
Historię piszą zwycięzcy — ta mak
syma zachowywała słuszność 
przez tysiąclecia dziejów. Rzym

ski okrzyk t>oe tricris oznaczał nie tylko 
rzeź pokonanych na polu walki, ale był 
także wskazówką dlaprzyszłych dziejopi
sarzy: biada zwyciężonym, chwała zwy
cięzcom. Tak pisano historię, tak czytano 
ją przez tysiąclecia.

„Co będzie o nos wiedzieć świat pytał 
kiedyś bohater Borowskiego jeśli zwy
ciężą Niemcy ? Powstaną olbrzymie budo
wle. autostrady, fabryki. niebotyczne po
mniki. Pod każdą cegłą będą podłożone 
nasze ręce, na naszych, karkach będą 
noszone podkłady kolejowe i płyty beto
nu. Wymordują nam rodziny, chorych, 
starców. Wymordują dzieci. 1 nikt o nas 
wiedzieć nie będzie. Zakrzyczą nas poeci, 
adwokaci, jilozo/owie, księża. Stworzą 
piękno, dobro i prawdę. Stworzą reltpię".

Niemcy nie zwyciężyli - głównych 
zbrodniarzy osądzono w Norymberdze 
i stracono. Każdy, kto współpracował 
w jakikolwiek sposób z nazistami podległ' 
łównież osądowi moralnemu. Opowiada
nie „U nas w Auschwitzu", z którego 
ryt o udaliśmy, weszło do czytanek szkol
nych. Historię nazizmu napisały jego ofia-

i turkmeński zesłaniec, teraz stał się na
dwornym historykiem Kremla. Nie moż
na zaprzeczyć, iż twórcy obu szkół byli 
historykami wybitnymi — czasy były jed
nak takie, iż jeden z nich (Pokrowski) 
służył Lenlnowi, drugi (Tarló) Stalinowi.
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W czasach Chruszczowa, pomimo od
wilży. i Breżniewa nie pojawiła się w
Związku Sowieckim żadna szkoła histo
ryczna. Ale wtedy do głosu doszli badacze 
zachodni, którzy mieli coraz więcej rzetel
nych materiałów na temat państwa sowie
ckiego. Już 1935 roku ukazała się w No
wym Jorku dwutomowa „The Russian
Reuolution" W.H. Chamberlina. W 1947
w New Haven wyszła książka o pracy 
przymusowej: D.W. Collin, B.l. Nikolaev- 
sky, „Forced Labor tn Souiet Russia”. 
W 1950 w Londynie opublikowano pracę 
E H. Carra „The Bolsheuik Renolutin 
1917-1923." Po śmierci Stalina w USA
i Anglii powstawały książki dotyczące 
kwestii szczegółowych: R.Pipesa,,TheFor-
mation of the Souiet U mon Cammunism
and Nationalism, 1917 1923" (1954), Z.
Brzezińskiego o wielkiej czystce: „The

nię powtarzano szczególnie często w Pol
sce — miały tu zapewne wpływ nasze 
doświadczenia z Rosją. Gdyby jednak ko
munizm zwyciężył w Anglii, Irlandczycy 
uznaliby go zapewne za ideę angielską. 
Gdyby zwyciężył we Francji, znaleziono 
by jego ojców w Robespierze i towarzy
szach. Z punktu widzenia historyka pra
widłowa jest jedynie teza, że komunizm 
jako idea znalazł w Roąji roku 1917 wyjąt
kowo korzystny grunt. Co nie znaczy, iż 
był ideą rosyjską — powstał przecież 
w gabinetach na Zachodzie. Kto zaś uwa
ża, iż byl on jedyną drogą dla XX-wiecznej 
Rosi*, myśli w w kategoriach heglowskich 
konieczności. Rosja w 1914 była nieźle 
rozwinięta gospodarczo — własność trak
towano w niej tak samo jak w krajach 
Europy. To dopiero późniejsi lewicowi 
historycy zrobili z Rosji „kolosa na glinia
nych nogach". Smaga słusznie zwracał 
uwagę:

„Istniot jeszcze jeden czynnik, który 
z imperium rosyjskiego nie pozwalał czy
nić państwa totalitarnego: prywatna 
własność i wolna konkurencja gospodar
cza, zapewniająca względną niezależ
ność jednostki od władzy. Najsłynniejszy’ 
rosyjski emigrant polityczny XIX stulecia

GRZEGORZ

i. nie przejednany wróg caratu, Aleksan
der Hercen, beż przeszkód korzystał z do
chodów swych posiadłości, znajdujących 
sięui kraju. MatitaLenińa, której starszy 
syn został stracony za przygotowanie 
zamachu na cara, swobodnie dyspono
wała niemałym majątkiem, wspomaga-, 
jąc finansowo młodszego syna, przeby
wającego za granicą i dobrze znanego- 
policji jako rewolucyjnego radykała”.
- Jeden z twórców nowego systemu, Tro
cki, wiedział, że przetrwanie państwa so
wieckiego zależeć będzie od-wymików gos
podarczych. Dlatego mówił, że jeśli praca 
niewolnicza nie przyniesie rezultatów, to 
imperium nie przetrwa. Stalin zrobił 
wszystko, aby obawy Trockiego nie oka- 
uały się .słuszpe. W państwie, gdzie czło
nek nie korzystał z owoców swego trudu, 
musiał być do niego zmuszany karabinem 
i drutem kolczastym.
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W swej książce Smaga korzysta z róż
nego rodzaju źródeł i opracowań. Wiele 
zawdzięcza wspomnianej historii Schapi
ro. Historyk ZSRR nie może także pomi
nąć pionierskiej w swoim czasie mono-
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grafii^Michała Hellera 1 Aleksandra Nip-, 
kricza, JJtapia uwładzy" knl prac Pipesa. 
Smaga chętnie powołuje się nadto na 
Abdurrachmana Awtorchanowa. Główną 
zaletą jego książki jest jednak fokt umieję
tnego wykorzyBtania źrófflcwych wiado
mości, jakie pojawiały się zarównow pra
sie sowieckiej, jak i emispacyjnej w dru
giej połowie lat 80.oraz w dziełach łiterac- 
ko-wspomnieniowych. Jako historyk kul
tury rosyjskiej autor umie przedstawić 
dzieje w sposób żywy. Nie posługuje się 
żadnym schematem — jest to narracja 
historyczna, która nie lekceważy faktów 
i dąży do syntetycznego ujęcia.

Autor bez zacietrzewienia rozwiewa 
mit dobrego Lenina: „Brak dowodów 
—pisze — aby Lenina uznawać za moraL 
negąpotwora i zbrodniarza. Takim nie 
byl w stadium planów i intencji, ale takim 
okazał się w skutkach swych działań. (...) 
Choć Stalin popełnił więcej zbrodni od 
niego, jego wina jest winą ^założyciel- 
ską*, większą od następcy-kontynuatora. 
To on wymyślił system i byl pionierem 
metod, które inni mogli doprowadzić do 
klasycznej postaci”.

Bardzo ciekawe są te partie pracy Sma- 
gi, gdzie rozważa on kwestię języka Le-

Sołżenicyn. Jego dzieło przerwano na Za
chodzie modę nakomunizzn-uAzdiipelag 
Gulag" uświadomił wieluj-ciioĆjeszcze 
nie wszystkim apolągetoimLenina i Stali
na, jak bardzo się mytfif;: ctd^riałat tu 
zapewne fakt; iż autor fyył.Bosjąąlnem, 
wolnym od jakichkolwiek uprzedzeń wo
bec Rosji właśnie, o co niegdyś'posądzo- 
no' Herlinga-Grudzińskięga Czy Krako- 
Wieckfego. i
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Osobnego omówienia wymaga epoka 
Gorbaczowa. Siódmy i ostatni sekretarz 
ZSRR jest postacią niejednoznaczną. Do
szedł do władzy — po epizodycznym pa
nowaniu Czemienki i Andropowa—dzię
ki temu, że dobrze funkęf onowałw partyj- 
nej strukturze. W1977 roku określał pub
licznie przemówienie Breżniewa jako 
„wielki wkład do skarbnicy marfcsizmu- 
leninizmu”. W 1986 oświadczył, że stali
nizm jest „pojęciem wymyślonym przez 
wrogów komunizmu, aby oczernić ZSRR 

^i cały socjalizm”. Jeszcze na dwudziestym 
siódmym zjeidzie partii miał nadzieję, że 
przyczyni się do pogrzebania kapitalizmu, 
który spowodował, że Zachód trapiony 
jest takimi plagami jak .tegroryzm pań
stwowy oraz moralne zdziczenie. Punk
tem: przełomowym w działalności Gor-

Ofiary komunizmu długo musiały cze
kać na takie zadośćuczynienie. Zakrzy- 
czeli ich nie tylko sami oprawcy, lecz 
także owi poeci, adwokaci, filozofowie, 
.kapłani nowej religii. Historię komuniz
mu pisali sami komuniści albo legion ich 
sympatyków. W lalach 30. XX wieku, 
kiedy Stalin dokonywał najstraszliw
szych zbrodni, w Swiecie uchodził za hu
manistę. „Postępowa" opinia Zachodu, 
niektórzy jego pisarze uprawiali „bolsze- 
wizm salonowy". Kto wówczas jeszcze 
przed śmiercią Stalina, miał odwagę po
wiedzieć prawdę, jak Koestler czy Orwell, 
naraża! się na śmieszność i salonowy ost
racyzm. W kawiarniach Paryża działał 
towarzysko-środowiskowy cenzor, który 
określał mianem reakcjonisty każdego, 
kto bronił ofiar Stalina.

UPADEK IMPERIUM
Permanent Purge" (1956). R. Conąuesta 
o deportacjach narodów i wielkiej czystce: 
„The Souiet Deportation of Nationalities" 
(1960), „The Great Terror; Stalin’s Purge
of the Thirties" (1908).

Bardzo ważną pracą była opublikowa
na w 1959 roku klasyczna już dzisiaj książ
ka L. Schapiro: „The Communisl Party of 
the Souiet Untort". Autor napisał swą pra
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Sytuagja historyka w Związku Sowiec
kim była z natury rzeczy jeszcze trudniej
sza aniżeli sytuacja pisarza. Obydwaj mie
li co prawda możliwość pisania do szuf
lady. ale o wiele łatwiej jest taką twór
czość uprawiać poecie. W czasach stalinow
skich mógł powstać „Mistrz i Małgorzata" 
Bułhakowa, dzieło na miarę Gogola i Do
stojewskiego. na próżno jednak szukali
byśmy w szufladach dziejopisarzy tego 
okresu dzieła interpretującego uczciwie 
najnowsze wydarzenia.

Można mówić o dwóch oficjalnych szko
łach w sowieckiej historiografii. Twórcą

cę w opozycji do dwojakiego rodzaju hiso- 
tryków: ideologów, dla których historycz
ne fakty zmieniały się w zależności od 
tego, co twierdzili sowieccy przywódcy, 
i deterministów, którzy patrzą ria dzieje
sub speciae eatemilatis, uważając, że
wszystko co się zdarzyło, było konieczne.
niezależnie od tego, co robili ludzie.

Schapiro wiedział, że nie da się pisać 
historii Związku Sowieckiego bez jej oce
ny „Od razu chciałbpm podkreślić --- pi
sał że nie jestem związany z żadną 
polityczną partią, chociaż, przyznaję, 
ważne są dla mnie niektóre staromodne 
zasady: np. szacunek dla życia i wolności 
człowieka, dla wolności myśli i słowa, dla
sprawiedliwości, prawdy i pokoju pomię

pierwszej był stary bolszewik-marksista, 
Michaił Pokrowski (zm.w 1932). Uważał

dzy ludźmi".

on, że celem historii jest ponadnarodowi
solidarność kląsowa. Konsekwentnie po
tępia! imperialistyczne podboje carskiej 
Rosji, co było zgodne z duchem pracy 
Lenina „Imperializm jako najwyższe sta
dium kapitalizmu" (której zresztą był re
daktorem). Twórcą drugiej szkoły byl Eu
geniusz Tarló, który wprowadzi! do so
wieckiej historiografii element rosyjkiego 
nacjonalizmu. Walka obydwu szkół była 
bardzo dramatyczna. Początkowo, w 1927
roku, batalię na „historycznym froncie" 
wygrał Pokrowski. Tarle został deporto
wany do Azji Centralnej. Jednak w poło
wie lat 30., już po śmierci Pokrowskiego, 
jego szkołę potępiono, zarzucając jej „wul
garny socjologizm", brakt patriotyzmu
oraz niedocenianie roli jednostki. Ten
ostatni zarzut wyraźnie wskazywał, że 
Stalin poszukiwał historyka, który potra
fiłby zarówno docenić rolę silnej jednostki 
w kształtowaniu historii, jak i pochwalić 
rosyjski imperializm. Tarló święcił tryum
falny powrót. Ongiś więzień leningradzki

W zgiełku panującym na księgarskim 
rynku uwadze wielu krytyków 
umknęło zdarzenie tyleż skromne, co nie

zwykłe. Mała, niepozorna książeczka 
księdza Jana Twardowskiego, opatrzona 
dziwnym tytułem „Niecodziennik". stała 
się bestsellerem: nakład przewyższający 
60 tys. egzemplarzy rozszedł się błyskawi
cznie, przy czym zainteresowanie czytel
ników wcale jeszcze nie wygasło. Co jest 
przyczyną sukcesu? Niewątpliwie ksiądz 
Twardowski zyskał już krąg wiernych 
czytelników! zdobywa wciąż nowych, ale 
obecnie nazwisko nie zawsze jest rękoj
mią powodzenia, o czym boleśnie przeko
nują się coraz to inni pisarze. ..Niecodzien
nik" musiał uderzyć w jakąś szczególnie 
wrażliwą strunę.

Co oznacza tytuł? Jego uroda polega 
na tym. że jest wieloznaczny. ..Nieco- 
-dziennik", czyli dziennik niepełny, tro
chę dziennika. Autor we wstępie wyjaś
nia. iż książeczka powstała w zastępstwie 
prawdziwych zapisków^ jakich zwykł 
przez jakiś czas regularnie dokonywać. 
Dziennik, forma w ostatnich dziesięcio
leciach popularna, wydał mu się nazbyt
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Owe staromodne zasady ważne były 
również dla Józefa Stnagi, autora opub
likowanej właśnie przez Wydawnictwo 
ZNAK historii Związku Sowieckiego od 
1917 do 1991. Mam nadzieję, że czytelnicy 
tej napisanej z pasją książki nie zarzucą jej 
autorowi „stronniczości". Pipes zauważył 
kiedyś, że obiektywny historyk nazizmu 
nie musi udawać, że nie jest antynazistą. 
Profesora, historyka III Rzeszy, nie potę
pia się za to. iż jest zbyt antyhitlerowski, 
nie musi on chwalić pozytywnych stron 
systemu: fabryk, autostrad, Volkswage- 
na. Przyznajmy analogiczne prawo rów
nież historykom Związku Sowieckiego.

Smaga, znawca rosyjskiej kultury, na 
samym wstępie swej historii odrzucił tezę, 
że leninowsko-stalinowski bolszewizm 
kontynuował imperialistyczne tradycje 
Rosji moskfewsko-petersburskiej. Tę opi- Zdjęcie Krzysztofa Millera z okładki książki Józefa Smagi

nina — ojciec rewolucji nie znał umiaru 
am w inwektywach,'ani w pochlebstwach. ‘ 
Jego „filozoficzna" praca .„Materializm 
a empirioktrycyzm" (1918) w połowie 
składała się z wyzwisk. Smaga słusznie 
zauważa, że styl „filozofowania", jaki Le
nin zaprezentował w owej pracy, dopro
wadził do tej praktycznej filozofii, jaką 
uprawiali funkcjonariusze NKWD, Z dru
giej strony, Lenin nie ukrywał swych 
intencji — w tym sensie można porównać 
jego otwartość do szczerości autora, Jdein 
Kampf'. Stalin nie popełnił tego błędu. 
Ciągle mówił o pokoju, sprawiedliwości 
i dobru klasy robotniczej — tę retorykę 
przejęli po nim kolejni sekretarzowie.

Wiemy o przesiedlaniuzinicjatywy Sta
lina całych narodów — któż jednak wie 
o tragicznym losie maleńkiego narodu 
Wepsów, spokrewnionego z Finami? O 
tym pokrewieństwie enkawudziści do
wiedzieli się od filologów i wysunęli wo
bec Wepsów oskarżenie, że chcieli przyłą
czyć swe wioski do Finlandii.

Smaga przypomina także mało znany 
fakt z epoki Stalina. Do 1933 roku masowo 
i za bezcen wyprzedawano na Zachód nie 
tylko dzieła rodzimej sztuki prawosław
nej, ale także obrazy Rafaela, Rembrand- 
ta, Rubensa, Tycjana, Velńzqueza. Tym 
sposobem Stalin kupował sympatię za
chodnich dyplomatów.

Kto z pokolenia urodzonego po śmierci 
Stalina słyszał o tzw. korekcie granicy 
polsko-sowieckiej w 1951? Za „porożu- : 
mieniem stron” dokonano wtedy tzw. ko
rekty granic: Związek Sowiecki zabrał 
Polsce obfitujące w gaz ziemie nad gór
nym Bugiem: m.in. Bełz, Sokal, Waręż 
(ok. 480 kilometrów kwadratowych), od
dając w zamian górzyste.tereny w Biesz- . 
czadach (m.in. Ustrzyki Dolne).

Smaga doskonale przedstawia okres 
chruszczowowski—z jednej strony poka
zuje. ogromną rolę, jaką spełnił referat 
Chruszczowa w odejściu od stalinizmu, 
z drugiej — dowodzi, że na jąrzykład 
w prześladowaniu religii ów oRągs był 
gorszy od stalinowskiego.

W okresie breżniewowskim rozwija się 
ruch dysydencki — coraz głośniej mówi

baczowa była katastrofo czamobylska. 
Świętowanie 1 maja 1986 w. obłokach ra
dioaktywnej chmury by to symbolicznym 
zwiastunem końca systemu. W 1986 od
była się XCX konferencja , partyjna, na 
której zaczęto mówić w miarę normalnym 
językiem. Dyskusja była — to też nowość 
—rzetelnie relacjonowana przez partyjne
gazety. W marcu 1989 odbyły się pierwsze 
od liśtopada lSlT rokii wOlne wybory’ 
delegatów ludowych. Tryumfalne Zwycię
stwo odniósł w nich odsunięty od Władzy 
1.5 roku wcześniej Borys Jelcyn. 2jizd 
delegatów na przełomie maja i czerwca 
był pierwszą po rewolucji publiczną try
buną, z której mówiono słowu prawdziwe. 
Wielkie znaczenie dla upadku komuniz
mu miało wybranie w czerwcu 1991 roku 
Jelcyna na prezydenta Roąji— w sierpniu 
tego roku m.in. dzięki jegdpostawie tak 
szybko obalono puczystów. Gorbaczow 
zaś, którego historia w ostatecznym bilan
sie na pewno uzna — wbrew jego woli. 
— za jednego z grabarzy komunizmu,’ 
dzięki swemu niezdecydowaniu omal nie 
doprowadził do zwycięstwa puczu.

Książka Smagi w części dotyczącej naj
nowszych dźiejównie feruje łatwych wy
roków. Uczciwie pokazujeleninowskie" 
przekonania Gorbaczowa^ jak i jego de
strukcyjną wobec komunizmu działal
ność. Autor nie zapomina o rosyjskim 
wolnym społeczeństwie, bo to przecież 
ono — wbrew gorbimanu—tak naprawdę 
odrzuciło bolszewizm. Nieprawdą okaza
ły się twierdzenia sowietojogów, uznają
cych narody ZSRR za całkowicie zsowie- 
tyzowane.
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W powyższym tekście nie możn^ było 
omówić całej przebogatej książki SnjagL 
Na fachowe, recenzje historyczne przyj
dzie zapewne czas. Dziś książka Sn^ągi 
jest jedyną, opowiadającą ó dziejach 
munizmu ód Lenina do Gorbaczowa, 
że ona pełnić rolę zarówno rzetelr 
przewodnika, jak i pasjonującejlekt 
Autor zna Rosję, także jej literaturę! 
turę-w szerokim sensie —jak małok 

Koniunizmsięskończył—-Smagaprzy 
pominą również jednak, że Rosja (Ukrai
na, Białortś) będzie istnieć, a my będzie
my jej sąsiadami. Co wcale nie musi ozna
czać nieszczęścia.
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JÓZEF SMAGA: .NARODZINY I UPADEK 
IMPERIUM: — ZSRR 1917-^l99r]. Kraków, 
Znak 2992, s. 411 +-indeks.

pretensjonalny, nieszczery, odległy od is
toty zdarzeń. Dlatego ks. Twardowski 
poprzestał na zbieraniu anegdot. Dlatego 
powstał „Nie-codziennik". zbiór history
jek zapisywanych „od święta", nie pod
porządkowanych jakiejkolwiek dyscypli-

Anegdota, ze swej natury, zatrzymuje 
się na pojedynczym, ale zaskakującym 
i wiele oznaczającym zdarzeniu. W niej, 
jak w soczewce, skupia się prawda o czło
wieku. Często prawda paradoksalna. 
Anegdota unieruchamia czas i obnaża wy
raz oblicza człowieka, wyraz który za
zwyczaj bywa niezauważony.

Nie inaczej jest u księdza Twardowskie
go. Jego anegdoty ukazują ludzi w nie
zwykłych sytuacjach, ukazują ich zaska
kujące reakcje, a przez to mówią o nich 
więcej, aniżeli powiedziałyby opasłe tomy 
świadectw. Przv czym rzadko pojawiają 
się konkretne postaci, bohaterami „Nie- 
codziennika" są chrześcijanie w ogóle. 
..zabawni", jak ich określa autor. Bo treś
cią książeczki jest swego rodzaju przygo
da z wiarą, doświadczenie tak poważne, ze 
wielekroć odsłaniające śmieszność czy

nieprzystawalność ludzkich zachowań do 
sytuacji.

Cała seria anegdot dotyczy zdarzeń zży
cia księży. Jak w korowodzie postępują za 
sobą: skrupulant śpiewający w pustym
kościele opuszczone nieopatrznie w litur-

i przejęzyczeniach księży. Wreszcie poja
wia się historyjka z dreszczykiem, aneg
dota o księdzu przechodzącym wieczorem 
przez cmentarz: „zobaczył przy grobie
bladego i wylęknionego człowieka. •— Pró
szę pana, niech pan się nie boi — powie-

staro&ci, żeby zdechła”. U innych wiara: 
objawia się zupełnie inaczej. Profesor 
RJ., wybitny naukowiec, bez zastrzeżeń, 
przyjmuje biblijne opowieści o cudach. 
Jakaś ulicznica postanawia się wyspowia
dać, bo śnieg, który ją obsypał, przypo
mniał jej I Komunię Świętą.

„NIECODZIENNIK”
gu „me-me”. proboszcz pouczający prymi- 
cjanta, jak reagować na rzucane na tacę 
datki, inny proboszcz biegnący do wybo
rów wcześnie rano, by nie zostać przez 
nikogo zauważonym, co wywołuje plotki 
o jego nadgorliwości politycznej. Osobną 
serię stanowią opowieści o pomyłkach

dział ksiądz -r~ ja jestem żywy. Usłyszał 
odpowiedź: — Ale ja jestem umarły”.

Obok duchownych ^występują tez 
świeccy: Bywająrózm. Niektórzy, jakowa 
starsza pani leząca krzyzem, modlą się „w 
intencji kierowniczki zakładu spokojną;

Każda z anegdot wprowadza krótką, 
skondensowaną do minimalnych rozmia
rów historię, za którą kryje się mnóstwo : 
przeżyć, doświadczeń, cały ludzki los. 
Najważniejsze, iż ksiądz Twardowski pi
sze o wszystkim z humorem i z. dystan
sem. W jego anegdotach nie ma cienia 
zgorszenia, me ma osądu (a jeśli się poja
wia, to tylko osąd pozytywny). Oczywiś
cie, często zakrada się do nich kpina, lecz 
pozbawiona złośliwości. Dotyczy ona 
przede wszystkim groteskowej pychy lza- 
dufamalub przemądrzalstwa, jak w opo
wieści o księdzu, który uczyłprzedszkola- 
ków, iz „Bóg jest transcendentalny ". Twar
dowski pilnuje, by w kpiarstwie me prze
kroczyć cieniutkiej granicy prześmiew- 
czośa: obiektem jego zabawy są zdarze
nia, na pewno me są nim ludzie.

Humorowi nieodmiennie towarzyszy tu 
liryzm. Widać ten liryzm w opowieści 
o ulicznicy, a także w innych historiach, 
choćby tej o brzydkim plastikowym ser
duszku, które powieszone wśród wotów 
staje się przemiotem dąsów pani history
czki sztuki.

„Niecodziennik” przynosi „niecodzien- 
ną" wpełnych zgiełku czasachwizjęświa- 
ta, pełną zrozurmeniadlaludzkfejsłabcści 
i śmieszności. Ów ozdrowieńczy, dystans 
pozwala autorowi zachowań olimpijski 
spokój wobec zdarzeń. W czasie. gdy uli
cami maszerują procesje Katonów i Sawo- 
naroli, ktoś ińa odwagę po prostu zachi
chotać. Iwtym zawiera się mądrość „Ńie- 
codzienmka” — trzeba dostrzegać zło, 
głupotę czy pozerstwo, ale nie wolno po- 
zwolić, by przesłoniły one cały świat.
-Ksiądz Twardowski zapowiada na Boże 

Narodzenie drugą książeczkę anegdot. 
Czekamy z niecierpliwością. ■

KRZYSZTOF BIEDRZYCKI

KS JAM TWARDOWSKI: .NIECODZIEN
NIK", Wydawnictwo MaBzachaba. Biblioteka 
NaGłosu, Kraków1991.
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W PRENUMERACIE TANIEJ 
NIŻ W KIOSKU!

Ols prenumeratora z IV kwartału cenna nagroda-maspodzienkat W III kwartale był 
mą telewizor kolorowy, który wylosowany zostanie w sierpniu.

Ponadto liczne atrakcyjne nagrody rzeczowe (w tym miksery, ekspresy do kawy, 
aparaty fotograficzne).

Nagroda główna: wycioczka-pielgrzymka do Rzymu!
Losowanie nagród odbędzie się w październiku.

Dla Państwa wygody zamieszczamy obok blankiet przekazu PKO na opłatę 
„Tygodnika Powszechnego’ w IV kwartale 1992 r.

Redakcja pokrywa koszty wysyłki pocztowej.. 
Cena prenumeraty wynosi 7B.000 zl

Po jej opłaceniu „Tygodnik 'będzie docierał ca tydzień —za pośrednictwem poczty 
— do Państwa domów,

Oferujemy ponadto możliwość wpłynięcia na obniżenie ceny prenumeraty poprzez 
zaprenumerowanie pod jeden adres co najmniej 2 egzemplarzy. Udzielone bonifikaty 
spowodują wówczas obniżenie ceny do:
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