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MOWI MARIA Hł„ASKO 

Może rzeczywiście, tak jak napomknął w „Pięk

nych wudzil' 'l tol etnich", to ja jestem winna, że za
czął pisać. BDrdw n.ożliwe. P r ewnty, które dostawał 
ode mnie z rozmaitych okazji, to były najczęściej 

książki, sam a dużo czytci.łam, i on to widział; lubił 

czytać, h• ~rdzo lubił.„ Pamiętam, że kieąy m ieszka
Jiśmy jeszcze we Wrocławiu w takim maleńkim po
koiku, wszystkiego sześć metrów, może trochę wię

cej, musie iśmy z mężem, ojczymem Marka wykrę
cać żarówkę, aby oderwać go od lektury. Ale to nic 
pomagało, bo akurat p(}d oknem sfała latarnia, a je
szcze tak świecił księżyc. 

„.Budziłam się czasem w nocy, patrzę, a Marek 
siedzi na paraJ.>ecie okna i czyta. Nie wiem, może 
źle zrobiłam , bo nie zabiera!am mu książc!c mówiąc: 

to nie dla ciebie ; czytał co chciał, wydawało m i się, 

że gdy jakaś książka okaże się nb dla niego, to sam 
ją odrzuci bo go prędko zn dzi. I tak ł yło istotnie, 
przychodził do mnie, zwracał książkę i m1lwił: mamo, 
co mi dałaś. Jak był mały rozczytywał się w po
wieściach dla młodzieży typu „Win netou"; gdy miał 
9 lat, nie więcej, znał już prawie na pamięć całą 

„ Trylogię" Sienkiewicza, godzin "'lli leżał na brzu
chu, na podłodze, z pakami w uszach i zaśmiewał 
się, wiedziałam wtedy, że czy ta „Potop" albo „Og
niem i m ieczem", i to postać Zagłoby go ak śmie
szy („.) 

Urodził się w Warszawie„. niech pan to naresz
cie wyraźnie napisze, żehy przestano przynajm iej 
daty przeinaczać, urodził się 14 stycznia 1934 roku, 
a nie jak podnją, 1932, kiedy to nie byłam r. a wet 
jeszcze mężatką, a wó\•; czas naprawdę dzieci r odziły 
się w odpowiednim terminie . Umarł, data śmierci 

jest też często źle podawana 14 czerwca 1969 r. ( ... ) 
Nie będę ukrywała, miałam z Markiem wiele kło

potów, nie mam zresztą powodów tego ukrywać. 

Gdy skończył pods tawówk~ to ·poszedł do Liceum 
Teatralnego w Warszawie, był to dla mnie wtedy 



ogromny problem, mieszkałam wówczas przecież je
szcze we Wrocławiu, a on się uparł przy tej szkole, 
na szczęście w stolicy mieszkała już moja siostra, 
więc go dokarmiała, przychodził do niej w niedzielę, 
a i ja często przyjeżdżałam. Kiedy mu się znudziło 
to liceum, sam wtedy nie bardzo wiedział, czego chce 
naprawdę, zaczął robić kawały„. Pewnego dnia ot
rzymałam od niego list, że ma atak ślepej kiszki, 
straszne bóle i konieczna jest operacja, można sobie 
wyobrazić jak się .przeraziłam, nie zdążyłam nawet 
pomyśleć, co mam robić a on już się zjawił u mnie 
we Wrocławiu, skrzywiony, zbolały, zabrałam go za
raz do lekarza, który stwierdził, że konieczna jest 
operacja„. operowano najzdrowszą ślepą kiszkę. Tak, 
ze szkołą to miałam nieustanne )-:łopoty; jak w któ
rejś zdołałam Marka umieścić, to już zawczasu my
ślałam o tym, by znaleźć następną. Ciągle mnie W7Y

wano, a to Marek nie przyszedł na lekcję, a to grał 
przed szkołą w piłkę. Kiedyś opowiad<.ł mi jego wy
chowawca, to było we Wrocławiu, że spotkał Marka 
grającego w piłkę i zapytał go, dlaczego nie jest w 
szkole, to Marek odpowicrlzial mu pytaniem: a czy 
pan profesor, gdy był w moim wieku i była wiosna, 
to wolał ,pan grać w piłkę czy być w szkole? Nauczy
ciel do mnie: nic nie odpowiedziałem i poszedłem, 
ale jak go spotkałem na boisku drugi i trzeci raz, to 
nie mogłem nie zareagować. Tak więc ze szkołą to 
były ciągle kłopoty, ciągłe: Legnica, Wrocław, War
szawa - sama już nie wiedziałam, co robić. Znajo
my poradził mi, by posiać Marka do pracy. Pomyśla
łam sobie, czasami trzeba i ludzi posłuchać, serce 
mnie bolało, ale mówię Markowi: słuchaj, nie będę 
cię już urządzała w żadnej szkole, weź się do robo
ty, jeść ci dam, bo, bo nie zniosłabym w domu głod
nego, ale nie licz na żadne kino, piłkę itd. On wtedy 
rzucił mi się radośnie na szyję, zaczął całować i po
prosił, iebym opłaciła tylko kurs na prawo jazdy. 



Skończył ten kurs z wynikiem, nie pamiętam, do
brym albo bardzo dobrym. Ale jak pewnego dnia 
takim łazikiem zajechał pod dom, miał wtedy 16 lat, 
to myślałam, że mi ser ce pęknie, a on był szczęśli

wy. To było we Wrocławiu , zaczął pracować w przed
siębiorstwie drzewnym, zapuszczał się wtedy w gó
ry, sk~d transportował drzewo, opisał to potem wszy
stko w „Następnym do raju". Później, już w 
Warszawie, pracował przez ja iś krótki czas jako 
kierowca zaopatrzeniowiec, uczyniono go wkrótce 
ko esponcłentem gazety zaktaclowej, zaczął pisać ar
tykuły, gdzieś m m je, usiłowano na\vet zrobić z nie
go urzędnika, przed czym on się oczywiście bardzo 
bronił. Niedługo potem zaczął praco-w3Ć w „Po pro
stu", bardzo lubil te pracę , pismo zapowiadało się 

znakomicie, młodzi ludzie, pełni zapału i chęci od
krywania prawdy, cóż z tego, żywot pisma był krót
ki, zostało zlikw" dowanc . Marek już wówczas pisiił 

i pubiikował opowiadania ... ( ... ) 
Czy chciał zostać pisarzem? Tak, chyba dość 

wcześnie z:iczął o tym myśieć, jak był mały pisał 
takie dziecinne pamiętniki, potem w szkole, to było 
we Wrocławiu, miał dwanaście lat, napis ał wypraco
wanie o zimie. Zwróciła się wtedy do mnie nauczy
cielka z pytaniem, czy może je zatrzymać na jakąś 
wystawę. Marek pfa?ł o tym, czym jest zimno dla 
biednych, a czym dla bogatych, zrobiło to wstrząsa
jące wrażenie na nauczycielach, na mnie zresztą też. 

Tnk napraw~!ę zaczął pisać... Byłam, pamiętam, 

w sanatorium i w tym czasie właśnie Marek napisał 
powieść, przeczytał ją r,asz znajomy literat, pan Ste
fan I.oś, i orzekł, że rzecz napisana z ta!entem, po
stanowił iść z nią do Związku Literatów ... i poszedł. 
To była „Sonata marymoncka". Marek chodził bar
dzo podniecony, wróciłam już wtedy z sanatorium, 
i on biedak, codziennie do m nie przybiegał: matka: 
nic dla mnie nie było, nic nie było? Byłam już zmę
czona tym wyczekiwaniem na jakąś odpowiedź, w 
końcu przyszec\ł gruby list, Marka nie było wtedy 
w domu, ale wiedziałam, że mogę otworzyć. Do 
Marka pisał, per wy oczywiście pan Czeszko, pisał 

coś w tym sensie: dlaczego bierzecie się od razu za 
po;vieść, wytnijcie z tego historię szoferaka i zrób
cie opowiadanie, to będzie słuszniejsze. Wtedy moż
na było mu coś jeszcze zasugerować, potem już nic. 

Marek przyszedł wkrótce, usiadł zaraz na łóżku, 
bodaj przy desce do prasowania i zaczął klepać na 
maszynie ( ... ) 

Tego wieczoru siedziałam z nim dopóki nie skoń
czył, potem posłałam mu łóżko, a raczej jego taki 
przypinany do ściany materac. Kładąc się podał mi 
maszynopis; przeczytaj to mamo, przeczytaj. Prze
czytałam natychmiast, jednym tchem, to była „Baza 
sokołowska". Chciałam z nim porozmawiać, ale on 
już spnl. Tak się właśnie wszystko zaczęło. 

Był to 1951 rok, trzy lata później „Baza" uka
zała się w „Almanachu Młodych". Był to jego debiut. 
W międzyczasie bardzo dużo pracował nad „Sonatą 
marymoncką'', r.ie pamiętam, by potem nad czym
kolwiek tak długo pracował, mimo to uparł się, nie 
chciał tego wydać, tylko fragmenty były publikowa
ne. Wie pan które? „Noc nad piękną rzeką", „Głód", 
„Człowiek o złotych rękach", „Amor nie przyszedł 
dziś wieczorem'', a całkiem niedawno, jakieś trzy 
miesiące teir.u, w „Przekroju" ukazał się „Wilk" ( ... ) 

Najczęściej jednak pisał o tym co widział, co znał 
z autopsji. Marymont choćby ... to była rzeczywiście 
jego ukochana dzielnica, czasem późnym wieczorem 
prosił: mamo zrób mi kawy, będę siedział i pisał. 

Wypił kawę i mówił: księżyc świeci, idę zobaczyć 

jak Marymont wygląda przy księżycu, raz zobaczy
łam go dopiero za tydzień, tak dokładnie „oglądał" 
tę swoją kochaną dzielnicę. Albo samoloty ..• w opo
wiadaniach piscinych już za granicą mówi niekiedy 
o samolotach, ich częściach, czynnościach pilota. No 
tak, ale mało kto wie o tym, że on był pilotem: ja 
sama, ukrywał to przede mną, dowiedziałam się o 
tym przypadkowo, od Agnieszki Osieckiej, która 
wróciła akurat z jakiegoś wyjazdu zagranicznego, 
byłam przerażona, zaraz wysłałam list z pytaniem 
czy to prawda. Zaprzeczył gwałtownie, ale ja wie
działam, że to prawda; zresztą on już taki był, nawet 



gdy skłamał, to jak się go przycisnęło do muru, nie 
załamywał się, milcząc odchodził ... No, ale wtedy 
trudno nam było się porozumieć przez ocean, mie
szkał wówczas w Los Angeles. Po jego śmierci od
nalazłam książeczkę lotów wystawioną na nazwisko 
l'\'!arka, jakieś amerykańskie czasopismo, ze zdjęciem 
studentóv;; szkółki lotniczej, Marek był wśród nich . 

... Był bardzo szczęśliwy, kiedy ukazała się jego 
pierwsza książka, to była ogromna radość i satysfak
cja, chociaż on rigdy nie był zadowolony z tego, co 
napisał. Mam tu „Pierwszy krok w . chmurach" z je
go dedykacją, pisał: „Mamo ! Oby ich było wiele, 
wiele, wiele. Tak wiele, jak oboje tego pragniemy. 
I o wiele lepszych. Syn. Autor. Marek 28.VII.56 r." 
Nigdy nie był zadowolony z tego, co napisał, nigdy, 
każdą wydrukowaną rzecz odkładał i mówił: teraz 
napisałbym to inaczej. A ja mu cil}gle powtarzałam, 
że zadręczy się w ten sposób, kupowałam gazety z 
recenzjami, zbierałam je i prosiłam by przeczytał, 
że może one podniosą go na duchu, on mawiał wte
dy: matka, nie przykładaj do tego takiej wagi. Ja 
przykładałam. Zbierałam zresztą dobre i złe recen
:r.je, wszystkie, ale tych dobrych było dużo, dużo 

więcej, złe trafiały się rzadko, muszę sprawiedliwie 
powiedzieć, że pod tym względem miał szczęście, na
wet jak się ukazała zła recenzja, to zaraz pojawiała 
się riposta ze strony innego krytyka. Dopiero jak 
wyjechał, wtedy się zaczęło ... ( ... ) 

Trudno powiedzieć, że grał zawsze, bywały wy
padki, że się zgrywał. Czasem go pytałam: po co to 
robisz? On na to: przecież chcą tego. To wszystko ro
bisz, czego chcą? Nie, ale to mogę zrobić. Taki był. 
Chcecie mnie takim widzieć, to proszę bardzo, a ja
ki jestem naprawdę, tego się nie dowiecie nigdy. 
Pamiętam, jak pisał do mnie z Francji, po tym jak 
w paryskim „l'Ekspress" ukazał się z nim ten wy
wiad, który narobił tyle szumu, że zupełnie znie
kształcono jego wypowiedź. Później gazety zagranicz
ne podawały, że do pokoju Marka siłą wdarł się ja
kiś dziennikarz i zapytał dlaczego on chce wrócić do 
Polski, Marek odpowiedział: bo zapomniałem szczo-



teczki do zęb 'w i to powiedzenie obiegło całą prasę 
zagrar:iczną. Napisał do mnie wtedy w liście, że już 

nigdy więcej nie powie prawdy o sobie. 
To, co krąży o nim ... wymyślone opowieści, bzdur

ne anegdoty, ile ja się tego już m1słuchałam, mój 
Boże. Parni tam, już po śmierci Marka odwiedziła 
m nie P ani Kliszewska mi:-szkająca na stałe w USA, 
Marek bywał u n ie j w domu, przywiozła mi trochę 
fotografii. I on a właś!lie powiedziała mi, że jest zdu
miona tym , co tu b szy o Marku, ci co go znali lub 
tylko o nim słyszeli nazyw' ją go pijakiem , alkoho
likiem, a przecież, mfm:iła u n a-; w c!omu 1•ikt go nie 
uważał za pijaka, nikt nawet o tym nie poi!!l yślał.„ 

Nie powiem, Że nie p ił, pił, ale czyja byli~ to wina, 
niec!1 mi pan powie, c:~yja ? Tych wszystkich l:olc
gów, z który ch k:lżdy mógł y być jego ojcem, któ r;i:y 
zabierali go do „KameraJ nej'', wycią!'p i z domu, z 
których żad.en nie powiedział: Marc1;.: . nie pij. A on 
w tedy miał dwadzieścia lat, może trochę więcej, i je
mu ogrom ie imponowało to nov,;e środowisko lite
r ntów, ludzi ie."cdnokrotnie znanych. sławnych, 

chłor; ął życie wszystkimi porami skóry. Ja robiłam, 
co mogłam, ale był m zupełnie bezsilna. Później 

okrzyczano go alkoholikiem„. Nie wiem, kiedyś wy
słałam go d o krewnych n a wieś, siedzinł, tam, pra
cował, nie miał żadnych wyskoków, uczył małą dzie
wczynkę na pamięć Dostojewskiego, co było przeko
miczne, on ubóstwiał Dostojewskiego ( ... ) 

B. rdzo chciał wrócić do kraju, bardzo ... Napisał 
do mnie kiedyś, że wiele by dał, aby znów się przejść 
po Warszawie. Ale tu już zaczęła się przeciw niemu 
histeryczna kampania, nazwano go zdrajcą, niektórzy 
pisali, jak choćby pan Filler, że uciekł, a przecież 

wiadomo, że wyjechał legalnie, otrzymał przecież 

stypendium zagraniczne. Starał się o przedłużenie 

!)aszportu, w polskiej ambasadzie, w Paryżu obieca
no, Że przedłużą, chodził tam codziennie, nie przed
łużono, termin minął.„ i został uciekinierem. Ja też 
robiłam wszystko, by mu pomóc, pętałam się po róż
nych ministerstwach, napisałam nawet list do pana 
Cyrankiewicza, ale nie otrzymałam odpowiedzi. 



Chciano, by wrócił natychmiast i złożył samokryty
kę .. Napisałam mu o tym. Odpisał, z wi~kim sm~t
kiem, bez złości, żebym już nic nie robiła, bo w1~
dział o moich staraniach, że może doczekamy się 
tego, że dłużej klasztora niż przeora, że może. kiedy~ 
znajdzie się ktoś mądry, kto spojrzy na to macze). 

Paryż, 5.03.1958 r. 

MAMUSIU KOCHA NA! 

Przesylmn Ci kawałeczek Pary.ża, w którym jest 
jeszcze zimno i dosyć smutno, w którym nie potra
fię się z nikim porozumieć, w którym bez przerwy 
ięsi·nię za Warszawą i myślę o Was wszystkich. Nie
długo ma być wiosna - tak 1nówią wszyscy tutejsi 
- więc może będzie trochę weselej. , Chciałbym Ci 
kupić taki włochaty płaszcz, który u nas nazywają 
.,misiem", i jak tyli~o dostanę _jakieś pieniądze - ku-
1- ię i wyślę. Napisz mi. jak.i chcesz kolor. 

Całuję - MAREK 

Paryż, 6.04.1958 r. 

KOCHA NA IWAMUSIU! 

Piszę do Ciebie dzisiaj, w pierwszy d ie1i Swiqt , 
:i;eo ~ ' Ś w iedziala i'e m"1 ~:zę o Tobie i siedzę przy Two
im stole razem .z W am.i. I całuję Was, i życzę Wam 
wszyst~iego najlepszego, wszystkiego tylko co potra
fię dla Was wymnrz11ć. Nie przejmu1 się żadnymi 

plupstwami, które wypisują zawistnicy. bo nie ma 
w tym. cienia prawdy, Kocham Cę i jestem z Tobą; 
a na razie zwiedzam Paryż. w htórym ciąqle jest 
imno i nie ma wiosny. Może uda mi się pojechać 

do Włoch - ale to dopiero w lecie. Do widzenia .. 
Kochani. 

Wasz - MAREK 



Tel Aviv, 7.12.1959 r. 

KOCHA Nr MAMO' 

ziękuję za list i odpowiadam natychmiast . Zga
dza.n się w zasadzie z T w oimi slusznymi argtl.men
tami - co do sprawy czasu i co do czekania, lecz 
nie }es1em w stanie wz"ą · na poważnie tej całej spra
wy z pi crnie „i lir1;cznych lis tów, które następnie ma
jq służyć jako dowod y. Mało tego -- ta sprawa i ta 
f.. ropozycja wy bi nie mi się nie podoba. Czyż dla 
wraa z urzęclciw 11cl• dc,wodem nie jest m oje podanie 
- jedno, d ·11gie i trzec ie I m oje dow ia dywan ie się 

i moje interw ncje, i moje z<zchowanie, i moje cale 
życie tutaj? Nie rozumiem tego; a żadną miarą nie 
mo.aę tego wz:ąć poważnie . Oczywiśc ie ędę czekał 

j ak długo trzeba, ale, 7P oim zdaniem nie nale:::v się 

narażać --·- jak piszesz - na rozmaite u pokorzenia 
iub inne prawy pozbawia jące cz lowielrn godn o ·ci. 
Bo jakiż wtedy jest se is powrotu? Kiedy ju ~ blisko 
role temu poprosiłem. o prawo powrotu , liczylem na 
to, że spotkam się ze zroz1m?·ieniem , li~b choć' y z 
próbą zrozumienia i przebaczenia. To było rok te
rnu . Nic po obnego jednak ni~ nastą iła . D1at.€g J 

wię ::: teraz, po ro u c1ęi1-. iej pracy o jakie_j l u zie w 
Polsce n ie mają najmnieiszego choćby wyobraż nia, 
miałbym się nagle u pokarza · i stawiać w sytuacji 
dzieciątka, które pisze listy do Mamusi? Trze a cze
kać z godn:iścią , z odwagą i z nadzieją, iż wrcs::cie 
k to.~ zechce zainteres wać si ę tą sprawą na tr::e~wo 
i ze zrozum ieniem ri la niej. Mari zresztą jvż dosyć 

te,1 r1z_ii i powróc" chyba do Pnopu. Za da l l·o i za 
zimno (.„) O inn:;ch sr rawach n ie da się n ieste•y na
pisać. 1ożna o n;ch tJll ko porovnawiać w cz tery 
oczy -- trz ba więc c-„kać , k iedy to nas ą.- i . i\ffogę 

Ci napisać t?.Jll' '.erfn o - co rlzieii. modlę s; ę d J Bo
ga o Tw o-ie "C "· ie i T·1pn-ie zdrowie, i n to, aby mi 
dal szansę, abym mńgl dla r _bie coś pię 1cn go ucz!t„ 
nić . Chcesz - w ierz; nie hcesz - nif. wierz . Znstn 
w;am to Tw o;ej intuicji. Cdv?ę Cię z r· łeg . !'"•c 
i tak ?ak .ia Ci od""i" łP'T! - odp 'sz m i n a ych ,;ast. 
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Tel Aviv, 19.()1.1960 r. 
-
KOCHANA MAMO! 

Od razu na początlcu mego listu dziękuję Ci za 
Twój list z 20 grudnia, w którym przyslalaś mi opła
tek. List przyszedł trzy dni temu. - nie wiem dla
czego. Do pewnego czasu list tego rodzaju szedł ty
dzień lub osiem dni - teraz o wiele dlużej. W każ
dym razie dziękuję Ci bardzo i - jak widzisz od
powiadam natychmiast, choć nie wiem, kiedy list 
mój otrzymasz. 

Jeszcze raz i w sposób absolutnie stanowczy mu
szę prosić Cię, abyś niczego nie robiła w mojej spra
wie. Nie idź do Premiera, nie idź do Rusinka i nie 
rób niczego. Jeśli będę potrzebował Twojej pomocy 
w mojej sprawie - poproszę o tę pomoc. Na razie 
proszę o to, abyś absolutnie niczego w tym kierun
ku nie czyniła. Uczyń to w imię mo}ej godności i du
my, które,] nie straciłem jak dotąd. Jeśli ;ą kiedy
kolwiek stracę - to i tak nie wrócę do kra,iu, w któ
rym mnie nie chcą. Nie _jestem małym płaczkiem i 
wrócę tylko na t11ch '!Darunkach, które w żadnym 
wypadku nie obrażą mojej dumy , i w żadne.i mierze 
n ie uchybią mo,iej godności. Wybrałem w życiu pew
ną postawę, która ściśle łączy się z moimi „niefor
tunnymi wypowiedziami" , jak to sformułowałaś., Nie 
dojrzałem jednak jeszcze do tego, aby swoje wypo
wiedzi, w których stwierdzałem, że nie .festem ni
czyim szpiclem, i że nie pracuję dla żadnego wywia
~u - uważać za niefortunne. Traktowałem to raczej 
.1ako obronę własnej godności i tak jestem to skłon-

ny traktować w dalszym ciągu. Przykro mi, jeśli tak 
myślisz. Dla Twojej jednak informacji pragnę po
wiedzieć, że nie miałem absolutnie żadnych innych 
możliwości obronienia się publicznego przed tego ro
dzaju insynuacjami. Proszę Cię, abyś pamiętała o 
tym. To wszystko (. .. ) 

U mnie nic specjalnego. Dużo czytam, obmyślam, 
staram się żyć najrozsądniej. Jeśli Cię to ucieszy -
nie używam zupełnie alkoholu. Myślę jednak, że 

większa w tym zasługa okoliczności i klimatu, niźli 
mego stalowego charakteru. Może zresztą jest inaczej. 

OK, Mama, kończę, czekam na list od Ciebie, i 
jeśli wierzysz w Boga, to na rany Jego Syna uwierz 
mi, że co wieczór modlę się za Ciebie, i o to, aby 
nadszedł dla mnie jeszcze czas, w którym będę mógł 
coś dla Ciebie zrobić dobrego. 

MAREK 



Los Angeles, 15.01.1969 r. 

NAJDROŻSZA MOJA! 

Przepraszam Cię, że tak pozna odpowiadam na 
Twój list, ale mieliśmy i wciąż mamy tutaj prze
klętą epidemię grypy azjatyckiej, na którą chorują 
tysiące ludzi i wciąż oczekujemy, że szczytowe na
silenie tej epidemii będzie pomiędzy środkiem stycz
nia a marca. Bardzo to przykre: gorączka może być 
/Jardzo niska, bolą kości; niektórzy mają komplikacje 
żołądkowe a szczepionki nie dostaliśmy na czas tak, 
że dano ją tylko dzieciom i bardzo starym ludziom. 
W ogóle zauważyłem u siebie jakąś przesadną skłon
ność do przeziębień chociaż usunięto mi migdały, 
biorę wciąż witaminy i nie palę: tak więc wyleczy
łem się z wieloletniego bronchitu. Niemniej jednak, 
najmniejsze przez iębienie kładzie mnie na tydzień, 

a że żyję sam, to muszę wstawać, gotować sobie, ku
pować i trudno mi się tego pozbyć. W dodatku, w 
klimacie gorącym wszyscy ciężej przechodzą zazię
bienia. 

U mnie nic nowego: skończyłem książkę, spodzie
wam się trochę grosza niedługo - rzecz jasna, jak 
wszystko pójdzie dobrze , czego człowiek z góry nie 
wie. Dużo siedzę w domu i dużo czytam; mało wy
chodzę; mało spotykam ludzi, czasami mam parę lo
tów w tygodniu, ale nie jestem jeszcze instruktorem; 
może nim będę; tak, że źle Cię poinformowano, po 
jaką cholerę, nie wiem. Nie powinno Cię to dziwić, 
bo jak pamiętasz, cale życie interesowało mnie lot
nictwo. 

Skończyłem wczoraj trzydzieści pięć lat. Bylem 
sam i cieszyłem się, że tak jest. Z Sonją stosunki 
jak najlepsze: piszemy do siebie, ona dzwoni: nie
stety. Ona n~e może żyć tu - ja nię mogę żyć w 
Niemczech. Ale spotkaliśmy się tutaj i nie mamy 
do siebie żalu; wszystko żeśmy ułożyli i jesteśmy so
bie bliscy. Niestety, już tylko jako przyjaciele. Pi
szę Ci o tym, ponieważ chcesz wiedzieć wszystko o 
mnie, a u mnie dzieje się tak mało i życie jest tak 

monotonne, że przy najlepszych chęciach nie wiem 
jak o tym pisać. 

Nie wiem również, czy moja zamierzona podróż 
do Europy będzie mogla mieć miejsce w tym roku, 
grlyż, jak się domyślasz, miejsce mego pierwotnego 
przeznaczenia nie jest też aktualne. Bardzo możliwe, 
że pojadę do Izraela, aby spotkać się z Sonją, która 
tam będzie kręcić film, a jeśli to dojdzie do skutku, 
to zorganizujemy jakoś spotkanie. Myślę, że w tej 
chwili mamy dobrą szansę, ale ponieważ nie zależy 
to ode mnie , a od innych ludzi, wolę do tego podejść 
z rezerwą. 

Od czasu jak przestałem palić roztyłem się jak 
.~winia. Nie znasz jakiejś rady? Urszula wciąż pisze 
jakieś listy: w ostatnim żąda pomocy dla siebie. 
W ten sposób sprawa się wyjaśnia i tym razem za
lcończę na dobre. Nie ma co do tego powracać. 

Czy ja zawsze miałem tę cholerną skłonność do 
przeziębień? Możesz mi coś na ten temat napisać? 
Nie wiadomo, czy to jest alergiczne, czy cholera wie 
co, bo pluca są w porządku: tak więc, pozostaje je
dynie możliwość jakiejś alergii. Cale lato jestem w 
porządku; pól zimy i jesieni spędzam w domu. Mę
czy to jak cholera. 

Chętnie bym więcej napisal o sobie, ale po prostu 
nie wiem co. Dzień, który przeszedł, podobny jest 
do tego: a dzień obecny podobny jest do tego, który 
nadejdzie. Krótkie wizyty u dentysty: oto moje emo
cje. Napisz mi co u Ciebie: jak Stoczek. 

Bogu Cię polecam - MAREK 



Umarł i nie znalazł się nikt mądry. Dopiero teraz ... 
tyle lat trzeba było czekać, jestem ogromnie rozgo
ryczona ... Trudno powiedzieć, że mnie nie cieszy to, 
co się teraz dzieje, ale gorzka to jest radość, proszę 
mi wierzyć, bardzo gorzka ... 

„Cmentarzami" i „Następnym do raju" wydany
mi w Paryżu zamknął sobie drogę powrotu do Pol
ski, szczególnie „Cmentarzami", których nie chciano 
opublikować w kraju. ( ... ) 

Te brednie, które krążą o jego śmierci zupełnie 
mnie obezwładniają; mówią że popełnił samobójst
wo ... Przecież to bzdura. Jak mógł popełnić samo
bójstwo w chwili, kiedy zaczęto naprawdę intereso
wać się jego twórczością, kiedy przyjechał właśnie 
do Wiesbaden, by podpisać umowę na słuchowisko, 
kiedy miał w kieszeni bilet lotniczy do Izraela, gdzie 
miano wg jego scenariusza kręcić film, kiedy prze
żywał akurat nową miłość ... Jak, jak ... 

Mnie kiedyś, jeszcze jak mieszkaliśmy we Wro
cławiu, Marek był wtedy mały, jeden lekarz nie
miecki powiedział, że Marek szybko rośnie ale ma 
za małe serce w stosunku do swojego wzrostu, jemu 
nigdy - mówił - nie będzie wolno ciężko praco
wać, serce nie wytrzyma. A Marek ciężko pracował, 
bardzo ciężko. Pani Kliszewska opowiadała mi, nie 
mogłam tego nawet słuchać, że miał ręce pocięte 

blachą, arkusze blachy przenosił. I pisał przecież. 

Więc wtedy, kiedy go wzywają do RFN, by pod
pisać umowę ... w dzień jego pogrzebu wypadały aku
rat imieniny czy urodziny burmistrza Wiesbaden, 
w telewizji miał być pokazany z tej okazji specjalny 
program, przyszło do mnie kilka osób i powiedzieli 
mi, że program został zmieniony, że zostanie wyś
wietlona „Pętla". I wyświetlili... Nie mogłam jed
nak tego oglądać. 

Ja myślę ... Marek był bardzo nerwowy, okropny 
nerwus był. W tym dniu siedział u swojego niemiec
kiego wydawcy, było gorąco, pił wino. Przypusz
czam, Że nie mógł zasnąć, tak sobie teraz to tłuma
czę, wcześnie rano miał samolot, wziął więc jakieś 
proszki nasenne, które stale brał, co było straszne ... 

i serce nie wytrzymało. Kto go naprawdę znał, temu 
nawet przez myśl nie przeszło, że mógł popełnić sa
mobójstwo. Od dziecka bał się choroby, szpitala, 
śmierci, cokolwiek się stało czy się skaleczył, czy 
bolało go gardło, przybiegał do mnie i pytał się: ma
mo, powiedz, czy nic mi nie będzie, czy nic mi nie 
będzie? Mówiłam: Mare1.< nie histeryzuj ( ... ) 



Przeszło cztery lata starałam się o sprowadzenie 
trumny. Nie było mnie stać na wyjazdy zagraniczne, 
a i tak pierwszego roku po śmierci Marka byłam 
dwa razy w Niemczech („.) Boże Miłosierny, jak po
myślałam, że moje dziecko miałoby zostać w obcej 
ziemi ... wiedziałam, że jeżeli ja nie sprowadzę trum
ny, to nikt tego nie zrobi. Gdy sobie dziś to wszy
stko przypominam, to naprawdę nie wiem, skąd bra
łam siły r.a wydept ·wanie tylu ścieżek. Gdzie ja nie 
byłam, do jakich drzwi nie pukałam („.) W końcu 
ktoś mi pomógL. może się pan zdziwi, ale do dziś 
nie znam nazwiska tej osoby ( ... ) 

Jesienią 1975 roku sprowadziłam trumnę. Zwią
zek Literatów pokrył wszystkie koszty dewizowe . 

... To, co się działo na Powązkach podczas pogrze
bu, trudno jest wręcz opisać. Pamiętam tylko niez
mierzony tłum ludzi, o tym, by wszyscy pomieścili 
się w kościele, nie było nawet mowy. Gdy teraz od
wiedzam gr5b Marka, to na płycie znajduję zawsze 
świe~e kwiaty („.) Ludzie pamiętają„. w ubiegłym 

rol;u, w dniu Wszystkich Świętych byłam na cmen
tarzu, siedziałam na ławce, do grobu Marka podeszła 
starsza, nie znar.a mi kobieta, zapaliła świeczkę, po
tem zb iżyła się do mde, pocałowała i powiedziała: 
nie wszyscy byli odwróceni, niech mi pani wierzy. 

rozmowę z Mari<i Hłas1<o 
notował Lech Kurpiewski 
„Literatura" Nr 23/ 81 



Grzegorz TOMCZAK 

FRAGMENT PEWNEGO 

ARTYKUŁU O MARKU HŁASCE 

W sobotę centrum miasta wygląda tak samo 
jak w każdy inny dzień tygodnia, 
twoje niebo, panie Hlasko, wciąż nad nami 
gaśnie jak wypalona w marszu pochodnia. 

Kuszą nas twoje dziewczyny, 
twoje niebo wciąż nad nami, 
ten niewinny pierwszy krok w chmurach 
już uczyniliśmy 

i zawstydzeni wracamy parami. 

Płyną latami nasze życiorysy, 
jesteśmy coraz bardziej syci i ubrani coraz lepiej 
nikt nie opłakuje już zlych milości 
i nikt już chmur się nie czepia. 

W pólpancerzach nader praktycznych, 
od innego, panie Hłasko, wypożyczonych, 
gotowi jeste.~my zasiąść do każdego stolu 
i od każdego wstać 
w niezachwianym poczuciu wlasnej porządności. 

Za wcześnie odszedłeś, panie Hłasko, 
w jakimś obcym, zlym hotelu, 
a przecież twoje niebo i tak wciąż nad nami 
i głupich marzycieli wciąż jeszcze tak wielu„. 

KALENDARIUM ŻYCIA I TWORCZOSCI 
MARKA HŁASKI 

14.01.1934 - Urodził się w Warszawie Marek Ja
kub Hłasko, jedyny syn Macieja, .pra
wnika, i matki z domu Rosiak. 

13.01.1939 - Umiera ojciec. 

1939-1944 - Hłasko przebywa w Warszawie. 

1944-1946 - Mieszka z matką kolejno w Mszczo-
nowie, Częstochowie, Chorzowie, Bia
łymstoku . Wrażenia z tułaczki spisu
je w pamiętniku prowadzonym od 
1945 roku. 

1946-1948 - Hłasko mieszka we Wrocławieu, w 
1948 roku kończy szkołę podstawową. 

1948-1949 - Mieszka w Warszawie, podejmuje na
ukę m. in. w Państwowym Liceum 
Technik Teatralnych. 

1950 Hłasko wraca do Wrocławia. Kończy 
kurs samochodowy. Pracuje jako po
mocnik kierowcy. 

1951 - Wraca do Warszawy, Pracuje jako 
kierowca. Powstają pierwsze utwory: 
„Baza sokołowska", pierwsza wersja 
„Sona ty marymonckiej", („Wilk"). 

1952 - Pracuje w „Metrobudowie" w charak
terze starszego referenta zaopatrzenia 
transportu, w Spółdzielni WSS jako 
kierowca. W tym czasie jest też ko
respondentem „Tryibuny Ludu". 

1953 - Hłasko pracuje w Przedsię!biorstwie 

Transportowym MHD jako referent 
zaopatrzenia. 
Poznaje Igora Newerlego, dzięki któ
remu otrzymuje trzymiesięczne sty
pendium ZLP. Przerywa pracę zawo
dową. 

1954 - Hłasko uczestniczy w Zjeździe Mło

dych Pisarzy w Oborach. W „Al:ma-



nachu Młodych" ukazuje się „Baza 
sokołowska". W prasie (m.in. ,..,. „No
wej Kulturz·e", „Przeglądzie Kultu
ralnym") ukazują się utwory Hłaski. 

1955 Hłasko obejmuje dział prozy w „Po 
Prostu". Tu zamieszcza swe artyku
ły publicystyczne. W prasie ukazują 
się opowiadania, które zlożyly się 

później na „Pierwszy krok w chmu
rach". Opowiadanie „Robotnicy''. ot
rzymuje specjalną Nagrodę Pracy na 
konkursie literackim V Światowego 
Festiwalu Młodzieży i Studentów w 
Warszawie. 

1956 Hłasko zostaje członkiem ZLP. Uka
zuje się tom opowiadań „Pierwszy 
krok w chmurach". W prasie ukazu
ją się kolejne opo-,viadania. Radio na
daje słuchowisko według opo1.viadania 
„Pętla". 

1957 - Hłasko opuszcza redakcję „Po Pro
stu". Wchodzi w skład komitetu r e
dakcyjnego planowanego pisma „Eu
ropa". Ukazuje się drugie wydanie 
„Pierwszego kroku w chmurach", w 
czasopismach nowe opowiadania i fra
gmenty powieści. Hłasko podejmuje 
współpracę z filmem (współautor dia
logów w „Skarbie kapitana Marten
sa", współautor scenariusza „Końca 
nocy"). Nasilają się polemiki praso
we wokół twórczości Hłaski. 

1958 - Hłasko otrzymuje Nagrodę Literacką 
Wydawców. Ukazuje się trzecie wy
danie „Pierwszego kroku w chmu
rach". Hłasko jest współautorem sce
nariuszy filmów „Pętla" i „ósmy 
dzień tygodnia". Wyjeżdża do Pary
ża, potem przebywa w Szwajcarii, 
Włoszech, Berlinie Zachodnim. Sta-

rania o przedłużenie paszportu nie 
przynoszą rezultatu . W prasie pols
kiej nasilają się ataki na Hłaskę. 
„Kultura" (Paryż) i „Wiadomości" 

(Londyn) przyznają pisarzowi swe do
roczne nagrody za „Cmentarze'', któ
re ukazały się w Paryżu. 

1959 - Hłasko wyjeżdża do Izraela. Współ
praca z czasopismem „Maariw", dru
kuje tam m.in. „Bezwarunkową ka
pitulację" i „Hotel z niekrępującym 
wejściem". 

1961 - Wraca do Europy. W Londynie bie
rze ślub z aktorką niemiecką Sonią 

Zie man. Ukazuje się opowiadanie 
„Powiedz im, kim byłem". 

H}62-1965 - Przebywa w wielu krajach, m.in. 
Francji, RFN, Włoszech, Szwajcarii, 
Hiszpanii, Izraelu. 

1962 - Ukazują się opowiadania: „Stacja", 
„W dzień śmierci Jego". Powstają 

opowiadania: „Miesiąc Matki Bożej", 
„Szukając gwiazd'', „Brudne czyny". 

1963 Ukazują się „Opowiadania". 
1964 Ukazuje się tom „Wszyscy byli od

wróceni", „Brudne czyny". 
1965 Pisarz rozstaje się z żoną. 

Ukazuje się opowiadanie „Drugie za
bicie psa". 

1966 - Hłasko wyjeżdża do USA. 
Ukazują się: „Nawrócony w Jaffie", 
,;Opowiem wam o Esther", „Piękni 

dwudziestoletni". 
1967 - Pisarz przebywa w Kaliforni, głów

nie w Los Angeles. Ukazują się „Li
sty z Ameryki". 

1968 - Hłasko zdobywa licencję pilota. 
Ukazuje się „Sowa, córka piekarza". 
Powstaje powieść „Palcie ryż każde
go dnia". 



1969 - Rozwód z Sonią Zieman. Pisarz wra
ca do Europy. Podpisuje kontrakt na 
film w Izraelu. 
14 czerwca następuje zgon pisarza w 
Wiesbaden (RFN). 

1975 - Matka pisarza sprowadza zwłoki sy
na do kraju. Grób Marka Hłaski znaj
duje się na Cmentarzu Powązkows
kim w Warszawie. 

WYDANIA UTWOROW MARKA HŁASKI 

1956 - Pierwszy krok w chmurnch. Opowiadania. 
Warszawa. 

1957 - Cmentarze. „Kulisy" nr 29/ 1957. 
Głupcy wierzą w poranek (Następny do ra
ju). „Panorama" nr 2-22/1957 (fragmenty). 
ósmy dzień tygodnia . „Panorama Północy" 
nr 1-13/1957 (fragmenty). 

1958 - Cmentarze. Następny do raju. Paryż. 

1963 - Opowiadania. Paryż. 

1964 - Wszyscy byli odwróceni. Brudne czyny. Pa
ryż. 

1966 - Nawrócony w Jaffie. Opowiem wam o Es
ther. Londyn. 
Piękni dwudziestoletni . Paryż. 

1967 - Sowa, córka piekarza. Powieść. Paryż. 

1976 - Opowiadania. Warszawa. 

1982 - Sonata marymoncka. Warszawa. 
Namiętności. Kraków. 

1983 - Palcie ryż każdego dnia. Warszawa. 

Kierownik techniczny: Andrrej Ciesielaki 

kierownicy pracowni: 
krawieckiej damaldej: Anna Nalikowska 
krawieckiej męski-ej: Romuald Kaczyński 
perukarskiej: Halina Lewandowska 
malarskiej: Ryszard Gieczewski 
stolarskiej: Józef Reszeć 
ślusarskiej: Aleksander Markowski 
tapicerskiej : Wiesław Wtorek 
rekwizytorskiej: Eugeniusz Tylicki 
sz€wskiej: Gerard Foks 
prace farbiarskie: Aniela Rymkiewicz 
kierownik działu akustycznego: Ryszard Gra.bek 
kierownik działu elektrycznego: 

Mirosław Szosta~wski 

brygadier sceny: Bogusław Jóźwik 

kierownik działu obsługi widza: Krystyna Sokół 
kierownik sceny objazdowej: Wojciech Stachowicz 
koordynacja pracy art~ej: Joanna Biesiada 
główny księgowy: Stanisław Jaczewski 

reda.keja programu: Elibieta Lenkiewicz 

Kasa Teatru czynna codzienie (z wyjl\tkiem poniedziałków) 
w godz. 12-111, w niedziele: 16-19, tel. 2311-15. 

Adree Teatru: Olsztyn, ul. 1 Maja 4, tel. centrali: 2511-59. 

cena programu: 30 zł 

Druk: „Poli.grafika" Bartoszyce, z. 1361, n . l!OO egz. (B-7-2.11) 




