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ИЗЛОЖБЕ БМС У 2019.  
(278) 3–31. јануар: Исак Емануилович Бабељ (1894–1941) ‒ 125 година од рођења 
(279) 1–28. фебруар: 225 година Историје Јована Рајића (Беч, 1794−1795) 
(280) 1–31. март: Момчило Настасијевић (1894–1938) ‒ 125 година од рођења 
(281) 1. април – 6. мај: Јубилеји штампаних србуља:  
     500 година Служабника горажданског 1519 (1520) и Служабника Божидара 
Вуковића 1519 (1520);  
     480 година Октоиха петогласника грачаничног 1539. и Молитвеника Божидара 
Вуковића 1539;  
     450 година Псалтира Јеролима Загуровића 1569. 
(282) 7. мај – 3. јун: Тибор Дери (1894−1977) ‒ 125 година од рођења 
(283) 4−30. јун: Димитрије Кириловић (1894–1956) ‒ 125 година од рођења 
(284) 1–31. јул: Волтер (1694−1718) – 325 година од рођења 
(285) 1. август – 1. септембар: Данило Медаковић (1819–1881) ‒ 100 година од 
рођења 
(286) 2–30. септембар: Слободан Јовановић (1869–1958) ‒ 150 година од рођења 
(287) 1–31. октобар: Андре Жид (1869–1951) ‒ 150 година од рођења 
(288) 1–30. новембар: 225 година уџбеника Аврама Мразовића: Рукововодство к 
славенстјеј граматицје (Беч, 1794) и Руководство к науцје числителној (Беч, 
1794). 
(289) 1. децембар 2019 – 8. јануар 2020: Јустин Поповић (1894–1979) ‒ 175 година 
од рођења 
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БМС II 208204  



    Рођен сам 1894. године у Одеси, у Молдаванки, као син 
јеврејског трговца. На очево инсистирање до шеснаесте 
године учио сам јеврејски језик, библију, талмуд. Код куће ми 
је живот падао тешко, јер су ме од јутра до мрака терали да 
изучавам мноштво наука. Одмарао сам се у школи. Моја 
школа се звала Одеска виша комерцијална школа цара 
Николаја I... Та ми је школа остала у незаборавној успомени 
и стога што је француски језик у њој предавао господин 
Вадон. Био је Бретонац и поседовао је таленат за 
књижевност као и сви Французи. Научио ме је свом језику, 
уз његову помоћ упознао сам француске класике, зближио 
се с француском колонијом у Одеси и у петнаестој години 
почео да пишем приче на француском језику. 
                                                                                        Исак Бабељ 
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    Потом, по завршетку школе, обрео сам се у Кијеву и 
1915. године у Петербургу. У Петербургу сам врло лоше 
живео, нисам имао право боравка, клонио сам се полиције 
и становао у подруму у Пушкиновој улици код једног 
пропалог, пијаног келнера. Тада, 1915. године, почео сам 
да нудим своја дела разним редакцијама, али су ме свуда 
одбијали, сви уредници (покојни Измајлов, Посе и други) 
су ме убеђивали да се запослим у неком дућану, али их 
нисам послушао и крајем 1916. године доспео сам до 
Горког. И ето – том сусрету  дугујем све и дан-данас име 
Алексеја Максимовича изговарам с љубављу и 
страхопоштовањем. 
 
                                                                                   Исак Бабељ 
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    Доносио сам му све што сам писао, а писао сам и по једну 
причу дневно (касније сам морао да се одрекнем овог 
система, да бих се увалио у другу крајност). Горки је све 
читао, све одбацивао и захтевао да наставим. Најзад смо се 
обојица уморили, и он ми је рекао својим пригушеним басом:     
 - Из приложеног се јасно види да ви, господине, ништа не 
знате, али много наслућујете... Стога пођите међу људе...  
 
                                                                                        Исак Бабељ 
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    Алексеј Максимович ме је упутио међу људе. 
   И ја сам седам година – од 1917. до 1924. – провео међу 
људима. За то време сам био војник на румунском фронту, 
потом сам служио у Чеки, у народном комесаријату за 
просвету, у експедицијама за снабдевање 1918. године, у 
Северној армији против Јуденича, у Првој коњичкој армији, 
у одеском губернијском комитету, био сам шеф коректуре у 
седмој совјетској штампарији у Одеси, репортер у 
Петербургу и у Тифлису и слично. И тек 1923. године сам 
научио да своје мисли изражавам јасно и кратко. Тада сам 
поново почео да пишем.     
     Из тог разлога почетком свога књижевног рада сматрам 
почетак 1924. године, када су се у четвртој свесци часописа 
Леф  појавиле моје приче... 
                                                                                        Исак Бабељ 
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    Чежња за стваралаштвом не престаје у нама ни за часак. 
Истини за љубав, ја сам је често свесно гушио, јер се нисам 
осећао довољно спремним да пишем истински једноставно, 
страствено, неограничено истинито, то јест јер се нисам 
осећао спремним да пишем уметнички. 
 
                                                                                        Исак Бабељ 



Дела  

Исака Емануиловича Бабеља  

(избор) 
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- Знао сам то, знао сам да пискараш, - рече Никитич – и 
поглед ти је такав... Једнако се чини као да никуд не гледаш... 
- И ти се усуђујеш да пишеш? Човек који не живи у природи, 
као што у њој живи камен или животиња за цео живот неће 
написати ни два велика ретка... Твоји пејзажи личе на опис 
декорација. 
                                

       (Исак Бабељ, Црвена трава, Нолит, Београд 1964, стр. 38)  



- Теби је, како видим, свуда дивно - рече Маргарита. 
- Истина је - одговори Гершкович - Свуда је дивно где има 
људи. 
- Баш си будала - рече Маргарита, усправљајући се у кревету.   
- Људи су зли. 
-Не, - рече Гершкович - људи су добри. Научили су их да 
мисле да су зли, па су поверовали.  
 
         (Исак Бабељ, Црвена трава, Нолит, Београд 1964, стр. 71)  
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Литература о делу  

Исака Емануиловича Бабеља: 
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    Треба одмах рећи: то је једна од најбољих представа које 
смо последњих година видели у београдском глумишту и 
(вероватно) једна од најбољих представа које сам у 
позоришту видео... Шта је Јароцки учинио са Бабељевим 
текстом који је, свим мерилима мерено, више скица за драму 
него права драма? (...) Пре свега, он је нашао визуелни кључ 
за своју представу који као да је свима нама, док смо читали 
Бабеља, под руком био, али га се нико није сетио: то је 
Шагал. Као и на Шагаловим сликама и у његовој представи 
све лебди негде између неба и земље, па је Бабељева 
Молдованка тако добила неопходне, готово бисмо рекли: 
космичке димензије које лирске цртице претварају у праву 
велику драму о суровој смени власти... 
 
                                                                                   Јован Христић 
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    Јароцки не допушта да, и једног тренутка, изгубимо из 
вида целину његове приче о сукобу старог Мендеља и 
његове деце, о човеку који је, како би рекао наш мудри 
Нурудин, увек на губитку, о муци људске душе у тесноме 
свету, о трагичности узалудног човековог напора да не 
уступи времену пролаз, о несагледивости његове патње под 
звездама, старозаветне приче у бескрајним менама историје 
човекове кратковекости. 
 
                                                                                  Феликс Пашић 
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    Драми Исака Бабеља „Сумрак” (1928) Јежи Јароцки 
пришао је са новим намерама. Имајући пред собом текст 
који добро познаје, јер га је већ једном режирао, и то 
друкчије, у Кракову, знао је да пред собом има драмско 
дело великог приповедача, а не великог драмског писца... 
И тако је покушај реалистичке драме на тему сукоба 
одеског трговца Мендеља Крика са синовима постао 
метафора о великој животној смени под небески сводом. 
 
                                                                                Јован Ћирилов 
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    Драги Алексеју Максимовичу! 
    Хвала на писму. Оно је расејало потиштеност која ме је 
прогањала... Прогањала ме је мисао да сам изневерио 
ваша очекивања. Али сада знате да нисам ленчарио, да 
нисам запустио писање, да нисам заборавио речи које сте 
ми упутили приликом првог сусрета у кабинету Летописа, 
у Монетној улици. Нисам их заборавио, Алексеју 
Максимовичу. Оне ми помажу у тренуцима неверице. Из 
све снаге ћу се трудити да пишем једноставније, 
душевније, искреније него што сам досад писао. И ако 
будем правио грешке, молим вас да не губите веру у 
мене.“  
                                                  (Из писма Горком, 25. VI 1925) 
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Рекли су о  

Исаку Емануиловичу Бабељу: 



... мало је вероватно да сада код нас неко боље пише. 
 
                                                                            Виктор Шкловски 



    У својим новелама Бабељ се клонио наративних 
стереотипа, или их је пародирао. На идејно-тематском плану 
он истражује различите идеје о револуцији. Бабељев текст је 
пун ситуација поремећеног поретка света, који сведочи о 
рушилачкој снази историје. Пољски истраживач Чеслав 
Андрушко је показао да се „Коњичка армија” може читати у 
кључу Дантеове „Божанствене комедије”, њеног „Ада”. 
 
                                                                            Богдан Косановић 



    Бабељеве поуке како је писао и како треба писати 
изнесене у запису „Рад на причи” и данас су актуалне. 
Попут Чехова и Бабељ је придавао необично велики значај 
ријечи. Треба да су значајне, једноставне и лијепе, треба им 
дати зрака. 
 
                                                                               Никола Дисопра 



    Бабељ, крајње објективан, истинољубив, поштен и искрен 
писац, не прави никакву разлику ни између козака које 
протјерују бијели интервенционисти из Пољске, легије 
маршала Пилсудскога. За њега је војник у рату војник, 
силеџија, груб, суров, бестијалан. Оно што чини руски 
војник, то исто, једнако окрутно и сурово, једнако дивљачки 
чини и пољски окупаторски војник. Јер сви – каже у једној 
Бабељевој причи стари Јеврејин из Житомира – говоре како 
се боре за правду и сви пљачкају. 
 
                                                                               Никола Дисопра 



    Док смо читали приповијетке из његове „Црвене 

коњице”, понекад нам се наметнуло мишљење да се многе од 
њих доимају као песме у прози. У њима се на различит 
начин мијеша час лирско, час, рекло би се, нешто вулгарно, 
простачко, покаткад и нељудско. 
 
                                                                               Никола Дисопра 



    „Коњичка армија” је занимљиво сведочанство о 
колективној психологији једног времена. Човек кога Бабељ 
посматра и слика, не живи у нормалним околностима, јер га 
је торнадо грађанског рата искоренио из мирнодопских 
услова. Зато је код њега измењен готово цео регистар 
психичког доживљавања и реаговања. Чиниоци који су 
мењали човека су бројни, али су најутицајнији: свакодневни 
додир са суровошћу сукоба, близина смрти, осећање да сила 
готово све решава, до крајности доведена класна мржња, 
која страсти разбуктава до усијања. Није чудо што у оваквој 
атмосфери у човеку многе потенције функционишу изнад и 
испод нормале и увек су неко удаљавање од природности.   
 
                                                                             Милосав Бабовић 



    ... истражујући депонијски модел света Бабеља, Шејке и 
Киша ми смо се претежно позабавили оним што их 
обједињује. Својим естетичким идејама сва тројица су 
претекли време у коме су живели и стварали. Баш зато су за 
време њиховог живота око њиховог стваралаштва 
искрсавали неспоразуми, спорови, полемике. 
 
                                                                            Богдан Косановић 



    У првом реду Бабељ је дао романтику старог ортодоксног 
жидовства која је почела да изумире и нестаје, затим 
почетни процес примитивног, полусељачког класног 
опредељивања и преображавања малобуржоаске психе и 
менталитета у колективни.  
   Све се његове ствари одликују изванредном психологијом, 
смјелошћу израза, дубоким лиризмом и неким посебним, 
доброћудним хумором којим писац гледа на живот и на 
свијет.  
 
                                                                                   Густав Крклец 



    Данашњи читалац Бабеља са захвалношћу ће мислити о 
њему јер је он сањао о његовој срећи и за њу се борио... Он 
није био адвокат револуције... он је писао отворено, без 
лицемерја и стидљивости и он је до смрти сачувао високе 
идеале праведности, интернационализма и човечности. 
 
                                                                                   Иља Еренбург 



    Бабељ нас засипа месечином, оцртавајући наше бурно 
постојање, наше узбуђене мисли; и потом, спретно и у прави 
час спуштајући завесу, одвлачи нас у таму дезилузионизма, 
где престају наша питања и где почиње, увек изнова, наш 
свакодневнички живот, у којем уметност тек треба да 
постане чежња једнаких међу једнакима.                                                                                                                       
                                                                           

                                                                          Миливоје Јовановић 



    Иако Јеврејин, он као писац није у стању ништа да учини 
са пониженим припадницима своје расе, бескрвно оданим 
завештањима предака, молепствијима за бољу судбину 
изабраног народа – сведеним у ходнике свог пустог безумља 
и немоћи. 
                                                                                        Миливоје Јовановић 



    Ако су „Одеске приче“ у неку руку апологија мудрог весеља 
Бење Крика и његове дружине, „Фроим Грач“ и „Краљева 

смрт“ (у ствари, последња два поглавља сценарија о пропасти 
Бење Крика – „краља“ Молдаванке) су апологија сете, 
тужних и озбиљних размишљања о неподесности  
романтичних јунака у револуционарној стварности... 
„Случај“ Бење Крика је карактеристичан за читаво Бабељево 
стварање; смрт овог омиљеног јунака била је концесија 
времену, уступак једног романтичарског погледа на свет 
наступајућој клими трезвеног, градитељског реализма. Отада 
ће се у Бабељевим новелама проширивати круг 
меланхоличних исхода, симболици песимизма отимаће се 
само поједине новеле... 
                                                                                         Миливоје Јовановић 



    У ствари, свеколику животну филозофију своју изложио је 
Исак Бабељ најјасније још у „Сумраку“. Ова драма, која је 
својеврстан спој ланчаних новела и стандардне лирске драме 
за читање, алегорична је слика васцелог живота у Бабељевој 
визији. 
                                                                                        Миливоје Јовановић 



    У својим успоменама Константин Паустовски наглашава 
како се Бабељ често жалио на одсуство фантазије; он је све 
морао лично да доживи да би о томе могао писати. Ако би, 
потом, покушао да догађај који је запамтио непосредно 
пренесе на хартију, од тога ништа није испало; догађај је 
ваљало заборавити, и огољена „идеја“ везана за  догађај 
заодевала се касније сјајним рухом, нечим налик на 
измишљај, који се у крајњој консеквенци представљао као 
реална ситуација из живота. 
                                                                                        Миливоје Јовановић 



    „Одеске приче“ (1925), са густом пеном својих 
разбибрижно-мудрачкх анегдота, и „Црвена коњица“ (1926), 
меланхолично-окрутна исповест необичних редова 
револуције, предвођених ауторовим наратором – Љутовом, и 
данас су синоним Бабељевог књижевног учинка; 
заједничким методом стилизације кроз иронију писац је у 
овим двема збиркама новела спајао неспојиво – весеље и 
тугу, бруталност и поезију, окрутно и племенито, пуну 
виталност погледа на ствари и интелектуалистичку дилему 
одвећ рационалног приврженика револуције. 
 

                                                                                        Миливоје Јовановић 



    Чудни су били ови „књижевни почеци“: не објавивши 
књигу, само на основу неколиких новела публикованих у 
два-три часописа, Бабељ је готово преко ноћи постао звезда 
совјетске литературе, писац који је оставио за собом 
Феђина, Леонова и Пиљњака, званичне зачетнике 
послеоктобарске књижевности. Двадесете године биле су 
године славопојки Бабељу: мајстор заборављеног жанра, он 
је постао достојан потомак Флобера и Мопасана, Гогоља и 
Горког, уметник са правом биографијом ратника и срцем 
класика.                                                                                                     
 

                                                                         Миливоје Јовановић 



    Кажемо ли да је прави подстрек његове уметности био 
доживљај детињства, нећемо казати ни изблиза све; 
потражимо ли одгонетку у искуствима Коњичке армије или 
потоњих лутања у потрази за савршеним спојевима 
животних парадокса, опет ћемо стајати на месту које не 
осветљава тајна Бабељеве речи. Повиновање теоријама о 
неумитним комплексима уметникове биографије користи 
објашњењу Бабељевих истока, али не казује оно најважније 
– како је све то уобличено у заразан уметнички материјал.                                                                                              
 

                                                                         Миливоје Јовановић 



    Није лако приступити овом необичном човеку, који се 
скривао под маскама својих јунака, клонећи се сопствене 
природе, војујући против сопственог лика, о чему говори 
запис на посвети једног његовог портрета. 
 
                                                                                        Миливоје Јовановић 



    Бабељ је фанатик реалитета; све, што је од крви и меса, све 
што је стварно, захтијева од уметника да то несебично 
признаје и да буде у односу према томе страствено скроман... 
Он неће да суди, него – с језом и чуђењем – хоће да гледа и 
да види. Да види грађански рат онакав, какав јесте.                                     
 
                                                                                   Ервин Шинко 



    Ужаснуто чуђење, али не сентиментална и наивна 
запањеност; Бабељев чудан, опор и горак хумор није наиван, 
али није ни ироничан, а још мање подругљив, него је то 
хумор човјека који је пун тешких успомена и који умије да 
види. Њега изненађује, да мора спознати, како међу људима, 
у самим људима у овоме свијету, какав јест, нечовјечност 
није само могућа, него је неумољив закон, норма. 
 

Ервин Шинко 



    „Црвена коњица“ је књига о Буђонијевој црвеној 
коњичкој армији и прича о томе како je један црвеноармејац 
именом И. Е. Бабељ, који се борио у њој, проживио у тој 
борби, видио њене чланове и преко њих грађански рат... 
Бабељ успијева да прикаже вријеме и у времену људе, јер 
има храбрости да не скрива себе, какав јест: мршав млади 
жидовски интелектуалац с наочарима. Он има храбрости да 
без обзира на пристојност, на теорије, на конвенционалне 
формуле, на прописе лијепе умјетности, на државотворне 
или револуционарне тезе, гледа и види својим очима, очима 
које жуде за стварношћу и које је се не могу заситити.  
 

Ервин Шинко 



    Свака естетска вриједност – а под тиме разумијем оно 
заиста естетско остварење, које даје нешто, што је једино 
њему својствено – свако је естетско остварење готово без 
изнимке настало из неке ванредне драматске напетости, из 
неке врсте етичке кризе. То важи опћенито за совјетске 
књижевнике грађанског рата, а нарочито за Исака 
Емануиловича Бабеља, аутора „Црвене коњице“, 
најлирскијег књижевног монумента руског грађанског рата. 
 

Ервин Шинко 


