
 
TAKA SOBIE HISTORIA 

 
 Jeżeli nie wiadomo o co chodzi - chodzi o pieniądze, mówią. I mają rację. Choć, trzeba 
przyznać, zdarzają się wyjątki, kiedy to chodzi o pieniądze i jest o tym doskonale wiadomo. 
Właściwie tak było i tym razem, to znaczy: mi również chodziło o pieniądze. Przynajmniej do 
pewnego stopnia.  
 Otóż nie było lekko w Związku Rosyjskim. Minął czwarty rok od szumnej reanimacji 
molocha, mijał piąty, działo się źle. Nie szło wytrzymać. Jedni brali w łapę, inni w żyłę, a całą 
resztę, łącznie z systemem brali diabli. Brakowało pieniądza: to być może puste słowo, ale kasa, 
ta prawdziwa, to fabryki, mieszkania, rozwinięta sieć usług, inwestycje, inicjatywa, koniunktura, 
infrastruktura, słowem: standart życia. Tego wszystkiego brakowało.  
 Ba, brakowało szminki, pończoch, śmietanki do kawy, opakowań ekologicznych, kaset 
wideo, tychże kaset z filmami porno (co wywoływało już niejakie oburzenie, cóż, gdy brakło 
nawet sprayu, by móc je należycie zamanifestować). Panował więc - większy lub mniejszy - 
niedobór wszelkich możliwych artykułów prócz wódki, zresztą w tej dziedzinie wszelkie 
niedociągnięcia państwa naród gotów był z poświęceniem nadrobić (a rezultat przerobić) we 
własnym zakresie.  
 Choć pod tym względem całkowicie identyfikowałem się ze społeczeństwem, mi 
osobiście brakowało jeszcze czegoś innego. Stopniowo, wraz z lecącymi latami, narastała we 
mnie świadomość przerostu indywidualności i w związku z tym olbrzymich potrzeb duchowych, 
zwłaszcza zaś - nie ukrywam tego - fizycznych. Wyrażało się o prosty sposób: we wściekłości 
mianowicie, wściekłości na siebie samego, a w pierwszej kolejności - na wszystkch i wszystko 
inne. Dlaczego, dajmy na to, nie grałem w piłę jak Robertinho? Istotny ten problem spędzał mi 
sen z oczu przez pięć kolejnych dni (z tego wszystkiego zupełnie już odwrócił mi się biorytm), 
by ustąpić potem miejsca ważniejszym dylematom, które dały mu zmianę w roli nośnika mego 
gniewu. Dlaczego nie stać mnie na Merca osiemsetkę? Dla czego nie mogę mieć niebieskich 
oczu? Dlaczego nie mogę mieć tamtej kobitki, co to wiedziałem ją wczoraj w kolejce po dorsze?  
 No dobra, będę szczery. Pal licho Mercedesy, oczy koloru niezapominajek, no nawet 
Robertinho. Ale panien to już nie mogłem przeboleć. Dwa razy podszedłem nawet z bezczelną 
propozycją do nieznajomych w kolejce - najpierw bliski byłem zaliczenia parasolką (od czego 
jednak podwójny unik zaobserwowany podczas walk dawnej bokserskiej sławy - Andrew), 
później bliski zaliczenia, jednak wynikła niepotrzebna rozmowa o sztuce i wolałem się oddalić. 
Bolesna świadomość niemożności posięścia wszystkich wartych tego kobiet na Ziemi wczepiła 
się w mą szlachetną, niepospolitą, napompowaną indywidualizmem duszę iście bajronicznym 
cierniem, fizycznie odczuwalnym jako kłucie w boku po wysiłku. Musiałem coś z tym zrobić.  
 Opracowałem plan. Był prosty, jak zresztą wszystkie genialne rozwiązania. Musiałem 
stać się sławny i bogaty. Przede wszystkim bogaty.  
 – Ale jak zrobić kasę w takim kraju?  
 – My, pokolenie zdolnych i odpowiedzialnych młodych ludzi - zapalił się z nagła Pawka - 
gotowi jesteśmi podjąć się każdego wyzwania, osiągnąć najszczytniejsze cele, zwłaszcza te idące 
w parze z satysfakcją finansową. Oczekujemy jedynie zapewnienia nam podstawowych szans, 
by...  
 – Czyli system. - rzekłem/spytałem.  
 – System.  
 Pawka był u nas tym od myślenia. W związku z tym jednym z jego koronnych numerów 
była - uwaga! szczera! - mina przybitego intelektualisty. Cisza dostosowała się do niej i 
niezwłocznie zapadła.  



 – Wszystko przez te idejki - stwierdził wreszcie Pawka z goryczą. - Stalin...  
 – To nie jego idejki. Czep się, stary Marksa i Engelsa.  
 – A potem?  
 – Fakt. Potem Stalin. Masz rację. Nędzny Dżugaszwili życie nam, Pawka, zabagnił...  
 – A przedtem to był jeszcze ten, no... - dodał z namysłem Pietja.  
 – Lenin - podpowiedziałem. Pietja, by tak rzec, miał u nas funkcję odwrotną od 
Pawkowej.  
 – No, no, wara mi od baciuszki! - warknął Pawka - To Dżugaszili był mordodzierżcą, 
wredny generalissimus.  
 – Co to jest mordodzierżec? - spytał Pietja.  
 – Rzeczywiście. Przez niego brak nam perspekyw. A to łotr. - - dodałem sucho. Tak 
sucho, że oparcie mego krzesła pękło.  
 – Szuja.  
 – Łajdak.  
 – Kutas - podsumował bez ogródek Pietja.   
 Dyskusja ta, wydać by się mogło: zupełnie nieadekwatna tudzież stojąca miejscami na 
niskim poziomie intelektualnym, okazała się mieć swe katastrofalne następstwa. Kiedy bowiem 
ujrzałem Jewdotię Pawłownę, tę z sąsiedztwa, idącą pod rękę (to zdzira!) z wrednym typem (a 
nie ze mną), szlag mnie trafił i eksplodowałem wewnętrznie. Buchając obłokami pary 
dobywającej się z mych rozszerzonych wściekłością nozdrzy pędziłem przed siebie, a mróz, srogi 
mróz moskiewskiego poranka materializował ją, topiąc tym samym mą sylwetkę w kłębach 
złowrogiej mgły. W takiej oto scenerii wpadłem do kawalerki Pawki i, pamiętam, 
wywrzeszczałem mu w twarz:  
 – Tego już za wiele! Poleje się krew!  
 Rozbudzony Pietja uniósł głowę ze swego barłogu.  
 – Kogo?  
 – Dobra! - krzyczałem dalej, czerwony z zimna i wściekłości - - Zbyt długo 
tolerowaliśmy obecny, popieprzony stan rzeczy! Pawka - obróciłem się i dźgnąłem paluchem - 
Bierzemy się! Śmierć Stalinowi!  
 – Co? Oszalałeś! Spóźniłeś się z hasłem o parę ładnych dziesięcioleci!  
 – W takim razie - rzekłem po chwili namysłu - wyjście widzę tylko jedno. Buduj 
chronobus.  
 – O nie - odparł Pawka ze słodkim uśmiechem, o więdnących jednak niepewnością 
końcach - Co to, to nie.  
 – Właśnie tak! Tak, a nie inaczej! Postanowione. Dżugaszwili musi zginąć!  
 – Nie ma mowy.  
 Tak odrzekł wtedy Pawka. Cała przeklęta przez bogów sprawa spełzłaby w rezultacie tej 
odmowy na niczym i pewnie wszyscy żyliby długo i szczęśliwie. Pech, prawdziwy pech i ironia 
losu zantropomorfizowały się wówczas na nasz - i nie tylko nasz - pohybel w nieoczekiwanej 
osobie Pietji, gwałtownie pobudzonego niejasną perspektywą użycia przemocy fizycznej.  
 – Słyszałeś? - rzekł do Pawki powoli - Buduj.   
 Byliśmy trójką młodych, ambitnych ludzi, o szpiku ideologicznie zdrowym i nie 
przeżartym do reszty atakującą zza okien aurą powszechnej niemocy i impotencji. Dodatkowo 
Pawka, o czym zaniedbałem wcześniej nadmienić - posiadł był drogą samouctwa i samozaparcia, 
tudzież proroczych snów, rozległą wiedzę w dziedzinie fizyki kwantowej. Raźno ruszyliśmy z 
robotą, z zapałem godnym budowniczych co najmniej socjalizmu, a nie nędznego, marnego 
chronobusa. Wydatnie pomógł nam efektywny, profesjonalny podział pracy według wzorców 
zachodnich: Pawka - project, managing & resources, Pietja - logistyka, Natasza Jegorowna - 



relaks + motywacja, Ja - szeroko rozumiany dobry duch zespołu. Dość powiedzieć, że już 
nazajutrz wysiłki nasze uwieńczone zostały sukcesem. Spektakularnym, acz połowicznym. W 
wyniku niedociągnięć w zakresie tak zwanego czynnika ludzkiego powstała maszyna okazała się 
przejawiać właściwości zmodyfikowanego cyklotronu, o czym boleśnie przekonał się 
przysłowiowy doświadczalny królik, którego molekuły rozpędziły się do prędkości 
a=3(p*g/22g), gdzie b=prędkość światła. Dalsze zaangażowanie i wiara w słuszną sprawę 
przyniosły kolejne wymierne efekty w posaci wysokiej klasy sprzętu AGD. Tu nastąpił zastój. 
Przez dwa długie dni i dwie długie noce ciężkiej pracy (odpowiednio: naszej i Nataszy) na 
próżno usiłowaliśmy rozwiązać tę kwestię. Z nieoczekiwaną pomocą przyszeł Pietja, który 
padając z wycieńczenia dotknął dźwigni, oparł się - i przegiął. Zapaliły się czerwone lampki: 
"Tilt!", potem "Achtung!", potem zaś już tylko "pomiluj bog!", przy czym koleżanka Jegorowna 
cudem jedynie uniknęła eksmisji o piętnaście lat wstecz, ku naszemu szczęściu i stracie wujka 
Saszy, byłego lokatora kawalerki.  
 Tak błyskotliwy sukces dodał nam skrzydeł. Pozostawała jedynie ostatnia faza planu. 
Należało dostać się do rezydencji Stalina i zapuścić wehikuł czasu o odpowiednią liczbę lat.   
 Pewnie, łatwo jest krytykować. Oczywiście, łatwo wyrzekać. Mówić, że projekt był 
pochopny, niedopracowany, realizowany z doskoku - pewnie. Przypuszczam, iż historia nigdy 
nie odda nam sprawiedliwości, bo też faktycznie ciężko jest wziąć z przymrużeniem oka taki 
wybryk. I ani mi w głowie wypierać się odpowiedzialności. Żal tylko, że wspominając autorów 
tego - przyznaję, fatalnego w skutkach - projektu nikt nie dostrzeże w nas trójki idealistów o 
wzniosłych celach i szlachetnych pobudkach. Ach! nie takiej pamięci spodziewaliśmy się 
maszerując wtedy ku celowi, poprzez usłane białym puchem ulice Moskwy! Nie za takie 
zakończenie wzniósł Pietja toast ostatnią szklanką destylatu! Nieświadomi, brnęliśmy ku 
gmaszyskom Kremla w takt grających w naszych reklamówkach części chronobusa. Raźny nasz 
krok niósł nas wraz ze sprzętem w stronę niepozornego, acz jakże ważnego historycznie szaletu, 
u wrót którego - według niepodważalnych informacji niezbitych źródeł historycznych i 
historiograficznych - zastała tow. pierwszego sekretarza niespodziewana potrzeba. Weszliśmy 
tam i - pamiętam - w zaciszu przestronnej kabiny nr 3 zmontowaliśmy naszą machinę. Po 
precyzyjnym ustawieniu daty zapadło milczenie.  
 – No więc... właźcie - powiedział Pawka. Zatkało mnie.  
 – O, nie - odrzekłem - wy właźcie. Ja jestem koordynatorem.  
 – No wiesz? - oburzył się - A moja rola, to co?  
 – Powiem ci - zacząłem powoli, szukając argumentów. - Ty jesteś jak inżynier, 
konstruktor mostu. Konstruktor zawsze staje pod dziełem swej myśli podczas pierwszego 
przejazdu, by... by móc dobrze obserwować pracę mechanizmów nośnych. Poza tym - dodałem 
szybko - trzeba pilnować Pietji. Pietja plus sam zapalnik to już gorzej niż trzech Rodionów 
Romanyczów z siekierą.  
 Tak też zostało. Równo o ósmej owego dnia Pawka, Pietja oraz kilo trotylu wstąpili w 
okrąg machiny, a ja zapuściłem mechanizm. Nastąpiło klaśnięcie i chronobus wessał ich niczym 
gigantyczna wagina. Po około minucie wytężonego wpatrywania się w okrąg w oczekiwaniu 
powrotu triumfujących tyranobójców, mój zmęczony wzrok omsknął się o parę cali. Wtedy 
dostrzegłem szkopuł.  
 Szkopuł był materialny i bezczelnie świecił się na podłodze. Zapalik. Zapalnik, który 
odpadł był w ostatniej chwili od ładunku trotylu, co to miał być za chwilę (znaczy parędziesiąt lat 
wstecz, rozumiecie) podłożony w klozecie, po czym zaszczycony bezpośrednią bliskością tyłka 
jego wysokości generalissimusa. Na reakcję było już jednak za późno.  



 W okręgu, niby w magicznym pentagramie, ujrzałem materializującą się atom po atomie 
wąsatą, umundurowaną postać, która swoje entrée okrasiła nieświadomym i lekko zmienionym 
cytatem z popularnej książki dla dzieci:  
 – Ano wróciłem, towarzysze.  


