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„JÓZEF SZWEJK, 

· KSIĄŻĘ DUŃSKI" 

Zdaniem mojej żony tak dalece 
-~', . utożsamiam . się ze Szwejkiem, że, 
' :~. 'podobnie jak on zaczynam zdradzać 

'·· objawy · idiotyzmu, osobliwie ku 
·. \Yieczorowi. Jeśli ma rację (a musi ją mieć, 
choćby z urzędu) to jestem z tego dumny. 

· Nikt - nikt! nie wynalazł lepszej, bardziej 
skutecznej broni, niż uśmiech niewinnych 
oczu kretyna. Albo człowieka, pragnącego 
- i słusznie - za takiego uchodzić. 

Kiedyś, pisząc przedmowę do 
' kolejnego wydania przygód dobrego 

wojaka, zatytułowałem ją „ .JÓZEF 
'SZWEJK, KSIĄŻĘ DUŃSKI". Nic, to nic 

.- dowód na rację moJeJ żony, ale 
;!,_:: przypomnienie prostego faktu, że i Hamlet 

. i Szwejk, zagrożeni przez polityków (króla 
Danii, cesarza Austro-Węgier) śmiercią, 

konsekwentnie, z najwyższą maestrią, 

rżnęli głupa. Różnica polegała jedynie na 
·tym, .że jeden był księciem, a drugi 
skromnym handlarzem psami. 

Oby ta inscenizacja „Szwejka" 
. ostatecznie przekonała Państwa do 

~-~ · · słuszności takiej właśnie drogi. 

Leszek Mazan 



Moje „Przygody dobrego wojaka 
Szwejka" miały swój początek w 1965 roku 
w Krakowie. Byłem wtedy aktorem u Józefa 
Szajny w Teatrze Ludowym i Andrzej 
Pisarek - autor adaptacji i reżyser -
zaproponował mi rolę Szwejka. Grałem tę 
postać przez Wiele lat. W międzyczasie mój 
syn, Wojtek, wyrósł na dojrzałego i 
dzielnego aktora. On teraz będzie grał 
Szwejka, a jest to druga, główna rola, jaką 
mu powierzono. Ubiegłego roku francuska 
telewizja na kanale Arte przedstawiła 
spektakl ,,Ameryka" według Franza Kafki, w 
reżyserii A.Wełrnińskiego, Wojtek grał Karla 
Rossmanna, który podobnie jak Szwejk musi 
się bronić przed brutalnością świata. Szwejk 
powiada: „ Nie wszyscy ludzie mogą być 
mądrzy. Głupi muszą stanowić wyjątek, bo 
gdyby wszyscy ludzie byli mądrzy, to na 
świecie byłoby tyle rozumu, że co drugi 
człowiek zgłupiałby od tego". I śpiewa: 

„Niech się duch wszelki wesoło śmieje, 
Chyba nas Pan Bóg nie zapodzieje, 
A choćbyśmy się gdzieś zapodziali, 
To i tak dobrze będziemy się mieli" 

życzę Państwu dobrej zabawy 

Stanisław Michno 

J arosław Haszek ur. 
24.IV.1883 roku w Pradze, 
zmarł 3 .1.1923 r. w Lipnicy, 

czeski prozaik, humorysta i satyryk. 

„Przygody dobrego wojaka 
Szwejka" to najwybitniejsze dzieło 

Haszka, które wprowadziło do literatury 
czeskiej i światowej swoisty humor 
zmieszany z kpiną, groteskowym 
widzeniem rzeczywistości. 

Literatura XX wieku nie wydała 
wielu równie popularnych bohaterów 
literackich jak Szwejk, o czym świadczy 
recepcja jego „przygód" we wszystkich 
kręgach kulturowych świata, niezliczone 
tłumaczenia na wiele języków oraz 
liczba adaptacji i przeróbek teatralnych, 
filmowych i telewizyjnych. 

Szwejk jest postacią satyryczno-
humorystyczną, budzi śmiech i 
wesołość, ale spoza „gęby" · 
głupkowatego poczciwca, wychyla się 
niepostrzeżenie gorzka ludowa mądrość 
- wynik wielowiekowych plebejskich 
doświadczeń życiowych i obserwacji. 

(z „Leksykonu lektur" T.Miłkowskiego i 
J.Termera 



Organizacja widowni 

Biuro._Organizacji Widowni 

Teatru Ludowego 

9°0-16°0
, tel. 643-71-01 

oraz w kasie 

Teatru Zależnego ul. Kanonicza 1 

(przed spektakJ_em). 
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