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. ubiegłym roku przypadła setna rocznica urodzin W i pięćdziesiąta rocznica śmierci autora Przygód 
dobrego wojaka Szwejka. Urodził się 30 kwiet·· 

nia 1883 rOlku w Pradze jako syn nauczyoiela . W Pra 
dze spędził większą część życia. Już jako siedemna
stolate'k zadebrutowa·ł w pras ie , był wtedy studentem 
praS'kie'i Akad emi i Handlowej. Ukończył ją w dziewięt

nastym roku życi<i. Po trzech latach porzuoił pracę w 
ba-n.ku. Wydał wtedy swój jedyny tomik poetycki 
Okrzyki majowe. Samotnie i z przyjaciółmi, pieszo albo 
przygcdnyrni środkami lokomocji zwędrował Bałkany, 

Czechy, Słowację, Węgry, Tatry. Żył z dnia na dzień, 

chłonął życie, zbierał (czy świadom i e?) materiały i do
świadczeniia, które owocowały potem ponad tysiącem 

o-powiadań dl'>Ukowanych w najróżniejsizych pi smach 
i pod różnymi pseudonimami, a przede wszyslkim w 
wał'stwie obycz-ajowej Przygód.„ 

Szybko poznały się na jego talencie gozety i cza
sopisma pra S'k•ie, zasypywano go zamówieniami, któ
rych często nie ·realizO'Wał. Mistyfikacje, anarch izm 
i.„ hulanki Hcrs21ka stały się legendą. Redagował m.in. 
„$wiat Zwierząt", s-twoozył tam c-ałą własną mena
żeflię, ze śmiertelną powagą wymyślał i opisyw-ał 

zW'ie'"1:ęta, których „świat nie widział", a które stwo
rzyła wyobraźnia Haszk a. Zatożył - z równą powagą 
- w 1911 roku Partię UmioJlkowanego Postępu w Gra
nicach Rrowa, jawną kpinę z wię'kszości le~alnych 

partii c.k. Arus.tro-Węg ier i ich systemu parlamentar
nego. Był jej kandydatem w wyborach w 1912 rok·u 
pod hasłami: Obiecujemy zapobiec trzęsieniu ziemi 
w Meksyku i każdy gło.sujący otrzyma k'ieS1Zonkowe 
okiwariuni. Zdobył 45 głosów. 

Był na wojn ie. Pomo ! prawdziwego kapitana Sag
nera i porucznika Luka ~za, był w Czes•kich Bud7Jiejo
wiicach, symulował nie 2id olność do służby, dekował 

się, złożył broń, poddał się (w kilkusetosobowej gru
pie) Rosjanom. Z obc·zu jenieckiego poszedł do legiio
n•u cze skiego powstając ego pod ccrrsk>im protekt-ora
tem. Legiony nie popi era ł y rewoluaji; Haszek z czes
kimi komunist-ami staje po stronie bolszew.ików. Staje 
się żołnierzem Armii Czerwonej. Zrywa z postawą mi
s•tyfikatora . Jest żołn~erzem, redaktorem gCl'zet i ko
mis-ar-zem poli tycznym. 

W 1920 roku wr-aca do Pragi, wraca także „do sie
bie" przedwojennego, nie ma jednak łatwego życia; 

es1dbli shment niepodległej już Ozechosłowac}i nie 
może mu zcrpomn1ieć wojen nych wyborów i postaw. 

Przygody~ .. zaczynają się ukazywać od 1921 l'Okiu, 
os1atni tom ujrzał światło dzienne w 1923 roku. Ha
szek nie ukończył d ·zieła. Zmarł w Lipn '.cy nie opodal 
F\ragi, gdzie p01Wstało jego dzieło, w dniu 3 styomia 
1923 rok u. P.rzyjaciele uznali wiadomość o śmierci 

Haszka za jego kolejny żarl i„ . n ie przyszlti na pogrzeb. 

eatr nie mógł pl"zejść obojętnie obok Szwejka. 

T Znana jest słynna inscenizacja Erwina Piscatora. 
Własną dramatyczną wersję da ł t akże Brecht 

w sztuce Szwejk (grana także w Teatrze Dramatycz
nym w Warszawie w 1957 roku z Ałe'ksondrem Dzwon
owskim). 

Polski przekład - dzieło Pawła Hulkii-Laskowskiego 
- ukazał się w latach 1929-31. Fli erwSIZą inscen bzację 

pr.z eds.tawił (1929) w Łodzi Leon Schiller. 79 przed
stawień osiągnęła adaptacja w Teatrze Polsk·im pod 
dyre kcją Arnolda Szyfmana w 1930 roku ze Stefanem 
J.araczem. Szwejka grały ta kże teatry w Krakowie, 
Lwowie i Pomaniu. 
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Rys. O. Boudy 

Po wotnie dopiero w 1963 rok•u pows·tała polska 
adaptacja powieści: w Teatnze Ludowym w WarSIZa
Wiie zagran-0 Szwejka w adaptoc-ji Bohdana Czes21ki 
i reżyserri Jerzego Rakowiieck•iego z Romanem Kło

sowsk·im w roli tytułowej. Pow.stało potem ponad 15 
różnych adoptacji; na dużą scenę, jolko monodram, 
a nawet muS<ical. Grano je m.·in. w Szczeoin1ie, Łod21i, 

w Katowicach (z Kazimie11Zem Brusikiiewiczem) i zno
wu w Łodzi (Teatr Pows.zechny) z Romanem Kłosow

s·kim. W 1983 roku Szwejk wrócił ·znD'Wu na licz;ne sce
ny polskich teatrów. 

W lotach sie'CJemdziesiqtych powstał w Polsce nowy 
przekład powieści A·utor - Józef Waczków - po
czynił wiele zmfon w tekście w stosun-ku do prze
kładu P. Hulk•i-La.skowskfiego i zaproponował riowe 
bnzmienie tyt•ułu: Tarapaty dzielnego żołnierza Szwejka. 

W ybierając do realizacji adaptację autorstwa zna
flego pisarza (i żołnierza!) Bohdana Czeszki i 
wytrawnego reżysera Jana Bratkowskiego T·eatr 

im. J. Osterwy wybrał rzec.z chyba najtrudniejszą, ale 
niosącą posłonoie najisltaln·iejsze - jasno 1i jednoznactm1ie 
antywojenne. Mniej tu miejsca na ośmieszającą bła

zen-odę i humor, więcej na myślenie posługujące się 

Haszkową mądrością. Trrzeba przeciws·tawić s•ię ma
lown'iczości wojny, atrakcyjnośc· i „wspaniałej wojaczki", 
trzeba nie tylko ukazać grozę i nieszczęście wojny, 
ale - i to jest chyba Has21kowa mq!Cłrość i posła

nie - przekonywać, że w oj n a to rzec ,z g ł u -

pia. 
(J.S.) 



AUTOR I DZIEŁO 

Autor Przygód dobrego wojaka Szwejka był i pozostał 

w recepc}i k•rytycZ'nej pos.tacią ze wszech miaf kon 
tro;we.rsyjną. Cygan i mitoman, wagabunda i anarchi
si\a, geniusz i błazen, satyryczny epik zmie.rzchu c. k. 
monarchii i wyroz·iciel czeskiego stosunku do wojny, 
polityk nie dotrzymujący zobowiązań i małżonek dwu 
l<:abiet gorszący mieszczańskich mOl"a'łistów, alkoholik 
daremnie poszukujący porozumienia z żyoiem i wspa
nklły uważny tego życia obserwator. Był wszystkim 
po t<·osze i daremny jest trud wznoszenia pomn iko
wych ·kreacji Jawsława Haszko, przykrnwania jego 
bogatej i pełnej sprzecznośoi oooboWC>ści do rocmi
oawych i patr:otycZ'nych zamówień. W jego życiu nie 
sposób dosw~ać się znamion działań przemyślanych 

i konsekwentnych, wy.11>ikających z plonu wczeŚ<lliej 

przygotowanego i starannie dopasowanego do zamie
rzonego postępowania. W przys;:łość niosło go samo 
życie, podda1wał się jego falom, Z'm'ierizaljąc do kresu 
swej egzystencji j'.Jko do jedynego punktu, który zda
wał s·ię dostrzegać( ... ). 

światowa kariera Przygód dobrego wojaka Szwejka 
odbyło się w osobliwych i skompłikowcrnych warnn
kach. W latach dwutii!iestych, kiedy powieść powstała 
i zyskała sobie niezwy.kle życ.zliwe przyjęcie czytelni
ków, ozes·ka kfytyk-0 liter·acka potraktowało utwór o
zięble i niechQ!nie. Mówiono o wulgomości dZ>ieła, 

o ,,niel1iteradkiośd" powieśoi, o jej negatywnym wpły

wie wychowawczym . W ok!resie, kiedy czes·ka po
wieść m1i eszcZ'ańs•ka formowała legendę legionów cze
chosłowackich, legendę zwycięskiego końca wojny, 
krz.ewiła sławę bohaterskich czynów wojsikowych da · 
kononych w Rosji, pOWtieść Has.2lko było po prostu 

Rys. L. Rady 

nietaktem. Oficjalna krytyka czesko ( ... ) atakowała po
wieść za n•itritizm, lekcewożen'ie ideałów bohaterstwa 
i walk•i o wolność, łączyła te błędy z przeszłością 

au!Ofo, byłego komisor.za 5 Armii Sy.beryjSlk:iej. I choć 
kfytyka leWicC1Wa, główn'ie Juriusz Fi002ilk oraz Josef 
Hora, uSJiłowało przełamać zmowę milczenia i zaklę
ty k·rąg qpin:ii o d:ziele Ha.s21ka jako o utworze ludo
wego humory·sly, co prawda godnym uwagi, ale mar
gines10wym, n'iczeg·o i·stotnego w recepcji Przygód ••• 
zmienić n1ie było można. Pewnego wyłomu dokonali 
na.tom.iast n'iemieccy pisa.nze i k!rytycy prascy, Max 
Brod oraz dr Alfred Fuchs. Ich głos zabrzmia,ł s.ze
rzej n'iż Z>ndkom1ite odczytcmfe dziieła )XlZe'Z komuniis
tyczinego pisarza ozesk!iego Ivana Olbrachta. Prascy 
Niemcy przygotow-01i również przeik.tad ( ... ) pióra Gre
ty Re•iner oraz wydali go w pras·k;ieij oficynie A. Synka. 

Flier·ws"Za część powieści znalazła się w anldlog i i 
h'UmOl"u świiotowego, którą S'porząd21ił Roda Roda i 

·właśnie ten ITogmenl wzbl..d1!ił uwagę Kurta Tuchol
-skiego, kitóry n:ie tytko poprownie odczytał cele iron i i 
Haszka, ale zestawił autora z no}więikszymi twórcami 
ś'Mialowego humOl\u. Późniie}sli kfylycy już 1ylkio mnożyli 
porówncmio wielk:iego Ozecho do Cervantesa, Rabe
lais'go, SiZelćspira, Gr.immelshausena ·i innych. 
Swiałową uwagę na ctzieło Haszka zwróoila jednak 

dopieto inscenizacja Piscatora wedle scenariuSIZa 
B-rechta 1i GasS1b<Jwy'·ego ( ... ), była (ona) no ws1<roś 

polityczna. Szwejk występuje tu ja.ko komentator bur
żuazy.jnej ~połecznośoi, odkrywojący ostk"zem sweg-0 
humoru różne jej WOl'.stwy. SZ>Wejk grany po mistr.zow
sku pr,zez Moxo Pallen'berga był równocześnie kny
kiem p!lzeciwko wojn'ie, przedW.k·o be21sensow.i m·iesz
czońskiiej łlfstariii. Końcowa scena, w której Piscator 
uruchomił tłum obdCM"tych i półnagich il'llWOlkfów wo
jennych, była dla widzów szokiem. lnscenizaoja miała 
świ<Jtowe echa, uczyn'łła nierżyjącego )uż autora sław-
<nym podz.iW.ian~m. 

Witold Nawrock1: Glosy do twórczości 
Jarosława Haszka ('fragmenty) 
„Życie IJteradk>ie" 20/1983 



HASZEK I SZWEJK 

An-04'i zując kryzys uczuciowy Haszka, który n<ipiętnował 

go znamieniem człowieka nieszczęśliwego,· nie wolno 
nam zapominać o jego twórczości. Przede wszystkim 
zwróćmy uwagę na m<iłą kartkę .zatytułowaną Idiota 
w kompanii, którą właśnie w chwH-0ch najgorszych w 
roku 1911 napisał, zgniótł i wynucH, ale którą póź

niej .trosklfwie wygł{]{lził i schował. No tej kartce po
ja-wio się pi·erwszy szk>ic Dobrego wojaka Szwejka. 

Historię powstania teg-0 pomysłu uchwyciło Jarmila 
Haszł.owo: „Pewnego majowegQ wieczoru Haszek wró
cił do domu ogrnmnie zmęczony, ole miał jeszcze tyl e 
s iły woli, źe w paru słowach zanotował pomysł, któ
ry go stole prześladował. Rano, ledwie s i ę obudził, 

zaczął szukać owego małego kawałka popie11u, na 
którym, jak twierdził, zapisał genialny pomysł, który 
to pomysł, ku jeg-0 przaożen:ru, do rana całkowicie 

wylecfol mu z glowy. Tymczasem jo ten papierek wy
rzuciłam do śmieci. Haszek zaczął szukać w śmie

ciach 1i był niezwykle konte:nt, k1iedy pogn'iedioną kart
kę ;z;nalClizł. Ostroi>n'ie ją wyjął, przeczytał i znowu 
zgniótł i wyrzucił. Z kolei ja podniosłam tę kartkę i 
schowałam . N(J owym świstku jest wyrożnie napisa
ny i podlm'eślony tytuł opowiadania: Idiota w kompa
nii. Pod tym jest zdanie, które można odczytać: „Sam 
kazał się pnzeegzam i nowoć, żeby dowieść , że jest 
zdatny do służby .jo ko porządny żołnierz". Dalej jest 
k<il ka nioozytelnych słów." 

Uchwyceniie powstan1i(J twórczego pomysłu to n1ie
zwykle trudn<i i skomipl ikowana sprawa. Właśnie naj
niezw~lejsze i najoryg'in<ilniejsze pomysły bywają 

Ył!Zięte .ze starszych źródeł albo z tradycji ludowej. 
Don Kichote Cer van1esa, Dekameron Boccaccia i Faust 
Goethego miały swe bardzo dawne pierwowzory. Na
tomiast wzOl\u Idioty w kompanii n•ie było nigdzie ani 
śladu. W dawniejszej twórczośoi Haszka przebłyskują 

wprowd;z;ie posz:czególne motywy tego typu (niebies
kie, prostodus•zne oczy), pojawia się nowel postać 

cwan ego Cygana i ludowego sprycior·za, ale są to 
ty lko drobne ślad y. Podobne antymiHrtarystyczne tema
ty i groteskowe figury zn ajdują się u wi elu autorów. 

Czy ten pomysł zrodził s•ię z osobistych doświad

ozeń Haszlka? Do dziś nie udało się przekonująco 

dowieść , żeby służył choć król.ko w ormiii austriiac.k1iej. 
Według anegdot był jakoby odkomend e:rowany do 
Trydentu. Ale Józef Moch, który tam służył, zaprze
oza temu. Menger przypuszcza, że Haszek spędził 

tom tyl ko k·il ko tygodni, dopók·i go nie wyreiklamow<:"
no. Jednakże niiedawno odndle;z;i-0no karta powołania 

jest dowodem, że do c.'k. pospoi.itego ruszenlia Has.zek 
z·oslał wezwany dopiero podczas wojny. Wojskową ter
minologię i gwarę mógł znać chot;by z opowiadań 

wspomnianego przyjaciela, J6zefa Mocha. 

1Arzy pnzegłądon•iu starych gmet udało .się znaleźć 

ślad, który mógłby odslonić llist-onię tego pomysłu. 

lfN kronice robotniozej „RrCliWa Ludu" z dnia 16 kw•iet
nlia 1905 roku znajdujemy prz~ład humoreski Honor 
wojskowy, którą napisał KorHz Holen do monochij
s-kliego satyrycznego pisma „Simplioiss.imus". W opo
wiada11lu tym, ośmies.z<1jqcym militaryzm, występuje 

pos1oć wiejs•i<liego cwooiCJłko w mundurze, który u(la,je 
pros1aczko. Charallcte.r~u}e go diołog między dwoma 
oflice.rom1i. 
„- Pan zna lepiej młodych żołn ierzy, panie bor-0-

ntie; co pan sądzi o Maye~ze? Czy len c'hłop jest łok1 
głupi, jdk wygląda, czy t~lko udoje? 

Ryszard Morek Groński 

KUPLETY 52 WEJKA 

1. Wiedzą poborowi 
I wiedzą wiarusi, 
Że przed bitwą żołnierz 
Zjeść solidnie musi. 
Niby gęś tuczono 
Po swych dni ostatek, 
Najedzony żołnierz 
Zdatny jest do jatek ... 
Im dłużej wojno trwa, 
Tym są suchary starsze. 
Orkiestro marsza gro 
I kiszk•i grają marsza! 

2. W wojs•ku ci nie dadzą 
Langust ni karczochów -
Nim powąchasz prochu, 
Wpierw powąchasz grochu. 
Najesz się przed bitwą, 
Jak w więzieniu klawisz ... 
Jesz tu, no tym świecie, 
A no tamtym trawisz. 
Im dłużej wojno trwa, 
Tym mniej pożytku z łyżki. 
Ork·iestra marsza gro 
I marsza grają kisZ'kL. 

3. Żołnierz musi popić, 
Żołinierz musi pojeść, 
By mógł wbić wrogowi 
Bagnet po rękojeść. 
Gdy już znasz przyczyny, 
Skutki też spamiętasz: 
Gdzie polowa kuchnia, 
Tom polowy cmentarz. 
Im dłużej wojna trwa, 
Tym niższa życia ceno. 
Gł6d w kfazkoch naszych gro 
Żałobny marsz Chopena ... 

o 
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V 

J A R ,Q S L A V H A S E K 
PRZYGODY DOBREGO WOJAKA SZWEJKA 

V -(O s u D y D o B R E H o VOJAKA S V EJKA ZA SV ET o V E V ALK Y) 
PRZEKŁAD: PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI 

ADAPTACJA SCENICZNA W TRZECH AKTACH: 

BOHDAN CZESZKO, JAN BRATKOWSKI 

OS O BY (w kolejności ukazywania się na scenie): 

Szwejk: MAREK PUDEŁKO 

MUllerowa: SIDONIA BŁASIŃSKA 

Bretschneider: STANISŁAW GAŁECKI 

Pallvec: BOGUMIŁ ZATOŃSKI 

Aresztowany I: WOJCIECH ROMANOWSKI 

Aresztowany li: KRZYSZTOF WOJSŁAW* 

Aresztowany lll: WIESŁAW WOŁOSZYŃSKI 

Aresztowany IV: ZDZISŁAW JANKOWSKI'°' 

Aresztowany V: WALDEMAR KWASIEBORSKI 

Agent I: JACEK PONIŃSKI'°' 

Agent li: DARIUSZ CHODAŁA* 

Oficer I: CZESŁAW MEISSNER 

Oficer li: MICHAŁ $WITAŁA 

Radca: BOHDAN MIKUĆ 

lekarz I: WIESŁAW WOŁOSZYŃSKI 

lekarz li: WALDEMAR KWASIEBORSKI 

Poborowy I: DARIUSZ CHODAŁA 

Poborowy li: JACEK PONIŃSKI 

Poborowy Ili: WOJCIECH ROMANOWSKI 

Poborowy IV: KRZYSZTOF WOJSŁAW 

daronowa: ALEFTYNA GOSCIMSKA 

Eliza: TERESA LISOWSKA 

Feldkurot Katz: MICHAŁ $WITAŁA 

Porucznik Lukasz: WALDEMAR KWASIEBORSKI 

Schroder: DARIUSZ CHODAŁA 

Panienko I: MAŁGORZATA ANDRZEJAK 

Panienko li: EWA NIZIK* 

Pułkownik Kraus: STANISŁAW GAŁECKI 

Generał von Schworzburg: BOGUMIŁ ZATOŃSKI 

Konduktor: WOJCIECH ROMANOWSKI 

Podróżny: WIESŁAW WOŁOSZYŃSKI 

Podróżna: WANDA CHWIAŁKOWSKA 

ł 

r 
\ 

lejtnant: DARIUSZ CHODAŁA 

Babunia: ALINA HORANIN 

Dezerter I: JACEK PONl!i'ISKI 

Dezerter li: DARIUSZ CHODAŁA 

Dezerter Ili: KRZYSZTOF WOJSŁAW 

Włóczęga: MICHAŁ $WITAŁA 

Dziadek: WIESŁAW WOŁOSZYŃSKI 

Żandarm: ZDZISŁAW JANKOWSKI 

Wachmistrz: CZESŁAW MEISSNER 

Pojzlerka: IZABELLA NIEWIAROWSKA 

Kapitan Sogner: STANISŁAW GAŁECKI 

Nasoklo: DARIUSZ CHODAŁA 

1Marek: JACEK PONIŃSKI 

Boloun: ZDZISŁAW JANKOWSKI 

Jurojda: WOJCIECH ROMANOWSKI 

Vanlek: MICHAŁ $WITAŁA 

Chłop: BOGUMIŁ ZATOŃSKI 

Chłopka: LUDWINA NOWICKA 

lotrinengeneral: CZESŁAW MEISSNER 

Reżyseria: BOHDAN MIKUĆ 

Scenografia: ANTONI TOSTA 

Muzyka: WŁODZIMIERZ KORCZ 

Teksty piosenek: RYSZARD MAREK GRO~SKI 

Asystent reżysera: IZABELLA NIEWIAROWSKA 
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Ryszard Marek Groński 

SONG SZWEJKA 
NA INWALIDZKIM WÓZKU 

Zamienię inwalidzki wózek 
Dziś na bojowy wóz, 
Skoro monarcha nasz Franz Józek 
Wojenny okrzyk wzniósł. 

No wroga! 
Tak! Na wroga! 
Przekujmy laski w ostrza lanc. 
To nic, że boli noga„. 
Niech żyje cesarz Franz! 

Bić Serbów! 
Gromić Rusków 
I żabojadom łupnia dać! 
Na inwalidzk·im wózku 
W szeregu pragnę stać. 

Żołnierzom panny niczym wiatyk 
Swych ust podają pąk. 
Artretyk nawet czy reumatyk 
Pijany jest jak bąk„. 

Na wroga! 
Tak! Na wroga! 
Odwieczny zawsze groz·i wróg. 
Nadchodz·i chwila błoga, 
Że wroga będę tłukł. 

Na wroga! 
Tak! Na wrogo! 
Oi, co przy żłobie mają gest. 
Bo władza jest im droga, 
A życie - tanie jest! 
„.A nosze życie tanie jest„. 

- Jest ·jeszcze głupszy, n iż wygląda, panie kapita
nie, ale ja myślę, że mu ktoś. po·wiiedz.iał, że w wojs·ku 
człowiek nigdy nie może być za głupi. Bo lak głupi 

ja'k on, to chyba człowiek nie może być. Kiedy go 
po raz pierwszy podczas ćwiczeń spytałem, kto jest 
najważniejszy w woj sku, ten dureń mi odpowiedział: 

„Ty, pan ie lejtnant!" Mus·iałem się roześmiać, a żoł

nierze po prostu ryczeli. No i c·oś mi s.ię zdaje, że 

ten chłop sobie myśli, że najlepiej wyjdzie no tym, 
jeśli nadoi będzie lak postępowoć. W końcu człowiek 

mus•i s·ię śmiać, o jemu nic nie grozi. N·ie uwieT•ZY 
pan, pan ie kapitan ie, ile miałem roboty, żeby go od
uczyć tykania! Myślę z całą pewnośoi ą, że ten cwa
niak już trzeciego dn•ia doskonale się or•ientowoł, bo 
to wiejsko bonda u nas .jest siprytna, aż trudno uwie

rzyć!" 

Czy Haszek czytał wspomn ianą nowelkę w prze
kł<Jdzie lub w oryginale? Raczej chodziło o pomysł, 

który w owym czas.ie „wi·si<ił" w powietr,zu. Dlaczego 
jednak motyw uśmiedmliętego idiioty pojawia s'ię u n•ie
go włośnie w ro ku 1911? (.„) 

N·ie wiadomo na .pe.wno, s.kąd Hoszek wziął dla 
swojego bohatera n a zwi~ko. Menger twierdz.i, że na
khnęła go do tego postać ówczesnego posła por·hi 
ograrnej z Kutnej Hory, Józefa Szvejka. Bardzo prow
d opodobne jest inne wytłumaczenie: w dzieCliństwie 

Haszek z.nał niejakoiego pono Szvejka, który mieszkał 
w tym samym domu, co HasizkOW:ie. Późn.iej został 
dozorcą w kamie n~cy, gdZ!ie mieśoiła s•ię restauracyjka 
„U Kalicha". Haszek podobno odwiedzał tę knajpkę 
gd•21ieś w roku 1911 •i z zainteresowanliem słuchał opo
wi adań weteranów, pamiętających wyprawę oośn•iacko

-herc ego.wińską. Rrzy tej okazji sipolikoł s.ię z panem 
Szve}kiem, któ-ry. po krótkliej rozmowlie zaprosił go do 
siebie do mieszkania. Tam poznał jego starszego sy
na, również Józefa Szvejka, z którym s i ę szybko za
przyjaźnił. Wyd arzen ie to miało miejsce właśn'ie w.te
d y, ki e.d y zrod21ił s•ię pomysł Idioty w kompanii. 

Haszek wie'le swych wspaniałych pomysłów i posta
ci zaprzepaścił. Ale w Szwejku od samego początku 

widział coś więks!Zego. 

Druk kolejnych odc·iTl'ków Szwejka w „Dobrej Kom
paniri" Haszek popr.zedza k·rótką choro'kterystY'ką: „Kto 
dotychczas nic nie wlie o dobrym woja1ku Szwejku, 
temu chyba w~tarczy nin•iejsza chorokterystyka pocz
ciwego żołnierza . Dobry woja'k Szwejk służy aż do 
rozszarpania ciała, jak s i ę mówi na wojn1ie. Ale przy 
tym z n<id miaru gorliwości, z chęoi służeni a cesarzo
wi aż do ostatniego tchu, wyprawia toktie hece, że 
już go choiano od e słać do domu. Z całych sił opie
rał się tem'U, żeby go zwolniiono z wojska, a k>iedy 
już sprawa dobi egała .k'Ońca i komisja supermbitra 
żowo postanowiła odesłać go do domu, tej nocy 
uoie·kł ze szpital<i i .zde•zef'terował, byle tylko mógł 
służyć nojjośniejszemu panu oż do .ostatniego tchu. 
W1rócił po dwóch tygcxfaiach do koszar i powiedział: 
Melduję posłuszn.ie, że uciekłem, żeby móc dalej słu
źyć w wo}S'ku. · Powiedział to ze swoim zwykłym uśmre
chem na poozC>iwej okrągłej tworzy i jak Z!wy!<le p·o
czciwie pony! PfZY tym na ponów wojs1<owych. Zam
-knęli · go na .pół roku, a pooieważ nie chciał opuśdić 
wojsko i nie mogli sobie parodtić z jego służbową 
gorłiwośoią, odkomendeww<ili go z jego 104 putku 

do arsenału." 

W cyklu przygód Szwe}ka są ośmlies·zone najróżnJej

s.ze formaoje armii aust~iaok'iej. Formułka „Służyć ce
SOfzowi oż do rozszorponio ciała oo lądzie, no morzu 



i w powietrzu" wywooz·i s·ię z paro(łij. i ous~riack<iej 

przysiięg·i wo;Slko'wej. Najbord•ziej wyróż>nia ten cykl 
spośród innych antymilitorystycznych utworów owych 
azasów charakterystyczna postoć dobrego woja1ka 
s~wejka . 

W ówczesnych satyrach Macha, Szrómka i Maheno 
przejawia się dążenie do ukoz.an<io Oikir>ucieństwo mi
trlar~mu poprzez gorący sensua~i6tyc21ny protest. Bo
hatez>owie tych utwOl'ów są pod jal'zmem niiewoli .po
niżani, deptani, ogrnniiczan•i w pooz,uc.iu wol.nośoi i 
ludżktiej godności. Sizwe;k natomiast ja'kby niie od
cz.uwał oiężoru zewnętrznych wamników, ja<kby ich nie 
przyłmował do W•iadomośoi. Przy każdej okazji stosu
je swój obojętny idiotyozny uśmiech i mimo wys<iłków, 
by być „porządnym żotnli erzem", doprowadza wSiZyst
kie r oz;kazy i zarządzenia do abs<Lll'Cfu. J.raniia jego po
stępowaJ11ia wypływo z tego, że jest f·igurą grotesko
wą, zwyozojnym idiotą, „superÓl'biJt!rowo.nym" kretynem. 
Im poważniej tr<;;ktuje swoje oboWiQ2!ki, tym bardtiej 
ośmiesza armię. Gdy tylko Szwejk pojawio się no sce
nie, pO!Ws<laje wrażen1ie, że d21iałalność arm~i jest bez
sensowna, śmlies2rno i n'ic niewar.to. Ale Hos2!kowi 
chod:21i o coś więcej, niż .tylko o absurdalność rrlilito
ry~mu. 

Jako naiwny pr10S1ooze>k przyjmuje 5'zwe;k s.wój los 
•ob<>jętn:ie, kllZie na wojnę „z sercem wesołym". Pmed 
groźbą przemocy broni s· ię poczciwym, r·ozbrajojącym 

jCJS'1ym spdjrzenliem swoich rliebie'Sikiich oczu. Niikt n<ie 
wie, co o rl'im myśleć. Ośmie~a system, ojjierający 

s' ię no be·21myślnym wytkonywoniu roZ!ka!ZÓW, pOJZosłaje 

jedna'k .;zupeł.n<ie nlieizoleiźiny od zewnętrznych oka~icz

ności. Dzięki swojej irirocjona~ności odkrywa i~racjoool

niość mocorstwowego systemu, nie oodojącego s.ię 

do jok•iejkolW:iek n(]prawy. Jdko „odczłowieczona" 

gnotes'kowo pos.toć p~zerasto S.J!we·jk gron<ice racjona·l
ne.go .prote·stu. NClliwny gest „uśmiechn•iętego idioty" 
jest wyir<Jzem abs·u~atnośoi dwudziiesJ!.ego stulec:ia 
techn<ik'i, cywili'zacri, s!krępowonej hegemonią prymi
tywnyah sił mocarslbwowych. Uśmiech •idloty niie jest 
ty~ko un'~k·iem, je.st też obroną, jedy.ną moż~iwą dziio
łol1n<0-śaią człowiie!ko pnzeoiw zośle:pionym sHom wła

dzy i pr.zemocy. J.es.t nie1pdkonaną bf\on1ią bezbr·on
nych i bezs1ilnych. Dzięil«i Szwejkowi Hosze>k zdobył 

poczuC'ie dystonsiu wobec czasów, w jalkiich żył; o po
l'l'ie:woż nie pozwolił odebrać sobie dziecięcej beZ!j>O
śiredniośC'i i nie uległ naoiskowi istn1ie•jących stos1un
ków, zobaczył talk jasno i wyraźnie is1'otę swojej epOlk:i. 

( ... ) Szwejk Hoszlk·o jest wy.razem o.utenltycz;nego ży-

do autora: stąd bier.ze się często znak równania -
Haszek to Sz:weJk. Naweit znawcy niełatwo jest akreś
liić, k•iedy improWilzocjo stCl'je się formą literacką, w 
którym miejscu dzieło ~i1er·ookie gronliczy z uniwersol
nośoią mi:tu. Przed wojną punkt cięiikości twórczości 

Hosziko słcmowiło knajpi0fs1ko improwFzocja, humoresk•i 
były ty~ko literackim o'komponiomentem jego ekstro
wagoocji. W Szwejku nosłępuje powożno pnzemiooo: 
nied0iproc-0wanie f-0rmy, surowość wyrazu, spon.tarvicz
ność i le1kkość im.prowlizoc}i s.tajq s1ię walorem Hte
raokim. ( ... ) 

HoS'Ze1< nie stracił swego le<k1'komyślnego podejśaia 

do twórczości. Stole us.iłuje wy.nojdować okozję do im
.prOW!i·zacri, zawsze woli zabawę niż pracę titerooką. 

Jedndkże Szwejk coraz .bardziej pochłania jego twór
cze siły. Tempo pison:io tej pow:ieśoi, pom'imo częstych 
przerw w pracy, jest szybk!ie. Prizypuszozołn'ie w Pra
dze s1lrończył część pierW'Slzą •i w nowym otoozenuu za
czyna procować mniej Więcej w połowlie w.r·ześnia. 

No kortce przesłanej radcy Szveccm'i 16 sty02Jnia 1922 
raku pisze, że właśnie .zo'l:~iera slię do łr!Zeaiej C!Zęśoi. 

JeżeH nojmn<iej tyd:ziień w tym okres'ie spęd21ił w Pra
dze, pozostaje oo drugą część - o piętnastu <Jllkiu
szoch drukorsk1ich - trzy i pół miesliąco, z grubstza 
1ydZiień na ookusz. Jeżeli do tego dodamy opow'iado
nia, przociętn;ie diwo no tyd1!ień, nieregulor.ny tryb ży

c•ia, śwlięto, uroczystości, B<oże Nmodzoo1ie, to doj
do:zliemy do wn'fos'ku, że jego płodność twórczo była 

is·to'tnlie nieizwytkło. 

Nie.-egulorność twórczośdi Haszka w cieikowy spo
sób ooświeitlcrją wspomnien•io KMmento Sz'tiepón'ka, se
krn.tot'za au-toro S.2wejko: „( ... ) Następnego dnia zo
częłiśmy od samego rema ·i zaraz od Szwejka, HoS'Zek 
podał mi korbkę popiel'u do połowy .zaiplsoną. Spyta
łem go, gd1!ie res.zło r~oprsu, ole on s1ę tyJ:Jro roześ

miał ·i odpow.iedział: 
- Wydawco niie może ·się doozekoć, oiąg'le mole

s•tując o dofs,zy oiąg, więc mu posyłam, co w Cliągu 

dn'io n01pis•zę. Zostawiam sol>ie tytko tę ostotn·ią za
czętą ·kartkę, żebym Wli·edz•i_oł, no czym s:k<ończyłem. 

Byłem też oielkow nota.tek Hos.zka, ale n<ic nadzwy
czainego n·ie zobaczyłem. Miał zwyikły blok ~is1owy, 

no początk•u trochę zabazgrany, ole dalsze kart!k1i były 
zupełnie czyste. Kiedy Hasze>k zaczął mi dyktować, 

nie W!Ziął nowe! bloku do ręk•i. Przez cały czos nigd21ie 
nie zaglądał - po tym zo~ientoQwołem się, że owo 
bazgiran1ino i l'l'ieroglify w nototnlk·u nie miały ze 
Szwejkiem nic wspólnego. Od czos1u do czasu jed-



nol~ roz·kładał mapę, było Io wtedy, kfedy mus•iał do
kładnie okfeślić lr-0sę wędrówk1 i Szwejka, główn1ie pr.zy 
jego podfóży z kompanią morszową . z . Węgier na 
front rosyjs.k•i. Potem znowu dykfowoł, S1pace·N.1jąc tub 
siedząc. Od czasu do czasu zapalał papierosa i wo
łał panią Szurę, która opieikowała się atkoholem, że'by 
mu n<iloła kieli51zeik. Zwykle wtedy zaczy.noła s•ię mię

dzy nimi kłótn·ia. Pon'i Szuro twierdziła, że „Jorosłow

czyk" wypił już za duża i nie ch'C'ioło mu nalewać. 

Dopiero gdy obiecał, że to będzie ostatrri, napełoiała 

mu kieliszek. 

Następneg-0 dnia napisaliśmy chyba z os•iem stron 
Szwejka. Hos·ze-1< dyktował 'szybko, ale robił dość dłu
gie pnzerwy, poza tym pnzeszkodziło nam kiłko wiizyt. 
Zo1pj:sone 'kartk!i posłoliiśmy wieczorem do Pragi wy
dawcy Synkowii, tylko ostatnią zaozętą zostow'tliśmy 

w domu. C20somi na tej os1atnie·j kartce były ty:l•ko 
dwie, tr.zy linijki monologu Szwejka, ale Haszek dyk
tow·ał dalej pły.rmie i głodko. Zdarzało siię, że nagle, 
lciedy praca s.zła świetnie, przestowoł dyktować i wy
buchał śmiechem. Byk> to zwy.kle wtedy, 1dedy po
zwolił Szwejkowi za długo pleść banialukii albo Bolou
inow!i iireć, albo porucz111lk01W1i Dubiie krzyczeć: „Wy 
mnie wszyscy je·szcze nie znaClie, ale pozn-0oie wy 
mn•ie jes'ZC:Ze!" N1ieizwy:kło pamięć pomagała Haszko
wi wykorzySlływoć wiooomośc1i i dośw!iadczerria ZO'W51Ze 
we właśdwej chw.lJii, jO'k!by po omodku sięgał do nie
wyczetponych zasobów. Dla jego ws1pólczesnych było 

prawdzliwą zagadką, kliedy Haszek włośdwiie ozytał 

i ksztołoił się, skoro wiecznie przesiodywoł w knaj
pach i włóczył się z mie·jsca na miejsce. A pr.zeoież 

HoS1Ze'k czy:tał. Chwytał jakąś ksiiąilkę 1i szyt>ko ją po
łyikat Dosłowriie pochłaniał lekturę, die pamliętoł 

WS1Zysol•ko, ta1kże i to, co usłyszał. Jego pamięć pozos
tało świeżo aż do śmie·rdi, nawet alk·oh-01 jej nie os.ła

bił. Bardzo często ozytał w ston'ie kompletnego zo
mmc ze.n1io, a po wyibrzeżwiien•iu mógł dokonać szcze
gółowej analizy ksiąi!kli. Cudowna pamięć odgrywała 

dużo rolę w jego twórczości. 

H aszek był niiewyczerpaną S'kładnicą pomysłów, 

dowc ipów •i przeditiw.nych zwrotów i pisał z ogromną 
łatwcśC'ią l<orzystojąc w pełni ze swej niie·zwykłe1j pa
mięci - pamiętał •każde słowo, k~óre •k'iedyś usłyszał, 

i nlic nie hamowoł<> tempa jego pracy. BO'czn.ie śle
dtił linię r·ozwoju komedii i ddkła'dn•ie wiedział, za
czy,nojąc nowy dialog, jaką polinłą 51kończy. Każdo 

1ego postoć było przemyślana w inojdrobnliejszych 
szczegółach. 

Jo'k tylko w głowie Haszka dojrzał ja!<iś pomysł, 

stawał przy stole i dyktując m1i, odgrywoł tę osobę, 

której rozmowę właśnie pisołem. Ges~yik!ulował, tupał, 

1krzyczał, wykrzywiał s-ię albo pr.zytlierał powomy wy
raz twarzy, w zależnośoi od s·ensu d•io.logów i cha
raikteru przedstoWionych osób. Ti:! scl!'ny teatrcrlne by
ły tak dziwacznie groteskowe, ja·k sam Haszek. A gdy 
udoi mu S>ię jokiiś dowoip, chichotał i spacerował z 
rękomli w kieszeniach a.Jbo założonymi do tyłu, po
patrywał na mn·ie spod oka, oiekow efektu swoich 
słów. Dziw.iłem się n·iera.z, że przy tej pracy zado
walał się kiilkomo szklankami herboty z małą dawką 
rumu." 

Clęiość i · efe~t swoich dowoipów sprawdza Haszek 
od razu no mliejscu, w gronie słuchaczy. Mit cygone-
1\ff i atmosfero knajpy włączają się w ten sposób w 
strukiurę ~ieła. Po raz pierwszy jednak spotykamy 
się w jego twórczości z tenden<:jq odwrotną: dzlieto 
titeroclkoie wpływa no sposób życia Haszka. 

Jego bliskim przyjaciołc:n wydaje się, że proca nad 
powieśoią niezwykle go męczy, że stara się ją w mia
rę moi.naści odsunąć. Bezus1onnie przerywa pis-011 !e 
i dyk1uje krót~ie wypoczynkowe humoreski i nowel•k•i. 
Pozwo'la przerywać sobie pracę, ucieka do lokalu za
bawiać się z restouracyjnymi gośómi. Szwejk ja ~ gdy
by naruszył ramy jego priyzwyci;ajeń, je!iJe> mM arty
sty-cygana. Obs.zenna, nie kończąca się epopeja riie 
użycza mu chiwili wytchnienia, potrzebnego dla ro
zerwaNio się. Twrn-czość literacko zupełnie podświa

domie jest temz gławną treścią jego życia. Szwejk 
s>toł się mimo woti najpełniejszym wyrazem jego oso" 
bowości 

Z naczen1iową konwq powieści jest dyspf<>porcjq 
międ,zy wydarzen'iami his>torycznymii, o codzien" 
nym życiem zwykłego człowieko. Z!wykły czło

wiek jes·t w wirze świa1owych wydarzeń dfobną czą

sloozką, zepchniętą na margrnes i przez nikogo nie 
zauważaną. Haszek obnażył i upoetyzował m ~krok'Os

mos jego realnych, przy21iemnych zai·nteresowoń, po
kazał ich somaistność i względną n<iezależność. 

W Szwejku zobrcrzowoł sposób, w jaki narwet w 
najgorszym nie.bezpieczeńSlłwie można wyrzbyć się stm
chu i zależnośoi od władzy, ożywić be.zpoś·red11>i sto
s.une·k do żyoia i do rzeczywisitości. Komie.zna, pełna 

ortys1ycznej fantazłi a1ktywność jeg() gadulstwo, paiplo
n-ino i bajdur.zenia róż,niią go diiametraln1ie od Hkcyjnych 
wyabrożeń i zO:•irrteresowań. Po"Zomie noiwną bezce
lowośc1ią swojego pos.itępowon1a Szwejk wymy:ko s•ię 

bezsensownej wojnie, prow-0d21onej w imię wzniosłych 

symbol1i i celów. Otwortość i cho.otyc21ność tego, co 
mówi Szwe)k, stanowi ko11>trost do skrytych metrod 
sztywnego systemu mocors.twowego, który dąży do 
degrodacji lud~kości zmechan•izowon-ia życia. 



Tylka idlioto śmieje się w twarz brutalności, dlatego 
cZ'uje się wolny. W d:ziiejowym nihil izmie Szwe}ko od
kfywo Has·zek specjalny rodzaj komic:mej pozy, ukfy.lej 
w postaoioch biomów i wariatów, dla których ś'Wlioł 

je-st tro9lkomicznym teo~rem i któny go no wzór śred
niowieo:zinych mędrców nozywoją theatrum mundi. 

'Swoim „ge111ialnym ·idiotyzmem" Szweik nie br()l)i 
jedynie własnej sikóry, broni e·lemen1ornej zdolności 

człow:ielka do pozosito:nlia sobą. 
Umie więcej niż zrozumieć absurd. Umie go prze

żyć. Wyzwala się z pnygn'iotojqcych warunków, wy
twar,zo sobie pr,zestrzeń dla notlll'olnej aktywncś:: i ży

cfKJWe'j. 
Na tym polega istota światopoglądu Haszka: sen

sem życia nie jest ofiorn, jak mówi Kośoiół, oni wal
ko o władzę, jak pr.zykazujq ambitni wodzowie. Sen
sem życia ludzkiego jest żyć. 

Radko Pytlik: Włóczęga Jarosław Haszek, 

przekład: Maroia Erhol'dtowa. Warszawo 
1974. (trogme'l'lty) str. 190-2, 194-6, 322-41. 

W programie wykorzystano karykatury J. Haszka autor
stwa współczesnych mu rysowników oraz ilustracje Jo
sefa Lady do pierwszego wydania „Przygód„." 
Str. I okładki - rys. J. Sury, stT. IV okładki - rys. 
M . Vasl. 
W tekstach 1 przedrukach zast-OSowano spolszczoną pisow
nię imienia i nazwiska - Jarosław Haszek. 

W repertuarze 

SCENA DUŻA 

Jerzy Andrzejewski 

CIEMNOŚCI KRY JĄ ZIEMIĘ 

adaptooja: K0'21imienz Dejmek 
reżyserio : Bohdan Mikuć 

scenogro~io : Iwona Zaborowska 

Robert Thomas 

OSIEM KOBIET 
(HUIT FEMMES) 

reżyseria: Ryszard Krzyszycho 

dekoracje: Fil ip Roży.nek 
kostiumy: Barbara Wolniewicz 

KOPCIUSZEK 
według Braci Grimm, Jana Brzechwy 

i Hanny Januszewskiej 

scenariusz i re.żysenio: Czesław Meissner 

scenogra·fia: f .rlip Rożyne'k 
animacjo la le'k: Michał Switało 
ukłO'd ruchu: Sławomir Pawliński 

muzyka: Gomez, Michel Jorre, Michel Legrand 

SCENA MAŁA 

INTERPRETACJE 

scenariusz i dialogi: Ozesław Meis·sner 
. reżyse-rio: Bohdan M ikuć 
scenografia: Antonii Tośta 

muzyka Firyderyka Chop'ina 

Specjalista konsultant 
pracowni teatral·nych 

Michał PUKLICZ 

Kiierownik techniczny 

Jon GRZESZKOWIAK 

KIE'ROWNICY PRACOWNI: 

plas-tycznej 

krawieckiej 

stolars•kiej 

elektryczno-akustycznej 

fryzjersko-perukarskiej 

Brygadier sceny 

Garderobiana 

Rekwizytor 

Alek·sander KOWALCZYK 

Halina JASINSKA 

Bolesław POŁOJKO 

Jan SZOŁOMICKI 

Alfreda NOWAK 

Mieczysław ADAMKIEWICZ 

Eugenia ADAMKIEWICZ 

Grażyno $WITAŁA 

Bilety indywidualne i zbiorowe, organizacja uroczystoś
ci i akademii dla zakładów pracy i instytucji W BIU

RZE OBSŁUGI WIDZÓW. 

Kierownik Biura Lidia PAUKSZTO 

Kasa Teatru czynna codziennie oprócz poniedziałków 
w godzinach od 10 do 14 oraz godzinę (w niedziele 

trzy godziny) przed rozpoczęciem przedstawienia. 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW I KASA TEATRU 
TEL. 225-16 

CENA 15,- zł 
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