


Boże, więc po co tu jestem? Tego właśnie nie pojmuj ę . 

Zresztą i inni pacjenci -- po co? 
Toż oni są normalni, biedni ludzie, 
jak głowonog i, aliJo jak dzieci, 
tylko jak gdyby nieco zapomniani, 
lecz żaden z nich nie wyobraża sobie, 
że jest żarówką , albo tro tuarem , 
powiewem wiosny na początku marca, 
czy muezinem, Krzywą Wieżą w Pizie , 
albo poprawką Jacksona-Fullbrighta, 
nawet kometą Schwassmana-Wachmana. 
Co ja tu robię, zdrowy niczym byk? 
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WIENIEDIKT JEROFIEJEW 
Urodził się w 1938 r. w Kirowsku, za kręgiem polarnym. 

Miasto zostało zbudowane przez zeków - więźniów z łagrów za
trudnionych w latach 20-tych przy budowie koleji żelaznej . Ojciec 
W. Jerofiejewa był naczelnikiem stacji Polarny Krąg. Aresztowa
ny w 1946 r., 8 lat spędził w łagrze, wypuszczony został z pełn4 
rehabilitacją. Zmarł w 1956 r. jako nałogowy alkoholik. 

W 195~ r. 17-letni złoty medalista szkoły w Kirowsku .po raz 
pierwszy przekroczył krąg polarny, przyjechał na studia do Mo
skwy. W 1957 r.· za niezdany egzamin ze szkolenia wojskowego 
został usunięty z uczelni. W . czasie studiów pisał „Zapiski psy
chopaty". Na niespełna rok przeniósł się do Instytutu Pedago·
gicznego we Włodzimierzu, skąd wyrzucony został za nieprawo
myślność. 

Od 1959· r. pracował w ekipie kładącej kable telefoniczne na 
terenie całego .Związku Radzieckiego. Dla własnej przyjemności 
pisał najpierw wiersze, póżnie] prozę. w 1962 r. odważył się po
kazać swoje teksty przyjaciołom, orzekli, że pisze „Ewangelię 
rosyjskiego egzyst.encjęlizmu''. Pierwszą jego powieścią był 
„Szostakowicz". Niestety, gdy wracał pociągiem z Moskwy ukra
dziono mu siatkę-, w której wiózł dwa wermuty i rękopis „Szo
stakowicza". Próbował powieść odtworzyć, ale mu się to nie udało. 

W. Jerofiejew nie przywiązywał zbytniej wagi do swoich 
dzieł. Rękopis następnej powieści ;,Moskwa - Pietuszki" przez 
17 lat przeleżał zapomniany u poetki Oli Sedakowej. Kapisał ją 
w ciągu dwóch tygodni, nocami, po pracy. Czyta się ją 2 godziny 
40 minut - tyle, ile jedzie z Moskwy do Pietuszek elektryczna 
kolejka. Zachowała się także powieść „Wasilij Rozanow oczarr:i 
ekscentryka". Obie krążyły w odpisach, sława autora, acz w wą
skich kręgach, rosła. Jednak zarabiać pisaniem zaczął dopiero 
w 1974 r . Ostatnią jego nieliteracką pracą była posada laboranta 
w wyprawie parazytologicznej do środkowej Azji. 

W 1973 r. ukazało się rosyjskie wydanie „Moskwy - Pietu
szek", do dziś doczekała się 20 przekładów, w tym ro.in. na taj
landzki . Dorobek pisarza to dwie powieści, nieukończone sztuki 
ł::ez tytułów, kilka zachowanych wierszy, eseje „Moja maleńka 
Leninjana" i tragedia w pięciu aktach „Noc Walpurgii czyli kroki 
Komandora" . 

„W 1985 r . siostra podarowała mi Corneille 'a i Racine 'a . 
Przeczytałem i byłem zachwycony kanonami klasycznego dran1atu 
i zdziwiony, że i u Corneille'a i Racine'a nie było nic śmiesznego. 
Postanowiłem napisać klasyczną sztukę, tylko bardzo śrr:ieszną, 
a w finale zniszczyć bohaterów, a przy życiu zostawić łajdaków -
to będzie zrozumiałe dla współczesnego człowieka. I napisałem. 
Wiersze, które znalazły się w sztuce napisałem wcześniej, jako 
parodię };ie krasowa". 

4 

WIENIEDIKT JEROFIEJEW 

KOKTAJLE 
Mam wielkie doświadczenie w przyrządzaniu koktaili. Od 

Moskwy aż do Pietuszek piją te koktaile do tej pory, nie znając 
ich autora. Piją „Balsam Kanaański", piją „Łzę komso:·11ołki" 
i słusznie robią, że piją. Nie możemy przecież czekać r:;l darv 
orzyrody. Ażeby wziąć je od niej, trzeba oczywiście mieć dokład-
ne przepisy. Jeżeli chcecie, dam wam te przepisy. Słuchajcie: 

Samo picie wódki, nawet wprost z butelki to jest nic, to jest 
tylko udręka duchowa i zawracanie głowy. Jeżeli zmieszać wódkę 
z wodą kolońską, w tym jest już pewna doza fantazji , ale nie ma 
ani trochę patosu. Co innego wypić szklankę „Balsamu Kanaań
skiego" - to już jest i fantazja i idea i patos i ponad to jeszcze 
metafizyczna aluzja. 

Który składnik „Balsamu Kanaańskiego" cenimy najbar
dziej? No oczywiście denaturat. Ale przecież denaturat będący 
tylko obiektem natchnienia, jako taki jest tego natchnienia zu 
pełnie pozbawiony. A zatem, co najbardziej cenimy w denatu
racie? No, oczywiście czysto smakowe doznania. A jeszcze bar
dziej miazmaty, które wydziela. Żeby te mizmaty mogły się wy
dzielić, trzeba choćby kropelkę aromatu. Dlatego też do dena
turatu dolewają ciemnego piwa (najlepiej stankinowskie albo 
Senator) i oczyszczonej politury w proporcji 1 : 2 : 1. 

Nie będę wam przypominał, jak się oczyszcza politurę. to 
wie nawet każde dziecko. Jak umarł Puszkin, z jakiegoś powodu 
nie każdy w Rosji wie , ale jak się oczyszcza politurę - wie każd,·. 

No więc zanotujcie sobie przepis na „Balsam Kanaański". 
Człowiek ma tylko jedno życie przeżyć je trzeba tak. żeby nie 
zrobić błędu w przepisach: 

Denaturat 100 g 
Piwo ciemne 200 g 
Oczyszczona politura 100 g 

I oto macie „Balsam Kanaański" (potocznie zwany „Srebnw 
Lis") - płyn o kolorze czarno-burym, o umiarkowanej mocv 
i trwałym zapachu. Właściwie to już nie jest zapach, to już je~ t 
hymn. Hymn młodzieży demokratycznej . Tak jest, bo ten koktai1 
wyzwala wulgarność i ciemne siły. Ileż razy obserwowałem' . . . 

Są dwa sposoby, ażeby wyzwalanie się tych ciemnych sił 
choć trochę powstrzymać. Po pierwsze nie pić „Balsamu Ka
naańskiego" a po drugie: pić zamiast niego, koktail „Duch Ge .. 
newy". 

Nie ma w tym nic szlachetnego, ale za to jest bukiet. Pvta
cie mnie, jaki jest sekret tego bukietu. A ja wam odpowiadam: 
nie wiem jaki jest sekret tego bukietu. To was zastanowi i za
pytacie: a na czym polega ten sekret? A sekret polega na tym , 



że „Białego bzu", który jest jednym ze składników „Ducha Ge
newy" nie wolno niczym zastąpić: ani jaśminem, ani szyprem, 
ani konwalią . „W świecie komponentów nie ma ekwiwalentów", 
powiadali kiedyś alchemicy i na pewno wiedzieli co mówią. To 
znaczy „Srebrzysta konwalia" to nie jest to samo co „Biały bez", 
nawet w sensie moralnym, nie mówiąc już o bukietach. „Konwa
lia" na przykład pozbawia umysł spokoju, wstrząsa sumieniem 
umacnia poszanowanie prawa. „Biały bez" natomiast odwrotnie, 
uspokaja sumienie i godzi człowieka ze złymi stronami życia . 
Ze mną zdarzyło się kiedyś tak: wypiłem cały flakon „Srebrzy
stej konwalii" siedzę i płaczę. Dlaczego płaczę? Bo przypomnia
łem sobie mamę, to znaczy przypomniałem sobie i nie mogę za
pomnieć mojej mamy. „Mama" mówię i płaczę. A potem znowu 
„Mama" mówię. i znowu płaczę. Ktoś inny głupszy ode mnie 
tak by siedział i płakał. A ja? A ja wziąłem flakon bzu i wypi
łem. I co myślicie? Łzy mi obeschły, napadł mnie idiotyczny 
śmiech, mamę od razu zapomniałem i to tak, że już nie pamiętam 
ani jej imienia, ani jej nazwiska. 

Jakże mnie więc śmieszy ktoś, kto przyrządzając koktail 
„Duch Genewy" dodaje „Srebrzystą konwalię" do preparatu 
przeciw poceniu się nóg! Uwaga, oto dokładny przepis: 

„Biały bez" 50 g 
Preparat przeciw poceniu się nóg 50 g 
Piwo żygulowskie 200 g 
Lakier spirytusowy 150 g 

Ale jeżeli człowiek nie chce na próżno obijać się we wszech
świecie, niech pośle do diabła i „Balsam Kanaański" i „Duch Ge
newy". Niech lepiej usiądzie przy stole i przyrządzi sobie „Łzę 
komsomołki" . O, jakże wonny i osobliwy jest ten koktail! Dla
czego jest wonny dowiecie się później . Najpierw wytłumaczę, 
dlaczego jest osobliwy. 

Ten kto pije po prostu wódkę, zachowuje i zdrowy rozsądek 
i dobrą pamięć, albo odwrotnie - traci od razu i jedno i drugie . 
A w przypadku „Łzy komsomołki" aż śmiech bierze: wypijes:r. 
sto gram tej „Łzy" - pamięć dobra, a zdrowego rozsądku ani 
śladu, jak gdybyś go nigdy nie miał. Wypijesz jeszcze sto gram 
i sam się sobie dziwisz: skąd się wzięło tyle zdrowego rozsądku 
i gdzie się podziała ta dobra pamięć? 

Nawet sam przepis na „Łzę" jest aromatyczny. A od goto
wego koktailu, od jego zapachu to już można na całą minutę paść 
bez zmysłów i bez świadomości. Ja na przykład padłem: 

Lawenda 15 g 
Werwena 15 g 
W oda leśna 30 g 
Lakier do paznokci 2 g 
Eliksir do płukania ust 150 g 
Lemoniada 150 g 
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Wszystko to razem należy mieszać gałązką wiciokrzewu przez 
dwadzieścia minut. Niektórzy twierdzą, że w razie konieczności 
można wiciokrzew zastąpić powojem. Ale to nieprawda i w ogóle: 
przestępstwo . Możecie mnie krajać na kawałki, ale mnie nie 
zmusicie, żebym „Łzę komsomołki" mieszał powojem, już ja będę 
mieszał tylko wiciokrzewem. Dosłownie pękam ze śmiechu, kiedy 
przy mnie mieszają „Łzę" nie wiciokrzewem, ale powojem ... 

No, już wystarczy o „Łzie". Teraz proponuję wam ostatni 
i najlepszy przepis. „Koniec wieńczy dzieło, jest najlenszą na
grodą" - jak mówi poeta . Słowem proponuję wam' koktail 
„Psiajucha". Jest to napitek przyćmiewający wszystkie inne. 
To już nie napitek, to rajska m uzyka. Co jest najwspanialsze na 
świecie? Walka o wyzwolenie ludzkości. A jeszcze wspanialsze 
jest właśnie to (notujcie): 

Szampon „Sadko - bogaty kupiec" 30 g 
Rezol - środek dla zwalczania łupieżu 70 g 
Preparat przeciwko poceniu się nóg 30 g 
Dezynsektal - środek owadobójczy 20 g 

Nalewka zrobiona z tego wszystkiego na tytoniu z cygar ma 
stać cały tydzień. Podaje się ją ... 

A propos, dostawałem listy, w których czytelnicy co nie mieli 
nic lepszego do roboty proponowali jeszcze, żeby otrzymaną w ten 
sposób nalewkę przecedzić przez durszlak i iść spać. I jeszcze 
diabli wiedzą co. A w ogóle wszystkie takie uzupełnienia i po
prawki są płodem zubożałej wyobraźni i świadczą o zupełnym 
braku polotu - ot, taka jest prawda o tych głupich popraw
kach ... 

A więc „Psiajuchę" podano na stół . 
Pijcie ją kiedy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda, pijcie 

dużymi łykami. Już po dwóch kielichach tego koktailu człowiek 
staje się tak uduchowiony, że można podejść i całe pół godziny 
pluć mu w gębę z odległości półtora metra, a on słowa nie piśnie. 

Fragment powie~:: ! 

Moskwa - Pietuszki 

Ili I I I lllllllll I 1 I Ili I lll lllllllllllllllltlllllllllllllllllllllll Ili I lllll lllllllllllllllllll li li llllllllllll I 1IIlllłlf11111111111111111111111 

„Kiedy okręty siódmej floty amerykańskiej przycumowały 
do stacji Pietuszki, partyjnych dziewic tam nie było, ale jeżeli 
komsomołki uważać za partyjne, to co trzecia komsomołka była 
blondynką. 

Po odpłynięciu siódmej floty amerykańskiej okazało się co 
następuje: co trzecia komsomołka była zgwałcona, co czwarta 
zgwałcona była komsomołką, co piąta zgwałcona była blondynką , 
co dziewiąta zgwałcona blondynka była komsomołką. Jeżeli w 
Pietuszkowie było razem 428 dziewic, wylicz, ile zostało nietknię 
tych bezpartyjnych brunetek". 
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Więc tak: idzie sobie Minin, a naprzeciw idzie Pożarski. 
- „Jakoś dziwnie dz isiaj wyglądasz Minin - mówi Pożar

ski - jakbyś dzisiaj dużo wypił ?" - „Ty także dziwn ie wyglą
dasz - Pożarski, idziesz i idąc śpisz". - „Powiedz mi szczerze 
Minin, ileś ty dzisia j wypił". - „ Zaraz powiem: najpierw 150 ~ 
rosyjskiej, potem 580 kubańskiej , 150 stołecznej, 125 pieprzówki 
i 700 gram wódki rozcieńczonej piwem. A ty?" - „Dokładnie 
tyle samo, Minin". - A dokąd ty teraz idziesz, Pożarski?" -
Jak to, dokąd? Vo Pietuszek oczywiście . A ty, Minin '? ·- „.fa 
przecież też do Piet uszek. - Toż ty, k · iążę, idziesz w ogóle nie 
w tę stronę! " - „Nie, to ty idziesz nie w tę stronę , Minin ''. 
Krótko mówiąc, przekonali się nawzajem, że trz ba wracać. Po
żarski poszedł w tę stronę, w którą szedł Minin, a Minin w tę 
w którą szedł Pożarski. I obaj trafili na dworzec Kurski. Tak. 
A teraz ty mi powiedz: gdyby żaden z nich nie zmienił kierunku 
ale szedł swoją drogą, dokąd by trafili? Dokąd zaszedłby Pożar
ski? Powiedz?" 

* * * 

D\va prosiaki przebiegają w ciągu godziny osiem wiorst. 
Ile prosiaków przebiegnie w ciągu godziny jedną wiorstę? 

* * * 

Lord Chamberlain, pr emier Imperium Brytyjskiego, wycbo
dząc z resta acji dworcowej w Pietuszkach, poślizgną ł si ę r 
czyichś żygowinach i padając przewrócił sąsiedni stolik. Na sto
liku , zanim został przewrócony stały: dwa ciastka po 35 ko!)iejek, 
dwie porc je boeuf Strogonow - 73 kopiejki porcja, dwie porcje 
potrawki z wymienia po 39 kopiejek i dwie karafki je rezu, po 
osiemset gram w każdej. Wszystkie skorupy zostały w całośc i. 
Wszystkie potrawy się zmarnowały. A z jerezem wyszło tak: 
jedna karafka się nie rozbiła, ale wszystko co do kropli się z niej 
~vylało, druga karafka rozbiła się w kawałeczki, ale nie wylała 
sif: z niej ani kropla. Jeżeli przyjąć, że cena jedne.i pustej ka
rafki jest sześć razy wyższa od ceny jednej porcji, cenę jerez ..t 
zna każde dziecko - oblicz, jaki rachunek wystawiono lor dowi 
Charnl.Jerlainowi, premierowi Imperium Brytyjsk iego w re taura
cji na dworcu Kurskim . 

Zaga dki W. Jerof iej i!\\:'1 
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Fragmenty ksiqżki Władimira Bukowskiego 
„I powraca wiatr" w tlumaczeniu Andrze.ia 
M ietk owskiego - wspomni enia więźnia radziec
kich lagrów i szpitali psychiatrycznych. 

W czasach stalinowskkh trafić do kliniki psychiatrycznej 
-zamiast do łagru uważało się niemal za zbawienie i ni którzy 
lekarze-psychiatrzy świadomie ratowali tam ludzi. Zawsze co 
prawda trzeba było się kajać , przyznawać do winy i zgadzać na 
diagnozę. Należało przyznać , że popełniło się przestępstwo pod 
wpływem choroby, ale dzięki pobytowi w szpitalu ten stan minął. 
Bez takiej deklaracji lekarze nie mogli wypisać ze szpitala , 
a sąd - zwolnić; nie było gwarancji, że chory istotnie nie sta
nowi już zagrożenia. Ale w czasach stalinowskich ta okoliczność 
mało kogo wprawiała w zakłopotanie: w śledztwie nie takie ze
znania wybijano z ludzi. Mało kto też przejmował się mianem 
wariata. Przeciwnie, w warunkach terroru jest to po prostu ra
tunek - wariata w każdym razie nie rozstrzelają . 

Clu.· uszczow oświadczył gdzieś, że u nas w ZSRR nie ma 
więżniów politycznych, nie ma niezadowolonych z ustr oju, a ci 
nieliczni, którzy wykazują niezadowol nie, to po prostu ludzie 
chorzy psychicznie. Mało kto potraktował wówczas słowa Chrusz
czowa na serio - mało to różnych bzdur wygadywał? . .. 

Ale nie był to kolejny żart premiera, I cz dyrektywa, która 
oznaczała zwrot w polityce karnej. Chruszczow, który ujawnił 
przestępstwa stalinowskie, nie mógł się teraz cofnąć do czasów 
terroru, do procesów pokazowych i masowych ar sztowań. W 
kraju, a zwłaszcza za gran icą spowodowałoby to zbyt gwałtowną 
reakcję. Jednocześnie bał się panicznie odwilży, która jak na iro
nię do dziś nosi jego imię . 

I gdyby wszystko przebiegało zgodnie z generalny m planem 
partii, to przestępczość zanikłaby u nas całkowicie, a miast ma
sowego terroru, szpiegomanii i innych błędów kultu jednostki 
spoglądalibyśmy na siebie z obawą - szurnięty czy normalny '? 
Dziesiątki m ilionów chwilowo chorych obywateli włącznie z paru 
członkami Biura Politycznego po niezbyt przewlekłym leczeniu 
ponownie wskakiwałyby na swoje m iejsca w zdrowych szeregach 
budowniczych komunizmu. I kto wie, nastałyby może takie czasy, 
gdy dwie trzecie jakiegoś XXVII zjazdu trzeba by ciut podleczyć 
z bezobjawowej schizofrenii. 
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Faktycznymi gospodarzami w szpitalu psychiatrycznym jesl 
personel pomocniczy i obsługa: sanitariusze, pielęgniarki, straż
nicy. Jest to swego rodzaju klan i jeśli nie dojdziesz do porozu
mienia - zabiją cię, zamęczą. Lekarze nie wtrącają się nigdy do 
tych spraw i całkowicie polegają na doniesieniach sióstr. :r\ajważ
niejsze są w szpitalu psychiatrycznym dwa pierwsze miesiące. 
Ustala się określona reputacja, którą później trudno zmienić. Sio
stry, którym nie chce się obserwować chorych, notują dzień po 
dniu mniej więcej to samo, przepisując z poprzednich zapisów. 
dlatego od samego początku należy je pr-.lekonać, że jesteś zdrowy, 
należy znaleźć ze wszystkimi wspólny język. Jeśli to ci się powie
dzie - w przyszłości będzie dużo łatwiej. 

Raz dziennie wyprowadzali nas na spacer - wszystkich ra
zem, ze wszystkich pięter pierwszego bloku. Niesamowity tłum 
szaleńców w poda rtych ubraniach, poszarpanych czapkach, kapo
tach i trampkach, które wydawano przed spacerem, wylegał na 
specjalne podwórko ogrodzone płotem. Większą część więźniów 
stanowili mordercy. Politycznych było nie więcej niż 100/o. Moi 
lefortowscy przyjaciele skapcanieli; śladu nie pozostało po weso
łości na wieść, że uznano nas za „psychicznych". W rzeczywistości 
leningradzki szpital specjalny był zwyczajnym więzieniem, z ce
lami, ograniczeniami korespondencji i żywności , z kratkami, dru
tem kolczastym, płotem i uzbrojoną ochroną. Podczas ucieczki 
psychicznie chorego ochrona - teoretycznie nie powinna 
strzelać. Ale jak mają odróżnić „psychicznego" od kryminalisty 
z obsługi? Naturalnie ochrona na wszelki wypadek będzie strze
lać. To już się zdarzało. 

Do zwyczajnych więziennych udręk dochodziły udręki szpi
tala psychiat rycznego: bezterminowe uwięzienie , przymusowe le
czenie, bicie i zupełne bezprawie. Nie było się komu skarżyć -
każda skarga lądowała w historii twojej choroby, rozpatrywano 
ją jako dowód twego szaleństwa. Żaden z nas nie miał pewności. 
że zdoła wydostać się stąd żywy. Niektórym dostało się już zna
cznie więcej niż mnie: jednych zaczęli kłuć, innych faszerowali 
tabletkami. 

Dla „leczenia wzburzonych", a mówiąc dokładnie karania, 
stosowano w zasadzie trzy środki. Pierwszy - aminozyna. Pod 
jej działaniem człowiek zazwyczaj zapadał w śpiączkę, jakieś 
takie otępienie, że przestawał pojmować, co się z nim dzieje. 
Drugi - sulfazyna albo siarka. Ten środek powodował niezwykle 
silne bóle i dreszcze, temperatura podskakiwała do 40--41' C 
i utrzymywała się przez dwa - trzy dni. Trzeci - ukrutka. To 
uważane było za najcięższe. 
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Więźnia mocno owijano od nóg aż po pachy mokrym, skrę
conym prześcieradłem, albo pasami z płótna żaglowego. Schnąc 
materiał kurczył się, powodując straszliwy ból i pieczenie całego 
ciała. Zazwyczaj powodowało to szybką utratę przytomności i do 
obowiązków siostry należało tego doglądać. Wówczas ukrutkę 
chwilowo rozluźniano, pozwalając delikwentowi odetchnąć i dojść 
do siebie, po czym ponownie go zawijano. To mogło powtarzać 
się kilkakrotnie. 

Z jednej strony otwarty terror i samowola panująca w szpi
talu oraz brak kontroli nad sanitariuszami, z drugiej fakt, że nie 
mieliśmy żadnych praw sprawiały, że wszyscy balansowaliśmy 
dosłownie na skraju przepaści i każdej chwili mogliśmy sil{ ob
sunąć. 

Na ostatnim piętrze pierwszego bloku, na piątym oddziale 
znajdowały się „gumki" - cele obite miękkim materiałem, żeby 
furiat nie mógł rozbić sobie głowy o mur. Trzymali ich tam po
jedyńczo i bili podobno bezlitośnie. Stosunkowo niedawno zatłukli 
tam jakiegoś „psychicznego" na śmierć - złamali mu kręgosłup. 
Inny udusił się w ukrutce - nie zdążyli rozluźnić. Winnych 
oczywiście nie znaleziono, zabitych „spisali na straty" - „psy
chiczni" zawsze są winni. 

Zagrożenie takie wisiało nad nami nieustannie. Byle głupstwo 
i już wściekle wrzeszczeli sanitariusze: „Co, do ukrutki ci spiesz
no? Siarki chcesz?" A przepisane raz zastrzyki aminozyny robiono 
już później automatycznie, często zapominając odwołać. Nakłu
wali do tego stopnia, że strzykawka nie chciała już wchodzić w 
pośladki. Pamiętam, zaprowadzono mnie kiedyś do gabinetu fizjo
terapii na rozgrzewanie migdałów: leningradzka wilgoć spowo
dowała zaostrzenie n:ego chronicznego zapalenia migdałów i mia
łem gorączkę. I oto po wejściu do dużego gabinetu ujrzałem fan
tastyczny zaiste widok: na kilkunastu tapczanach leżeli na brzu
chach ludzie, podstawiając swoje gołe tyłki pod specjalne lampy 
nagrzewcze. Do tego stopnia nakłuli ich aminozyną, że igła nie 
przebijała już mięśni i trzeba było je jakoś rozmiękczyć, rozsą
czyć nacieki, żeby znowu zabrać się do „leczenia". 

Wokoło panowała obojętność, znieczulica, cynizm. Jak chi
rurga nie wzrusza widok krwi, a pracownika prosektorium -
widok trupów, tak tutejszym pielęgniarkom, sanitariuszom, leka
rzom weszło w krew okrucieństwo. Rozumiało się samo przez się, 
że chory to nie człowiek i niektórzy lekarze zupełnie szczerze 
szpital nazywali „nasz mały Oświęcim". 

Zdrowy człowiek trafiający w takie miejsce usiłuje odróżnić 
się jakoś od chorych psychicznie, wyodrębnić się, przekonać oto
czenie i samego siebie, że jest inny. Na każdym oddziale tworzy .. 
się taka grupka zdrowych, „swoisty klub" normalnych ludzi 
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w bagnie szaleństwa. Zazwyczaj odnoszzą się oni do swych cho
rych sąsiadów z nienawiścią nie mniejszą niż Walerianycz, i żeby 
utrwalić swą wyższość często obchodzą się z chorymi okrutnie.i 
niż sanitariusze. Może pomaga im to zostać przy zdrowych zmy
słach, a może człowiek musi mieć świadomość, że nie jest ostatni, 
najgorszy. 

Człowiek przyzwyczaja się do wszystkiego i z wolna obrasta 
jakby grubą, nieczułą powłoką. Trzeba nauczyć się niczego wokół 
nie widzieć, nie myśleć o domu, nie wyczekiwać wolności . I tak 
przystosować się do tego życia, by mijało niejako nie dotykając 
cię. Wszystko co się dzieje staje się nierealne i z miejsca uchodzi 
w niepamięć. Stopniowo wypracowała się we mnie ta obojętność. 
Tylko do jednej rzeczy nie mogłem się przyzwyczaić. Wieczorami 
słychać było wyraźnie, jak za ogrodzeniem suną po asfalcie opony 
leningradzkicih autobusów i ten dźwięk kopał mnie jak prąd -,
wszystko wokół stawa_ło się wyraźne i realne, aż do bólu. t~ie, 
nie każde życie lepsze jest od śmierci. 

Nie sądzę, by Śnieżewski stworzył swoją teorię bezobjawowej 
shizofrenii specjalnie na użytek KGB, ale niesłychanie przysta
wała ona do potrzeb chruszczowowskiego komunizmu. Zgodnie 
z tą teorią społecznie groźna choroba mogła się rozwijać niezwy
kle powoli, bez żadnych symptomów i nie osłabiając intelektu 
chorej osoby, a wykryć ją mógł jedynie Śnieżewski ·albo jego 
uczniowie. KGB starało się naturalnie, by uczniowie Śnieżew
skiego jak najczęściej znajdowali się wśród ekspertów w spra
wach politycznych: na przełomie lat siedemdziesiątych Śnieżewski 
praktycznie podporządkował sobie całą sowiecką psychiatrię. 

Na dziesiątym oddziale skupiło się oczyw1sc1e na1w1ęcej po
litycznych - jakieś 35-40 osób na ogólną liczbę pięćdziesięciu. 
Większość stanowili „uciekinierzy" - ci, którzy usiłowali zwiać 
z ZSRR. Jakich tylko sposobów nie próbowali, by wyrwać się ze 
swej ukochanej ojczyzny: wpław, na pontonach, z aparatami tle
nowymi pod wodą, helikopterami własnej roboty, szybowcami 
i rakietami, pieszo przez granicę, w ładowniach statków i pod 
wagonami towarowymi. Nie mogę wręcz wymyślić metody, która 
nie byłaby już wykorzystana. 

Wszyscy oni zostali oczywiście uznani za niepoczytalnych -
jaki normalny człowiek zechciałby uciekać teraz, gdy wreszcie 
po wszystkich błędach poczęły rysować się kontury komunizmu? 
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Inną liczną grupę stanowiły· osoby, które usiłowały dostać 
się do ambasad. Prości ludzie sowieccy żywią naiwną wiarę, że 
z ambasady wywiozą ich jakoś potajemnie za granicę - trzeba 
się tylko tam dostać. Z nimi było jeszcze trudniej - żaden prze
pis nie zabrania wchodzenia do ambasady - jak ich sądzić? 

Całkiem młody chłopak - Worobipw - dostał się jednak 
do ambasady amerykańskiej . W tym celu wymalował się na Mu
rzyna, a potem jeszcze usiłował dostać się do Ameryki, gdzie, jak 
zazwyczaj, że nie istnieje bezpośrednie przejście podziemne z am
basady na drugą stronę kuli ziemskiej. Dla opuszczenia kraju 
mezbędna jest zgoda władz sowieckich. Przyszło mu wracać spo
wrotem. Jak na złość, raptem się rozpadało i Murzyn na oczach 
milicji zaczął puszczać farbę . Cała jego tńurzyńska smagłość po
częła strumykami zeń spływać. Takie zjawisko przyrodnicze żywo 
zainteresowało niektórych cywilów spacerujących od niechcenia 
przed wejściem do amba.5ady i skierowali go do lekarzy na ba'
danie. Sowiecka psychiatria sądowa słusznie orzekła, że tylko 
wariat może chcieć dobrowolnie przemienić się z białego w Mu
rzyna a potem jeszcze usiłować dostać się do Ameryki, gdzie, jak 
wiemy z gazet, linczują nawet własnych Murzynów. Teraz te ra
sowe zachcianki tępili zastrzykami i stan jego ulegał szybkiej 
poprawie. . . ·'· _. . . , . 

Oprócz „uciekinierów" i usiłujących dostać się do ambasad 
siedziało jeszcze z dziesięć osób za „propagandę antysowiecką'' : 
dowcipy, literaturę, ulotki. No i kilka osób za. „szpiegostwo", to 
znaczy za kontakty z cudzoziemcami. Tutaj również siedział Mi
chaił Aleksandrowicz Narica, pierwszy pisarz, który przekazał za 
granicę swój rękopis do druku. W {>Óźniejszych latach ta choroba 
psychiczna nader się w ZSRR rozpov\/szechniła~ · ale wówczas było 
to jeszcze nowością i spoglądaliśmy na M. A. z zazdrością -
przynajmniej człowiek wiedział, za co siedzi. 

WŁADIMIR BUKOWSKI 



W REPERTUARZE TEATRU: 

I. B. Singer „Sztukmistrz z Lublina" 

reż. Jan Szurmiej 
scen. Irena Biegańska, Wiesław Olko 

N. Erdman „Samobójca" 

reż. Jerzy Jarocki 
scen. Zofia de Ines-Lewczuk 

W. i J. Budzyńscy „Preclarka z Pohulanki" 

reż. Zbigniew Chrzanowski 
scen. W al ery Bortiakow 

T. Różewicz „Et in Arcadia ego" 

reż. Jan Różewicz 
scen. Anna Seitz-Wichłacz 

J. Brzechwa „Z palca wyssane" 

reż i scen. Joanna Dobrzyńska 

T. Kwiatkowski „Pan Termometr" 

reż. i scen. Joanna Dobrzańska 
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Dy rek c j a Teatru Współczesnego 
składa serdeczne podziękowanie 

Szpitalowi im. Rydygiera za po1noc 
przy realizacji przedstawienia 

NOWOCZESNE * NIEZAWODNE * NIEZASTĄPIONE 

KUCHNIE ·GAZOWE I ELEKTRYCZNE 

>>WROZAMET<< 
WROCŁAW, ul. Żmigrodzka 143 
Telefon - 251031 
Telex - 0712557 
Telefax -- 253363 PL 

- Zapraszamy do sklepu firmowego -
przy ulicy Żmigrodzkiej 143 
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PRACOWNIE TEATRU: 

Kiero\vnik techniczny 
d/s eksploatacji sceny 

JERZY TYSZKIE\VICZ 

Kierownik techniczny - BRONISŁAW HOLAK 
d/s produkcji 

Kierownicy pracowni: 

- JOANNA JĄKALSKA 
krawieckiej 

- STANISŁAW STEPEK 

stolarskiej · - JÓZEF STEFEK 

perukarskiej - HENRYKA KOZAK 

Pracownia malarska MARIAN KMIECIAK 

Pracownia modelarska STANISŁAW W ASL r.__· cK 

Prace tapicerskie - BOGUSŁAW URBANIAK 

Prace ślusarskie J OACHIM MUCHA 

Kierownik sceny MARIAN WOŁCZECKI 

Gł. rekwizytor DANUTA WILK 
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Biuro Organizacji Widowni Teatru Współczesnego 

czynne od 8.00 do 15.00, tel. 44 37 63, 44 32 76 w. 69 
Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

REDAKCJA PROGRAMU 

MAŁGORZATA SOWA 

OPRACOWANIE PLASTYCZNE 

MAŁGORZATA KOŚCIELAK-KRÓLIKOWSKA 

Druk : ANTIQUA Wrocław - ~/90 - 3.000. F -9 




