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Szwejkowi 

w teflonowym biurowcu komputerów 
na Przylądku Canaveral 
za pługiem pód Mławą 
i przy kuflu piwa w Ołomuńcu 
z amerykańską gumą do żucia mózgu 
z sowiecką czastuszką proletariatu 
wszędzie 

pokora mieszka w oczach 
wpatrzonych w święte obrazki 
i portrety mężów stanu 
zidiocenia 

tylko odwaga much nie tanieje 

potrafią nasrać 

na każdy aktualnie wiszący 
portret aktualnego 
paranoika 

Wojciech Plewa 



Autor 

Jarosław Haszek urodził się 30 kwietnia 1883 r. 
w Pradze jako syn Józefa, gimnazjalnego nauczyciela, 
a później urzędnika banku Slavia. Zaliczył cztery lata 
gimnazjum, dwa lata szkoły handlowej, ale nie poszedł 
w ślady ojca. Przede wszystkim poszedł w świat, na 
wielką włóczęgę po całej c.k. monarchii - od Bałkanów 
po Galicję, gdzie w Krakowie nawet zakosztował wygo
dy więziennego łóżka. Pan Bóg dał mu talent, dziadek 
Jaresz plebejski koncept, a cała reszta zaiskrzyła na 
skrzyżowaniu wstydliwie skrywanej liryki oraz wszech
obecnej !(piny. 

I tak już w pierwszych latach XX stulecia Haszek wy
rzucał z siebie dziesiątki humoresek, opowiadań, felieto
nów, nigdzie nie respektując granicy pomiędzy publicy
styką a tzw. normą artystyczną. Debiutował wprawdzie 
tomikiem wierszy („Okrzyki majowe", 1903, w spółce), 
ale do poezji nigdy już nie wrócił. W 1912 r. wydał tomik 
humoresek pt. „Tarapaty pana Tenkrata", poprzedzony 
pracą w redakcji „$wiata Zwierząt", gdzie popisał się 
serią znakomitych mistyfikacji, aby w końcu całą tę przy
godę opisać w tomie „Mój handel psami" (1915). 

Kpiną wysoce wysublimowaną, zapowiadającą kunszt 
autora „Przygód dobrego wojaka Szwejka", było założe
nie przez Haszka Partii Umiarkowanego Postępu w Gra
nicach Prawa, która w wybor_ach c.k. monarchii zdobyła 
aż ... czterdzieści pięć głosów. Natomiast portret tej zna
komitej mistyfikacji przedstawił Haszek w napisanej na 
przełomie lat 1911 i 1912 „Historii politycznej i społecz
nej Partii Umiarkowanego Postępu w Granicach Prawa~·· 

Wkrótce jednak prawo upomniało się o Haszka. 
Wcielony został do 91 pułku piechoty w Czeskich Bu
dziejowicach, który w 1915 r. wyrusza na front. Haszek 
w wojnie nie bierze udziału, ponieważ już w chwili pierw
szego zetknięcia z Rosjanami poddaje się wraz ze Stra
szlipką (prototyp Szwejka) I grupq pięciuset Czechów do 

niewoli. Internowany w Tockoje w guberni samarskiej 
bierze od Rosjan tradycyjną lekcję „przyjaźni", ale mimo 
wszystko wstępuje do partii bolszewickiej i bierze udział 
w Rewolucji Październikowej, realizując w ten sposób 
swoją prywatną Wlizję walki o niepodległość Czech. 

Tymczasem w Czechach zwycięża koncepcja politycz
na Masaryka. Haszkowi nie wypada nic innego uczynić, 
a jeno wrócić do ojczyzny, która rzecz jasna nie mogła 
go przyjąć entuzjastycznie, posądzając o zdradę stanu. 
Bez środków do życia, bez domu i rodziny, przygarnięty 
przez przyjaciela Sauera zaczął pisać Haszek swoje 
ostatnie i największe dzieło - „Przygody dobrego wo
jaka Szwejka". 

Kończył je w Lipnicy. gdzie przy kuflu piwa chciał po
ciągnąć losy Szwejka aż po 1917 r. Nie zdążył. Zmarł 
na początku stycznia 1923 r„ a zwłoki złożono w ziemi 
pod ścianą cmentarną obok samobójców i heretyków. 
Przyjaciele z Pragi nie zareagowali na wiadomość o 
śmierci Haszka. Sądzili, że to jeszcze jeden jego kawał. 
Pewnie nie sądzili, że pod maską ironii, groteski i kpiny 
często się kryją największe ludzkie dramaty. Haszek to 
wiedział. 

Przedstawienie 

że „Przygody dobrego wojaka Szwejka" na scenie 
„Maszkarona" - to chyba naturalne. To klasyka świa
towej satyry. Wprawdzie prozatorska to rzecz, ale prze
cież już w 1930 r. adoptację tego dzieła, pióra E. Zegad
łowicza, J. Wittlina i H. Hemara, wystawiono w War
szawie. 

Pozostaje pytanie: dlaczego akurat Szwejk? A nie na 
przykład „Paragraf 22" J. Hellera? Po pierwsze: ta hi
storia dobrego wojaka leżakująca w czasie zdążyła na
brać mocy niezwykłej I uniwersalnej. Jeśli pół wieku te-



mu poprzez pamięć świadków wydarzeń, jakie opisuje, 
mogła wywoływać skojarzenia związane z konkretnym 
systemem politycznym - tak pod koniec XX wieku już 
wyraźnie możemy wyodrębnić koloryt epoki, pozostawia
jąc na sicie naszej wyobraźni tylko to co jest ponad
czasowe I ogólnoludzkie. 

Po wtóre: łatwo dają się przełożyć owe uniwersalne 
przesłania Haszkowe na konkrety współczesne. Świat ani 
na jotę nie zmądrzał. Nadal narody skaczą sobie do 
gardła, powodowane - jak drzewiej - fanatyzmem, 
nacjonalizmami czy zmuszane siłą totalitarnego państwa. 
Jednostka może w tej historii odegrać zaiste drugorzęd
ną rolę - kamikadze w armii Saddama albo tarczy 
strzelniczej pod parlamentem w Wilnle. Stąd dystans do 
jakiegoś mitycznego interesu państwa, wiary czy wła
dzy, jakiego uczy nas Szwejk - po prostu pada na ser
ce i leczy. 

Już te dwie przyczyny są wystarczające, by przy
pomnieć Szwejka w teatrze. A jeśli dodamy do tego zwy
kłe artystyczne pokusy, jakimi są uroda tego tekstu, je- · 
go język, iskrzący się dowcip, iście wymarzony przez 
teatr rysunek postaci, materiał znakomity na budowanie 
scenicznych konfliktów - to owe pokusy stają się im
peratywem. 

Poza tym „Przygody dobrego wojaka Szwejka" są 
ogniwem w łańcuchu wydarzeń teatralnych w „Maszka
ronie", jakie moglibyśmy ułożyć w jednym kufrze i na
pisać: klasyka. Przypomnieć tu warto przedstawienia: 
„Dekamerona", „Gargantui", „Dyla Sowizdrzała" czy 
ostatnio „Wenecjanek". Szwejk staje się tym samym 
klasycznym i mocnym przedstawicielem tego nurtu. 

Życzymy Państwu najpiękniejszych wrażeń. dobrej 
zabawy i głębokich refleksji z obejrzenia „Przygód do
brego wojaka Szwejka" wynikających. I zawsze serdecz
nie do „Maszkarona" - zapraszamy! 
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Dzieło 

Pierwsze zeszyty „Przygód dobrego wojaka Szwej
ka" ukazały się w Pradze, w marcu 1921 r. Ostatnie za
mierzone, niestety, nie ujrzały światła życia, bo akurat 
autor zobaczył światło śmierci. To „niestety" dzisiaj mó
wimy bez specjalnego przekonania, ponieważ po pierw
sze: trudno wyrokować, jak Szwejk radziłby sobie w Ar
mii Czerwonej, a po wtóre: nie można sobie wyobrazić, 
do jakich granic absurdu i głupoty mogliby wówczas 
dojść czerwoni krytycy, którzy przez dziesiątki lat udo
wadniali, że Szwejk był symbolem proletariackiej rewo
lucji i walki ze zgniłym kapitalizmem. 

Tymczasem „Przygody dobrego wojaka Szwejka" są 
ostatnim histerycznym śmiechem przegranego błazna. 

Przypomnijmy że momentem przełomowym w życiu Ha
szka było powołanie do armii. Anegdota mówi, że na 
wiadomość o tym mizernym dowcipie losu pisarz za
mknął się w pokoju i przez kilka godzin śpiewał żołnier
skie piosenki. W tym momencie definitywnie następowa
ło pożegnanie z„. wolnością, z włóczęgą, knajpą, cy
ganerią. To było największe i jeszcze nie ogarnione 
draństwo, jakie wolnemu artyście mogła zrobić instytu
cja jaśnieoświeconej monarchii. Do tej pory tolerowali 
się wzajemnie - pisarz kpił, monarchia trwała i opę
dzała się przed kpinami jak przed natrętną muchą. 

Potem nastąpiła już tylko seria błędów albo symulu
jących protest jednostki gestów. Dezercja, łagier z ty
fusem, propaganda na rzecz bolszewików, legitymacja 
czerwonych, powrót do obrażonej ojczyzny, samotność 
i cienie przedwojennych sukcesów. A w efekcie -
ogromny sceptycyzm i sarkazm. Stąd właśnie wziął się 
Szwejk: z osobistej zemsty Haszka na bezsensownej 
wojnie, która zabrała mu wszystko. Jemu. A ponieważ 
cierpienie jest wartością uniwersalną, tedy trudno się 

dziwić, że „Przygody dobrego wojaka Szwejka" stały 

się arcydziełem literatury światowej. Nie poprzez jakieś 

przypisywane im proletariackie i rewolucyjne koneksje, 
ale poprzez ów głęboki humanizm. Wielu przed Hasz
kiem udowadniało, że wojna jest okrutna. Nikt przed 
nim tak bezbłędnie nie udowodnił, że jest bezgranicznie 
głupia. 

Galeria typów w 91 pułku piechoty na pewno była 
bogata i niejedną menażerię można by nią zasiedlić. 

Dowódca trzeciego batalionu polowego Austriak kapi
tan Sagner, bezpośredni dowódca Haszka porucznik Ru
dolf Lukasz, tęgi pijak i gawędziarz sierżant Vaniek, or
dynans porucznika, szaławiła i kpiarz Straszlipka, po
rucznik rezerwy Mechalek„. - ci wszyscy wmanipulo
wani w. wojnę autentyczni żołnierze dali swoje twarze, 
zachowania i charaktery postaciom z książki. Ale to nie 
oznacza, że Haszek już wtedy powziął zamiar wykreo
wania plebejskiego Szwejka. Należy sądzić, że dopiero 
w chwili, gdy gorycz z kielicha zaczęła zamiast starego 
piwa się przelewać - pan Jarosław postanowił się ze
mścić. Okrutnie ale i skutecznie. 

Chociaż krytyka czeska, obrażona (w imieniu ojczyz
ny} na Haszka, długo Szwejka nie postrzegała, to prze
cież książka cieszyła się od razu ogromną popularnością. 
świeża pamięć meza•iansu z monarchią wzbogacon<;i 
o tak pyszny humor, dowcip i satyrę musiała wywoływać 
powszechny śmiech. A o cóż innego autorowi chodziło? 
Właśnie o kompromitację wojny oraz systemu i ludzi, 
którzy tę wojnę wywołali, wprowadzając weń los jedno
stki. I to na mocy jakiegoś idiotycznego prawa i intere
su państwa. 

Typy szwejkowskie pojawiały się już wcześniej w opo
wiadaniach i humoreskach Haszka. Nie były obce włó
czędze i bliskiemu duchowego podobnym typom auto
rowi. Szwejk to ich synteza. Doskonały ekstrakt. W tym 
świetle akademickimi wydają się być spory o stan umy
słowy Szwejka: idiota czy kuty na cztery nogi symulant? 
Szwejk nie nadaje się na autentyczną pułkową ofermę. 
Wtedy wzięłaby w łeb cała warstwa podtekstów kom-



promltujących I ośmieszających wojnę oraz jej Ideolo
gów. 

Wybór typu i konstrukcję postaci dobrego wojaka 
trzeba uznać przede wszystkim za znakomite rozwliąza
nie formalne, chwyt artystyczny. Kontrast pomiędzy po
zornie ważną i mądrą, świetnie zorganizowaną I wszech
mocną instytucją państwa a widzeniem tej lnstytuc)i 
przez prostaczka i robaczka bożego Szwejka, musiał dać 
efekt piorunujący. Po prostu Szwejk rozebrał no części 
skomplikowany mechanizm i okazało się, że to tylko 
atrapo zbudowano przez analfabetę. 

Oczywiście zawsze pierwszą reakcją no Szwejka jest 
serdeczny śmiech. Ale potem.„ 

Pan Palivec Czech-Piwowar 
Poleca Okocimski Browar 

(he) 

Szwejk pił zawsze piwo czeskie 
Polak pije tylko brzeskie 

Glosy 

Gdyby wszyscy ludzie chcieli jak najlepiej, to by się raz 
dwa wzajemnie zagryźli. 

• 
Austria wypowiada wojnę, zapominając że z bagnetami 

można zrobić wszystko, ale nie można na nich usiąść . 

Przekupywanie urzędników musi odbywać się jak najtak
towniej. Pieniądze należy włożyć do różowej koperty, aby 
robiło to wrażenie, że chodzi o miłosną awanturkę. 

• 
Przyzwoite anegdoty opowiadają sobie tylko członkowie 

Armii Zbawienia, dopóki nie są pijani. 

• 
Skoro już człowiek stał się łajdakiem, nie powinien zba

czać z obranej drogi, by nie narazić się na pośmiewisko. 

• 
Wilcy i psy wyją. Psom nie można się dziwić, bo przez 

wielowiekowy kontakt z ludźmi stały się bardzo nerwowe . 

• 
To nie sztuka namalować kaczkę, ale sztuka przekonać 

widzów, że to jaguar, a nie kaczka . 

• 
Nie ma w tym żadnego wstydu, gdy dama robi błędy 

ortograficzne. Bo przecież ładnej dziewczynie mężczyżni nie 
zostawią czasu na naukę! 

• 
I ja należę do grona mych wielbicieli I 

• 
Policja kazała rozlepić plakaty z dziesięciorgiem Bożych 

przykazań. 

• 
Nie wpadajcie w rozpacz, gdy przeciwnik polityczny wy

bije wam ząb. świętej Katarzynie przeciwnicy polityczni po
wybijali wszystkie zęby i została świętą. Ponieważ jednak 
Kościół nie interesuje się dziś takimi świętymi jak wy, idźcie 
grzecznie do dentysty, aby wprawił wam nowy. 



• 
Przyszła mu do głowy dziwna myśl, że skoro żołnierze 

wyżerają wątrobianki swoim oficerom, to Austria wygrać 
wojny nie może. 

• 
Dzisiaj nikt już w wojsku nie wierzy w obciążenia dzie

dziczne, bo skończyłoby się na tym, że musieliby wszystkie 
sztaby generalne zamknąć w domu. wariatów . 

• 
Właściwie to każdy żołnierz jest wykradziony ze swego 

domu. 

• 
Strach to zła rzecz, ale świetny malarz • 

• 
Dzięku Bogu, już umiem kłamać. 

• 
Zastanówmy się: skąd wzięlibyśmy takie mnóstwo partii 

politycznych, gdyby Noe zapomniał zabrać ze sobą niektó
re gatunki bydląt? 

• 
Wszyscy jesteśmy w ręku Boga, ale ja prócż tego byłem 

w rękach lekarzy. 

• 
Postęp jest obosieczny jak piwo. Ludziska się do tego 

biorą, a nie wiedzą, kiedy przesłać. 

• 
Urzędowo zostałem przez nadzwyczajną komisję lekarską 

uznamy za idiotę. Ja jestem idiotą z urzędu. Głupi muszą 
stanowić wyjątek, bo gdyby wszyscy byli mądrzy, to na 
świecie byłoby tyle rozumu, że co drugi człowiek zgłupiał
by z tego. 

Jarosław Haszek 

• • • 
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