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JERZY IlROSZJ(JE\VICZ urodził się w 1922 roku, we Lwowie. Po· 
czójll<01'' 0 poświęcił s ię studiom pianistycznym . Pracę litera cką ro~począł pod cza! 
wojny, pisząc powieść pt. „Oczekiwanie" oraz s zereg opowiad::ui. Debiuluje t u1 
po wo.inie opowiadanie1n „l\lonika0

• Powieśt; „Oczel<iwanie" ukazuje s it: w 191i 
i '.tostaje nagrodzona Nagrodą Zie1ni Krakowskie.i. SzerolH\ 11op11lar11o~C zdo· 
hy\va powieść o Chopinie pl. ,, Kształt miłości" nagrodzona Sagrorlą P :uistwo· 
w~. Po\vieść ta, t1un1aczona na szereg obcych języków, uzysku.ie ogółein ponad 
1 .ół miliona nal<ladu. 

\\' roku 19•H Jer" y Broszkiewicz rozpoczyna wsp<>lpracę z teatrem, debiu· 
tu.iói\C sztulią „ln1iona władzy" w Teatrze l.11clowyn1 w Nowej llucit-. OhecniE 
jest :iutore111 dwudziestu sztuk teatralnych, radiowych i telewizyjnych, rcalizo
Wólnych m . in. w Anglii, Austrii, Czechosłowacji, Franr.ii, llol:indii, Nowej Ze
landii, l\'lel<syl<u, NHD, NRF', Szwajcarii, US :-\ i ZSRR. 

Od wic iu też lal Jerzy Broszkiewicz interesuje się twórczością dla młodych 
czytelników. Z bardzie.i znanych jego powieśc i dla 1nlodzieiy należy wylnieni C 
nast~p11j0'4ce tytuły: „ \\' i~Ika~ więlcsza i największa", „Ci z dziesiątego tysiąca" , 

,,Opowie.Sć o Chopinie", „,Oko Centa ura'', „Długi deszcZO\V)r tydziei1'·', „Kluska, 
Kefir i Tutejszy". 
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OD AUTORA 
Był taki jeden wakacyjny miesiąc, który spl~dzałem naci 

3ałtykiem. Bardzo lubię morze i cieszyłem się na te wakacje. 
rym jednak razem nie bardzo miałem na co się cieszyć. Pierw
;zy dzień był i owszem - niczego sobie, trochę słońca, tro
:hę mgły, łagodna fala na piaszczystej plaży. Ale oto od dru
;iego dnia zaczął się bardzo długi i bardzo deszczowy miesiąc. 
3ałtyk to potrafi. Na trzydzieści dni wakacji naliczyłiśmy ro.
~em z rodziną cztery godziny słońca i dwa dni mgły bez desz
~zu. A poza tym lało, lało, lało. 

Skończyło się więc na tym, że pomysł książki dla młodych 
~zytelników - historii o kradzieżach ludowych dziel sztuki -
.;:tórą chciałem zacząć po tych właśnie wakacjach -- zaczr~l 

mgle wilgnąć od deszczu. Tak więc po pierwszym tygodnie! 
,vakacyjnej słoty siadłem do stołu, przy oknie z widokiem na 
as w deszczu, rozłożyłem przed sobą papier, atrament i wiecz-
1e pióro - i po całkiem niedługim namyśle napisałem tyt ul: 
,Długi deszczowy tydziei1". A potem napisałem całą resztę. 

Pozostaje jeszcze pytanie: czy historia, którą opisałem w tej 
<siążce, jest prawdziwa i czy dzieje się w rzeczywistości? 

Bardzo to skomplikowane zagadnienie. Swego czo.su otrzy-
11alem nawet list od pewnej V-tej klasy, która pytając 

l „Wielką, większ<1 i największą" chciała dm,viedzieć się ode 
nnie, czy przygody Iki i Groszka działy się we śnie, czy 
N rzeczywistości. 

Odpowiedziałem mniej więcej tak: otóż historia o lee 
Groszku, która w życiu nie zdarzyła się nigdy, w ksi<1żce 

~darzyła się na pewno. Tak więc w książce została przcdsta
Niona rzeczywistość, tyle że nie rzeczywista, a książk0\V C1 . 

Bo - na przykład - jak to było z pierwszym człowiekiem 
13 księżycu? Wiadomo: to pan Twardowski poleciał na księżyc, 
Jrosto z karczmy co Rzym się nazywała. Czy to było \Ve śnie, 

~zy '"' rzeczywistości? Ani tak, ani tak - tylko w opowieści 

l panu Twardowskim. A znowu przygody Stasia i Nel nic 
~darzyły się w żadnej prawdziwej pustyni i puszczy, tylko 
.v książce Henryka Sienki ewicza. Zaś sen Alicji o krainie cz«
·ów nie zdarzył się we śnie, tylko w książce Lewisa Carrola. 
łóżnic e między tymi obiema historiami pol gały tylko na tym, 
~e pierwsza udawała życie , a druga sen, a ud a wały w sposób 

prześwietny. Tak to bD\viem dzieje się od tysięcy lat w całej 

litera turze, że kto chce powiedzieć coś prawdziwego o ludziach 
i świecie, musi zmyślać nie całkiem prawdziwe historie, co 
w uczonym języku nosi nazwę „fikcji literackiej". 

A jeśli chodzi o „Długi deszczowy tydzień"? Dzieje się on 
aż w dwóch rzeczyvvistościach: w książkowej i w teatralnej. 
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