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Ten tom został skonfiskowany

Już jako uczeń [Łobodowski] wydał dwa tomy. Ten tom jeden został skonfiskowany, więc znowu
było to głośne, bo poeta skonfiskowany; a Łobodowski potrafił to dla swojej popularności
wykorzystać. Napisał, że kto skonfiskowany [to] będzie proces, i tak dalej. Fascynował się tym.
Wtedy prowadził taką działalność lewicująco - komunizującą tutaj, jako młodzieniec. Ale jak [ja]
te jego wystąpienia analizowałem, to była [to] przede wszystkim postawa człowieka negującego,
nie zgadzającego się z rzeczywistością, takiego anarchisty. I wszystko mu się nie podobało:
ustrój społeczny, tradycyjna obyczajowość, szkolnictwo, wychowanie młodzieży. I w związku z
tym manifestował swoje „takie” postawy w artykułach, wypowiedziach. Brak tutaj jakichś
dokumentów, ale z tego, co Łobodowski mówił, no i że na wiecach występował, takich
związkowych, trochę lewicujących, komunistycznych, robotniczych, jakieś tam hasła [były]. Z
tym, że w jego powieści - takiej autobiograficznej, właściwie z kluczem - nie wszystko można
było rozszyfrować. Występuje jakaś taka postać trochę tajemnicza, która służyła za inspirację.
Pobudzała tę działalność Łobodowskiego. Myślę, że może gdzieś w archiwum [są] jakieś ślady,
jeśli były procesy tych środowisk komunistycznych, a sporo było. To może by się coś odnalazło.
Ja natomiast interesując się właśnie tym okresem, dotarłem do archiwum lubelskiego i
odnalazłem kilka protokółów i dokumentów dotyczących tych procesów, które wytaczano,
głównie za publikacje antyrządowe. Ten tom został skonfiskowany - „O czerwonej krwi”, za
obrazę molarności, religii. Potem [Łobodowskiego] usunęli z KUL-u. W każdym razie Łobodowski
prowokował, prowokował...
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