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Zau³ek Literacki wWilnie z widoczn¹ doro¿k¹, ju¿ bez �kacapskiej�
charakterystycznej dugi (czerwiec 1935 r.).
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WKrakowie niemo¿na by³o ot tak sobie chodziæ od domu
do domu z szopkami i kolêdowaæ. Bez otrzymania kon-
cesji od specjalnej komisji w³adze miejskie traktowa³y

taki proceder jako nielegalny, podlegaj¹cy �ciganiu i karaniu. Tu¿
przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia w 1938 roku prze�wietna komi-
sja powo³a³a do swojego sk³adu pisarza, aktora, re¿ysera i wybitne-
go publicystê �Ikaca� � dra Zygmunta Nowakowskiego. Oto gar�æ ob-
serwacji felietonisty okraszonych szczypt¹ soli attyckiej:

�Zasiadamw (�) komisji, którama kwalifikowaæ zespo³ywêdru-
j¹cepodomach,po lokalachpublicznych,niekiedy iposzynkach.Przed
naszymi oczyma paraduje galeria Krakowiaków, Górali (jeden by³
w lakierkach), ¯ydów, jest (�) �mieræ (�), jest diabe³ z przera¿aj¹c¹
mask¹, jest turoñ, osio³ek, s¹ inne persony czy maszkary gwiazdko-
wego misterium, jest przede wszystkim rywalizacja poszczególnych
zespo³ów,którez regu³yprowadzibrodaty�wiêty Józef.Apropososio³-
ka wybucha pierwsza kontrowersja miêdzy aktorami a komisj¹, pada
bowiem nagle pytanie pod adresem dyrektora jednej z trup:

� Panie! Czy przypadkiem osio³ek pañski nie ma lampki pod
ogonem?

� Jak Boga kochom, ni mo ¿odny lampki pod ogonem, ino po
jednyj w ku¿dym oku! Nie wierzy pon? To niech pon som tam za�ry!

� Ale zesz³ego rokuwetknêli�cie ¿arówkêw podogonie! Pamiê-
tam dobrze! (�)

PanB. (�) bije siêwpiersi na znak, ¿e zarzut jestwysoce krzyw-
dz¹cy, po czymobraca siebie i swegoos³a zademkukomisji (�), przy-
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suwa siê ca³kiem blisko, schylamy siê wtedy wszyscy w komplecie,
aby stwierdziæ, ¿e istotnie zespó³ p. B. nie nadu¿y³ swobody i nie
wetkn¹³ lampki tam, gdzie nie trzeba. Zreszt¹ mnie ten szczegó³ nie
gorszy³by, poniewa¿ lampka, moim zdaniem, by³aby na miejscu. Ale
nie ma jej, za to s¹ ¿arówki w oczach, ruszaj¹ siê miarowo uszy, ru-
sza siê i ogon. Wszystko w porz¹dku, zw³aszcza ¿e przedstawiciel
starostwa wydaje dobr¹ opiniê co do moralnej konduity zespo³u.
Dostan¹ zatem koncesjê na tournée od domu do domu�.

Jednak tonie zespó³ z osio³kiemz ¿arówkaminajbardziej spodo-
ba³ siê Nowakowskiemu, ale ten, który przywêdrowa³ do Krakowa
ze wsi Zielonki. �Przed komisj¹ wyst¹pili w pe³nym rynsztunku
i pokazali misterium, sk³adaj¹ce siê z dwóch czê�ci. Pierwsza powa¿na
z Herodem i �wit¹, z anio³em, który przechodzi mutacjê, ze �mierci¹
i z diab³em rogatym, druga za� czê�æ wy³¹cznie weso³a. Zw³aszcza
scena ¯yda i kozy przepyszna i, jak mi siê zdaje, ma³o znana, pe³na
za� soczystego humoru, którymo¿e nawetwzbudziæ pewne zastrze-
¿enia ze strony cenzury.Osobi�ciewypowiadamsiê za ca³kowit¹ swo-
bod¹ uwa¿aj¹c, ¿e jaki� dekret szopkowy by³by nie na miejscu. Pra-
sowy a¿ nadto czyni zado�æ wszelkim potrzebom�. Ostatnie zdanie
by³o finezyjn¹ aluzj¹ do tzw. Dekretu Prasowego Prezydenta z 21 li-
stopada 1938, znacznie zawê¿aj¹cego ramy wolno�ci prasy w sana-
cyjnej Polsce (zagadnienie cenzury w II RP w latach 1926-1939 ob-
szernie scharakteryzowa³em w Rozdziale VIII pierwszej czê�ci
Wkrainie sanacyjnych absurdów). Alemniejsza o ewentualne zastrze-
¿enia cenzury; wa¿ne, ¿e wystêp trupy z Zielonek wszystkich ocza-
rowa³: �Jest wiêc koncesja, jest pochwa³a i jest pierwsza nagroda�.
Nibywszystko koñczy siê happy endemw tym felietonie: s¹ przyzna-
ne koncesje, jest humor i ¿yczenia �wi¹teczne z³o¿one czytelnikom
�Ikaca� przez Nowakowskiego. Niby tak... gdyby nie jedno zdanie
tkwi¹ce w artykule jak cierñ, jak zadra, jak wyrzut i oskar¿enie. To
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zdanie sprzed84 lat, napisaneprzez �wiadka epoki,wiêcej nammówi
o tamtych czasach ni¿ niejedno opas³e dzie³o traktuj¹ce o II RP, po-
wsta³e anno Domini 2018 (a mo¿e 2019 czy 2020...) dziêki rz¹do-
wym grantom: �Naturalnie, ta koncesja i ta opiniodawcza komisja
jest znakiem czasu, gdzie nawet szopka bez stempla siê nie obejdzie�
(Anio³ z mutacj¹, �Ilustrowany Kurier Codzienny�, nr 356 z 25 grud-
nia 1938 r.). Now³a�nie! Komisje, koncesje, stemple jako znak czasu!
A ten znak czasu, to ob³êd omnipotencji w³adz ró¿nego szczebla,
mania kontrolowania i koncesjonowania oraz sza³ biurokracji.

A teraz przenosimy siê prêdko doWilna, gdzie w³adzemiejskie
stawia³y bohaterski opór atakom zimy (Z. J.Walka z zim¹, �S³owo�,
nr 355 z24grudnia 1937 roku).Wileñscyw³odarzepodpresj¹ �czyn-
ników wy¿szych� (ró¿ne okólniki, naciski, ponaglenia premiera ge-
nera³a S³awoja Sk³adkowskiego)wprowadzi³y rozporz¹dzenie o od-
�nie¿aniu ca³egoWilna, potem tylko �ródmie�cia, nie bior¹c w ogóle
poduwagêkilkuwa¿nych czynników: klimatu (�nie¿ne zimyodgrud-
nia do marca), braku wyasfaltowanych ulic, ma³ej liczby aut. �I oto
sun¹ niezdarne, na³adowane a¿ po piêtra domów, wozy miejskie.
Koniska spocone, ledwie je ci¹gn¹. �nieg gwa³townie wywo¿¹. Wy-
twarzaj¹ dziuryw sannej drodze. Ani przejechaæ (�), ani wozem, ani
autem. To idzie nowoczesna technika miejska. Gdzie? W Wilnie?
W tym Wilnie, w którym trzeba d³ugo siê ogl¹daæ, zanim przys³o-
niwszy d³oni¹ oczy, dostrze¿e siê wynurzaj¹cy spod katedry jeden
lichy autobus. Auta? Tak jakby ich nie by³o. Wilno nie tak bardzo siê
zmieni³o od lat trzydziestu. (�) A wtedy? (�) S³a³a siê sobie sanna
w grudniu i trwa³a a¿ do marca. Wtedy usuwano �nieg, gdy ju¿ samo
s³oñcewysy³a³o ten nakaz. Dzi� to jest nakaz fa³szywejmodymiejskiej.
Trzeba zastosowaæ siê do naszego klimatu (�). Niemamy pal¹cych ko-
nieczno�ci, ¿eby �nieg usuwaæ. My, ludzieWilna, z ¿alempatrzymy, gdy
czyni¹ to z nakazumiejskich in¿ynierów szkapywileñskie�.
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To co zarysowa³ tylko Z. J., rozwin¹³ w reporta¿u z ulic Wilna
(Gdyby Wenecja zasypa³a swoje kana³y, �S³owo�, nr 356 z 28 grudnia
1937 roku) Józef Mackiewicz. Zacz¹³mocnym akcentem: �Je¿eli inne
zagadnienia wydaj¹ siê o wiele wiêkszej wagi, o tyle absurd �niego-
wy wWilnie, jest chyba jaskrawszy od innych�. Nastêpuje ca³a seria
konkretnych przyk³adów. �Za pieni¹dze publiczne pracujewmie�cie
Wilnie cz³owiek z koniem, wedle ustalonej stawki i za cz³owieka,
i za konia. Cz³owiek ten przyje¿d¿a w wielkich saniach ciê¿arowych
na ulicê, nak³ada na sanie �nieg zmiatany z ulic i ma go wywie�æ za
miasto. Po co? Takie zarz¹dzenie. � Cz³owiek na³o¿y³ sanie, ale ru-
szyæ nie mo¿e. P³ozy nie ci¹gn¹ po go³ym bruku. Wtedy najêty cz³o-
wiek radzi sobie tak � t¹ sam¹ ³opat¹, któr¹ nak³ada³, zdejmuje �nieg
z sañ i podsypuje pod p³ozy. W ten sposób mo¿e siê poruszaæ. Mo¿e
siê te¿ zdarzyæ, ¿e zanim przyjedzie na kraniec, gdzieby mia³ �nieg
wyrzuciæ, bêdzie ju¿ mia³ sanie puste... Wtedy zawraca i ca³a proce-
dura powtarza siê od nowa. Przecie¿ to kompletny absurd!�.

W³adze miasta nakaza³y stró¿om zmiataæ �nieg z ulic i uk³adaæ
w piramidy. �S¹ to od czasu Cheopsa najbardziej bezmy�lne piramidy,
najbardziej syzyfowe ze wszystkich ludzkich prac�. Przesada? O, wcale
nie, poniewa¿ te �nie¿ne piramidy budz¹ ¿ywe zainteresowaniewo�ni-
ców, �którzy na saniach potrzebuj¹ wjechaæ do bram, albo (�) którym
droga wypad³a dan¹ ulic¹. Przychodz¹ i zabieraj¹ �nieg pod swoje p³o-
zy, bo inaczej niemog¹ ruszyæ. Pó�niej stró¿e go znów zmiataj¹�.

Mo¿e jednak ta syzyfowa praca mia³a jaki� sens, mo¿e przyno-
si³a pozytywne efekty? Mo¿e od�nie¿one (przynajmniej w czê�ci)
ulice �ródmie�cia wypiêknia³y, nabra³y blasku? O nie, wrêcz prze-
ciwnie... Na ulicach �ródmie�cia... la³a siê krew; co prawda nie ludz-
ka, tylko koñska, ale zawszeæ to jednak krew... �Od kilku tygodni, na
kilku centralnych ulicach miasta, widzimy dzieje nieszczêsnej doli
koñskiej. �lizgaj¹ siê, padaj¹, krwawi¹ chrapy i kolana. Wyczerpane
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nadmiaremwysi³ku stoj¹ d³ugo robi¹c bokami, mokre od potu. Cza-
sem grupy przechodniów lituj¹ siê nad nimi, podpieraj¹ ramieniem
sanie. Koñ rusza i... czêsto pada ca³ym ciê¿arem na bok. � Gdzie s¹
cz³onkowieTowarzystwaOchronynadZwierzêtami? S¹, owszem, ale
ingerowaæ nie mog¹. Bo oto zarz¹dzeniem w³adz wytworzona zo-
sta³a sytuacja, w której martyrologia zwierz¹t uprawia siê masowo.
Martyrologia jako skutek przymusowego zmiatania �niegu z niektó-
rych ulic wileñskich�.

Byæ mo¿e w tym momencie jaki� poirytowany Czytelnik rzuci
ksi¹¿kê w k¹t i wykrzyknie: �Ale¿ g³upi ci wilniucy! Przecie¿ mogli
je�dziæ zim¹ na ko³ach, a nie na p³ozach!�. O, proszê Pañstwa, to nie
by³a taka prosta sprawa, o czym przekonuj¹ nas kolejne argumenty
Mackiewicza: �Ca³a ZiemiaWileñska pokryta jest w tej chwili grub¹
warstw¹ �niegu. �nieg siê ju¿ ule¿a³, przemarz³, stwardnia³. Ca³a Zie-
miaWileñska je�dzi na saniach, gdy¿ czym innymwogóle by je�dziæ
nie mog³a. Traktami lidzkim, oszmiañskim, po³ockim, niemenczyñ-
skim, podbrzeskim, wi³komirskim, szos¹ grodzieñsk¹ � doje¿d¿aj¹
do Wilna ludzie saniami. � Przed Ostr¹ Bram¹ stoi ch³op z czapk¹
w rêku, a koñ jego le¿y obok sañ (�). Le¿y drugi na Bazyliañskiej,
trzeci na Zamkowej. Widok nie jest buduj¹cy, poza tym tamowanie
ruchu, co chwila zbiegowisko. Tak siê dzieje od kilku tygodni�. Gdyby
Mackiewicz zna³ s³ynne powiedzenie nies³awnej pani wicepremier
El¿biety Bieñkowskiej (czy kto� j¹ jeszcze pamiêta?), móg³by dodaæ:
�Sorry, taki mamy klimat�.

Wielkiemiasta niechbêd¹ jakwyspydlaprowincjuszów, nichmaj¹
swoje prawa i zwyczaje, konieczno�ci i zasady, konsekwentne oblicze:
asfalty, tramwaje, autobusy, auta, itd. �Wtedy by�my zmilkli, ci, zna-
czy siê, co s¹ stronnikami sannej drogi. Ale Wilno jest miastem mar-
twym, ani asfaltów, ani aut, ani tramwajów. Doro¿ki (Mackiewiczmia³
na my�li sanie doro¿karskie � S.S.), sanie ciê¿arowe � to jest gros ru-
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chu ulic wileñskich. Niech¿e ma konsekwentne oblicze, powiadacie?
(...)W³a�nie najabsurdalniejsz¹ niekonsekwencj¹ jest jego oblicze. ¯yje-
my pod szeroko�ci¹ geograficzn¹, gdzie �niegi spadaj¹ obficie i walka
z tymi opadami jest bezsensowna, jest niemo¿liwa. Tak tedy, jak co
roku prawie 5/6miasta znajduje siê iw tej chwili pod �niegiem, Uprz¹t-
n¹æ go nie ma sposobu. A zarz¹dzenie?! Zarz¹dzenie musi byæ wyko-
nane, musi znale�æ swój �bieg�, pokaz, ruch. Zmiata siê tedy kilka za-
sadniczych, pryncypialnych ulic. W ten sposób w dobie urbanistycz-
nych studiów,medytacji, usprawnieñwszelkiego rodzaju, u nas, wWil-
nie, tworzy siê dualistyczny absurd komunikacyjny: dzieli miasto na
dwie czê�ci, które siêwzajemnie niemog¹komunikowaæ. Bo jedna czê�æ
je�dzi naturalnym sposobem zimowym, na p³ozach, druga powinna
tylko na ko³ach. Poniewa¿ jednak czê�ci te nie s¹ równe, wiêc trudno
wymagaæ, aby 5/6 miasta stosowaæ siê mog³o do 1/6. I nie stosuje siê,
i wszyscy u¿ywaj¹ sañ. Z tego wynika nowy absurd: �ródmie�cie po-
zbawione jest normalnego ruchu na przeci¹g kilku miesiêcy! W³a�nie
�ródmie�cie, zawalone (�) padaj¹cymi koñmi, przekleñstwami wo�-
niców,wymys³ami stró¿ów, ludzkimzbiegowiskiem i nieodstêpn¹pa³k¹
gumow¹ policjanta.

Konkluzja artyku³u, jak to zwykle u Mackiewicza, zawiera³a ar-
gumenty ostre jak brzytwa: Co by by³o, gdyby Wenecja chcia³a zasy-
paæ swoje naturalne kana³y, a kaza³a obywatelom zamiast w gondoli
poruszaæ siê po lepkim b³ocie? Tylko dlatego, ¿e w Rzymie nie ma ka-
na³ów! �W³a�nie g³ówne uliceWilna pozbawione s¹ naturalnej, piêk-
nej w zimie sanny, a utrzymuj¹ w zamian straszn¹ grudê, zlodowacia-
³e wyboje i szklisty lód. Nieliczne auta ³ami¹ resory, a liczne sanie nie
mog¹ je�dziæ. � Dlatego, ¿e... wWarszawie zamiata siê �nieg! Dlatego,
¿e jest unifikacja, ¿e jest � okólnik.

A tak na marginesie: zafrapowa³a mnie ta informacja o zniko-
mej ilo�ci aut w Wilnie i z ciekawo�ci siêgn¹³em po Ma³y Rocznik
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Statystyczny 1939.W Wilnie w 1939 roku mieszka³o oko³o 210 ty-
siêcy osób.Wwojewództwiewileñskimzarejestrowanow1939 roku
546 samochodów (w tym osobowych 384). Ile mog³o ich byæ w sa-
mymWilnie? Dajmy na to, ¿e 300, zatem na 1000mieszkañcówWil-
na przypada³o 1,4 auta (1 samochód na 700 wilniuków), przy czym
s¹ to dane dla 1939 roku; w 1937 roku musia³o byæ jeszcze gorzej...
Kolejny kwiatek do sanacyjnego bukietu �osi¹gniêæ�.

Mackiewicz nie udowadnia³ na si³ê, ¿e w II RP sanacjamia³amo-
nopol na g³upotê. W swoich reporta¿ach, artyku³ach ukazuj¹cych siê
w �S³owie� od 1922 roku a¿ do wrze�nia 1939, publicysta �rozdawa³
równokopyna lewo i prawo�, nie szczêdz¹c cierpkich s³ówkrytyki ani
tymprzedmajowym, ani tympomajowymw³adzom ró¿nego szczebla
� czêstow³a�niemiejskim, gminnym, powiatowym, czyli teoretycznie
znajduj¹cym siê najbli¿ej obywateli � za durne decyzje, rozporz¹dze-
nia, które spokojnym z regu³y ludziom burzy³y krew w ¿y³ach. A oto
dwa �ma³e� przyk³ady:

Urzêdnicy wileñscy w lutym 1923 roku wpadli na pomys³, jak
zerwaæ z haniebnymi skutkami rosyjskiego panowania, a ofiar¹ ich
� tak to nazwijmy � estetyzacyjno-patriotycznych zapêdów padli
Bogu ducha winni... doro¿karze, którym w trybie nag³ym nakazano
zmieniæ uprz¹¿. Na jak¹? Na krakowsk¹, bo to, panie, uprz¹¿ �rdzen-
nie� polska. A ¿e doro¿karz bêdzie musia³ wybuliæ parê milionów
marek (ówczesna Polska pogr¹¿a³a siê w odmêtach inflacji)... Có¿,
na biednego nie trafi³o; wiadomo �doro¿karz to cz³owiek bezczelny,
nie daj¹cy siê wdro¿yæ w karby ¿adnej taksy. ¯¹da za przejazd wiele
mu siê spodoba. Ukaraæ go�. I go karano za stosowanie kacapskiej
uprzê¿y z charakterystyczn¹ dug¹, tzn. z wygiêtym pa³¹kiem nad
koñskim grzbietem. Mackiewicz przekonywa³, ¿e decyzja urzêdni-
cza by³a kompletnym nonsensem �z punktu widzenia estetycznego
(�). Uprz¹¿ krakowskapasuje doma³ych, lekkichdoro¿ekwileñskich
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jak wó³ do karety. (�) Wygodn¹ dla konia uprz¹¿ krakowska te¿ nie
jest: naciera mu szyjê i wa¿y znacznie wiêcej�. Hmm... to mo¿e przy-
najmniej za t¹ decyzj¹ przemawia³y wzglêdy historyczne? Nie, te¿
nie przemawia³y, gdy¿ jak twierdzi³ publicysta, �powszechnie wia-
domo, i¿ dugi od niepamiêtnych czasów by³y w u¿yciu od Podlasia
a¿ po Inflanty. JeszczeWincenty Polwspomina o nichw swejPie�ni o
ziemi naszej. Przez zniesienie ich utraci Wilno jedn¹ z najbardziej
charakterystycznych cech kresowego miasta. Szkoda (�), ¿e doty-
czy to rzeczy, do których przyzwyczaili�my siê tak bardzo, z którymi
z¿yli�my siê przez tyle lat�.

Dotychczas doro¿karz uwa¿a³ siê za najszczerszego Polaka � kon-
ludowa³ publicysta � g³osowa³ podczas wyborów na listy polskie (Mac-
kiewiczmia³namy�liwyborydo rosyjskiejDumyPañstwoweju schy³-
ku rz¹dów carskich, oraz wybory do Sejmu Litwy �rodkowej w stycz-
niu 1922 roku � S.S). Obecnie powiedziano mu: �Nie jeste� Polakiem,
jeste� brzydkim kacapem, a za karê zap³aæ kilka ³adnych milionów.�
Zmiana uprzê¿y doro¿karskiej, �S³owo�, nr 28 z 16 lutego 1923 roku.

Minê³o jedena�cie miesiêcy od tamtego artyku³u i byæ mo¿e
wszyscy wileñscy doro¿karze pozamieniali kacapskie uprzê¿e na
patriotyczne krakowskie, a tu proszê, Józef Mackiewicz poinformo-
wa³ czytelników o kolejnej durnej dyrektywie. Tym razem intelek-
tem zab³ysn¹³ pan komendant Policji Pañstwowej na miasto Wilno,
który wyda³ do wszystkich podleg³ych sobie komisariatów i poste-
runków rozporz¹dzenie kategorycznie zabraniaj¹ce udzielania pra-
sie jakichkolwiek informacji o przestêpstwach pope³nionych na
terenie miasta... �w celu zmniejszenia przestêpczo�ci�! Na pozór
Mackiewicz przyznaje racjê komendantowi i zapewnia czytelników
�S³owa�, i¿ to rozporz¹dzenie wcale nie jest �mieszne, bezcelowe,
niem¹dre i nieuzasadnione, jakim by mog³o siê wydawaæ tu¿ po za-
poznaniu siê z nim. Jednak swoj¹ opiniê publicysta uzasadni³ takimi
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dêmy�la³ opanukomendancie i jegodyrektywie: Jakwiadomo, dzien-
nikiwileñskie podaj¹ co dzieñ dowiadomo�ci publicznej ogromn¹ ilo�æ
notatek o wypadkach zabójstwa, w³amania, rabunków i du¿o, du¿o
kradzie¿y. Poniewa¿ notatki s¹ zgodne z prawd¹ i zawieraj¹ równie¿
szczegó³y dotycz¹ce po�cigu za przestêpcami, tzn. przy koñcu ka¿dej
notatki zaznaczano normalnie, i¿ bandyta uciek³, i¿ policji �nie uda³o
siê� wpa�æ na trop z³odzieja, lubw najlepszym razie ��ledztwow toku�,
wyniki którego bêd¹ wiêcej ni¿ w¹tpliwe, tzn. niew¹tpliwie negatyw-
ne, wiêc... zwa¿ywszy to wszystko sumiennie i bezstronnie, drog¹ de-
dukcji, p. Komendant na m. Wilno nie móg³ nie przyznaæ, i¿ gazety
czytaj¹ równie¿ z³odzieje, nastêpnie doszed³ do wniosku (bardzo to
misternie pomy�lano), i¿ takie czytanie gazet przez bandytów i obznaj-
mianie siê z nieudolno�ci¹ naszej policji mimo woli inkryminuje [sic!]
w nich brzydkie poczucie, poczucie bezkarno�ci, które prowadzi do
nowych wystêpków. I rzeczywi�cie ma racjê p. Komendant Policji na
m.Wilno, bowiem przestêpczo�æ wWilnie ro�nie, a ro�nie te¿ niezdar-
no�æ policji�.

Ale¿ z tegoMackiewicza, przyznaj¹Pañstwo,wyborny szermierz
s³owa,mistrz fechtunkuna argumenty! Dziennikarz bezlito�nie upo-
korzy³ pana komendanta, a tu¿ przed wypchniêciem go poza plan-
szê, zada³ mu jeszcze jeden efektowny sztych: �Gdyby tak wydaæ za-
rz¹dzenie, by z³odzieje nie czytali gazet? No tak, ale to niemo¿liwe;
niedawno chocia¿by ¯yd jaki� przeczyta³, ¿e komu� oderwano ucho,
poszed³, spróbowa³ i oderwa³ innemu cz³owiekowi ucho i naraz ci¹-
gle odrywaj¹ uszy. Zawszeæ to jednak lepiej postradaæ ucho ni¿ ro-
zum, a bywa odwrotnie, aj... bywa�. (Nowy sposób na zmniejszenie
przestêpczo�ci, �S³owo�, nr 12 z 15 stycznia 1924 roku)

A Pañstwo jakmy�l¹, czy pan komendant Policji Pañstwowej na
m. Wilno postrada³ rozum?

Rozdzia³ III



~ 78 ~

S³awomir Suchodolski �W krainie sanacyjncyh absurdów 2

Kolêdnik Franciszek Fajto z gwiazd¹ w Bronowicach Wielkich ko³o Krakowa,
styczeñ 1937 r. Gdyby Fajto chcia³ kolêdowaæ w Krakowie w styczniu 1939
roku, musia³by legitymowaæ siê koncesj¹ wydan¹ przez specjaln¹ komisjê...
Koncesje, za�wiadczenia, upowa¿nienia � signum temporis Polski sanacyjnej.


