akto Benia Krzyk. 

A my z nim tam hulamy. 
Dla nas dziwki i damy' T 'O Bo my rn=y, co umk i "Y' 

-.. Tropią nas psy Ochrany, lA bo rosyjskie chcą pany, 
• by tu gęsto nasz ści e li! się trup. 

Dla nas ziemia za p~ytka! 
Policmajster ni prystaw MA choć by mogli, nie wrzucą nas w grób. 

Dla nas żyć to za mało! t 1 A choć wielu by chciało ; o~.1 pętlę rzucić i ściągnąć nas z chmur. 

Ręce u nich za krótkie, 
by za życia pochówki 
móc nam sprawić. Na SZ)je dać sznur. 

A gdy przyjdzie dać głowę, 
to w bandyckich pochodach, 
a nie w tiurmie, gdzie zeżrą cię wszy. 

My nie byle szmondaki, 
lecz z Odessy chłopaki 
i my wiemy jak ginąć, by żyć. 

Michał Chludziński 





Song 
Froi1na 
Grat1za 

Życie to burdel, świat to śmietnik, 
ludzie to szmaty- bez dwóch zdań. 
Lecz jaki z wiedzy tej pożytek? 
Cóż mi dziś po tym, że rację mam? 

Wszak burdel plonie, a ludzkie śmieci 
tlą się jak stos spalonych szmat. 
I bierze wszystkich tak jak leci 
hurtownik, co nie liczy strat. 

Żyd z Prochorowskiej, chtop z Bugajewki, 
z Deribasowskiej kupiec btawatny, 
jeszcze nie wiedzą, że właśnie robią 
interes życia, geszeft ostatni. 

Wszystko za życie! I wszystko za nic! 
Cenę podbija makler z bagnetem. 
Mógtby powoli, na kredyt, zabić. 
Lecz przecież makler też jest człowiekiem. 

Cztowiekiem nowym, bo nie dla zysku, 
zedrze ci buty, brzuch wybebeszy. 
On dla ludzkości robi to wszystko. 
Więc zamiast płakać, musisz się cieszyć . 

Ja prosty furman, koszer bandiuga 
o sercu czarnym jak maść mych koni, 
w tej konkurencji nie chcę się ścigać, 
tej konkurencji nie chcę dogonić. 

Mógłbym powiedzieć „Nieludzkie czasy 
nieludzkich zasad", gdyby nie fakt, 
że człowiek dzisiaj nic już nie znaczy. 
Dziś rządzą masy. Więc zasad brak. 

Mówią: „Bóg umart!". I że go nie ma. 
Czy umrzeć mógt ktoś, kogo nie było? 
Czy jest możliwy taki dylemat, 
kiedy się Boga wybebeszyło? 

Lecz białą kaszą po stole czystym 
nie myślę mazać. Bo, na co mi to? 
Z bandyty nie chcę być moralistą. 
Choć moralista jest dziś bandytą . 

To gruby żart jest! Nie pójdzie z dymem 
wszystko, co było! Po to mam szyję 
by głowę nosić. Tak zawsze żytem. 
Chyba, że nie wiem, że już nie żyję. 



BeniaKrzyk 
Lubka, ja jestem 
sprytniejszy od Pana Boga. 

Lubka 
Od ruskiego Boga 
jesteś sprytniejszy, 
ale od żydowskiego Boga 
sprytniejszy nie jesteś. 



NO I TAK TO JEST, BENIA, W ŻYCIU, ŻE 
SIEDZISZ NA BAlKOHI[, PIJESZ HERBATĘ, 
PROWADZISZ ROZMOWY Z PRZYJAClÓŁMI, 
NA DUSZY SPOKÓJ, RA.D.OŚĆaGQYJ~AGLE 
CIEMNIEJE W OCZACH, LLcKN I c. c 
W PRZYRODZIE, ZRYWAJĄ SIĘ DZIKIE 
WICHRY, W SEKUND~PUSIKA, WSZYSTKO 
WE KRWI. NIE MA WI CEJ HERBATY, 
MARZEŃ, PRZYJACIÓ . PO HERBAT~TOJĄ 
KILOMETROWE I B N SI SYPlt, 
A PRZYJACIELE ~%~~ctsfe OD o ROPHOŚCI 
ŻYCIA. I MYŚLISZ SOBIE WŚRÓDlYCH 
WSe~NJĄłJ~CI: „DZIĘKUJE .Cl, BOŻE, 
ZA NAL)K . DZIĘKUJĘ Cl, ZE 
MNI[ DOSWI DCZASZ". 
NAZYWAM SI~ LUBKA KOZAK, 
A TAK NAPRAWDE LUBKA SZNEJWEJS. 
I WYNOCHA STĄD WSZYSTKIE UPIORNE 
DUCHY ŻYDOWSKICH 
GANGSTEROW. 
WON. 
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