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Z dobrą kobietą - nie boli życie, 

od dobrego jadła - nie boli brzuch, 

od dobrego trunku - nie boli głowa„. 

Jedno z przysłów, które są mądrościł narodu. 

Motto „Pętli" 
1956 

A mnie się zdaje, że me napisałem jeszcze nic z tego, co 

pragnąłbym napisać, że ciągle mówiłem za cicho 1 ze życie, 

którego byłem świad!c:iem przez tyle !at - było o w!ele strasz

niejsze i o wiele bardziej ponure niż wszystko, co napisałem. 

Marek Hłasko 
Paryż, 1958 

• 

[Vl/\REK HŁASKO 
Ktoś powiedział, że śmierć twór cy n ie jest czymś przypadko

wym. To ostatni akt twórczy, rzucający światło na całą drogę ży
ciową. Przykładów dowodzących gł bokiej prawdy tych słów przy
toczyć można aż nadto. Śmierć pisarza może być k r esem długiej , 
w miarę spokojnej wędrówki, k tórej towarzyszyła nrzychylność 
mecenasa, względy komentatorów, życzliwość czyt.Jnik a, czasem 
jednak bywa tragicznym końcem samotnego biegu, szleńczym sko
kiem w pustkę. To, oczywiście, skrajn p rzypadki, al właśnie one 
spełniły się w jednym losie - w losie Mar ka Hłaski. 

Hłasko umierał dwukrotnie. Po r az pier wszy w 1958 roku, kie
dy to po uzyskaniu N aarody Wydawców wyjechał do Paryża, 
gdzie w Instytucie Literackim wydał „Cmentarze' ' i „ astępnego 
do raju". Dwa opowiadani.a na któr eh druk nie chciało i z o
dzić przedtem żadne krajowe wy dawnictwo. choć fragn enty pier w
szego, drugie zaś w całości - tyle że pod tyt iłem „Głupcy w i rzą 
w poranek" - były p ublikowane w 1957 r . na ł mach czasopism. 
Po parysk iej edycji utworów na łam .. ch pols dej pras gwałto ·nie 
zaatakowano pisarza : opo\ iadan i.a uzn ano za p lityczne poszkwil , 
:>11tora osk rżano o antvkom1.~nizm. f łasko ak urat starał się o prz -
dłużenie swojego pobytu za granicą , w jednym z p ls ·eh przed
stawicielstw ozna jmiono mu jednak , że ma natycl iast wracać 
do War 3awy. P ost nowił mimo to zostać dłużej. Kiedy chci ł 
wrócić, o aza1o ię , że droga do kraju jest dla niego zamknięta. 
N a nic siq nie zdały jeP"o wie ok ot ne interwe ej w polskie kon 
sulatach , listy słane przez wiele i iesięc_ do władz z prośbami 
o umożliwienie powrot• . Jedyną odpowiedzi' było m i czenie i 1· 

stytucji i ostro form1.i ło 'ane w k.raiowych gnetach zarzuty pod 
adresi:>m „uciekiniera".„ o <>ro zapadł::\ cisza. Cis7.a, k .;rn dl pi
sarza równoznsczn a je. t śmierc i. 

Naprawdę zmarł j edenaście lat p 'żnie .i w Wi s aden, gdzi<! za
trzymał się na kilka dn i podcz s swojej podrńży z US do Izra
ela. To było 14 czerwc 1969 r oku. Rankie teJ? dni<! znal~ziono 
go leżącego obok łóżka .„ Na nocnym toliku stc a pusta ampułka 
po proszkach nasennyc . Szybko rozniosła sie wieść o sam ohójs vie 
pisarza. Nikt n ie próbował dociekać , czy t aka wersj a śmierci jest 
prawdziwa, gdyż odpo\'.'ia la ona, cho · z całkiem różnych po\!o
dów, wszystkim: zarówno tym , któr zy w swy h m oraLizatorsk 'c 
zapt~chch m gli powied:fr•ć, że taki ko"dec by ł do przewidzenia, 
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czek bowiem ·wszystkich, k tórzy odry ają się Oll ojczystych ko
rzeni, jak też \ ielbicielom Hłasl i, jego rówieśnikom, dla k t · r ych 
s mobójczy gest autora „Pętli" stał się symbolem jego wiernośc i 
własnej t wórcze j i życiowej postawie, statecznym, a moż nawet 
jednym z możliwych , dopełnieniem legendy , buntownika bez po
wod u" . I nieważne było, że wszy tko wskazywało na to, iż śmierć 
pisarza, który chorował na s rce i cier i ł na bezse ność, jakkol-

iek tragiczna, była dzi łer zbiegu okoliczności, nieszczęśli v-y m 
wypadkiem. J eszcze raz biografię Hłaski potrakto -vano jako jego 
największą powieść. zakoó.czeniu tej p wieś i tylko jedno był 
prawdą : śmierć człowieka . 

K iedy 1975 rok u, po ilk u latach usilnych starań, m atce p i-
s rza udało si. spro adzić trumnę z szczątkami syna o P ol ki. 
uroczystości pogrzebowe zgromadziły wiele osób. Okazało si , że 
mit Hłaski rzetrv.ał śm ierć pisarza i człow ieka. ( ... ) 

f) f'h;t! t wał ma.iac 7aledwie dwadzieścia lat. W ci::i .i k ilk un n
stu miesięcy uzyskał rozgłos i sławę, stał się idolem . Większość 

rv k ' w okrzyknęła jego ,,nowe duchem i formą" u t •ory p:bsem 
pokolenia , którego przeżyci generacyjn •iązało się ściśle z prze
ło em po skieno P ździern i a, a pokolen ie „dw dzi r? toletnich " 
- tak rob t ników, jak i młodej int eli encji, studentów i urzęJ
ników - uznało je za własny s ój głos. Nigdy przedtem ani po 
tem nie było chyba takiej zgodności między kreatorami op i ii p b
licznej a sam ymi odbiorcami. Zd'.lrzały się oczywiście i r ecenz je 
negatywne, ocenia jące prozę autor a „Pierwszego kroku w chm u 
rach", zn.rzuca j ące je j kreowani k arykatura! ie jednostronne j 
w swym czarnym pesymizmie wizji rzeczywistości, patowanie b rii 
ta lno · cią, nihilizm moralny. hi rne na le do anie współczesne j lite -

::i t r y eimerykci r skie j - H-"mil P.'Waya. Steinbecka. Fau kn ra .( ... ) 
P r za autor a „Domu mojej matki" swój sukces w dużym stopniu 
zawdzieczała do onu · ącym si w Pol ce przemianom p litycznym. 
znamionu je cym zmierzch ultu j dnostki i następujący et p roz
liczeń ze t inizm Pm. W ŻVCi11 literacl im refleksem politycznych 
przeobraże . była f la rozrachunku z obowiazującym rz z lata 
v po1. kjej rt rat urze socrealistycznym schematem. Pisarst \1 o Hł s-

k i \ rłaściwie w całości, poza młodzieńcza . ,Sonatą marym onc ą" 
i rlc biutancką „Ba za Soko łowską" , ryra t 0 ' opozyc ·i do t goż 
sche atu n iejako a p riori zakładającego opis ś iata spełnionych 
has ł pr pagandowych i pobożnych życzeń - p ostego w swej 
j ednoznaczności, zgrzebnego w S\'.·ej bezkcnfli : towości. { ... ) 
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1 'i s~rz µ0:-it <lwil s IJi z~ c_l p k~ Zć' :ii i.: ::.yc;.1 n · ~ t:l ti:11, jnki··a 
po ·inno być, lecz takim, jal im jest tu i te az - z cał jeao n -
dzą, zakłamaniem i udręką; odrz cal j ęzyk t ra nsparentowych slo
ganów głoszących erę spełnionej u topii, wprowadza ł do opo\viadai'l 
żargon warszawskiej ulicy, słowa dosadne, c.. le „prawdziwe". _ó
wił praw·dy brutaln e, ale one właśnie swym autentyzmem zjedny
wały mu czytt'lników, którzy w iego utworach dostrzegali obraz 
otaczającej ich rzeczywistości, a w postaci bohaterów - zb11nto
.vanych przeci ko szarej, biednej, „ upadłej" codzienności odziera
jącej ich marzeniR z pięknych zludzen - szukali i odmjdywa li 
samych si ebie .( ... ) 

Przyczyn w ielkiej popularności utwor ' w Hłaski w la tach 1955-
-56 nie można jedn kże doszuki\vać się w. łc cznie ,alorach ar 
tys~ycznych ani też v z i cniają " j ię \V · ·;czas '" kra j l sy tu&cji 
polityczne.i, ::.:. \' ! l: ..: usek\·l~ncji i k ult:.1ralnej, choć zapewn" były to 
dwa najistotniej sze źrćdła sukcesu tego p isa rstwa . Ale istniałv 
i inne, może mniej uch'< 1ytne okoli zności sprzy j ają ·e powodzeniu 
prozy autora , Pętli": l·ariera Hł sk i miała s bi o:> coś z takiego 
socjalistycznego spełni nia Dmerykański go mitu po\•·edzenia. Nie 
była to wi ęc droga od czyści ut do milion n <i , ale odpowicidając f'ł 
jej metamorfoza robotn ika i kierowcy w uznan go pisarza. Swoią 
rol~ popularyzatorską ud grałv też pr as . radio i k ino: czasopisma 
zabiegały o druk opow ·adai1 pisarza , pubJilrn a ły recen je i wypo
'"iedzi na ich temat, radio nc dawało rrnmm y z ich utorem, na 
p odstaw ie jego ! tworó nakręcono t rzy peł11ometrażowe fi lmy. 
Iazwisko t wórcy „Pier,·sz_.go kroku w ch m'trach" zosta ło bez 

r eszt essan. "' u wi o ieg śr dków masow o prz .kazu. Hłaskę 
: 1uchnno, 1- ła <">kę ogląda no, a nad wszystko o Hłasce mówiono.( .. . ) 

P lotka czyniła Hłaskę bohater m „h is torii" aut ent cznych, e 
1 -~ż i zmyślonych - t ych było zapew ne wi cej ·- wkbdała w jego 
· sta słowa, które powi<.:dział n prawdę, i te, I· tór eh n ie wyrzekł. 
W świadomości pu hr cz e j nastąpiło coś w rodza ·u „interferencji'', 
nałożenia się na siebie obrnzów pisarza i kr~owanych przez niP.go 
postaci , uległa zatraceniu gr nica między rzeczywistością a itera
t'J rą.L.; \"f..,i •• So•vie, córce p iekarza" napisa ł: „DaY\o ci życie , ktAre 
jest tylko opowieścią; a le to ~ uż t woja sprawa . ;a { ty ją opowiesz 
i czy umrzesz peł n d ni". Trudno si ę oorzeć r i:>fleksii że to co 
było j edną z przyczyn życiow go dramat· Hłas {i - ~~o zat;rcie 
grn nic między egzystencją a a tystycz ną kreac·ą, okaza ło się w koń
'-' U siłą twórcy, zapewniło m u bowiem pa mię' . 

Lech Kurpiewski 
F ra,l!ment „Wst ,pu" do .,Utworów wybranych" 

1a ·k Hłaski, W-wa 1985 
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Hłasko vv o p 11111 krytyki 
Hfasko to wydarzenie społeczne i artystyczne. Czy Hłasko „od

bija" rzeczywistość? Odbija i jeszcze jak. Daj Boże zdrov.rie, żeby 
każdy pisarz ,.odbij ł" tak rzeczywistość, jak to robi l ła sko . 
W krzywym zwierciadle? Nieprawda!( ... ) „ósmy dzień tygodnia" 
czy „Wzlot" Iwaszkiev1icza to utwory : ielk iego bób serca. Są 
one fragmentem socjalistycznej wiedzy o cz owie rn. 

Włodzimierz Sokorski 
„No a K t lt ..ira" 1958 

Są pisarze, mogący tworzyć jedynie w ciszy gabinetów. Istnieją 
pisarze, których samotność najwyraźniej wyjaławia: włóczą się 
więc po najstraszliwszych m or downiach w poszukiwaniu mat9ria
łu. Są wreszcie i tacy, dla któr ych samo życie sta je się sposobem 
twórczości. Mogą opisać to, co przeżyli. Przeżywaj ą tylko to, co 
opisywali. Kreują wartości, tworzą boh terów, by podporządkować 
się zasadom przez te fikcyjne pos cie wyzna\V nyr'1. W ich rysach 
widzą swoje zwierciadlane odbicie. Piszą jeden tylko utwór-po
wieść własnego życia. S łdzę, że z t a iego właśnie szczególnego 
zatarcia granic między faktem i zmyśleniem w.1rosły pisarstwo 
i los Marka Hłaski. 

Michal Komar 
„Twórczość ", 1972 

Jestem przekonany, że do Blaski wrócić trzeba jeszcze nie je
den raz z dwóch - pomijając szerei! mniej istotnych - powodów: 
dlatego, że był pisarzem , który odegrał w literat '..l rze rolę bardzo 
doniosłą, uosabiając jej niejako po aździernikowego ducha, a t akże 
dlatego - co widać zwłaszcza t eraz - że będące jego udziałem 
rozterki są nadal aktualne, że przeżyty przez niego i opisany dra
mat jest dramatem kolejnych roczników, a falowaniu ulega tylko 
siła jego przeżywania.( ... ) Wszyscy bo ,aterowie jego utworó\'r chcą 
żyć szczęśliwie i mądrze i żadnemu sit; to nie udaje. A przyczyny 
tego - jak to widzi Hłasko - znajdują si_ poza nimi, w otocze
niu, w warunkach, w jakich muszą żyć. Hłasko pisał w „Pięknych 
dwudziestoletnich", że w literaturze interesowała go jedna tylko 
sprawa: miłość kobiety do mężczyzny i ich klęska". 
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Leszek Bugajski 
„Kult:1 ra", 19fl l 

zy Hłasko stał się klasykiem, zwiqzanym jedynie ze swoją 
epoką (czyli niby z latami pięćdziesiątymi), kimś, kogo można po
kazywać jedynie w starym kinie ? Sądzę , że nie. Słowa powstałej 
pod koniec lat siedemdziesiątych piosenki mówią : „Twoje niebo, 
panie Hłasko wciąż nad nami" i j s t w tych słowach dużo praw
dy.(.„) Żaden z problem ów, któr ymi żyli K uba z „Pętli" i Agniesz
J:n z ,.ósml'go dnia tygodnia", bohat ow ie „Najświętszych słów 
naszego życia" nie został rozwiązany. Pita z żalu wódka leje się 
strumieniami. •vielkie miłości umierają, ponieważ bohaterowie nie 
potra fią s bie poradzić z coraz trudnie jszym życiem codziennym. 
Zaś to, co Hłasko opisał w sposób na jbardziej doskonały, ból wcho
dzenia w ~.ye:ie , „pierwszego kroku w chmurach" jest dzisiaj , co 
najmnie j równie dotkliwy jak w roku 1956. 

Piotr Bratkowski 
„Polityka", 1982 r. 

W l 9fl9 roku zmarł prozaik for matu i typu rzadko spotyka
nego w .literaturze polskie j - nie tylko lat ostatnich. Odszedł 
w wieku, w którym zgodnie z reguł . (a jest potwierdzającym ją 
wyjątkien ) - powinien „zaczynać się" prozaik. Zdążył jednak 
u.kaz ć drogt; , które j nie sposób pominąć w literackie j wędrówce . 
Jego twu czość nie ma równoważnego odpowiednika, a jego miej
sce w lite raturze czeka na spokojne i uczciwe określenie . 

Bogdan Rudnicki 
1983 
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ZACISKANIE PĘTLI 
W czasie pierwszej próby, po wstępnych uwagacii reżysera 

o kształci e przyszłego pn:edsta11_;ienia, zas ~anuwialiśmy się jak is
totną sprawą w „Pętli" jest alkoholizm. Padały v u·agi, że uticór 
Hłaski rrnoże być oclczytany bard:w powierzchownie, a autor uz
nany za propagandystę antyalkoholowego. Tak było przecl trzy
dziestu laty, gdy Wojciech Has sfi!nwwał „Pętlę". Złośliwi recen
zenci pisali , że jest to film propagandowy o zgubnych sk :Ltkaeh 
picia wódki. Wartości artystycznych, i humani tycznych nie clo
strzegano. 

Gdy powstało opowiaclanie , Pętla", alkoholizm nie był jeszcze 
narodową plagq jak dzi.§, gdy rozk 1citajqce coraz bujniej pijaństwo, 
szczególnie po wprowadzeniu w życie ustawy o wychou·aniu w trzeź
wości, wygląda bardzo efektownie uJ codziennym życiu . 

Proza Marka Hłaski nie jest broszuq antyalkoholową . Wstrzą
sająca powieść Malcolma. Lovry'ego „Pod wulkanem" także nie jest 
traktat em namawiającym do trz źu:ości. Sanwcmict::stwienie się 
człowieka, permanentne dążeni e do sam bóistwa - to domin:~.tj'.J,CP 
cechy tych utworów. Spró bujm y us tmqć z nich wódkę, wówczas 
pozostaną tylko miałkie wąt ki obycza jo t,;e i me loclramatyczn~. Na
łóg jest tutaj oso brr dramat 11 i narzęrlziem u:yniszczajrrcym czło

wieka. 

Reżyser Jarosław Kusze wski tu.: i i!rdzi , że .,Pętla" jest takż e 
o wódce. Nie można tego te>nat u. pomin ·fć ani pojmować go jako 
metaforę. Szeroko ro zpowszechniona w naszych teatrach tendencja 
interpretacyjna nakazitje jakby szukanie s n su przedstawienia obok 
tekstu lit _;rn cki?go, zastępowanie autorskiego przesłania innym 
„lepszym", 1 :..1ym11ś!onym przez realizatorów. W myśl tej za sad c,1 
przedstaw'ienie „Skąpca" nie powinno zawierać w sobi .., tre.<ci mó
wiących o tym wynaturzeniu, psychiczn11m, jakim. jest właśnie 

skąpstwo. Adaptacja sceniczna powieści Dostojewskiego „Zbrodnia 
i kara" też nie powinna być grana jako rzecz o dokonanym mor
derstwie i pokucie za ten cz yn. Oce'nę twórczych interpretacji Fre
clrou:skiej ,.Zemsty" u zyskały te pr:iedstawi enia, które niemal po
mijały tytułowy wą t ek zemsty Cześnika nad Rejentem. A prze
cież tytuły te w pe'łni określają sens wspomnianych cl zi e ł. 

Opowiacla nie Marka Hłaski jest też precyzyjnie zatytułowane. 
Główny bohater - Kuba powoli i systematycznie zaciska samo
bojczą pęt1ę wokół swego życia. Oby „Pętla" w Teatrze Drama
tycznym w Elblągu nie uległa opisanym tendencjom i stała się 
zdarzeniem sce'nicznym tylko o dramatyczn ych zmaganiach czło
vJieka z losem. 

Dzieje życia Marka Hłaski układały się jak dramatyczny sce
nariusz. Pełne napięć fakty jego biografii zakończyły się w W ies
baden 1 ·1 czerwca 1969 roku. Znaleziono opako wanie po środkach 
n asennych, nie stwierdzono jednak czy było to samobójstw o. Miał 
35 lat . K uba z „Pę tli " też zakończył życie w sposób nienaturalny. 

Kończąc ten krótki felieton muszę zaznaczyć, że są to moje 
osobist e impresje na temat przedstawienia, którego premiera od
będzie się we wrześnill. 

J erzy Sopoćko 
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KALEND AR i Ul\ 
1934 14 stycznia urodził się w Warszawie Marek Hłasko. 

1939-1944 Hłasko przebywa w Warszawie. 

1946-1948 Hłasko mieszka we Wrocławiu, w 1948 roku kończy szkołę pod
stawową. 

1948-1949 Mieszka w Warszawie, podejmuje naukę m.in. w Państwowym Li
ceum Technik Teatralnych. 

10 

1950 Wraca do Wrocławia, kończy kurs samochodowy. Pracuje jako 
kierowca. 

1953 Poznaje Igora Newerlego, dzięki któremu otrzymuje trzymiesięcz
ne stypendium ZLP. Przerywa pracę zawodową. 

1954 Hłasko uczestniczy w Zjeździe Młodych Pisarzy w Oborach. 
W „Almanachu młodych" ukazuje się „Baza Sokołowska". 

1955 W prasie ukazują się opowiadania, które złożyły się później na 
„Pierwszy krok w chmurach". Opowiadanie „Robotnicy" otrzym•1-
je specjalną Nagrodę Pracy na konkursie literackim V Swiato
wego Festiwalu Młodzieży i Stud ~atów w War~zawie. 

1956 Hłasko zostaje członkiem ZLP. Ukazuje się tom opowiadań „Pierw
szy krok w chmurach". W prasie ukazują się kolejne opowiada
nia. Radio nadaje słuchowisko wg opowiadania „Pętla". 

1958 Hłasko otrzymuje Nagrodę Literacką Wydawców. Jest współauto

rem scenariuszy filmów „Pętla" i „Osmy dzień tygodnia''. WyJ e7.
dża do Paryża, potem przebywa w Szwajcarii, Włoszech, Berlinie 
Zachodnim. „Kultura" (Paryż) i „Wiadomości" (Londyn) przyznają 

pi~;arzowi swe doroczne nagrody za „Cmentarze", które ukazały się 

w Paryżu. 

1959 Wyjeżdża do Izraela. Drukuje tam m.in. „Bezwarunkową kapitu
lację" i „Hotel z niekrępującym wej ściem". 

1961 Wraca do Europy. W Londynie bierze ślub z Sonią Ziemann. 
Ukazuje się opowiadanie „Powiedz, kim bylem". 

1: 62-19G5 Przebywa w \vielu krajach m.in. Francji, RFN, Włoszech, Szwaj
carii, Hiszpanii, Izraelu. 

1964 Ukazuje się tom „Wszyscy byli odwróceni", „Brudne czyny". 

1965 p· _1sarz rozstaje się z żoną. Ukazuje się opowiadani ~ „Drugie zal: i-
c1e psa". 

19G6 Wyjc%dia do USA. Ukazu1·ą się: ,,Nawro'cony J ff" w a 1e", „Opow1e1n 
wam o Esther", „Piękni dwudziestoletni". 

1968 Hłasko zdobywa licencję pilota. Ukazuje ~ię „Sowa, córka pieka
rza". Powstaje powieść „The Riceburners" (inny tytuł: Codzien-
nie siejcie ryż"). " 

1969 Ro~wód z _Sonią Ziemann. Pisarz wraca do Europy_ Podpisuje kon
lraKt i~a frlm w Izraelu. 14 czerwca umiera w Wiesbaden (RFN). 
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