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BBoruta przełknął ostatni łyk kawy z nadzieją na jej zbawienny skutek. Na razie rezultatu 
nie było. Głowa nadal go bolała i trudno było mu się skupić na pracy. Do pokoju zajrzała se-
kretarka. 

– Zapomniałam panu powiedzieć, że dzwoniła recepcjonistka z gabinetu profesora Glinki. 
Ma pan umówioną wizytę już na pojutrze na siedemnastą. 

– A kto to jest profesor Glinka? 
– Jak to? – zdziwiła się sekretarka. – To przecież ten sławny psychiatra, którego często 

pokazują w telewizji.  
– I czeka na mnie? – Boruta miał nadzieję, że się przesłyszał. 
– Przecież mówię. Pojutrze o siedemnastej. 
– No, to już bracie przesadziłeś – bąknął prokurator pod nosem. 
– Pan coś mówił? 
– Nie. A właściwie tak. Zaczynam gadać do siebie. Psychiatra jest mi najwidoczniej po-

trzebny. Co pani na to? 
Urzędniczka poczuła się zakłopotana. Najchętniej wzruszyłaby ramionami, ale nie wypa-

dało. Kiedy wyszła, Boruta postanowił zacząć działać. Wcześniej dokładnie przemyślał 
wszystkie dziwne przypadki, jakie mu się ostatnio przydarzyły i żaden z nich nie znajdował 
logicznego uzasadnienia. Przyznanie się do niepoczytalności załatwiłoby sprawę, ale on miał 
inny pomysł. 

Potrzebne mu były informacje. Tylko gdzie ich szukać? Kogo pytać? Zamierzał zacząć od 
IPN-u. Ładna pogoda zachęcała do spaceru, a ruch na świeżym powietrzu dobrze mu zrobi. 
Nie pomylił się. 

Spacer dostarczył mu pozytywnej energii. Po raz kolejny stwierdził, że jego miasto pięk-
nieje z dnia na dzień, niezależnie od biadolenia etatowych narzekaczy.  

Dobrego nastroju nie popsuły mu nawet informacje na temat NRD-owskiej tajnej policji 
Stasi, bo znalazł w nich to, czego szukał. No, prawie znalazł.  

– Dziennikarze najczęściej szukają, kto był tajnym współpracownikiem – powiedział ar-
chiwista, kładąc przed Borutą dwie teczki. 
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– Ja szukam czegoś innego. Interesują mnie ich metody, nie tyle pozyskiwania współpra-
cowników, co odstraszania. 

– Odstraszania współpracowników? – zdziwił się młody człowiek. 
– Wyraziłem się nie dość precyzyjnie... – zaczął prokurator, ale archiwista mu przerwał. 
– Chyba wiem, co ma pan na myśli. Wrogów ustroju uciszano na wiele sposobów. Najle-

piej udokumentowaną mamy sprawę Kurta Pola.  
– Kto to taki? 
– Niemiecki pisarz niepokorny. Odmawiał współpracy. 
– Wystarczyło przecież nie wydawać jego książek. 
– W Polsce by wystarczyło. W Niemczech manuskrypty mogły jakoś przekroczyć granicę, 

dlatego bezpieczniej było zrobić z niego wariata.  
– W jaki sposób? Zamykając w szpitalu psychiatrycznym? 
– Taki sposób też mógł być niedostateczny. Postarano się, żeby sam zaczął wątpić we 

własną poczytalność. Włamywano się na przykład do jego mieszkania po to tylko, żeby 
ukraść jakiś bezwartościowy przedmiot albo podrzucić inny. Wyobraża pan sobie? 

– Bardziej niż pan przypuszcza – potwierdził prokurator. – Czy... czy może ktoś w ostat-
nim czasie interesował się postacią tego Kurta Pola? 

– Nie – odparł archiwista zdecydowanym tonem. – Sam wpadłem niedawno na materiały, 
o których panu wspomniałem. Z tego jak były zakurzone wnoszę, że od lat nikt do nich nie 
zaglądał. 
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