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JAROSLAW HASEK 
(1883 - 1923) 

Daleka to postać od pomnikowej monumentalności. Zdefinio
wanie prawdziwej osobowości Haska jest niemal tak samo tru
dne i skomplikowane jak jednoznaczne określenie jego bohatera 
- Szwejka. Może właśnie dlatego, że ów dobry wojak ma tak 
wiele rysów swego twórcy. 



Hasek urodził się w rodzinie nauczyciela w Pradze, jako pod
dany cesarza Austrii. To miasto, w którym spędził większą 

część swego życia i państwo, w którym dorastał znacząco wpły
nęły na kształtowanie się osoby Haska. Mając 17 lat zadebiuto
wał on w prasie, dwa lata później definitywnie kończy swą edu
kację jako absolwent Akademii Handlowej w Pradze, zaś w 1903 
roku porzuca pracę w banku i wydaje pierwszy i ostatni zara
zem tomik wierszy Okrzyki majowe. W życiu Haska prawdziwą 
pasję obok pisarstwa stanowiły wędrówki. Ruszał sam, bądź 
z przyjaciółmi na Słowację, do południowych Czech, na Bałkany, 
w Tatry, na Węgry. Eskapady te miały najczęściej formy pie
szych wędrówek, których uczestnicy spali w stodołach, pod go
łym niebem, nie troszcząc się o jutro, żyli z dnia na dzień. Dla 
Haska był to okres zbierania doświadczeń, spożytkowanych naj
pełniej w przygodach Szwejka, który także nieustannie jest 
w drodze. 

W krótkim czasie Hasek staje się cenionym współpracowni
kiem praskich gazet, więcej ma zamówień niż jest w stanie na
pisać, a jego systematyczności pisarskiej nie sprzyja tryb żyćia 
typowy dla ówczesnej cyganerii. Hasek jest stałym bywalcem 
praskich szynków, oddaje się wraz z przyjaciółmi nocnym hu
lankom i pijatykom bulwersując miejscowych filistrów. 

Postawę pisarza bliską w tym czasie anarchizmowi (był sta
łym współpracownikiem anarchistycznych pism), dob:rze oddają 
dwa momenty z jego życia. W 1909 został Hasek redaktorem 
czasopisma Swiat Zwierząt i zamieszczał tam m.in. zmyślone in
formacje na temat życia zwierząt, a także z całą powagą opisy
wał zwierzęta, których istnienie było wytworem jego własnej 
wyobraźni. 

Inną mistyfikacją o znacznie poważniejszym wymiarze była 
z:~łożona przez pisarza i jego towarzyszy w 1911 roku Partia 
umiarkowanego Postępu w Granicach Prawa, ktÓ'ra wzięła 

udział w wyborach w 1912 roku wyst~wiając Haska jak~ swego 
kandydata. Program partii, samo jej . założenie było_ oczywistą 

kpiną z systemu i treści wyborów parlamentarnych c.k. Austrii, 
o czym świadczą choćby hasła Y:'Ył?orcze: Obiecujemy zapobiec 
trzęsieniu ziemi w Meksyku! Każdy wyborca otrzy.tna kieszon
kowe akwarium. Hasek otrzymał w wyb.arach 45 głosów. -

Po wybuchu wojny pisarz dostaje powołanie do wojska i tra
fia do 91 pułku piechoty w Czeskich Budziejowicach. Tam styka 
się z ludźmi, którzy użyczyli mu nazwiska, losów i charakterów 
przy pisaniu Szwejka. Przełożonymi Haska w wojsku byli kpt. 
Sagner i por. Lukasz, zaś ordynansem porucznika był młody 
chłopak o nazwisku Straslipka, kawalarz i gawędziarz - jeden 
z prototypów Szwejka. Samo nazwisko dla swego bohatera Ha
sek najprawdopodobniej „pożyczył" od niejakiego Josefa Szvej
ka, który mieszkał w tym samym co Haskowie domu w Pradze, 
a następnie był dozorcą kamienicy mieszczącej gospodę U Kali
cha. Gwoli prawdy trzeba wspomnieć, że pierwsze, krótkie utwo
ry, których bohaterem jest praski frant - Szwejk powstały 
jeszcze przed wybuchem wojny. 

Sam Hasek też ma w biografii niejeden szwejkowski rys: 
symuluje niezdolność do s łużby liniowej, dekuje się w inten
denturze, WTeszcie korzystając z nadarzającej się okazji składa 
na froncie broń i wraz z grupą ok. 500 Czechów staje się jeń
cem rosyjskim. Po pobycie w obozie trafia do legionu czeskiego 
organizowanego pod egidą caratu, a kiedy po wybuchu rewolucji 
wojsko czeskie wstrzymuje się od czynnego jej poparcia Hasek 
nawiązuje kontakt z czeskimi komunistami i zdecydowanie opo
wiada się po stronie bolszewików. W latach 1918-20 pełni na
wet wysokie funkcje polityczne w Armii Czerwonej. Te wojen
ne lata to wyjątkowy okres w życiu pisarza. Zrywa on z postawą 
kpiarza, mistyfikatora i wesołka, przestaje pić. Jest człowiekiem 
„serio". Po powrocie do niepodległej już Czechosłowacji w koń
cu 20 rOlku Hasek wraca jednak na poprzednie ścieżki, a pobyt 
w Armii Czerwonej nie przysparza mu zwolenników w kręgach 
literackich i rządowych. 

Ostatnie lata, kiedy aktywność pisarza jest ograniczana coraz 
bardziej przez pogarszający się stan zdrowia, to usilna, pośpie
szna, pmwadzona jakby w przeczuciu zbliżającego się kresu 
praca nad tomami Szwejka. Dzieło pozostało niedokończone. 

Hasek zmarł 3.I. we wsi Lipnica, w której mieszkał od 1921 ro
ku. ,Tego prascy przyJaciele w większości nie zjawili się na po
grzebie, zawiadomienie o nim potraktowali jako jeszcze jeden 
żart wesołka. 

(z.b.) 



Kim jest Szwejk? 

Kim więc jest Szwejk? Jeśli nie jest sługą bez pana, ani wa
riatem czy błaznem, ani współczesnym głupim Jasiem, czy też 
małym czeskim człowieczkiem - kim wobec tego jest? Szwejk 
jest Szwejkiem. Jest to postać, która musi być rozważana i ana
lizowana w kontekście światowym, nie wyjaśni jej samo tylko 
powoływanie się na bohaterów Diderota, Cervantesa, Rabelais'go 
czy Costera. W haskowej anabazie widzimy Szwejka jednocze
śnie jako poczciwca i mądralę, jako wariata i głupca, uznanego 
przez państwo idiotę i podejrzanego przez państwo buntownika, 
symulanta i chciwca, szpiega i lojalnego obywatela. Jeśli raz 
widzimy go jako głupca, kiedy indziej zaś jako mądralę, raz jako 
sługę, to znów jako buntownika itp. chociaż zawsze pozostaje 
tym kim jest, jego zmienność, nieuchwytność i „tajemniczość" 
wypływa z tego, że jest częścią systemu, systemu podważają
cego i podważanego, opierającego się w ogólnym założeniu na 
tym, że ludzie podają się za tych, którymi nie są i gdzie dlatego 
centralnymi postaciami muszą być oszust i kontroler (rewizor), 
i gdzie systematyczna mistyfikacja jest jedną z cech tego sy
stemu. 

Szwejk jest postacią systemu stworzonego przez c.k. Austrię, 
który opiera się na tym, że połowiczność i niechlujność są jego 
siłą napędową: kto rozumie rzeczy serio i dosłownie, odkrywa 
jego absurdalność, będąc jednocześnie absurdalny i śmieszny 
w swoim działaniu. W przedstawionej przez Haska rzeczywisto
ści zwierzchność jest przeświadczona, że jej podwładni są oszu
stami, symulantami, pieniaczami i zdrajcami ojczyzny, podczas 
gdy lud dostrzega za maską urzędowej powagi swoich zwierzch
ników jedynie śmieszne i komiczne figurki; jest to system, 
w którym maska, maskowanie się i zdzieranie masek jest jed
nym z podstawowych stosunków między ludźmi. 

Karel Kosik 
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TRAGICZNY PROTEST 

... życie jako dążenie do wolności, nasyca ludzkie po
szukiwania wewnętrznym sensem. To, co jest na zawsze 
niewolne, nie wybierające, może pozostać tylko nierucho
me, zamknięte w sobie, bez szansy wyjścia; w horyzon
cie czasowym mogą w stosunku do niego być prawdziwe 
słowa: „Gdyby tego nie było, nie czyniłoby to żadnej róż
nicy" - mogłoby to być pustką i jałową częścią nocy. 
Ale nie taka jest egzystencja ludzka, jeżeli zyskuje ona 
zadanie wypracowania sobie wolności. Jest ona wtedy 
otwarta dla czasowej przygody w samodzielnym, burzli
wym przedzieraniu się przez świat; wybierając swoje 
dzieje, może ona wierzyć, że własnych jej śladów „nigdy 
ziemskie dni nie pogrążą w eonach nieświadomych". Wol
ność nadaje poszukiwaniu sens twórczy, niewątpliwy, 
chociaż nie nieomylny. Ludzki wybór istnienia „jest" 
dążeniem do światła. 

Pracować nad ludźmi w tłumie to wydobywać ich 
z tłumu, zaostrzać ich widzenie tak, aby potrafili dostrze
gać dystynkcje indywidualności, podnosić ich z pokornej 
czołobitności i czynić ich zdolnymi do sprostania fałszy
wej potędze rzeczy, której monstrualne wymiary wyni
kają bez reszty z mylącego dodawania do siebie wielu 
pojedynczych, skończonych, osobowych jaźni. Lud może 
zdobyć się na przemawianie i na śmiałość tylko wtedy. 
gdy jest złożony z egzystujących indywidualności, które 
ośmielają się przemawiać swymi własnymi głosami. 



Jednostka, która wybiera siebie jako po prostu jedną 
istotę i staje o własnych siłach, musi sobie uświadomić 
nie tylko trudną pozycję owej wyłącznie - jedyności, 
a więc samotności, ale także naturalną negację swego tła. 
Człowiek taki musi się liczyć z podejrzeniami i przesą
dami tych, ktprzy, są w tłumie i dążą do zdegradowania 
go do wspólnego pluralnego mianownika albo też do usu
nięcia go ze swego horyzontu. W takim wrogim otoczeniu 
musi on walczyć o własną przewodniczą wizję, o idee, 
które mogłyby mu zapewnić niezależność. Teraz może 
się dla nas stać zrozumiała atrakcyjność idei dla ludzi, 
którzy w oparciu o nie przeciwstawiają się innym. Idee 
są belkami do ·zbudowania niezależnego domu na pustyni, 
mogą też być narzędziami do zahamowania naporu tłumu 
i orężem dla obrony swej własności. Człowiek poza tłu
mem może polegać tylko na charakterze przejawiającym 
się w jego czynach i na wizji przejawiającej się w jego 
ideach; w niezawłaszczonej sferze wydarzeń może być dla 
niego najodpowiedniejszą postawą przygotowanie się na 
to, że umrze z głodu, że zostanie ukamienowany - albo 
na jeszcze gorsze ewentualności. A jednak musi m1ec 
wzrok ciągle zwrócony ku przyszłości; to z przyszłości 
mogą nadejść idee, aby przełamać jego obecną izolację, to 
ku przyszłości zwrócona jest każda, niepokojąca dla tłu
mu, nowość, oczekująca, aby czas ją potwierdz.ił, aby 
zwyciężyła i mogła pracować nad owymi ludźmi zagu
bionymi w teraźniejszości. W ten sposób dokonuje się 
zjawisko polegające na tym, że ludzie niezależni przygo
towują postęp, że są oni emisariuszami, „bojownikami na 
wysuniętych placówkach", wypatrującymi jutra. 

Zygmunt Adamczewski Tragiczny protest 

przekład Zygmunt Kubiak 

Warszawa 1969 ss. 206-207, 230-232. 

O Humorze 

Humor powstaje ze wstydu. Cierpienie uznawane jest 
za słabość, sentymentalne, melodramatyczne. Banalne. 
Nieliterackie. Wielkie słowa, patetyka, okazuje się nie
naturalna w rzeczywistości. Zostaje tam udaremniona, 
skompromitowana. Skompromitowane słowa - to jedno 
ze źródeł humoru. Świętość i czystość cierpienia nie po
trafią utrzymać się przy życiu, w rzeczywistości. Nieosią
galność świętości, nasza porażka z nieziszczalnym - to 
inne źródło humoru. 

Wstydzimy się siebie. Nasze najgłębsze wnętrze jest 
nieziszczalne. Sen nigdy nie będzie w tym samym mo
mencie rzeczywistością tym bardziej życiem. Humor pow
staje z tego umierania snów. „Wszystko to jest grą". Bro
nić się śmiechem przed rozpaczą - udawać nierealność 
rozpaczy. Humor to sprawa intelektu. I przewodzi inte
lektowi. Humor nie jest żywiołowy. Powstał poprzez ob
serwację, historyczne doświadczenie. Humor to świado
mość o bezskutecznym i uporczywym powtarzaniu się. 
( ... ) Nowoczesny humor jest bez śmiechu. Mianowicie, 
rozpacz, owa połowiczność humoru, zostaje tu pokonana. 
Wyczuwa się absurd, ale się z niego nie śmieje. Ale też 
i nie jęczy. Nowoczesny humor jest pogodną rozpaczą, 
która może być uwieńczona pogodną nicością. Nie ma on 
już nawet stosunku do patetyki. Nie wyśmiewa. Nowo
czesny humor jest być może postawą przyzwyczajenia 
do rozpaczy. ( ... ). 

Nowoczesny humor przedstawia świat alogiczny, irra
cjonalny, absurdalny, bez względu na to czy rozśmiesza. 
śrriie~h ni.e jest celem, a nawet dąży się ąo wyrug~'wapia 
śmiechu. Ile taki humor zawdzięcza .. :W~FY.qowi, . p9rażce 
ze świętością? Czy doprawdy człow;ięk.totąlnie, przeobraża 
się w .intelektualną istotę - czy też · jednak.patetyka .jest 
jego przyszłością? 

( ... ) Humor obecnie jest wolny od śmiechu, bo nie ma 
ciasu na . śmiech, również dlatego, że śmiech jest jakąś 
niedoskoriałością, łatwizną, a nie wolnością. Humor, skła-



niając się ku odwadze, staje się być może naszą główną 
siłą. Trudno wyobrazić sobie człowieka wesołego, nie gó
rującego wciąż nad innymi. Humor to władza, niezni
szczalna, usunięta jest nawet jakakolwiek ewentualność 
spisku. Humor na swej drodze rozwoju wytępił wszelkie 
spiski, największy spiskowiec. 

I tutaj oczywiście, rezygnując ze śmiechu, patetyki, 
staje się on namiętnością, rzeczywistą namiętnością. 
Dzięki niemu świat osiąga prawdziwą potęgę. Przestał on 
już być samounicestwieniem, stał się metodą, unicestwie
niem unicestwienia. 

Humor jest intelektualny, produktem intelektu, bo in
telekt jest świadomością śmierci. (Tu są też korzenie 
wstydu). 

Zeljko Falout O humorze, etyce i obrazach. 
Odra, lipiec-sierpień 1982. 

W dzisiejszych, sztucznych, stresujących czasach, kiedy spro
wokcwaliśmy konieczność udawania wobec udawania z zazdroś
cią i niedowierzaniem patrzymy na Szwejka, kt,ó~y na sztucz
ność świata odpowiadał wygłupem. Zazdroscił mu tego 
najprawdopodobniej i Hasek, którego Szwejk jest nie tyle do
pdnieniem, co nie zrealizowanym marzeniem. 

Maria Sztokfisz 
Polityka, 26.III.1983, nr 13 

Szwejk w teatrze 

Polski przekład Przygód dobrego wojaka Szwejka powstał na 
przełomie lat 20 i 30. Autorem jego był Paweł Hulka-Laskow
ski. 'I'emat powieści, jak i osoba tłumacza spowodowały, że utwór 
I-faska łączony był z nurtem literatury pacyfistycznej i takimi 
głośnymi dziełami jak Na zachodzie bez zmian Remarque'a, 
Ogień Barbusse' a czy Wojna Renna. Szybko też dotarła do Polski 
wieść o słynnej inscenizacji teatralnej Szwejka dokonanej 
w Berlinie przez Erwina Piscatora. Po raz pierwszy w Polsce 
Szwejka w teatrze pokazano w 29 r. w Łodzi w reżyserii Leona 
Schillera. Wydarzeniem lata 1930 była premiera Szwejka w Te
atrze Polskim kierowanym przez Arnolda Szyfmana. Tytułowe
go bohatera zagrał Stefan Jaracz. Spektakl miał 79 przedsta
wień, co oznaczało w tamtych czasach bezsporny sukces. Ada
ptację powieści Haska zagrano także we Lwowie, Krakowie 
i Poznaniu. 

Po WOJme mimo licznych wznow1en pow1esc1 nie była ona 
adaptowana na scenę. Dopiero w 1963 roku dokonali tego Boh
dan Czeszko i Jerzy Rakowiecki w Praskim Teatrze Ludowym 
w Warszawie, a pierwszym powojennym Szwejkiem był Roman 
Kłosc wski. W następnych latach zagrano Szwejka również 
w Szczecinie, Teatrze 7,15 w Łodzi, w Katowicach (z Kazilnie
rzem Brusikiewiczem w roli tytułowej) i jeszcze raz w Łodzi 
w Teatrze Powszechnym, ponownie z Romanem Kłosowskim -
Szwejkiem. · 

Oprócz tego kilkakrotnie podjęto próby pokazania losów 
Szwejka w postaci monodramów, a także w forlnie musicali 
w teatrach muzycznych. 

W ostatnim czasie powstał też nowy przekład powieści Haska 
autorstwa Józefa Waczkówa. Obok wielu zmian w stosunku do 
przekładu Hulki-Laskowskiego poczynionych w samym tekście 
tłumacz zaproponował także nowy tytuł, który brzmi Tarapaty 
dzielnego żołnierza Szwejka. 



Utwór Has.ka jak każde dzieło niedokończone pozostawał 
przez wiele lat gratką .dla różnego rodzaju „dopisywaczy". Po 
śmierci pisarza próbowano dokończyć powieść korzystając z po
mocy okultystów, którzy w trakcie seansów mieli zapisywać sło
wa dyktowane przez przywołanego ducha artysty. O ile tę próbę 
zakończoną, co oczywiste, fiask.iem trudno traktować poważnie, 
to warto wspomnieć o kilku innych. 

W 1924 dokończenie Szwejka dopisał Karol Vanek, ale nie 
zyskał sobie uznania. Nowe przygody Szwejka osadzone w re
aliach II wojny świato·wej wyszły także spod pióra radzieckiego 
dramaturga Morisa Słobodskoja. Najgłośniejszą, a zarazem bar
dw kontrowersyjną próbą zmierzenia się z postacią Szwejka był 
dramat Brechta pt. Szwejk. Jego prapremiera świato,wa odbyła 
się w Polsce w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy w 1957 
roku. Postać tytułową kreował Aleksander Dzwonkowski. 
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krawieckiej damskiej: Gabriela Olszewska 

krawieckiej męskiej: Marian Kozłowski 

fryzjerskiej: Elżbieta Nitkowska 

stolarskiej: Józef Zamyślewski 

rekwizytorskiej: Henryk Thom 

szewskiej: Jan Brodowski 

główny elektryk: Tadeusz Sziming 

Kierownik administracyjno-gospodarczy 
Julian Brac 

Kierownik działu organizacji widowni 

Romuald Buczkowski 

Kasa teatru czynna codziennie od godz. 10-12, oraz od 17-
-19 (tel. 234-76). Dział organizacji widowni przyjmuje zamó
wienia na bilety codziennie od godz. 8-15 (tel. 234-77). 



Cena 20 zł 
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Sezon 1982/83 


