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Bogactwo rozważań na tematy urbanistyczne, snutych za
równo na kartach Dziennika 1954, jak też bezpośrednio 
wplecionych w narracyjne partie powieści, bezsprzecznie 
dowodzą, że Tyrmand doskonale zdawał sobie sprawę 
z planowanego przez komunistów zamachu na Miejsce. 
Zwrócił uwagę na ten fakt Aleksander Straszewski : „A szy
kowało się zniszczenie Miejsca, gdyż bez tego trudno prze
kształcać ludzi. Stalinizm wypłatał niejako figla zza grobu, 
gdyż nie mogąc poradzić sobie z enklawami ludzkimi za
brał im naturalne środowisko. Przekształcenia w betonie 
są trwalsze niż metamorfozy ludzi. Szczególnie, gdy ludzie 
dają się wkomponować w tę nową architekturę." W tym 
kontekście kreacja Złego nabiera dodatkowego znaczenia: 
Tyrmand zdaje się bowiem sugerować, że to właśnie za
grożone miasto (Miejsce), broniąc się przed urbanistycznym 
okaleczeniem, wyemanowało taką na poły mityczną, na 
poły rzeczywistą postać. 

*** 
Warszawa przedstawiona przez Tyrmanda to bogaty rejestr 
charakterystycznych miejsc, których ważność pisarz pod
kreśla licznymi apostrofami, często ujawniającymi osobisty 
stosunek autora Złego do opisywanych miejsc. W jednym 
z takich wyznań czytamy: 
„O peryferie warszawskie! Jakże kocham waszą pełną 
groźnego widoku brzydotę! Ileż niepokojącego, gorzkiego 
humoru tkwi w waszym odpychającym niechlujstwie! Tylko 



wielkie metropolie posiadają peryferie, zwykłe miasta mają 
przedmieścia." 

Ta drobiazgowość zapisów, umiejętność i bystrość obserwa
cji ówczesnego klimatu Warszawy, zapuszczanie się w owe 
odpychające peryferie sprawia, że Leopold Tyrmand ucho
dzić może za kronikarza życia stolicy lat pięćdziesiątych. Ta 
umiejętność stawia pisarza na równi z Eugeniuszem Sue, 
portrecistą Paryża, ale i Fiodorem Dostojewskim opisują
cym Petersburg (Białe noce) czy Karolem Dickensem - wiel
bicielem Londynu (Olivier Twist). 
O ile jednak prawdziwość opisywanych ulic, sklepów, ka
wiarni nie budzi wątpliwości, to jednak sama kreacja świa
ta powieści nasuwa przypuszczenie prawdziwości pozornej. 
Mamy tu raczej do czynienia z mitem Warszawy niż z jej 
autentykiem. Wiąże się to ze znaną już czytelnikowi skłon
nością Tyrmanda do „powiększenia i umetafizycznienia 
codzienności". 

Warszawski kurz„. Warszawski kurz i pył lat odbudowy„. 
Jeden z filozofów obliczył, że warszawiacy wdychali wtedy 
cztery cegły rocznie. Warszawiacy oddychali budową - nie 
była to metafora, lecz ciężka, zakurzona, ceglana i pylasta 
prawda. Trzeba zaś bardzo kochać swe miasto, by odbu
dować je za cenę własnego oddechu. I może dlatego War
szawa z pobojowiska gruzów i ruin stała się znów dawną 
Warszawą, wieczną Warszawą, tą samą Warszawą - mimo 
nowych kształtów ulic i konturów domów - warszawiacy 
powołali ją do życia, tchnąwszy w jej ceglane ciało swój 
własny gorący oddech. 

*** 
Hałas Warszawy - rzekła Marta - jaki niezrozumiały. - Dla 
mnie hałas Warszawy jest inny - rzekł cicho Halski. - Wcze
sne, poranne syreny znad Wisły, z rzecznych statków, z od
ległych fabryk, dworców i torów kolejowych. I znów chwilę 
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trwała cisza. Z góry, z oddali dolatywał głuchy, dudniący 
poszum miasta. ( .. . ) Zwrócił się ku Marcie, pochylił swą 
twarz nad jej twarzą. - Gdzie my jesteśmy? - szepnęła 

Marta. ( . .. ) Wysoko nad nimi rysowała się murarska winda, 
jej prosty, kanciasty szalunek z desek wyrzynał się czarno 
na delikatnym seledynie nieba . - Jesteśmy w Warszawie .. . 

Zlikwidowano Komisję Specjalną do Walki z Nadużyciami 
i Szkodnictwem Gospodarczym, która od 1945 roku ska
zała ponad 450 tysięcy ludzi na kary grzywny, rekwizycje 
i obozy pracy. 

Zaczęło ukazywać się koloryzowane pismo „Dookoła 
świata". 

Zlikwidowano Departament X Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, a nawet po pewnym czasie aresztowano osła
wionego płk. Józefa Różańskiego. 

Wciąż do grupy „wrogów klasowych" zaliczano około 
1 O milionów obywateli. 



Rozpoczęto propagowanie uprawy kukurydzy jako leku na 
niedobory pasz. Towarzyszyło temu pokojowe hasło -
„Bitwa o kukurydzę". 

Wciąż zdarzało się, wcześniej obowiązkowe, egzekwowanie 
na poczcie konieczności podania urzędniczce otwartego li
stu wysyłanego na Zachód, który ta, po sprawdzeniu, zwra
cała . Zaklejenie odbywało się już we własnym zakresie. 

W „Walce Młodych" opublikowano opowiadanie Marka 
Hłaski pt. Baza Sokołowska. 

Na Zachód, prywatnie, wyjechało jedynie około 50 osób. 

Audycje Radia Wolna Europa z udziałem ppłk. Józefa 
Światło o kulisach rozgrywek w partii i zbrodniach bezpieki. 

Raz w tygodniu, do kilkudziesięciu odbiorników telewizyj
nych, umieszczonych zazwyczaj w jakichś zbiorowo dostęp
nych salach, emitowano program Doświadczalnego Ośrod
ka Telewizyjnego. 

Początek działalności teatrzyków studenckich - warszaw
skiego STS-u i gdańskiego Bim-Bomu. 

W ramach socjalistycznej tytułomanii, na drugim zjeździe 
PZPR dotychczasowego przewodniczącego KC podniesiono 
na pierwszego sekretarza. Został nim agent NKWD Bierut, 
były prezydent, który stał się jednocześnie także byłym pre
mierem, bowiem zjednoczenie z funkcją sekretarza prze
stało obowiązywać. Na odcinek długoterminowego, jak się 
okazało, prezesa rady ministrów, rzucono Cyrankiewicza. 



Około 80 procent więźniów państwa, „w którym władza 
należy do ludu pracującego miast i wsi" (Konstytucja PRL), 
było robotnikami bądź chłopami. 

Pierwsze występy warszawskich kabaretów „Stańczyk" i „Szpak". 

Wysokie wieże-strażnice WOP rozmieszczone bardzo gęsto 
na polskim Wybrzeżu i bronowanie plaż przy użyciu koń
skich zaprzęgów miały pomóc w ujawnieniu śladów szpie
gów przekradających się przez granicę lub obywateli wieją
cych z socjalistycznej ojczyzny. 

„ORMO czuwa", a w nim ponad 130 tysięcy czuwających 
obywateli. 

Aleje Ujazdowskie były wciąż Alejami Stalina, Katowice Sta
linogrodem, a ulicy marszałka Rokossowskiego w Sopocie 
nie śniło się nawet przemianowanie na Bohaterów Monte 
Cassino i zostanie słynnym Monciakiem. 

Likwidacja lekcji religii w szkołach i wprowadzenie 
„zamiennika" w postaci apelu porannego. 

Całkowite zaćmienie słońca (30.06) - w Warszawie 
obserwowane od 12.44 do 15.1 O. 

Zmieniono oficjalnie nazwę dyscypliny sportowej, zwanej 
dotąd badmintonem, na kometkę. 

W ramach obfitej socjalistycznie nadawanej biżuterii usta
nowiono (jakkolwiekby na to patrzeć wzorem li RP) Medal 
1 O-lecia Polski Ludowej. 

W łódzkim Teatrze Nowym Dejmek wystawił Łaźnię Maja
kowskiego. 

Zaduszki jazzowe w Krakowie. 

Za handel walutą, posiadanie dewiz lub nagromadzenie 
jakiegoś towaru w dużych ilościach groziło IO lat więzienia, 
a nawet dożywocie. 

Pojawiły się pierwsze płyty, zwane długogrającymi. 

1 stycznia 1954 roku Leopold Tyrmand rozpoczyna pisa
nie Dziennika 1954, który kończy 2 kwietnia tego samego 
roku. Następnego dnia „Czytelnik" oferuje Tyrmandowi 
kontrakt na napisanie Złego. Tyrmand porzuca pisanie 
dziennika i rozpoczyna pracę nad Złym, który ukazuje się 
w roku 1955. 

--



uperman 
z komiksu - dobro 
i zło w popkulturze 

Któregoś dnia Tyrmand przyszedł do mnie i powiedział, że 
napisze dla „Dookoła świata" scenariusz komiksu. Będzie 
to historia warszawskiego Robin Hooda albo Zorro walczą
cego z bandą stołecznego podziemia. Wymyślił już nawet 
rysownika. Miał nim być Antoni Uniechowski. Przeczytałem 
konspekt, który przyniósł i powiedziałem mu, żeby nie za
wracał sobie głowy żadnym komiksem, tylko pisał powieść . 

Złego nie można zrozumieć bez przeczytania Hotelu Ansgar. 
Tam Tyrmand w pierwszej osobie pisał o takim Leopoldzie, 
o jakim zawsze marzył, jakim chciał być. O supermanie, któ
ry potrafił jednym uderzeniem pięści znokautować esesma
na . Ten ideał szlachetnego Robin Hooda ucieleśnił się właś
nie w Złym. Drugim kluczem do tej książki jest jego miłość 
do Warszawy. Do Warszawy przedwojennej, która właśnie 
wtedy, na jego oczach, przestawała istnieć nawet jako gruzy. 

Tyrmandowy Heros jest obrońcą pokrzywdzonych przez 
chuliganów ludzi, to swego rodzaju mściciel, wymierzający 
ludzką sprawiedliwość, wyposażony w dodatkowe „nad
przyrodzone" cechy: nadludzką siłę, sprawność i straszne 
„biało jątrzące" się oczy. ( ... ) Dzięki umiejętnemu opero
waniu akcją utworu oraz wykorzystaniu odpowiednich re-

kwizytów (noc, ciemne zaułki, bramy) i sytuacji (Zły napada 
z zaskoczenia) postać ta nabiera metafizycznego charakte
ru i postrzegana jest jako Duch, jako Zjawa. 

*** 
Henryk Nowak (Zły) jest, jeśli można tak powiedzieć, bo
haterem „przeklętym", ale w odróżnieniu od innych „prze
klętych", takich jak Janosik, Robin Hood czy Hrabia Monte 
Christo, zostanie uwolniony od ciążącego nad nim tragicz
nego losu . I tu następuje w Tyrmandowej powieści rzecz 
szczególna, od owej rozpaczy nie uwolni go, jak można by 
przypuszczać, miłość do heroiny- Marty Majewskiej, ale 
szczere wyznanie złożone ... porucznikowi Dziarskiemu. Jest 
to kolejne odstępstwo od zasad konstrukcyjnych charakte
rystycznych dla „romansu brukowego". Wyrok sądowy oka
że się bowiem dla Złego czymś w rodzaju katharsis, oczysz
czeniem i jedyną możliwością powrotu do świata Dobra . 



Komiks stworzył nowe mitologie, właściwe pospiesznemu, 
zmechanizowanemu dwudziestemu stuleciu. Wyraża on 
w prostej idiomatycznej formie wojny światowe, przemiany 
moralności, kataklizmy indywidualne i społeczne nowego 
wieku, ożywianego przez nową dynamikę. 

Mimo że istnieje wiele odmian historyjek obrazkowych, to 
jednak słowo „komiks" kojarzy się przede wszystkim z po
staciami herosów obdarzonych ponadnaturalnymi możli
wościami, ubranych w obcisłe trykoty- choć ci pojawiali się 
jedynie w komiksach tworzonych w USA. Pierwszym boha
terem tego typu był Superman, stworzony przez Jerry' ego 
Siegela i Joe Shustera w 1938 roku. Lata czterdzieste były 
okresem ogromnego powodzenia tych postaci i szybkiego 
powiększania się ich panteonu. Kolejni twórcy wymyślali 
coraz to nowych bohaterów, obdarzając ich coraz to nowy
mi mocami i umiejętnościami, i systematycznie przyczyniali 
się do coraz większej schematyzacji owej odmiany history
jek obrazkowych. 
W komiksach z superbohaterami w rolach głównych fabuła 
nie odgrywała zbyt ważnej roli . Najważniejszy był bohater 
i jego niezwykłe moce. Najistotniejszym punktem opowieści 
było wyjaśnienie, skąd się owe moce wzięły, i określenie 
ram, w jakich bohater miał się odtąd poruszać. Ramy te 
były wyznaczane przez wskazane miejsca, w których heros 
działa (najczęściej było to wielkie miasto), i otoczenie głów
nej postaci komiksu siecią innych osób - jego przyjaciół, 
pomocników i wrogów. Liczba tych ostatnich bezustannie 

rosła, pojawiały się jednak między nimi postacie często 
powracające do akcji. Liczba pierwszych i drugich na ogół 
była stała. Poszczególne epizody opowieści o superboha
terach zawsze odwoływały się do sumy wiedzy, jaką za
wierała historia o ich pochodzeniu, i funkcjonowały jako 
samodzielne opowieści, w których punktem dojścia musiało 
być wyjściowe status quo. Niezależnie od tego, dokąd uda
wał się bohater i jakim niebezpieczeństwom stawiał czoło 
w konkretnej historii opowiadanej w ramach serialu, w za
kończeniu owej opowieści powracał do swojego miasta, 
codziennych zajęć i osób, którymi był otoczony. 



Po kolacji wdałem się z panem K. w długotrwałą dyskusję 
o chuligaństwie, które ostatnio awansowało do miana plagi 
społecznej. Ale to nie takie proste. W Polsce bijatyka w miejscu 
publicznym od wieków miała statut wieloznaczny: nikt nigdy 
dobrze nie wiedział, czy to przestępstwo, czy uciecha, grzech 
czy honor, bezprawie czy manifestacja różnorakich cnót. 
W krajach o słabej strukturze prawnej, skorumpowanej przez 
polityczny totalizm, dyspozycja taka mieni się ambiwalencją. 

Zaraz po wojnie mówiło się u nas, że zdziczenie jest następ
stwem wojny, hitlerowskich nieludzkości na co dzień, powojen
nego bezhołowia, nędzy, słabej wiedzy państwowej, okrutnych 
starć politycznych. Dzikie Pola Ziem Odzyskanych, warszawski 
ocean ruin, era Szabru i Wielkich Wędrówek w Wagonach Bez 
Okien, jak dotąd nie opisana przez nikogo, oto znamienne 
rekwizyty epoki rozluźnienia obyczajów, w której ludzki ból 
i fizyczna krzywda były monetą obiegową. Pod koniec lat czter
dziestych i na początku pięćdziesiątych nastąpił rodzaj uspoko
jenia i stabilizacji, lecz ze dwa lata temu znów eksplozja rozwy
drzenia na niesłychaną skalę i o symptomach niepokojąco róż
nych od znanych nam dotychczas. Wygląda na to jakby stare, 
znane z tradycji źródła fizycznego gwałtu jako rozrywki straciły 
swą aktualność, natomiast pojawiły się nowe, zadziwiające swą 
nieprzewidywalnością, wyrzucające na widok publiczny nowe, 
zastraszające wynaturzenia odruchów i odczuć. Warunki spo
łeczne - wytrych poznawczy komunistów - zawiodły bez reszty 
jako odczynnik socjologiczny zjawisk: w kraju panuje jakby 
ustabilizowany porządek społeczny, młodzież wychowywana 
jest w ramach funkcjonującego systemu, strona materialna 



siła nader względnego dobra, ma w swej gestii obyczajo
wą anarchię, to ona ma załatwić sprawę. Ale jak? Milicja 
istotnie jest nieliczna, niedołężna, obciążona zdecydowaną 
niechęcią, jeśli nie otwartą wrogością społeczeństwa, zaś 
bynajmniej nie pieszczona przez swych mocodawców, któ
rzy uważają organ ten bardziej za przyrząd do sprzątania 
nieczystości niż instrument władzy porządkowej. Okradzio
ny warszawiak wie dobrze, że nie ma po co zwracać się do 
milicji; w komisariatach, z reguły odpowiada się zgłaszają
cym kradzieże: „Niech pan znajdzie złodzieja i przyprowa
dzi go tu, już my go ukarzemy ... " Milicja ma opinię rezer
wuaru gamoniowatej wiejskości, tępoty, chamstwa, wygląd 
milicjantów nie wzbudza zaufania, niechlujstwo i pijaństwo 
kojarzą się z nim odstręczająco łatwo. Co zaś najważniej
sze, o ile wojsk bezpieczeństwa jest krocie, tak wiele, że 
nikt naprawdę nie wie ile ich jest, milicji jest śmiesznie 
mało w stosunku do potrzeb. 

Nie ma wątpliwości, że jedną z bardziej motorycznych, acz 
powierzchownych przyczyn chuligaństwa jest słaba i nie 
ciesząca się sympatią władza porządkowa. Milicji nie wolno 
bić, nie nosi pałek gumowych, co ma być symbolem jej mo
ralnej wyższości nad granatowym policjantem sprzed wojny. 
Chuligan wie o tym aż za dobrze, daje mu to aprioryczną 
przewagę, którą umie wykorzystać. Wobec czego milicja jest 
bita na potęgę przy niechętnej aprobacie publiczności, która 
nie znosi chuligana, ale która nie jest w stanie zaprzeczyć, że 
mało jest większych przyjemności niż oglądanie poniewierki 
reprezentantów państwowej władzy. Milicja broni się osten
tacyjną nieobecnością: można w nocy przejść całą Warszawę 
wzdłuż i wszerz nie znalazłszy milicjanta na lekarstwo. 

Fragmenty Dziennika 1954 Leopolda Tyrmanda, Warszawa 1989. 
.·· . . ·· , . ., 



życia przestała być wylęgarnią fermentów i anomalii, uległa 
systematyzacji i upowszechniła pewną normę egzystencji, która 
nie stanowi powodu do rewolty. A przecież starannie ukrywa
ne fakty przenikają do wiadomości publicznej: szesnastoletni 
ludożercy wyrzucają z wagonów inwalidów prosto pod koła 
podmiejskich pociągów, masakrują konduktorów, ćwiartują 
nożami mężów stających w obronie swoich napastowanych żon 
na letniskowych stacjach. 

Tramwaje, autobusy, kina, bary mleczne są z reguły terenem 
napaści i awantur, kończących się kalectwem, częstokroć za
bójstwem. Kulminacją rozbestwienia było zdemolowanie ka
mieniami w Ząbkach pod Warszawą karetki pogotowia, która 
wiozła do szpitala śmiertelnie rannego człowieka uprzednio 
wtrąconego pod koła pociągu przez ząbkowskich chuliganów. 
W obliczu takich faktów stajemy naraz poza dobrem i złem( ... ). 

Mieszkańcy Saskiej Kępy i Mokotowa boją się wieczorami 
wychodzić z domu, na peryferiach milionowej stolicy w pełni 
pokoju panuje wszechwładne prawo „rozbierania", niefrasob
liwy eufemizm dla rabunku. Na łamach prasy trwa „dyskusja", 
zaś komendant warszawskiej milicji skarży się, że nie ma ludzi 

Na MDM-ie widziałem niedawno przeciągłą bitwę paru 
milicjantów z watahą wyrostków. Przechodnie kibicowali 
obojętnie, równą antypatią darząc przedstawicieli porządku 
i nieporządku. Nie doczekałem do końca, ale wyglądało na 
to, że siły zła odniosą kompletne zwycięstwo. Zaś milicja, 



To był niezwykły człowiek . Przez wiele lat był nędzarzem, 
często nie miał nawet pieniędzy na obiad, ale gdy chcieli
śmy mu pożyczyć, mówił, że nie potrzebuje. Żył przez wiele 
lat w nędzy, a mimo to pielęgnował w sobie kult nierów
ności i bogactwa. Uważał, że cokolwiek warci są tylko ci 
ludzie, którzy mają pieniądze. 

Był bardzo odważny, gdy widział jakąś bójkę, wpadał na
tychmiast w sam środek. Nie bał się powiedzieć o którymś 
z literatów, że to ubek. Wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy 
szeptali, ale tylko on miał odwagę powiedzieć o tym głoś
no. Dlatego ludzie odwracali się od niego. Oni się bali, 
a on nie. Nie rozumieli, że można się nie bać; wygodniej 
było im myśleć, że wszyscy są tacy sami jak oni . Tyrmand 
psuł im dobre samopoczucie, bo pokazywał, że można nie 
ulec, nawet jeśli bierze się za to w dupę. Dlatego woleli 
mówić, że to człowiek płytki, bo się modnie ubiera . 

Był pewny siebie dzięki fantastycznej znajomości kilku ję
zyków, czym bardzo mi imponował. Tyrmand mógł jedno
cześnie prowadzić rozmowę w trzech językach, w każdym 
z nich na przemian opowiadając dowcipy. Zawsze jednak 
z Francuzami rozmawiał po angielsku, a z Niemcami po 
francusku. To była jego przebiegła mądrość. „Dlaczego 
ktoś, kto na pewno zna swój język lepiej niż ja, ma mieć 
nade mną przewagę?" - tłumaczył . 
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Ówczesna elita miała go za postać minorum gentium. 
Za gazetowego pismaka, którego demonstracyjny sznyt był 
niczym wobec przeobrażeń intelektualnych i filozoficznych 
elity „prawdziwej". A w dodatku nie był bladym, wysokim 
człowiekiem z cierpieniem na twarzy. Był mały, przysadzi
sty, bezczelny i arogancko się zachowywał. Swym napastli 
wym zachowaniem obrażał tych , od których potem zależało 
wydawanie jego książek. Dlatego musiał oprzeć się na 
tych środowiskach, które go akceptowały . Na jazzmanach 
i nonszalanckich złotych młodzieńcach będących pozosta
łością kasty przedwojennych playboyów, którzy latem grali 
w Juracie w siatkówkę, a zimą jeździli do Zakopanego na 
narty. Ich styl zmuszał także jego do grania roli casanowy. 

Sam na każdym kroku podkreślał swój nonkonformizm, 
niechęć do wchodzenia w istniejące układy dziennikar
sko-polityczne, nawet za cenę publikowania książek, które 
przecież bardzo chciał wydawać. Demonstracyjnie przez 
krótki czas był nawet rikszarzem na Dworcu Głównym . Kie
dyś powiedział, że życie to nieustanna szarpanina, w której 
każdy do utraty tchu walczy z głupszymi od siebie. 
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Nigdy nie opuszczał go humor, a dowcipy opowiadał do
skonale, z kamienna twarzą, nie śmiejąc się z własnego 
kawału na pół godziny przed pointą. Zawsze paradował 
z pięknymi dziewczynami, choć uchodził za skąpego . Ale, 
jak się jest młodym, dziewczyny nie są tak strasznie drogie. 

Był w nim ton playboya, lekkoducha gwiżdżącego na to, co 
mogą mu zrobić komuniści, ale nie odbywało się to za dar
mo. Kiedy przychodził wieczór, widać było, że jest zmęczo
nym i chorym człowiekiem. Choć nawet w to nie wierzono. 
Taki był styl Ymki. A jego coś naprawdę męczyło i w środku 
tego kolorowego na zewnątrz człowieka działo się o wiele 
więcej, niż można by sądzić po jego londonowskim stylu 
i skakaniu przez kanapę. 

Był wielkim fanem kina. Chodził do ambasady amerykań
skiej, żeby oglądać westerny, w których zakochał się, biega
jąc przed wojną do kina Urania na Krakowskim Przedmieś
ciu. A potem wracał, gotów jak ich bohaterowie toczyć poje
dynki na śmierć i życie z bandytami ściganymi przez prawo. 

Po ukazaniu się Złego Tyrmand zaprosił mnie do Bristolu 
na wytworną kolację. Mieliśmy oddzielny stolik, do którego 
jednak nagle zaczęły podchodzić typy jakby wprost ze Złe
go. Okazało się, że to wielbiciele książki! Z dnia na dzień 
Leopold stał się idolem facetów spod ciemnej gwiazdy. 



Reprezentował styl, w którym wszystko do siebie pasowało. 
Tweedowe marynarki, dobre mokasyny, świetnie uszyte 
flanelowe spodnie, koszule z zaokrąglonymi kołnierzykami 
i guziczkami zamiast spinek przy mankietach. Nawet te 
słynne skarpetki, które nosił niczym narodowy sztandar. 

Za plecami mówiło się o nim Dry Lolo, czyli w tłumacze
niu z angielskiego „wytrawny lolo". Skupiał wokół siebie 
środowisko jazzmanów, najpierw tuż po wojnie w Ymce, 
potem za odwilży, na Wspólnej u Kolejarzy. Dzięki niemu 
odbyły się pierwsze festiwale jazzowe w Sopocie, potem 
wymyślił nazwę Jazz Jamboree. 

Afisze zapowiadające koncerty jazzowe najpierw literami 
wielkimi jak wół krzyczały: LEOPOLD TYRMAND ZAPRASZA, 
a dopiero potem, mniejszą czcionką, zapowiadały nazwiska 
wykonawców. 

Sam Tyrmand nie grał na żadnym instrumencie. Podej
rzewam, że w ogóle nie miał słuchu. Raz słyszałem, jak 
przytupuje w takt muzyki. Tupał jak strażak. A bijąc brawo, 
klaskał zaledwie dwa, trzy razy, choć publiczność mogła 
w tym czasie klaskać z zachwytu . 



Prawnie i politycznie, zgodnie z normami europejskiej 
cywilizacji, jestem wzorowym obywatelem. Nie należę 
do zabronionych organizacji, nie żywię intencji czynnego 
oporu wobec formalnych więzów społecznych, nie zwal
czam aktywnie rządu, nie prowadzę innych nielegalnych 
działalności, płacę podatki, nie noszę fałszywego nazwiska, 
nie działam na niczyją szkodę, jestem administracyjnie 
zameldowany, papiery mam w porządku. Czy istnieje ja
kaś rozbieżność pomiędzy mną a tymi, którzy sprawują 
rządy w moim kraju? Nie jedna, nawet wiele. Na przykład: 
aparycja towarzysza Bieruta nie trafia mi do przekonania, 
podczas gdy na pewno bardzo odpowiada naszemu rządo
wi. Poza tym ja myślę inaczej niż mój rząd myśli. Różnimy 
się w poglądach na konstytucję i architekturę, przemysł 
i sport, wolność osobistą i szkolnictwo, rolnictwo i litera
turę, organizację transportu i pojęcie prawa. Oczywiście, 
moje poglądy nie są brane pod uwagę, na co ja nie mam 
żadnego wpływu. Rozumując logicznie, to ja powinienem 
prześladować rząd, ale - jak skrupulatnie wyłuszczyłem 
powyżej - ani mi to w głowie, zachowuję się poprawnie 
i z kompletnym spokojem. Natomiast wiele wskazuje na to, 
że rząd prześladuje mnie. Nie mogę dostać pracy w moim 
zawodzie, w którym moja praca wydaje się mojemu rzą
dowi zagrożeniem jego pomyślności, czyli jego pomyślność 
jest ważniejsza od mojej nędzy, frustracji, tracenia najważ
niejszych lat mego życia na bezczynność, co zaś najważ
niejsze - jest egzekwowana siłą. Nie mogę publikować mo
ich książek, których pisanie stanowi cel mojego życia. Skoro 
nie pozwala mi się pracować, nie mogę być pożYteczny dla 
mego społeczeństwa, co wpędza mnie w przymusową alie
nację, stan niszczący siły witalne w człowieku. Żeby już nie 



Gdy wyszedł Zły, kolejki po książkę były długie jak po mię
so. Sukces był nie tylko literacki, ale i finansowy. Za hono
raria Tyrmand kupił sobie luksusowy zachodni samochód. 
Jeździł nim potem bardzo powoli tam i z powrotem po 
Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu. Chciał, żeby ci 
wszyscy chodzący dalej piechotą chwalcy stalinizmu zoba
czyli, kto w końcu wygrał. 

Mam nadzieję, że Tyrmand się nie pogniewa za to, co po
wiem, ale prowadził samochód fatalnie. O tym wiedzieli 
w Warszawie wszyscy. Kiedy z nim jechałem, umierałem ze 
strachu. 

wspominać o drobnostkach, jak to, że mieszkam nędznie, 
albowiem mieszkania w moim kraju należą do rządu , który 
w najlepszym wypadku uważa mnie za zbędny remanent 
do najrychlejszej likwidacji, czyli - w najlepszym wypadku 
- skazuje mnie na zupełną żadność bytu, czyli nieistnienie. 
Jeśli wmuszanie w nieistnienie nie jest prześladowaniem, to 
ja nie wiem, co jest. Oczywiście, bronię się. Jem śniadanie 
i to jest obrona. Golę się i to jest walka w obronie resztek 
człowieczeństwa. Wkładam czystą koszulę, w tych warun
kach, akt heroizmu. 
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