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Bardzo 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, („.) a prze
cież wiadomo, że wyjechał legalnie, otrzy
mał przecież stypendium zagraniczne. Starał 
się o przedłużenie paszportu, w polskiej 
ambasadzie, w Paryżu obiecano, że prze
dłużą, chodził tam codziennie, nie przedłu
żono, termin minał „. i został uciekinierem. 
Ja też robiłam wszystko, by mu pomóc, pę
tałam się po różnych ministerstwach, napisa
łam nawet list do pana Cyrankiewicza, ale nie 
otrzymałam odpowiedzi. Chciano, by wrócił 
natychmiast i złożył samokrytykę . Napisałam 
mu o tym. Odpisał, z wielkim smutkiem, bez 
złości, żebym już nic nie robiła, QO wiedział 
o moich staraniach, że może doczekamy się 
tego, że dłużej klasztora niż przeora, że 
może kiedyś znajdzie się ktoś mądry, kto 
spojrzy ·na to inaczej. 

• 

Hłasko Marek (Warszawa 14 I 1934-
14 VI 1969 Wiesbaden w RFN) - pro
zaik. Z zawodu kierowca samochodo
wy. W 1958 wyjechał na stałe za grani
cę . Opublikował m. in.: Pierwszy krok 
w chmurach, opow., 1956. Dalsze pozy
cje na emigracji: Cmentarze. Następny 

1 do raju, 1958; Hrbitovy, 1959; Opowia
dania, 1963; Wszyscy byli odwr6ceni . 
Brudne czyny, 1964; Piękni dwud:ziesto
!etni. 1965. 

Muły stownik pisarzy polskich, częsć li. 

Wurszuwo 1981 



Nikt mi nie chciał pomóc, nikt. Wszyscy 
milkli na dźwięk mjego głosu. ( ... ). Przeszło 
cztery lata starałam się o sprowadzenie 
trumny. Nie było mnie stać na wyjazdy za- • 
graniczne, a i tak pierwszego roku po śmier-
ci Marka byłam dwa razy w Niemczech, mu
szę powiedzieć, że ówczesne władze po
traktowały mnie całkiem przyzwoicie, nie by-
ło wtedy przecież łatwo uzyskać pozwole
nie na wyjazd. Ale te podróże były bardzo 
kosztowne, ja nie miałam pieniędzy. Boże 
miłosierny, jak pomyślałam, ie moje dziec
ko miałoby zostać w obcej ziemi. .. Wiedzia
łam, że jeżeli ja nie sprowadzę trumny, to 
nikt tego nie zrobi. Gdy sobie dziś to wszy. 
stko przypominam, to naprawdę nie wiem, 
skąd brałam siły na wydeptywanie tylu ście
żek. ( ... ) Jesienią 1975 roku sprowadziłam 
trumnę. Związek Literatów pokrył wszystkie 
koszty dewizowe. 

(„.) To co się działo na Powązkach pod
czas pogrzebu, trudno jest wręcz opisać . 
Pamiętam tylko niezmierzony tłum ludzi, 
o tym, by wszyscy pomieścili się w kościele 
nie było nawet mowy. Mam tu nawet foto
grafię. Gdy teraz odwiedzam grób Marka, 
to na płycie znajduję zawsze świeże kwia
ty. Kiedyś leżała tam wiązanka z przycze
pioną kartką: od Hanki i Jurka. Kim są Han-
1ka i Jurek, nie wiem. Przypuszczam, że mło
dymi l'udźmi. To mnie właśnie zawsze dziwi, 
to zainteresowanie Markiem u współczes
nych młodych ludzi. No, bo co dzisiejszy li
cealista czy nawet student może wiedzieć 
o Marku, jego życiu i twórczości? Jaką ma 
podstawę? Jedną wydaną w kraju książkę, 
jeden film (bo dwa pozostałe nie są wy
świetlane) nakręcony według „Następnego 
do raju", film, w którym nie jest nawet wy
mienione nazwisko Marka, jako autora sce
nariusza. Więc jako to podstawa? 

Przecież Marka już za życia ~azano na 
śmierć cywilną . Ale ludzie pamiętają ... 
W ubiegłym roku, w dniu Wszystkich świę
tych byłam na cmentarzu, siedziałam na ław-

ce, do grobu Marka podeszła starsza nie 
mana mi kobieta, zapaliła świeczkę, potem 
zbliżyła się do mnie, pocałowa i powiedzia
ła: nie wszyscy byli odwróceni, niech mi pa
ni wierzy. 

REFLEKSY TEJ LEGENDY 

Legenda Marka Hłaski - jak można się 
dowodnie przekonać podczas kontaktów 
z ! l udźmi bardzo młodymi - żyje sobie na
dal szczęśliwie pośród nas. I nic dziwnego, 
gdyż oparta jest na mocnych podstawach, 
trwałych fundamentach, których czas ł.atwo 
nie kruszy i nie dewastuje. Cementują tę 
legendę takie składniki, jak: mityczny już 
nieco w świadomości nowszych roczników 
Październik 1956; „cyniczny sentymentalizm" 
powieści i opowiadań, na dodatek trudno 
dostępnych, więc przyciągających; emanu-



jący z tej biografii błysk niezależności i eks
cesu bezpośrednio z tą niezależnością zwią
zanego i wreszcie, tragiczna śmierć na ob
czyźnie. Już każdy z tych składników (z oso
bna) mógłby wystarczyć, żeby legenda ży
ła. Sądzę zresztą, że twórczość Hłaski mniej 
jest znana niż różne anegdoty o nim. Krążą 
wokół jakieś zasłyszane opowieści praw
dziwe i nieprawdziwe, stale upięksżane 
i dramatyzowane na drodze z ust do ust. 
Bezpośredni świadkowie dawnych incyden
tów już dawno stracili tu monopol. Zza róż
nych opowieści wyłania się postać roman
tycz:nego wagabundy, zabawowicza o pie
kielnym talencie, wdzięku i niezwyczajnym 
poczuciu humoru, który po sukcesach lite
rackich i towarzyskich doświadczył też prze
żyć trudnych i obciążył swą biografię tra
gedią. 

Co ciekawe, legendzie tej nie przeszka
dza zupełnie, iż dzisiejsi młodziankowie za
rzucają prozie Hłaski aintelektualizm i inne 
grzechy główne. Oskarżenia uczonych mło
dzianków sa zawsze okrutne, ale nie naru
szają podstaw legendy, którą stworzyło 
przekonanie o więzi między życiem a sztu
ką, tj. o swoistej tożsamości między samym 
autorem a jego bohaterami. Tej tożsamości 
strzegły niekonwencjonalność i autentyzm, 
a te wartości zawsze się jakoś liczą . Dlatego 
też autor „Cmentarzy" pozostawił po sobie 
warkocz „hłaskoidów", różnych naśladow
ców, młodych pisarzy - cyganów, którzy 
wrażliwość pragną łączyć z obyczajową pro
wokacją, sentymentalny grymas z antymi~sz
czańską przekorą, którzy zawsze występują 
przeciw życiu uładzonemu ufryzowanemu, 
bogobojnemu, w imię własnej prawdy, któ
rej chronią jak źrenicy oka oraz czystych 
uczuć zbrukanych przez niedobry świat. Boczą 
się zaś na rzeczywistość właściwie dlatego, 
że nikt ich wrażliwości nie docenia. I wierzą 
w niepowtarzalność swoich przeżyć, w ich 
moc promieniującą, demonstracyjną. Bez 
dwóch zdań - natchnął ich Hłasko. 

Trwałość tej legendy - na przekór różnym 

I 
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dawniejs7.ym usiłowaniom czynników oficjel
nych, które chciały pisarza wymazać ze świa
domości czytelniczej - jest więc imponu
jąca . Była to bowiem osobowość barwna, 
obdarzona niezwyczajnym poczuciem humo
ru, jeden z tych ludzi, którzy wyłamując się 
z ram rzeczywistości, zastawiają pułapkę na 
nasze powszednie, zgrzebne myślenie. Był 
to również pisarz niezwykle odważny i świe
ży, a jeśli ktoś w tą wątpi, niechaj zrobi eks· 
peryment : czyta jego wczesne opowiadania 
(a nawet niedawno wydaną po raz pierw
szy. młodzieńczą „Sonatę marymoncką") na 
przemian z „Lewantami", „Nr 16 produkuje", 
„Mirków ruszył" czy „Na przykład Plewa". 
Eksperyment to okrutny, ale za to poucza
jący . Na tym tle proza Hłaski zadziwia czys
tością tonu i rzetelnością artystycznej praw
dy. I choć nie wszystkie utwory Hłaski wy
trzymały próbę czasu, niektóre cokol
wiek zwietrzały, trzeba docenić tę ich war
tość - już historyczną . Ale nie tylko o to 
chodzi .Dziś nas nieco drażnią owe kreacje 
mocnych mężczyzn o anielskich sercach, po
starzała się posthemingwayowska technika 
dialogów, wyblakły mocne prawdy walone 
prosto z mostu, z podziwu godną jedno
stronnością . Ale pozostało w tych utworach 
niezafałszowane świadectwo czasów, obraz 
niepokojów i rozterek pokolenia, któremu 
Październik 56 stworzył niepowtarzalną szan
sę . 

Generacja ta, wzrastająca w monotonii 
i szarzyźnie życia, w spartańskim z ducha 
stalinizmie, odkryła w sobie tęsknotę za 
urodą rzeczywistości„ zażądała prawa do 
własnego smaku i gustu. Zrodziła się potrze
ba wzniosłości, oryginalności i wyjątkowoś
ci indywidualnego gestu, wymierzonego 
przeciw kolektywnym rytuałom, normatyw
nym zasadom obyczajowym. Nawet jakieś 
drobne ciągotki hedonistyczne i chuligań
skie miały swój walor wabiący. Narastał po 
prostu w połowie lat SO-tych młodzież~wy 
bunt. Młodzi zaczęli dopominać się o auto
nomię obyczajową w ramach społeczeństwa, 



pragnęli wyjść poza krąg dorosłych, próbo
wali - początkowo nieśmiało - wzniecić 
walkę o swą niezależność. Głośne było ha
sło „Po prostu" :„Nic o nas bez nas". Zaczę
ła irytować - j tak jak i całe społeczeństwo 
- izolacja od świata, od mód panujących, 
dolegało poczucie zaściankowości, odgrani
czenia, zniewolenia umysłowego i emocjo
nalnego. Pokolenie Marka Hłaski miało też 
potrzebę silnego przeżycia - byli rnłodszy
mi braćmi kolumbów, nie zdążyli na wojnę, 
teraz potrzebę silnych przeżyć zaspokajali 
poprzez fikcję, zmyślenie, wyobraźnię. 

Niedostępne do czasu Października 56 
dzieła światowej literatury i filmu, przyjmo
wane były zachłannie, nieomal bezkrytycz
nie. W takim to klimacie zrodziło się zjawis
ko literackie „Marek Hłasko" . Z premedyta
cją powiadam „zjawisko", bo chodziło tu 
o coć więcej niż tylko o to, że pojawił s ię 
na firmamencie utalentowany prozaik, obda
rzony zmysłem obserwacji rzeczywistości 
i językową muzykalnością . Ten młody autor 
wypowiadał myśl i niepokoje swoich rówie
śników i to te najgłębsze, intymne, skrywane 
dotąd pod podszewką obłudnej tajemnicy. 
Jego utwory zalecały się prawdą , nie od
najdywano w nich schematów ani stereoty
pów, jakimi podlegała wówczas polska pro
za, sporządzana wedle odgórnych recept 
i dopiero powoli wyzwalająca się z różnora
kich ograniczeń. Hłasko niejako intuicyjnie, 
spontanicznie odkrywał te prawdy, do któ
rych inni - starsi, niekiedy sprawniejsi in
telektualnie - dochodzili żmudnie i zygza
kowatą drogą . Dzięki temu szybko awanso
wał do rangi idola i - mówmy sobie szcze
rze - zakochał się w tej kreacji. Na planie 
życiowym przyczyniło mu to wiele kłopo
tów, wywołało dramat rozdarcia . Na planie 
literackim powołało do istnienia legendę. Le
gendę, która przetrwa !a do dziś, kiedy to 
utwory Marka Hłaski utorowały robie drogę 
do. naszych wydawnictw i teatrów. 

Krzysztof Mętrak 

Jest rok 1958. Między Paryżem, Berlinem 
Zachodnim, Izraelem i Warszawą, krążą lis
ty, w których ważą się losy powrotu Hłaski 
do kraju. W tym samym czasie do pustego 
mieszkania pisarza na Czestochowską przy
chodzą inne listy, które nigdy już nie dotrą 
do adresata. Są to listy od czytelników -
w ielbicieli. W czasach raczkowania telewizji 
i kultury masowej, w czasach naiwnej ale 
gorącej wiary w listeracką prawdę, dwu
dziestosześcioletni pisarz staje się dla nich 
wyrocznią, duchowym autorytetem, spowied
nikiem ... 

ZBIGNI EW MENTZEL 

Wołomin, dnia 13 . I. 1958 r. 

S zanowny panie! 

Mam 23 latu, jestem robotnikiem ( ... ). Sle
dzę rozw ój pana talentu już od dawna .(„.) My 
młodzi jesteśmy niecierpliwi. Stcirzy nie rozu
mieją, że każde pokolenie zdobywa swoją doj
rzałość inacze j. Tkwią w nich ro~maite konwe
nanse, w nas t ętni swoboda życia, stajemy si ę 
zachłanni, chcemy żyć najmniejszym kosz tem. 
Cz y najmniejszym? Za fantazję naszą płaci.my 
podobnie ja k p laci się za w szy stko w życiu, za 
każdą sekundę, każdy krok , każde słowo . ( ... ) 
Cechą naszego wieku jest zawiedzenie na wła
snych• ideałach, przychodzi pustka, dotkliwy 
realiz m. Pustkę wpełniamy roztworern 458/e, by 
reali ;::m przybrał łagodni ejsz e kształty. W ie lu 
„ nas chce żyć pr y-woicie a n ie wie jak. Wiesz 
drogi prz yjacielu - tak nazywam swoich ul·u
bionych piscirzy k toś kto w lusterku Two
ich z daii zobaczył część swojej twarzy , gdzieś 
w głębi zrozumiał moie, że to co uważał :a 
do bre okazalo się złe . My Polacy nie lubim y 
gdy o nas się źle m ówi.. ki edy powie się ko
muś, że jest bydlak iem., oburz y się choć nim 
jest. ( ... ) Jf'st Pa n dla mnie przykład em tego , 
że i prości ludzie mogą wejść do literatury . 
Nies tety, wejść mo ·na tylko swoją własną dro 
gą ... 

J.P. 



Starachowice . 23 II 58 r. 
Wielce Szanowny Panie Hłasko! 

Pro:szę się nie dz iwi(, dioC:- r ruehę to i dziw
ne. Nie jestem pisarzem, ani poetą, ani dzien
nikarzem. W ogóle z innej brnn ży jestem. J e
stem za to czytelnikiem pańskich utworów. 
Gorącym! Niistrz u, nie wyobrażu sobie Pan jak 
bardz o Pana uwielbiam. Po prostu kocham Pa
na na swój sposób. Ni edawno jeszcze kocha
łem jedną kobie tę. Ona Pana nie lubi.(„.) Dla
czego? Wiem. Dlatego, że pisze Pau prawdę 
Nie jestem pewien do dz iś dlac zego przestała 
mnie kochać, al<' chyba dlat ego, że ja miPsz
kam w .„ takim „zasran ym" małym mieście 
a ona w Warszawie, nu Pradze. Tera z już nil:' 
jeżdżę do st obcy a una nie pis-e do mnie. Nikt 
teraz nie pis.ze do mnie !.istów. Nudno tu no 
prowincji, że skonać można. Nic się ni<' . dz iej!:' , 
kompletni e n'ic . Roz umie Pan chyba. 

Niech się Pan nie gniewa. Pana utwory cz y
tam x razy.(„.) Nie sposób tego wszystkiego 
opisać w krótki.m liście. W Pana utworach wy
czuwam siebie niekiedy, jako autora i „bohate
ra". 

A teraz niech Pan pomyśli, że jestem „tym", 
który tak bardzo czeka na list, jest samotny, 
„bliskich" nie ma albo ma ich bardzo daleko. 
Bardzo niecierpliwie oczekuje listu i wierzy, 
że go otrzyma (!).(„.) Pan sobie nawet nie wy
obraża jak dawno już i jak bardzo czekam na 
kartkę, na której n apisze Pan jedno sł'Owo, 
własnoręczne „. jak byłbym szczęśliwy. Niech 
Pan napisze co chce. Nawet - nawet, że jes 
tem wariat. Panie Marku, nieeh mnie Pan zro
zumie. Jest mi bardzo źle.(.„) Tak - wsz ystko 
gra, tylko psychicznie czuję się zdechło. Dla
tego mówię -- „źle". Niech mi Pan nie odma
wia „słowa' proszę mnie pocieszyć. Bardzo 
Pana proszę. 

Lqczę moc pozdrowień 
H.S. 

Cóż , cóż my n a prawdę w iemy o marze
ni ach i cierpieniach bohaterów naszej litera
tury? Nic. Oni nie są wypełnieni myślami, 
oni są tylko n a krę ce n i myślami.(„.). Nie, 
nie mamy li teratury spraw ostatecznych 

MAREK HŁASKO 

życie jest brudnym piekłem ludzie 
wszystko gnoją. Największe przerażenie 
ogarnia wtedy, kiedy czujesz, że w twoim 
życiu zaczyna się coś dobrego. Przymykasz 
oczy i widzisz, jak wszystko id zie w błoto. 
Jak we wszystko wtrącają się pod li i głupi. 
(„.) Kochasz i widzisz zdradę, czujesz, że za
czynasz kochać, i widzisz jak ten kochany 
człowiek od ciebie odchodzi. Wtedy dopie
ro można zrozu.mieć, czym jest strach„. 

MAREK HŁASKO 

Pisałem kiedyś książkę, w której nie wi
działem i nie pokazywałem niczego poza 
cmentarzem, pustynią, ciemnością, zapomnie, 
niem. Potem, kiedy miałem wracać do Oj
czyzny, ogarnął mnie lęk.( ... ). Teraz jestem 
daleko od kraju.(„.) Przestałem pisać - sta
łem się tułaczem. Przestałem pisać, ponie
waż szukałem brudu, zwątpienia, i cynizmu. 
To są rzeczy, które wszędzie łatwo odnaleźć. 
Szukałem tego - miast szukać rzeczy wiecz
nych: miłości, miłosierdzia i zrozumienia. 

MAREK HŁASKO 



W programie wykorzystano fragmenty: 
opowieści Marii Hłasko o swoim synu zamie
szczonej w „Literaturze" Nr 23 z 4 czerwca 
1981 r.; szkicu Marka Hłaski „O niespo· 
kojnych sercach", jego opowiadania „Strach" 
oraz wypowiedzi z tygodnika tel-awiwow· 
skiego, cytowane w „Twórczości" Nr 11 z 
1972 r., „Listów do Marka Hłaski", przytoczo
nych w „Polityce" nr 51/52 z 1980 r. oraz bio
grafii pisarza zamieszczonej w Małym słow
niku pisarzy polskich, część li, Warszawa 
1981 r. 
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Opracowanie graficzne 
JANUSZ KRZYŻOWSKI 

Obwoluta 
TADEUSZ MICHAŁ SIARA 

Zdj'ęcia 
JERZY MIRSKI 

Kierowni1k Biura Organizacji Widowni 
IRENA MORAWEC 

Bilety można zamówić telefonicznie 
Nr telefonu centrali 71-32-56 

Nr tel. Działu Organizacji Widowni 71-54-93 
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