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Baba z brodą
i rekrut z czterema nogami

W

1926 roku w Łodzi doszło do sensacyjnego zdarzenia. W wędrownym cyrku
występował siłacz – „Król Żelaza” Jack Bronx, który miał być silniejszy od słynnego Zishego Breitbarta, pochodzącego ze Strykowa siłacza i aktora, który był

pierwowzorem Supermana. Jednak po jednym z występów wylądował w komisariacie…
Bronx ku zachwycie widzów łamał podkowy, wyginał sztaby żelaza, gołą ręką wciskał gwoździe w potężne kłody. Publiczność szalała. Nieoczekiwanie podczas drugiego występu siłacza
na widownię wbiegł cherlawy 17-letni Maks Helrich, który terminował w warsztacie szewskim.
Chwycił jedną z podków i wygiął ją bez wysiłku. Obecni na przedstawieniu łodzianie zamarli
ze zdumienia. Śmiały chłopak złapał za wielki gwóźdź i z łatwością wbił go w deskę. Jakież
było oburzenie, gdy krzyknął, że podkowy zrobione są z cyny, która gięła się jak plastelina,
a sztywna blacha, w którą Bronx wbijał dłonią gwoździe, okazała się… tekturą. Widownia
zaczęła domagać się zwrotu pieniędzy za bilety, a samego „siłacza” chciała pobić. Ostatecznie
zatrzymano go i oddano w ręce policji. Miał odpowiadać przed sądem za „zuchwałe oszustwo”.
Przy okazji poznano jego prawdziwą tożsamość: nazywał się Jakób Buk (pisownia oryginalna) i był Żydem z Warszawy. Gdy znudziła mu się żmudna robota tragarza, znalazł posadę
w cyrku. Całą sprawę opisał „Ilustrowany Kuryer Codzienny”.
Mieszkańcy przedwojennej Łodzi uwielbiali takie i podobne widowiska. Publiczność o bardziej wyszukanym guście bywała w teatrach, ale i tam repertuar stanowiły głównie komedie.
Miasto było zdominowane przez robotników, parobków i liczny sektor służących. W cyrku
łodzianie mogli podziwiać pokazy akrobatyki i to, czego na co dzień nie mieli szans zobaczyć –
ludzi o nietypowym wyglądzie lub zachowaniu. Artyści reklamowani byli jako „ludzkie dziwa”:
baba z brodą, kobieta ryba, syjamskie bliźnięta itp. Na angaż największe szanse miały osoby
cierpiące na karłowatość. Liliputy, zwinne i złośliwe, budziły powszechną wesołość. Nie miały
jednak szans na taką popularność jak kobieta z brodą (najprawdopodobniej cierpiąca na hirsutyzm, czyli nadmierne owłosienie) lub kobieta syrena (albo była oszustką jak Jack Bronx,
albo miała niezwykle rzadką wadę genetyczną zwaną sirenomelią). Takie osoby pokazywano
w Łodzi podczas tournée jednego z teatrów. Właściciel owego niezwykłego gabinetu osobliwości żądał 5 kopiejek za wstęp.
Wielkie poruszenie wzbudzał członek trupy Cyrku Staniewskich – niejaki Elroy, który nie
miał rąk i wszystkie ewolucje akrobatyczne wykonywał tylko przy pomocy nóg. Pokazywał
m.in. jak używa piły, nalewa wodę z dzbanka, unosi przedmioty. Zachwyt i zdumienie budził
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także maestro Watson, który, używając wyłącznie „siły woli”, potrafił zapalać papierosy, pochodnie i… żarówki elektryczne.
„Dziennik Polski” z 2 lutego 1904 roku donosił, że przed komisją wojskową stanął mierzący aż 2,29 m mężczyzna: Aczkolwiek zbudowany był jak atleta, komisja uwolniła kandydata
od służby wojskowej, ponieważ musianoby sporządzać dla niego specjalne trzymetrowe łóżko
i osobne mundury. Prócz tego trudno byłoby użyć go w służbie wojskowej, bo głową wystawałby
znacznie ponad szeregi.
Jeszcze większe zdumienie ogarnęło członków komisji, gdy stanął przed nimi 21-letni
Kondratyj Kornuta. Przedstawił się jako człowiek o czterech nogach. Komisja sprawdziła, że
chłopak jest zdrowy, silny i dobrze rozwinięty. Dwie nienaturalne nogi znajdowały się między
zupełnie rozwiniętemi odnóżami dolnemi, były tylko nieco krótsze, a lewa w kolanie złamana.
O tej ułomności nikt oprócz jego rodziców nie wiedział, a aby ją zakryć, nosił szerokie spodnie
i buty, które sobie sam robił – donosiła „Gazeta Narodowa” z 20 stycznia 1883 roku. Komisja
wojskowa doradzała mu, aby poddał się operacji, ale rekrut odrzekł, że przyzwyczaił się do
swoich czterech nóg i nie chce umrzeć podczas operacji…
Jednak nie tylko ludzi prezentowano w cyrkach i obwoźnych teatrzykach. Wielką popularnością w Łodzi cieszyło się ruchome Muzeum Kreutzberga. Zatrzymywało się przy ulicy Przejazd (obecnie ul. Tuwima), naprzeciwko toru dla cyklistów. Jak wynika z prasowego anonsu,
drzwi otwierano dla zwiedzających codziennie w godzinach 11.00–22.00. Jego wielką atrakcją
były figury woskowe naturalnej wielkości przedstawiające m.in. cesarzową Sisi, Bismarcka,
odaliskę (niewolnica w haremie sułtańskim), a także dziewczynę porażoną piorunem. Bilet
wstępu kosztował 20 kopiejek. Nieliczni znajdowali odwagę i chęć, by odwiedzić dział anatomiczny. Tam, w specjalnych słojach, umieszczono spreparowane i wynaturzone zwierzęta.
Było tam cielę z głową podobną do ludzkiej i nogami psiemi, pies z ośmioma nogami i koty
z głowami dwiema, baran z jedną głową i dwiema twarzami. Wstęp do części anatomicznej
kosztował 10 kopiejek.
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