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Jarosław Hasek urodził się w Pradze w roku 1883 
jako syn nauczyciela. Pierwszą swą książkę wydaje 
w roku 1903, jeszcze jako student akademii handlo
wej. W tym też olkresie kształtuje się postawa Haska 
wobec burżuazyjnego społeczeństwa. W sposób cza
sem sztubacki, niedojrzały, niemniej jednak silny, 
Hasek demonstruje swą nienawiść do czeskiej bur
żuazji. 

Nie było wówczas w Czechach partii, która by od
powiadała dążeniom Haska i ujmowała je w konse
kwentne ramy programu politycznego. Nie była taką 
partią socjaldemokracja, również ściśle związana 

z monarchią habsburską. Poszukiwanie możliwości 
walki politycznej z wrogiem prowadzi Haska do 
związku anarchistów. Jednocześnie rozwija on oży
wioną działalność dziennikarską i literacką, publi
kuje dziesiątfki utworów satyrycznych, które uderza
ją namiętnie i bezwzględnie w to wszystko, czego 
Hasek do głębi serca nienawidzi. 

'. 



W roku 1911 podejmuje niezwykłą próbę ośmiesze
nia polityki burżuazyjnej zakładając «Stronnictwo 
łagodnego postępu w granicach prawa ». Nie jest to 
już utwór satyryczny, nie jest to satyryczne widowi
sko, ale stronnictwo-parodia, stronnictwo, które na 
swych zgromadzeniach i w swych publikacjach do
prowadza do absurdu i w ten sposób ośmiesza au
striacki lojalizm burżuazji i jej rzekomą postępowość. 
Program tego stronnictwa głosił, iż jest ono «organi
zacją rozumnych obywateli, zdających sobie sprawę, 
że każdy radykalizm jest szkodliwy i że zdrowy po
stęp może być osiągnięty pomału a nie nagle. ». 

W roku 1915 Jarosław Hasek zostaje wcielony do 
wojska austriackiego. Po kilku miesiącach oddaje się 
do niewoli rosyjskiej, a w roku 1917 jako członek 
Partii Bolszewickiej jest czyni"lym uczestnikiem Re
wolucji Październikowej . W okresie wojny domowej 
walczy w Armii Czerwonej i pracuje na Syberii 
w oddziale politycznym 5 Armii . W Irkucku reda
guje jednocześnie trzy pisma: niemieckie, węgierskie 
i buriat-mongolskie. 

W roku 1920 wraca Hasek do Czechosłowacji . Gro
żą mu tu procesem o zdradę stanu, grożą mu proce
sem za udział w Rewolucji. Pisarz nie poddaje się. 

Już w roku następnym w «Rudym Prawie» -organie 
czeskiej partii komunistycznej - ukazują się pierw
sze jego po wojnie utwory . W tym samym roku roz
poczyna pisanie «Przygód dobrego wojaka Szwejka ». 

Jednocześnie jednak powraca do swego cygańskie
go trybu życia, do wesołej i pijackiej kompanii, co 
ostatecznie podkopuje jego zdrowie. Umiera w roku 
1923, nie skończywszy swej szeroko zakrojonej saty
rycznej epopei. 

Postać szwejka, która jest kluczem do twórczości 
Haska, powstała nie w roku 1921, ale dziesięć lat 
wcześniej. W tym samym czasie, gdy Hasek zakłada 
owo sławetne «Stronnictwo łagodnego postępu w gra
nicach prawa», pisze kilka drobnych utworów, któ
rych bohaterem jest właśnie Szwejk. W humore
skach tych zapoznajemy się z postacią, która potem 
miała się roz-i:-osnąć i stać się jedną z najświetniej
szych postaci literatury satyrycznej świata. 

W skali o wiele szerszej, w zakresie spraw o zna
czeniu ogólnoludzkim Szwejk robi to, co robił Hasek 
i jego przyjaciele pod firmą «Stronnictwa ł a f,'.odnego 

postępu»: doprowadza do absurdu rozkazy swoich 
przełożonych, wykonując je dosłownie i bez reszty, 
i dowodzi w ten sposób ich szkodliwości i głupoty. 
Szwejk nie jest maruderem, dekującym się na tyłach 
i na froncie w czasie wojny światowej. Nie ucieka 
od wojny, ale postępowaniem swoim dowodzi jej 
absurdalności. 

Oczywiście, protest Szwejka i jego samotna walka 
z monarchią austro-węgierską i z wojną imperiali
s:yczną ma znaczenie dość ograniczone. Gdyby na
wet Szwej'.< potrafił całemu światu dowieść, że woj-

na imperialistyczna jest absurdem i że cała monar
chia austrowęgierska nie jest warta funta kłaków, 
wraz ze swymi generałami, oficerami, lekarzami 
i kapelanami, to wszystko razem nie położyłoby kre
su ani wojnie, ani panowaniu Habsburgów. Jest więc 
Szwejk Donkiszotem swojej epoki, choć nie pragnie 
jak Donkiswt powrotu do tego, co minęło bezpowrot
nie, i choć wykazuje więcej podobieństw do Sanczo 
Pansy niż do Donkiszota, dzięki swemu zdrowemu 
rozsądkowi, dzięki temu, co nazywamy «chłopskim 

rozumem ». To jednak, co w Szwejku jest wielką siłą, 
konsekwencją, zarysowaniem typowe~) charakteru 
ludzkiego na tle epoki, stawia niewątpliwie Szwejka 
obok największych postaci literatury. 

Jan Szeląg : ze wstępu do wyboru hu
moresek Jarosława Haśka pt. „T asie
miec księżnej pani", Warszawa 1951. 

„ ... lekarze sądowi ustalają całkowitą tę
potę umysłową i wrodzony kretynizm ... 
.Józefa Szwejka, która to tępota wyraża się 
takimi słowy, jak na przykład: »Niech 
żyje cesarz Franciszek Józef I«, co samo 
przez się wystarcza do oświetlenia stanu 
umysłowego Józefa Szwejka jako noto
rycznego matołka" . 



Mówi 
Jaroslav Basek 

Wielkie czasy wymagają wielkich ludzi. Istnieją 

bowiem bohaterowie nieznani, skromni, bez sławy 
i historii Napoleona. Analiza ich charakteru zaćmiła
by jednak sławę nawet Aleiksandra Macedońskiego. 
Dzisiaj na ulicach praskich możecie spotkać sterane
go życiem człowieka, który sam nawet nie wie, jakie 
znaczenie ma w historii nowych wielkich czasów. 
Idzie sobie skromnie swoją drogą, nikomu się nie na
przykrza i jemu też nie naprzykrzają się dziennika
rze, którzy domagaliby się od niego wywiadu. Gdy
byście go zapytali, jak się nazywa, odpowiedziałby 
wam skromniutko i prosto: 

«Jestem Szwejk». 
Otóż ten cichy, skromny człowiek jest naprawdę 

tym starym, poczciwym wojakiem Szwejkiem, męż
nym i statecznym, który niegdyś za czasów Austrii 
był na ustach wszystkich obywateli królestwa cze
skiego, a którego sława nie zagaśnie nawet w repu
blice. 

Bardzo kocham zacnego wojaka Szwejka i opisując 
jego losy czasu wojny światowej, mam nadzieję, że 
wy wszyscy będziecie sympatyzowali z tym skrom
nym, nieznanym bohaterem. On nie podpalił świą
tyni bogini w Efezie, jak to uczynił ten cymbał Hero
strates, aby się dostać do gazet i do czytanek szkol
nych. 

To wiele. 
Nie wiem, czy udało mi się wyrazić w tej książce 

to, co zamierzałem. Już sam fakt, iż słyszałem, jak 
jeden człowieik wymyślał drugiemu: «Jesteś głupi 

jak Szwejk» - zdaje się świadczyć o czymś przeciw
nym. Jeśli wszakże słowo «Szwejk» stanie się no
wym wyzwiskiem w kwiecistym wieńcu obelżywych 
epitetów, będę musiał zadowolić się takim wzbogace
niem języka czeskiego. 

„Przygody dobrego wojaka Szwejka" -
w przekładzie Pawła Hulki-Laskowskie
go - Warszawa 1957. 

••• 

RADKO PYTLIK 

Przygody 
Dobrego Wojaka 

Szwejka 

W marcu 1921 r. pojawiły się w praskich księgarniach 
i w kioskach z książkami cienkie zeszyty w żółtej okładce. 

Na stronie tytułowej grubymi, charakterystycznymi liniami 
nakreślona sylwetka uśmiechniętego żołnierza z austriackim 
bączkiem na czapce, który spokojnie zapala sobie fajkę. Wo
kół niego latają granaty i wybuchają szrapnele. A on pod 
gradem kul zachowuje niewzruszony spokój. Karabin trzyma 
pod pachą, byle jak, z lufą wycelowaną w ziemię. 

Ten zeszyt w krzykliwej okładce miał swoje niezwykłe 
przygody. Kolportował go i proponował księgarniom sam 
awtor wspólnie ze swym wydawcą. Często jednak paczka ze
szytów nie zdążyła dotrzeć do księgarni. Kolporterzy roz
przedawali je w gospodach, by móc uregulować rachunek. 
Egzemplarze, które trafiły do rąk czytelników, miały już 

swoją historię. Były brudne i wymiętoszone, wędrowały z rąk 
do Tąk wywołując w tramwajach i pociągach burze śmiechu. 
W pierwszych latach po wojnie obywatele czescy z przy
jemnością czytali dowcipy i anegdoty o starej monarchii 
austriackiej i jej zd2liecinndałym władcy. Ludzie wracający 
z okopów, inwalidzi wojenni i wszyscy szarzy obywatele 
z zadowoleniem wita.Ii szorstki humor przesycony ironią i sar
ka=em, :z. ja:kim opisano tę wielką wojnę światową. 
Vśmiechniętym wojakiem, którego na okładce nakreślił 

malarz Lada, skromnym bohaterem nowej «Wielkiej epoki», 
był dobry wojak Szwejk. Biednie ubranym mężczyzną za
chwalającym swój towar w księgarniach i gospodach był 

sam Jarosław Hasek. Rzadko kto uświadamiał sobie wów
czas, że tych parę zeszytów wywoła ferment w całej kulturze 
czeskiej i że skromny, prosty bohater powieści Haska stanie 
się reprezentantem nowoczesnej literatury czeskiej 
w świecie. 

Humorystyczna powieść o wojnie - to br=i prawie para
doksalnie. Przezwyciężyć w samym sobie ogrom grozy i tra
gedii, zastąpić apokaliptyczne obrazy masowej rzezi i chaosu 
tych czasów potężnym, odprężającym śmiechem mógł tylko 
wariat lub wielki artysta. A może wariat i artysta w jednej 
osobie. Tak twierdziła ówczesna krytyka„. 
Minęło„. pół wieku od pierwszego wydania «Szwejka». Po

wieść Haska w milionowych nakładach trafiła do rąk czy
telników na całym świecie. I znowu aktualne staje się pyta
nie - skąd w tym lekceważonym artyście wzięła się siła osą
dzania wojny światowej w tak druzgocący sposób? W czym 
kryje się istota jego komizmu? Gdzie szukać źródeł powsta
nia monumentalnego, ludowego bohatera - Szwejka? 

Kim właściwie jest Szwejk? Problem Szwejka pojawia się 
w pracach krytycznych tak samo często jak problem osobo
wości Haska. Czy Szwejk jest kutym na cztery nogi kpia
rzem, filutem i spryciarzem, czy też idiotą, jak się wydaje 
na pierwszy rzut oka? Czy jego kretyńska nieświadomość 
jest prawdziwa, czy też chodzi tu o mistyfikację i maskę 
błazna? W jakiej mierze autor wykorzystał tę maskę do wy
rażania własnego poglądu na wojnę? 



Na te pytania nie znajdziemy w powieści odpowiedzi, bo
wiem epizody z życia Szwejka są bardzo zawiłe i różnorod
ne pod względem znaczeniowym.Często nie wiemy, jaki sens 
należałoby przypisać jego lapidarnym opiniom. Zwróćmy 
uwagę na jeden z początkowych fragmentów książki. Szwejk 
od posługaczki pani Miillernwej dowiaduje się, że na arcy
księcia Ferdynanda dokonano w Sarajewie zamachu. Na
tychmiast rozwija swój osobliwy komentarz: 

- Któregoż Ferdynanda, pani Milllerowa? - zapytał 
Szwejk nie przestając masować kolan - bo ja znam 
dwóch Ferdynandów. Jeden jest posługaczem u drogisty 
Prusza i przez pomyłkę wypił mu tam pewnego razu 
butelkę jakiegoś smarowidła na porost włosów, a potem 
znam jeszcze Ferdynanda Kokoszkę, tego, co zbiera te 
psic ·gówienka. Obu nie ma co żałować. 

- Ależ mój panie, pana arcyksięcia Ferdynanda, tego 
z Konopisztu, tego grubego, pobożnego. 

- Jezus Maria - zawołał Szwejk. - A to dobrze! 
A gdzie też to się panu arcyksięciu przytrafiło? 

- W Sarajewie go kropnęli, praszę pana, z rewolweru, 
wie pan. Jechał tam ze swoją arcyksiężną w automo
bilu„. 

Porównanie na~tępcy tronu z drogistą Ferdynandem, czy 
też z Ferdynandem Kokoszką, co zbiera «te psie gówienka», 
jest wyraźnie ironiczne. Ale- jak rozumieć okrzyk «a to do
brze!»? Czy chodzi o naiwność, dezorientację, czy też 

o umyślne wypowiedzenie swego sądu? Gdzie indziej S:z;wejk 
udaje lojalnego, a mimo to, przez swą nadmierną lojalność, 
kpi ze wszystkiego, z czym się zetknie. 

Czy więc ironia Szwejka przerasta granice jego grotesko
wej nieświadomości i staje sią formą uogólniania i warto
ściowania dokonanego przez autora? 

Opinie wypowiadane przez Szwejka są nie tylko wielo
znaczne, lecz i ró;,;-,;:;-:odne; w wielu wyipadkach nie można 
ich jednoznacznie określić. 

* * * 

Możliwość wielorakiej interpretacji komizmu Szwejka wy
raźnie odróżnia go od pozostałych postaci powieści i kores
ponduje z zamierzeniem autora. Twarz Szwejka jest osło
nięta maską, która daje mu przewagę nad innymi w czasach 
szalonego chaosu. 
Powołajmy się jeszcze raz na słowa Olbrachta. Hasek zajął 

postawę ponad wojną, on z niej kpił. Hasek mógł wznieść się 
ponad wojnę, bo poznał jej imperialistyczny charakter„. 
A to, że potrafił z niej kpić, wypływa z zagadki komizmu do
brego wojaka Szwejka. 
Rozwiązanie zagadek i odkrywanie tajemnic wymaga 

zwykle dokładności i bystrości myśli. Dla nas oznacza to 
przede wszystkim objaśnienie roli, jaką spełnia Szwejk w sa
tyrycznym ośmieszaniu wojny światowej„. 

Wojna zepchnęła ludzkość ze szczytów cywilizacji i postępu 
technicznego w przepaść zagłady i unicestwienia. Cofnęła 

człowieka do stadium najbardziej elementarnych odruchów 
samozachowawczych, kiedy cały wysiłek jednostki •koncen
truje się na pierwotnych wartościach egzystencji. Proces ten, 
który był naturalnym następtwem wieloletniego przebywa
nia w okopach, bolesnych katastrof osobistych i doświad
czeń wojennych, znajduje swe odbicie w sposobie myślenia 
ludzi. Niczym domki z kart rozsypały się wspamiałe kon
strukcje ideowe wzniesione przed wojną przez filozofów ide
alistycznych. Po pierwszych huk.ach armat, wśród jęku ran
nych nagle wydało się puste i zbędne wołanie o ideały etycz
ne i humanistyczne, na których opierała się kultura starego 
świata. Ale ten powszechny kryzys i upadek iluzji dotknął 
nie tylko intelektualistów; nie oni też przeżywali go w naj
większym stopniu. W wir wydarzeń wojennych coraz bar
dziej wciągani są ludzie prości, którzy niczego nie przeczu
wają. Wojna podcina im nogi, a rÓIWnocześnie otwiera oczy. 
Poniża ich godność, wyrywa ich z atmosfery domu i rodziny, 
odbiera nawyki cywilne, wyobrażenia i tradycje. Ale uczy 
ich patrzeć. Raptem okazało się, że te wszystkie skompliko
wane normy etyczne i ideologiczne wielkiego świata, cała 

technika panowania nad lu·dźmi w zestawieniu z prostotą, 
naturałną mentalnością ludu jest czczym wymysłem. I dzięki 
temu właśnie w trudnych czasach burzy dziejowej masy lu
dowe mogły zachować swe oblicze, ostać się całe i nie oka
leczone„. 

Jaki wpływ miały te zmiany histaryczne na proces roz
woju twórczego Jarosława Haska? 
Już przed wojną Hasek demonstracyjnie odżegnał się od 

konwencji literackich. Ale wojna jeszcze bardziej zdewaluo
wała starą, wykoncypowaną literaturę. Dokonała tego znacz
nie większa siła niż gest rozgoryczonej jednostki - siła rze
czywistości... 

W «Przygodach dobrego wojaka Szwejka» odszedł już Ha
sek od swej przedwojennej cygańskiej postawy wobec życia, 
chociaż wspominał o niej w wielu scenach książki, w par
tiach autobiograficznych. Swój osobisty udział w ocenie obra
zowanej rzeczywistości Hasek skwapliwie ukrywa i skrupu
latnie wyważa. Chce dać prawdziwe świadectwo o świecie 
chce stworzyć wrażenie, jakby sama rzeczywistość przeglą~ 
dała się w jego książce bez jakiejkolwiek interwencji au
tora. Pisarz ~ą tylko opisuje, informuje o tym, czym była 
wojna i co ona mmaczała dla prostego człowieka. 



Stosunek Haska do wojny, jego intelektualne stanowisko 
znajduje swój wyraz rw iroil!icznym ośmieszaniu panujących 
autorytetów, ddkonanym przy pomocy kolektywnej anoni
mowej op1nii ludowej. Posługując się słowami Olbrachta 
można by powiedzieć, że Hasek w swym genialnym obrazie 
wojny przyjął sfanowisko, iż wojna była niczym więcej niż 
«zwykłą pijacką bójką w żiżkowskim szynku». W ten sposób 
wzniósł s,ię ponad jej tragizm i okrucieństwo, ponad jej nisz
czycielską siłę. Jako artysta wcale nie dążył do oderwania 
się od rzeczywistości, nie wyrażał ,chaosu ówczesnego świata 
przy pomocy własnych wizji. Wydobywał swój własny obraz 
wojny z wielkich sprzeczności panujących w świecie, świa

dom zmian zachodzących w układzie sił społecznych, które 
określają bieg historii w naszym stuleciu. Nie umieścił swego 
bohatera ponad społeczeństwem i wypadkami dziejowymi, 
ale kazał wydarzeniom rozwiijać się swobodnie, jakby to nie 
autor tworzył dzieje Szwejka, aie jakoby tworzyło je samo 
życie. Elementy realizmu i ludowości, wykorzystane przez 
auto,ra w jego obraizie rzeczywistości mu współczesnej, 

w «Przygodach dobrego wojaka Szwejka» nabierają nowej 
wymowy artystycznej i ideowej. Naj1stotniejszym rysem 
praiwdziwości kreacji artystyczmej Haska jest wyraźna ten
dencja ideowa autora do realistycznego, obiektywnego uka
zania świata, podkreślona jeszcze bard2iej przez nadanie 
ludowemu spojrzeniu na świat, rangi komicznego przeciw
staw,ienia ol'icja1nym autorytetom. 

Ta metoda twórcza najpełniej daje się zaobserwować 

w charakterystyce postaci. 

Z książki „Jarosław Ha~ek", w prze
kładzie Edwarda Madanego, Warśzawa 
1967. 

Szwejk 
w Polsce 

„Przygody dobrego wojaka S(l.,wejka" stały się 
nie tylko c~mi bestsellerem. W laitach 1923-
-1959 powieść Haska została przełożona na 29 
języków - w tym również na armeński, chiński, 
esperanto, hebrajski, jidisz, japoński, perski i ta
tarslci. 

I wydanie polsklie „Przygód" ukazało się w la
tach 1929-1930. Powieść - w przelkładziie Pawła 
Hulki-Laskowskiego - wydało wydawnictwo 
„Rój". Cały nakład rozszedł się błyskawic=ie. 

Potrzeby czytelnicze zaspoikoilo dopiero wydanie 
II, kt6're ukazało siię również w 1930 r. 

Szwejk stał się przed wojną postacią w Polsce 
bardzo popularną, jednak przede wszystkim. 
dzięki adaptacji teatralnej powieści, dokonanej 
przez Emila Zegadłowicza, J. Wittlina i Mariana 
Hemara. Prapremiera iiilsceI11imcji tej adap
tacji miała miejsce w Warszawie 1930 r. Od tego 
czasu „Pr:zygody" wystawiane były przez polskie 
teatry często. 

Po wojnie sytuacja się odwróciła. Było wiele 
wydań książkowych „Przygód" i mało insceni
zacji. 

III wydanie powieści (I powojenne) ukazało 

się w 1949 r. Książkę wydało wydawnictwo 
„Książik>a i Wiedza". 

IV wydanie - również „Ksią:bki i Wiedzy" 
uikazalo się w tym samym (1949) roku. 

V wydain!i.e - w 1950. 
VI - PIW - w 1955. 
VII -w 1957. 
VIII - w 1970. 
IX - Wydawnictwo „Sląsk" - w 1971. 
X - w wydan~u kieszonkowym PIW 

w 1972. 
Po wojillie ,PTilygody dobrego wojaka Szwej

ka" wystawione były tylko 2 I1aizy - w nowej 
adaptacji Jallla Brat.kowslciego ,i Bohdana Czesz
ki: w 1963 r. wystawił je Teallr Ludowy w War
szawie, a w 1964 - Teatr Dramatyczny w Szcze
cinie. 

Przygody Szwejka doczekiały sdę dalszego ciągu. 
Napisali je: radziiecki pisarz M. SłobodsJrnj (po
wieść) i niemiecki dramaturg z NRD Bertolt 
Brecht (dramat). 

Adaptacji teatralnej powieści Słobodskoja do
konał Anatol Stern. Ukazała się ona w wydaniu 
książkiowym w 1949 r. pt. „NOIWe przygody 
Szwejka". W przedmowie do niej autor tak pisał : 

„M. Słobodskoj kazał pełnić nadal Szwej
kowi jego wielką humanistyczną rolę, wpro
wadzając go do swojej powieści jako uczest
nika drugiej wojny światowej. Rola jego 
tym razem była już znacznie trudniejsza. 



Szwejk miał tu za przeciwnika nie rozsypu
jącą się machinę starej Austrii, lecz zorga
nizowany na żelaznych podstawach «ład», 

stworzony przez wiosko-hiszpańskich ban
dytów i kanibalów hitlerowskich. Ale nawet 
i ta potworna maszyna do mielenie ludzkie
go mięsa nie była pozbawiona cech grotesko
wych. Cechy te występują tym silniej, im 
bardziej słabnie sam ustrój. Szwejk, któremu 
Słobodskoj kazał zetknąć się z drugoplano
wymi postaciami tego ustroju, oświetla je 
jak reflektor, przecina je jak lancet potwor
ną narośl". 

Adaptacja ta nie spotkała się jednak z zainte
resowaniem naszych teatrów. 

Również sztuka Brechta, pt. „Schweyk im 
zweiten Weltkriege" (Szwejk podczas II wojny 
światowej), nie została dotychczas u nas wyda".. 
na, a jej prapremiera (polska i zarazem świato
wa) w warszawskim Teatrze Dramatycznym 
w 1957 r. nie spotkała się z dobrym przyjęciem. 

W książce „Dramaturgia Bertolta Brechta" 
(Warszarwa 1965) Roman Szydłowski tak pisze: 

„Postawa Szwejka, «szwejkowanie» było 

jednym z ulubionych forteli Brechta, częścią 
jego filozofii życiowej. Ze Szwejkiem poznał 
się bliżej zresztą jeszcze pod koniec lat dwu
dziestych, kiedy opracowywał wraz z Pisca
torem sceniczną wersję powieści Ha.Ska. 

Teraz postanowił sięgnąć po tę postać li
teracką i wprowadzić ją w sprawy, sytuacje 
i zdarzenia z czasów drugiej wojny świato
wej. Początkowo planował wraz z Weillem 
operę, potem powstała z tego jednak sztuka ... 
Składa się ona z ośmiu scen pisanych prozą, 
z prologu, epilogu i dwóch intermediów pi
sanych wierszem. Zawiera osiem songów. 
Niektóre z nich należą do najwybitniejszych 
utworów poetyckich Brechta. Muzykę do 
sztuki napisał w końcu nie Weill, lecz 
Eisler„. 

My, którzy przeżyliśmy hitlerowską oku
pację, nie wierzymy (jednak) w prawdę tej 
sztuki. Realia jej są dobroduszne, jak owo 
państwo, w którym panował absolutyzm ła
godzony bałaganem. Czasy okupacyjnej gro
zy nie miały z tym nic wspólnego. Nie można 
sobie na przykład wyobrazić SS-manów do
brodusznie gwarzących z Czechami «Pod 
Kielichem» lub Scharfiihrera SS, który ob
chodzi się łagodnie ze Szwejkiem czy wdową 
Kopecką. Autor sztuki mieszkał w czasie pi
sania swego «Szwejka» w Ameryce i nie
wiele, widać, wiedział co się w okupowanej 
Europie... dzieje„. 

W tym tkwi prawdopodobnie 
niepowodzenia brechtowskiego 
w Polsce". 

przyczyna 
Szwejka 

Jakie będą dalsze losy Szwejka - trudno dziś 
powiedzieć. Oczywiście, zniknęły już źródła, 

z których Szwejk się narodził. Z drugiej stro
ny - ten klasyczny już dziś bohater ma wiele 
cech, 'które wróżą mu długi żywot. Glebą bo
wiem Szwejka jest ludzka głupom, a ta - jak 
wiadomo - jest nieśmiertelna„. 
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„Dzisiaj to jedna wielka frajda dostać 
się do kryminału. Nie ma ćwiartowania, 
nie ma hiszpańskich butów, we wszystkim 
widać postęp". 

„ Takich ludzi, co mają zaszarganą albo 
zmarnowaną reputację, jest na świecie 
przynajmniej dziesięć razy tyle, co ludzi 
z dobrą reputacją. To taka drobnostka, 
o której nie warto gadać". 

I 

BOLESŁAW SURÓWKA 

O humorze 
Haszka 

lub 
O humorze 

„szwejkowskim" 

„ ... a do tego powiedział jeszcze coś bardzo brzyd
kiego o najjaśniejszym panu" mówi Szwejk w swej 
słynnej rozmowie z agentem BrettschneideTem w go
spodzie „pod Kielichem" gdy zaś Brettschneiderr chce 
się dowiedzieć, co to była za straszliwa zniewaga, 
Szwejk odpowiada: „- Tego panu powiedzieć nie 
mogę, bo nikt tego nie odważy się powtórzyć. Ale 
było to podobno coś talk okropnego, że pewien Tadca 
sądowy, który był przy tym, aż oszalał od tego i jesz
cze dzisiaj jest w izolatce, żeby się nie rwydało. Nie 
była to mvyczajna obraza najjaśniejszego pana, ja
kiej się ludzie dopuswzają po pijanemu." 

A ponieważ agent chce czegoś bliższego się do.wie
dzieć na ten temat, SzJWejk filozoficznie replikuje: 

„- Jakiej obrazy najjaśniejszego pana dQPuszczają 
się ludzie po pijanemu? ... Rozmaicie byrwa. Upij się 
pan, każ sobi€ zagrać austriacki hymn, a zobaczysz, 
co będziesz mówił ... " 

Otóż to jest właśnie kwintesencja Szwejka i szwej
kowskiego humoru. Opiera się ona mianowicie na 
korzystania z praw t. zw. świętej naiwności. A świę
h nai!Wllość, to branie wszystkiego na serio. U Szwej
k.a jednak owa święta naiJwność jest naturalnie tylko 
pozorna. Z całą powagą mówi o tym, jaka to jest 
straszna rzecz, gdy się obraża najjaśniejszego pana, 
ale rÓ!Wllocześnie już sam fakt, że taiki temat -
i w taki sposób - podejmuje, jest kapitalną drwiną 
nie tylko z najjaśniejszego pana, ale i ,ze szwejkow
skiego interlolkutora, który rzresztą jak wiadomo nie 
daje się wziąć na kawał i Szwejlka przymyka. Ale 
chociaż go oskarża o jalk najgorszą antyauSltriacką 
działalność, nk mu nie może zrobić, gdy Szwejk na
dal wszystko bierze na serio, łącznie ·ze WZ!Iloozeniem 
okrzyków na cześć najjaśniejszego pana. A okrzyki 
takie przecież wolno wznosić - tylko, że ten, który 
je wznosi na serio, jest uznany za idiotę. 

I w ten sposób S?JWejk przemyka się zdrowo i cało 
przez żelazne 1 nieraz okrutne tryby austriackiej ma
chiny policyjnej, sądowej, szpitalnej, więziennej 
a przede wszystkim wojsikowej i wojennej. 

Stara się wypełniać co do joty wszelkie choćby 
najbardziej bezduszne rozkazy i przepisy, a to wła
śnie sprawia, że pomimo najrozmaitszych tarapatów, 
w jakie wpada, wychodzi .ze wszystkiego cało. Bo 
przecież z formalnej strony on ma zawsze rację. 
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A w państwie opierającym się od „a" do „z" na for
maliźmie i formalistyce - formailna sprawa musi 
zawsze wygrać, choćby nawet jej formalność była 
tylko pozorna. 

Rzecz jasna Szwejk jest produktem genialnej in
spiracji Haska, mającym zapewne swój rodowód 
w takim czy innym autentyku (albo jeszcze lepiej -
w kilku różnych autentykach) a równocześnie pro
duktem całkowicie czeskim. On był przecież tylko 
emanacją owej całej masy ludzi mających zarówno 
zdrowy rozsądek jak i zdrowy i słuszny - z punktu 
widzenia czeskich interesów narodowych - pogląd 
na wojnę oraz na monarchię austro-węgierską i nie 
stanowił w tej masie żadnego jakiegoś specjalnego 
wyjątku. 
Równocześnie jednak Szwejk jest produktem pra

dawnym, którego rodowodu możnaby szukać jeszcze 

.. ja bardzo lubię rzeczy zakazane. Tak 
się zawsze zdarzało, iż sam nie wiem 

jak, a znalazłem się raptem w czymś za
kazanym". 

„ ... wielu rzeczy czynić nie wolno, ale 
ostatecznie można". 

„ ... publiczne słowo, to wstyd europej
ski". 

„ ... jeśli wesz jest malutka i ma zade
czek różowy, to jest samczyk". 

„ ... majeranek pachnie tak, jak gdy się 
wącha buteleczkę atramentu w alei kwi
tnących akacji". 

gdzieś u sławnego Ezopa Fryga czy u równie sław
nego „Marchołta Grubego a Sprośnego" czyli tego co 
to prowadził chłopsko-roztropkowe dysputy z samym 
Królem Salomonem. Późniejsze zaś rodowody szwej
kowskie, to średniowieczni golardzi i waganci, to 
rozne Dyle Sowizdrzały, bohaterowie czeskich, 
a właściwie środkowo-europejskich „Frantowych 
Praw" (ukazały się one w XI wieku, a dla wyjaśnie
nia wypada tu dodać, że czeski „Franta", to tyle co 
nasz Franek, tyle, że z owego „Franty" wziął się już 
wtedy polski „frant") to cerwantesowski Sanczo 
Pansa, to molierowski Scanarel, to diderotowski Ku
buś Fatalista, to beaumarchais'owski Figaro - i tak 
dalej i dalej. 

Ale nie tylko to. Jest w tym rodowodzie również 
każdy człowiek - zależny. A człowiek zależny aby 
móc przetrwać w swoim często nierównym konflik
cie z ludźmi od których zależy, musi właśnie z jednej 
strony starać się, by zawsze być ze strony formalnej 
w porządku, zaś z dTugiej, by zachować wobec owej 
swojej zwierzchniej zależności ironiczny dystans. 
A w tym dystansie mieści się właśnie - humor. Hu
mor jednak nie tylko drwiący z owej zależności, ale 
i przeciw niej się mądrze buntujący. 

I to wszędzie. 
W cesarsko-królewskiej monarchii oraz w cesar

skiej i królewskiej armii (w tym „i" chodziło o to, że 
Węgry miały swą własną strukturę wojskową) czło
wiekiem zależnym był przecież nie tylko Czech. Był 
nim także przedstawiciel niemal każdej innej naro
dowości, wchodzącej w skład już to tzw. Cislitavii 
(Litawa była rzeką, która rozgraniczała dualistyczną 
monarchię na część austriacką i węgierską, czyli ce
sarską i królewską) już to Translitawii. No a im stał 
niżej w hierarchii społecznej to znaczy im bardziej 
był zależny, to tym dzięlniej musiał się bronić prze
ciwko owej zależności przy pomocy swego ironiczne
go dystansu. 

I tak na przykład u nas na Podhalu słynęła kiedyś 
piosenka bardzo a bardzo „szwejkowska", chociaż 
wówczas o Szwejku nie było jeszcze ani widu ani 
słychu: 

„Cysarzu, cysarzu - najjaśniejszy panie, 
Dałeś mi siablicką - us. . . . . k się na nie!" 



Albo warto wspomnieć, jak to na Śląsku Cieszyń
skim rekruci śpiewali, oczywiście nieoficjalnie, · 
pewną piosenkę, przytaczaną zresztą również 
w „Szwejtku": 

„Czy tu będę, czy tam siędę -
Ja się wcale bił nie będę ... " 

We wszystkich zaś pułkach, w których służyli 
Polacy kursowała taka gadka: 

„Jeśli przeżyliśmy Solferino, to przeżyjemy i pana 
kaprala ... ". 

I tak d'alej. 
Tak więc Szwejk choć jest tak nieodłącznie zwią

zany z całą praską scenerią i wszelakimi Budziejowi
cami czy Pardubicami, to jednak ma przecież cechy 

ogólnoludzkie, wspólne rzecz jasna i nam. Jego zaś 
humor, polegający właśnie na owym ironicznym dy
stansie wobec rzeczywistości, to autentyczny humor 
człowieka zależnego, drwiącego jednaik wspaniale 
z owej zależności. I z czasem tą drwiną ją - unice
stwiający. 

Bo humor i śmiech były zawsze bronią słabszych. 
Gdy zaś do tego były jeszcze przybrane w odpowied
nią ramkę świętej naiwności i formalnego „wszystko 
przecież jest w porządku" - to broń ta wówczas 
stawała się nieraz bronią tak ostrą, że dzięki niej ci 
możni od których słabsi byli zależni przewracali się 
jak kukły. . 

Szwejk jednak to nie tylko „szwejkiada" z czasów 
pierwszej wojny światowej, która nota bene wobec 
drugiej wygląda dziś niemal jak idylla, - Szwejk 
to również walor ponadczasowy. 

A !który to walor ulkazuje, jak człowiek mały, 
szary i zależny może zgrabnie uchronić się przed 
zmiażdżeniem przez ową zależność - jeśli tylko za
chowa wobec niej ów mądry „szwejkowski" ironicz
ny dystans. 

BOLESŁAW SURÓWKA 

„ ... nie mogę zrozumieć, dlaczego waria
ty gniewają się, że każą im tam (w zakła
dzie) siedzieć. Taka tam p_anuje wolność, 
o jakiej nawet socjalistom się nie śniło. 
Można tam wrzeszczeć, ryczeć, śpiewać, 
płakać, pobekiwać, jęczeć, skakać, modlić 
się, fikać kozły, chodzić na czworakach, 
podskakiwać na jednej nodze, kręcić się 
w kółko, tańczyć, hopsać, siedzieć przez 
cały dzień w kucki i wdrapywać się na 
ściany. Nikt do nikogo nie podejdzie i nie 
powie: »Tego robić nie wolno, to nie wy
pada, tego się trzeba wstydzić, jeśli chcesz 
uchodzić za człowieka dobrze wychowa
nego«". 
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MOWI 
LECH WOJCIECHOWSKI 

Jestem reżyserem od 7 lat. Współpracuję stale 
z Teatrem Sląskim w Katowicach i Teatrem Polskim 
w Warszawie. Nie mam na swoim koncie prac mniej 
i bardziej ważnych. Wszystkie były i są dla mnie 
ważne. Zaróumo „Dwaj panowie z Werony", jak „Ra
dcy pana radcy"; tak samo „Fircyk w zalotach", jak 
„Ballada o tamtych dniach" czy „Henryk VI na ło
wach", „Poliejanci", „Ożenek", „Anioł na dworcu". 
„Pokojówki", „Parady", „Pan Jowialski" i „Szwejk". 
„Szwejk", oczywiście, jest szczególnie ważny. 

Teatr jest moją pasją (to samo twierdzą wszyscy 
reżyserzy i wszyscy aktorzy - i to jest prawda). 
Drugą moją pasją jest telewizja. W latach 1968-69 

byłem reżyserem DTV Katowice. Zrealizowałem tu 
z śląskimi aktorami szereg widowisk poetyckich i ta
kich, które zaliczane są do Teatru Telewizji („Będę 
mówić tylko prawdę", „Pasożyt", „Portret", „Mikro
megas", „W niewoli czasu"). W Telewizji Warszaw
skiej reżyserowałem m. in. cykl programów zatytuło
wany „Kobiety ich życia" (wg scenariuszy Barbary 

Wachowicz), poswięcony życiu uczuciowemu Mickie
wicza, Krasińskiego, Sienkiewicza i Kasprowicza. Z 
natury rzeczy, programy te miały szczególnie liczną 
obsadę damską. Wspominam tę pracę z głębokim sen
tymentem. 

W moim dorobku telewizyjnym przeważają kome
die. Nie jestem pewien, czy to tylko przypadek. Kie
dy byłem młodszy, wierzyłem, że uda mi się zmienić 
świat. Teraz także w to wierzę, ale jakby trochę 
mniej. Im natomiast jestem starszy, tym mocniej 
wierzę w oczyszczającą i uzdrawiającą siłę śmiechu. 
Wiele głupich spraw na tym świecie można odgłupić 
poprzez ich wyśmianie. Wiedział o tym Szwejk, po
nieważ Szwejk był mądry. Doprawdy bardzo mi go 
żal, że przyszło mu żyć w tak zidiociałym świecie. 
Ale Szwejk był mądry, więc się w duchu Ś'Tl'łiał. 

Smiejmy się, może będziemy mądrzejsi ... 

• 

RYSZARD ZAORSKI 
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MOWI 
KAZIMIERZ BRUSIKIEWICZ 

Prawie każdy ma czasem chęć uciec na trochę od 
siebie. Ja chciałem uciec nie tyle od siebie, ile od Ma
linowskiego, który już za bardzo rozpanoszył się w 
mojej pracy zawodowej i w życiu osobistym. Zdarzy
ło się nawet, że przedstawiono mnie w pewnym gro
nie: „To jest właśnie pan Malinowski... Przepraszam! 
Pan Brusikiewicz". 

Ale dokąd uciec? Znajomy, weteran wielu epok 
i wojen, z sentymenteT,n zwykł był 'wspominać c .. k. 
Austrię i jej monarchę. Twierdził, że ze wszystkich 
licznych Józefów, którzy kiedykolwiek zapisali się 
w historii Polski osobiście lubi najbardziej Franza 
Jose,pha - mimd jego usterek. Pomyślałem: a może 
by istotnie zakosztować smaku owej ~poki? I przy
jąłem zaproszenie do zagrania Szwe3ka w Teatrze 
Sląskim. 

Nie przepadam zbytnio za mundurem, drylem woj
skowym etc. (choć bywało się i Napoleonem, jak pa
miętacie, w sztuce „Madame Sans Gene"), ale prze
cież i Szwejk za nimi nie przepadał. Zajrzałem więc 
w dwie głębie: w głąb duszy własnej i Szwejkowej 

i od razu przypadliśmy sobie wzajem do serca. Ja do
ceniłem w Szwejku mądrość życiową i filozoficzną 
postawę, p1·zy pozorach ich braku, a Szwejk- chyba 
też musiał we mnie coś dojrzeć i docenić, skoro nasza 
koegzystencja na wszystkich ,próbach w teatrze roz
wijała się znakomicie. 

Spacery po mieście ... Nie bardzo poznaję Katowi
ce. Rozrosły się wszerz i wzwyż, wyładniały, nabrały 
kolorów, rozmachu i życia. Ja nie bardzo poznaję 
miasto, ale niektórzy ludzie mnie poznają. „Zaliczam" 
w drodze sporo uśmiechów, kilka ukłonów, także parę 
szeptów: „o, Malinowski, to jest... Brusikiewicz!" 
Młody człowiek o włosach Lorelei (tyle, że ona lubiła 
się czesać a on - chyba mniej) ustępuje mi nawet 
miejsca ,przed kasą w „Delikatesach" ... 

W Katowicach przybyło nie tylko domów i ludzi. 
Również - samochodów. Do jednego z nich, pędzące
go mi naprzeciw, zbliżam się trochę zanadto. Pech. 
Czerwone światło. Jakby jeszcze bardziej poczerwie
niało z gniewu. Zgrzyt opon. Młoda, gniewna twarz 
milicjanta. Czuję, że - niestety - zg.płacę mandat. 
Zaczynam dyplomatycznie, trawestując Szwejka: 

- „Gdy kogoś prowadzi milicjant, to taki moment 
w życiu jest ciężki" ... 

Zjawia się uśmiech w miejsce gniewu: 
- Pan Malinowski? Bardzo mi miło. Ale proszę 

uważać na przejściach! 
„Ca fe-Sport". Do mojego stolika podchodzi urocza 

brunetka. 
Czy mogę pana prosić o auto .. . 

Urwała, ale przecież wiem, że chodzi jej o autograf, 
nie o nowego „Fiata". A urwać musiała, bo oto odsu
wa ją na bok inna, tyczkowata nieco niewiasta o po
nurym wejrzeniu. 

- Z prasy! - oznajmia krótko i dodaje: - Ko
niecznie chciałabym poprosić pana o wywiad! Ale ro
zumiem dolę dziennikarzy i ,pozwalam rozprasować 
się prasie. 

- Ulubione role? 
- Obecnie: Szwejk. Zawsze to, co akurat na war-

sztacie. Mile wspominam m. in. siebie jako Profeso
ra w „Porwaniu Sabinek" i Karamanczela w „Zielo
nym Gilu". 

- Nie myśli pan nigdy o rolach, dla odmiany, tra
gicznych? 

- Jakoś się w nich nie widzę. Boję się, że ja bym 
umierał na scenie a publiczność umierałaby ze śmie
chu. Chyba ... chyba, żeby grać np. w „Czekając na 
Goddta", gdzie jest równocześnie i tragizm i komizm. 
Ale na ogół wystarczy mi, że życie bywa tragiczne ... 

- Wrażenia ze Śląska? · 
- Jak najlepsze. Tylko drobna wada: trochę za 

dużo sadzy w powietrzu. Wychodzę na ulicę w białej 
koszuli, wracam - w pasiastej, w dodatku jakby 
starszy o parę lat, bo węglowy pył wyrzeźbił mi ma-
lownicze zmarszczki na twarzy. · 

- Boi się pan premiery? 
- Jak ognia i to. z ciężkich dział. Ale staram się 

brać przykład ze Szwejka, którego żadne groźne dzia
ła i działania nie pozbawiały pogody ducha. Krzepi 
mnie też nadzieja, że przestanę teraz kojarzyć się lu
dziom z Malinowskim, a zacznę ... raczej z dobrym 
wojakiem. A przy okazji - pięknie pozdrawiam ślą
ską publiczność i życzę zaróumo jej, jak i sobie, żebyś
my wszyscy z przedstawień Szwejka wychodzili za
dowoleni! 



HENRYK SZLETYŃSKI 

Przygody Szwejka 
• na scenze 

teatru polskiego 
w roku 1930 

Przygody dzielnego wojaka Szwejka zjawiły się 

u nas dopiero w parę lat po opublikowaniu przez Ja
rosława Haska jego sławnej powieści. Ale nie ukaza
ła się jeszcze polska edycja w całości, brakło bodaj 
ostatniego tomu, gdy kilka naszych teatrów zaintere
sowało się adaptacją sceniczną. Od roku 1928 docie
rały już wiadomości o śmiałej inscenizacji Erwina 
Piscatora ze znakomitą kreacją Maxa Pallenberga, 
w tym czasie jednego z najgłośniejszych aktorów nie
mieckich. 

Na początku lutego 1930 wystawił Przygody dziel
nego wojaka Szwejka Teofil Trzciński, ówczesny dy
rektor Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. Po
siadał niemałe atuty do podjęcia tej pracy: miał dos
konałe rozeznanie w realiach, był smakoszem karyka
tury i artystą obdarzonym wyjątkowym talentem na
śladowania i cienkiego parodiowania. Być może iż 

brakło mu jednakże skłonności do uwydatniania uo
gólniającego sensu utworu. Oglądając jego wystawie
nie w przejeździe przez Kraków doznałem pewnego 
zawodu. Spektakl wydał mi się suchy. Był nie tyle 
druzgocącą satyrą na głupotę wojny, frazeologię 

państwowo-monarchistyczną, tępotę biurokratyzmu 
i militarnych reguł, ile ciągiem perypetii pewnego 
żołnierza-szeregowca. Możliwe iż przyczyna tkwiła 

również w ujęciu tekstu teatralnego przez autorów, 
trudno mi o tym sądzić po tylu latach. 

Ale w przedstawieniu tkwił ten mocny atut, że bo
hatera Haszkowego grał bawiący dłuższy czas na 
występach w Krakowie Stefan Jaracz. Ponadto 
Trzciński ipiał świetny pomysł angażując do roli Dok
tora Grunsteina Leona Wyrwicza, który od wielu lat 
nie pracował w teatrach, uprawiając z wielkim po
wodzeniem swój teatr jednego aktora i dając świetne, 
oplatane swoistym humorem obserwacje typów gali
cyjskich, zarówno zamierających jak i współczesnych. 

W pół roku potem ta sztuka ukazała się na scenie 
warszawskiego Teatru Polskiego. Dyrektor Szyfman 
zaangażował obydwu protagonistów krakowskich, tj. 
Jaracza do roli głównej, Wyrwicza do owego brawu
rowego epizodu. Reżyserował Karol Borowski, deko
racje stwor ł Karol Frycz. Na afiszu napisano: „po-

dług powieści J a r o s ł a w a H a s z k a. Opracowanie 
sceniczne Mariana Hemara". A tali uczestnictwo pióra 
Hemara było co najwyżej bardzo nikłe, zdaje się, że 
do istniejącego już tekstu dopisał jedną scenę. I kiedy 
po którymś spektaklu Stefan Jaracz z powodu paro
dniowej niedyspozycji nie mógł występować, sprowa
dzono samolotem Ludwika Czarnowskiego, wyko
nawcę roli Szwejka w wystawieniu lwowskim, a o go
dzinie 17-tej odbyła się z przybyłym próba, od godzi
ny 20-tej spektakl toczył się bez jakichkolwiek prze
szkód, które wyniknęłyby w przypadku różnic mię
dzy wersją krakowsko - lwowską i warszawską. 

Sprawa znalazła kąśliwe odbicie w korespondencji na 



łamach „Wiadomości Literackich" i gdzie indziej. 
O jednakowości tekstów świadczył przede wszystkim 
fakt, że nie miał żadnych kłopotów Stefan Jaracz, nie
omal bez przerwy przebywający na scenie; douczył 
się tylko dopisanej przez Hemara sceny, zresztą 

wzbogacającej spektakl. 
W tym czasie korzystałem z letniego urlopu i do

wiedziawszy się, że Teatr Polski doangażowuje do tej 
premiery aktorów, zgłosiłem się wraz z moim przy
jacielem Bogdanem Wasielem. Borowski obsadził nas 
w rolach symulantów - razem ze Stanisławem Da
niłłowiczem i EugeniUS'Zem Poredą. Scena, w której 
uczestniczyliśmy pozwoliła nam rozkoszować się 

przepyszną pół-karykaturą Wyrwicza w roli au
striackiego Stabs-Arzta. Ale przede wszystlkim pa
trzyliśmy ·na Jaracza - na próbach i na przeds:tawie
niach. Ćwierć wieku przedltem ten wielki aktor służył 
w wojsku austriackim jako Einjahrig-Freiwilliger (po 
ćwiczeniach w roku 1908 dorobił się stopnia kaprala). 
Posiadał zatem biegłość w postawach, gestach, manie
rach c. k. armii Franciszka Józefa i potrafił roztaczać 
warstwę obyczajowo-nastrojową, darząc nas pod~ 

czas prób krótkimi a !kapitalnymi opowiadaniami 
czerpanymi z lat kiedy odlsługiwał swoją żołnierkę. 

Szwejk Jaracza działał szczególną, utajoną kpiną, 
niby niewidocrzną, płynącą podsikórnie - przy ogrom
nym spokoju. Kiedy to piszę, słyszę prostotę powta
rzanego przez Szw.ajka - Jaracza wykrętu: „J a mam 
reumatyzm". Jakby mówił: „Przecież to naturalne 
i wiadomo, że tak jest". Słowem, naiwność przykry
wająca przebiegłość. Bohater Jaracza był mądrym 
plebejuszem, rozporządzającym bronią, którą, nie na
rażając się na zamknięcie w więzieniu, protestuje 
przeciw prądom postępującym sprzecznie z rozsąd
kiem i z moralnością. 

Widowisko Teatru Polskiego odegrano 79 razy, co 
w tamtym okresie, zważywszy .jeszcze iż szło ono 
w miesiącach letnich, było ogromnym sukcesem. 

Odnotujmy jeszcze: Porucznika Lukasza grał Bole
sław Mierzejewski. Rola leżała na nim jak ulał. Za
równo mundurowo i w sposobie bycia, jak i wew
nętrznie - w przeikazaniu lekkoducha, wbrew włas
nej świadomości zaplątanego w różne wydaTzenia 
i awanturki. 

Henryk Szletyński 

• 
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