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MAMA:
�pisz, synku? Co ci siê marzy?

SYNEK:
Sen mam prze�liczny, mamo,
¿e przystêpujê do �..arzy
i z nimi robiê to samo.

MAMA:
A na czem polega, na czem,
robota, w któr¹� siê wpl¹ta³?

SYNEK:
By rzec prawdê, z pustego w pró¿ne

przelewamy, a sobie na konta.
MAMA:

Wielkie nieba! Jakie� nieszczere
sny siê �ni¹ synkowi mojemu!

SYNEK:
Grunt, mamo, teren. Taki jest teren.
Przystosowujemy siê do terenu.

MAMA:
Przedwojennem karmiony cia³em,

czy nie miewasz wyrzutów sumienia?
SYNEK:

We wtorek mia³em. We czwartek ³ka³em.
W sobotê zapomnia³em.

MAMA:
Synku, synku, a czy przysz³o�ci,

czy przysz³o�ci nie lêkasz siê wcale?
SYNEK:

Nie. Mam posadê, legitymacjê,
i prawie cztery medale�.

Konstanty Ildefons Ga³czyñski
(miniatura sceniczna Nocna rozmowa z mam¹.
Cyt. za: �S³owo�, nr 194 z 18 lipca 1938 roku.)
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Wstêp, czyli...Wstêp, czyli...Wstêp, czyli...Wstêp, czyli...Wstêp, czyli...
w krótkich, ¿o³nierw krótkich, ¿o³nierw krótkich, ¿o³nierw krótkich, ¿o³nierw krótkich, ¿o³nierskich s³oskich s³oskich s³oskich s³oskich s³owwwwwachachachachach

DrodzyCzytelnicy! Poblisko czterech latach, oddaj¹c doWa-
szych r¹k drug¹ czê�æ Sanacyjnych absurdów, podtrzy-
mujê w ca³ej mocy opiniê o pisaniu wstêpów do ksi¹¿ek

(vide s. 7 czê�ci pierwszej): nie lubiê, nie cierpiê tego robiæ! I dlatego
te¿ na samym pocz¹tku sk³adam przysiêgê godn¹ Hannibala: niniej-
szy wstêp bêdzie najkrótszym wstêpem ze wszystkich, jakie wysz³y
spod mojej rêki. A wiêc w krótkich, ¿o³nierskich s³owach!

S¹dzê, ¿e wypada odpowiedzieæ na dwa pytania, które kiero-
wali do mnie Czytelnicy po ukazaniu siê czê�ci pierwszej.

Pytanie pierwsze: dlaczego czê�æ druga ukazuje siê dopiero po
blisko czterech latach? Niestety, na w³asnej skórze odczu³em, z jak¹
pokor¹nale¿y podchodziæ do snucia ró¿nychplanów. Problemy zdro-
wotne i rodzinne zmusi³y mnie do porzucenia my�li o napisaniu
i wydaniu drugiej czê�ci w 2019 roku.

Pytanie drugie: Czy nie uwa¿am, ¿e przy tak du¿ej ilo�ci cyta-
tów czê�æ pierwsza zaczê³a przypominaæ jakie� wypisy �ród³owe?
Nie, nie uwa¿am. Im wiêcej cytatów na poparcie moich tez, tym le-
piej. Niech krytycy mojej publicystyki nie polemizuj¹ ze mn¹, ale
z konkretnymi ustawami, rozporz¹dzeniami, artyku³ami i reporta-
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¿ami z tamtych lat; niech polemizuj¹ z faktami z epoki; niech pole-
mizuj¹ z opiniami Henryka Ciecierskiego, Mieczys³awa Ja³owieckie-
go, Micha³a Pawlikowskiego, Zygmunta Nowakowskiego czy Józefa
Mackiewicza.

Apropos JózefaMackiewicza:w tymrokuobchodzimy120. rocz-
nicê jego urodzin.W �rodowiskach patriotycznych Józef Mackiewicz
jest niew¹tpliwie postaci¹ otaczan¹ czci¹ i szacunkiem, jednak¿e
z bólem serca nale¿y przyznaæ, i¿ nawet w tym �rodowisku poziom
wiedzy o �ptaszniku z Wilna� jest ¿enuj¹co niski. Zapewne tylko je-
den na dziesiêciu, na pytanie: �Kim by³ Józef Mackiewicz?�, odpowie:
�Pisarzem, publicyst¹, twórc¹ Drogi donik¹d, z zawodu � jak sam
o sobie mówi³ � antykomunist¹, autorem dewizy: Jedynie prawda
jest ciekawa�. Natomiast dziewiêciu odpowie: �Józef Mackiewicz?
No jak to?! No pewnie, ¿e wiem, kto to by³! Wielki pisarz. To on...
chyba on napisa³ te... Zielone oczy. I siedzia³ w... no, jak jej tam?...
O,wBerezie siedzia³! I chybaby³ nawet jakim�ministremnauchod�-
stwie, prawda?�. A guzik prawda! Dziewiêciu na dziesiêciu zapyta-
nych myli Józefa Mackiewicza z jego starszym bratem, Stanis³awem
Cat-Mackiewiczem. Niestety, a¿ do dzi� Józef egzystuje w naszej pol-
skiej �wiadomo�ci w cieniu Stanis³awa.

We wszystkich moich poprzednich ksi¹¿kach, a i w tej równie¿,
korzysta³em z publicystyki Józefa Mackiewicza pe³nymi gar�ciami.
Imponowa³mi zawsze styl, kompozycja jego reporta¿y, artyku³ów.Ale
przede wszystkim imponowa³a mi jego odwaga; nie ba³ siê braæ
wobronê skrzywdzonychprzezbezduszn¹ sanacyjn¹biurokracjê i nie
ba³ siê krytykowaæ ówczesnego establishmentu. Swego czasu, w szes-
nastym stuleciu,Miko³ajMachiavelli pisa³w li�cie do Franciszka Guic-
ciardiniego: �Oddawna ju¿ nigdy niemówiê tego, comy�lê, i niemy�lê
tego, co mówiê, a je�li wymykami siê s³owo prawdy, owijam je w tyle
k³amstw, ¿e go siê nie doszukaæ� (cyt. za: A.Wat,Mój wiek). JózefMac-
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kiewicz nigdy nie podpisa³by siê pod t¹ opini¹ (najdobitniej �wiadczy
o tymjego twórczo�æ);wieludzisiejszych �niepokornych,niez³omnych,
niezale¿nych� publicystów � jak najbardziej...

Druga czê�æ Sanacyjnych absurdów sk³ada siê z szesnastu roz-
dzia³ów, zawieraj¹cych materia³ prawie tylko i wy³¹cznie premiero-
wy; dwa rozdzia³y opublikowa³em w roku 2020 na go�cinnych
³amach dwumiesiêcznika �Magna Polonia� (na potrzeby ksi¹¿ki
znacznie je rozszerzy³em).

Pragnê w tym miejscu podziêkowaæ mojemu serdecznemu ko-
ledze, Paw³owi Sudarze. Bez publikacji, któr¹ mi podarowa³, nie
móg³by powstaæ Rozdzia³ XI. Pawle, wielkie dziêki!

Na koniec sprawa na po³y humorystyczna. Otó¿ po ukazaniu siê
pierwszej czê�ci w roku 2018 otrzyma³emdu¿o skarg od herbaciarzy,
poniewa¿, jakoby, faworyzujê... kawoszy!Faktycznie, wówczaswostat-
nim akapiciewstêpu napisa³em: �A teraz, drogi Czytelniku, postaw na
stoliku swoj¹ulubion¹ fili¿ankêzgor¹c¹, aromatyczn¹kaw¹�... itd. Có¿,
pozostajemi przeprosiæ herbaciarzy � co te¿ niniejszym czyniê � i do-
konaæ niewielkiej przeróbki feralnego passusu...

A teraz, drogi Czytelniku, postaw na stoliku swoj¹ ulubion¹ fili-
¿ankê z gor¹c¹, aromatyczn¹ herbat¹, wygodnie rozsi¹d� siê w fotelu
i pozwól siê zaprowadziæ do sanacyjnej krainy absurdów, czyli do
�pañstwa nieograniczonychmo¿liwo�ci� (tak pisa³ o sanacji Adolf No-
waczyñski). Jak to mo¿liwe? Po prosu przewróæ nastêpn¹ stronê, a ja
bêdê Twoim us³u¿nym cicerone. Czas wiêc w drogê, wêdrowcze! A na
koñcu podró¿y, sta viator, i zadumaj siê nad tym, ¿e nas, Polaków,
historia niczego nie uczy � ona tylko �mieje siê z nas ostatnia...

Mimo to, ¿yczê przyjemnej i po¿ytecznej lektury.
Autor

Wstêp
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poleca:

W ka¿dym z 16 rozdzia³ów opisa³em jaki� konkretny absurd,
poczynaj¹c od spraw przyziemnych, prozaicznych � jak np.
perypetie z �dope³nieniem obowi¹zku meldunkowego� czy
wyrabianiem paszportu � poprzez szaleñstwa dzia³alno�ci

estetyzacyjnej, a koñcz¹c na kompletnych kuriozach w rodzaju
próby �znacjonalizowania�... pustelnika!

S³awomir Suchodolski
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poleca:

Mottem ksi¹¿ki s¹ s³owa Stefana Kisielewskiego mówi¹ce,
¿e "nic tak nie gorszy jak prawda".

S³awomir Suchodolski pochyla siê nad kilkudziesiêcioma
sprawami, które zebrane w ca³o�æ s¹ do�æ poka�nym materia³em
dowodowym pokazuj¹cym rz¹dy sanacyjne od zupe³nie nowej,

nieznanej szerszej publiczno�ci, strony!
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