


Nie wyrafinowanie jest główną siłą opowiadań Hłuld 
ani nie sprawne tworzenie lirycznych sytuacji. 
Siłą ich jest głęboki i ciągły podtekst moralny -
samooskarżenie do granic rozpaczy. 
Jacek Łukasiewicz 

KALENDARIUM ŻVCIA I TWÓRCZOŚCI 
MARKA HŁASKI 

14.01.1934 
Urodził się w Warszawie Marek Jakub Hłasko, 
jedyny syn Macieja, prawnika i matki z domu 
Rosiak. 

13.01.1939 
Umiera ojciec. 

1939-1944 
Hłasko przebywa w Warszawie. 

1~1946 
Mieszka z matką kolejno w Mszczonowie, 
Częstochowie, Chorzowie, Białymstoku. 
Wrażenia z tułaczki spisuje w pamiętniku 
prowadzonym od 1945 roku. 

194fr.1948 
Hłasko mieszka we Wrocławiu, w 1948 roku 
kończy szkołę podstawową. 

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

- Kto pije - powiedział Władek i uśmiechnął się z mściwą satysfakcją - bę

dzie pił . To zabawa bez mety. Teraz antabusy, witaminy, pogaduszki z lekarza

mi, którzy potrafią leczyć tylko nosacizny u koni; potem Drewnica, Kościan, 
Tworki ... - Oczy jego stały się przezroczyste; mówił - Domy bez klamek. Bia
ły pokój, z którego nie wolno ci wyjść . Cztery ściany i ty. Twoje wspomnienia, 
twoje kace. Możesz płakać, bić głową, modlić się, przeklinać, krzyczeć, ale 

klamki nie dostaniesz. Czasem wyjdziesz na podwórko, przejdziesz się w to
warzystwie pielęgniarzy, popatrzysz sobie ... Żółte, odrapane domy. Trochę 
nieba . Mury. Białe fartuchy. Piętnaście minut. Potem znów ten biały pokój. 
I wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia. Dzień . Noc. Czasem będziesz się 
gubił , co jest dniem, a co nocą. W nocy przychodzą do ciebie czasem rozma

ici ludzie. Ale kiedy wyciągniesz do nich rękę, natrafisz na pustkę . Jesteś sam 
ze swoimi wspomnieniami . Czasem ktoś ci przyśle list, ale ty, czytając go, nie 
uwierzysz, żeby to pisał człowiek. I znów jesteś sam. Zaczynasz się modlić, że

by nocą przyszli tamci, żebyś mógł z nimi pogadać . Kiedy przychodzą lekarze 



błagasz ich, żeby cię wypuścili. Klękasz przed nimi, całujesz ich po rękach, 
chcesz im wyrwać klamkę i uciec, ale jesteś słaby, cholernie słaby jak każdy pi
jak, byle pchnięcie ręką wali cię na ziemię . Błagasz ich .. . 

Ale możesz ich długo błagać . Możesz im mówić, że jesteś już innym człowie
kiem. Możesz ich zaklinać. Grozić samobójstwem. Urządzać głodówki. Krzyczeć 
dzień i noc, noc i dzień. Możesz przysięgać na kolanach, że jesteś już inny i masz 
silny charakter. Możesz rzucać się na nich z pięściami. Zbadają ci puls i odejdą! 

- Przecież wychodzą stamtąd ludzie - powiedział obcym głosem Kuba. 
- Tak - potwierdził Władek; łzy ciekły mu po twarzy. - Ale tylko po to, że-

by tam z powrotem wrócić . 

- Kłamiesz - wolno powiedział Kuba. 
- Byłem tam. I będę tam. Znów będą białe pokoje bez klamek. Aż w koń-

cu nadejdzie dzień, w którym już niczego nie będę rozumiał i czuł. Będę ku

pą głupiego gnijącego mięsa i powędruję na pawilon, z którego wychodzi się 

tylko popychać obłoczki. Ale do tego czasu minie jeszcze wiele, wiele ... 
Marek Hłasko Pętla 

łlOhater Hłaski - ten jeden jedyny bohater powielony przez 
ltltlcanakle opowiadań - żyje ponad nonnę, pracuje, pije, 
rozpacza I raduje się ponad nonnę. Stąd jego nieustanny 

konfflkt z otoczeniem. [ ... ] Nie polecimy na księżyc. Pijacka 
łączka nie uniesie się naraz w górę. 

Andrzej Kijowski 

1950 
Hłasko wraca do Wrocławia. Kończy kurs samo

chodowy. Pracuje jako pomocnik kierowcy. 

1951 
Przyjeżdża do Warszawy, zatrudnia się jako 

kierowca. Powstają pierwsze utwory: 
Baza sokołowska, pierwsza wersja Sonaty 

marymonckiej (Wilk). 

1952 
Pracuje w „Metrobudowie" jako starszy 

referent zaopatrzenia transportu, 
w Spółdzielni WSS jako kierowca. 

W tym czasie jest też korespondentem 
„Trybuny Lu~u„. 

1953 
Hłasko pracuje w Przedsiębiorstwie 

Transportowym MHD jako referent zaopa
trzenia. Poznaje Igora Newerlego, dzięki które
mu otrzymuje trzymiesięczne stypendium ZUP. 

Przerywa pracę zawodową. 

1954 
Uczestniczy w Zjeździe Młodych Pisarzy 51 

w Oborach. W „Almanachu Młodych" ukazu- O 
;; 
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Czyż nie odczuwam? Owszem. Im więcej plJt, tym wlfOll 
odczuwam. Właśnie dlatego piję, że w trunlcu tym szukam 
współczucia i miłości. Nie wesela szukam, lecz jedynie 
boleści ... Piję, albowiem pragnę dotkliwie/ derp/ełl 
Fiodor Dostojewski 

je się Baza sokołowska . W prasie 
(m.in. w „Nowej Kulturze", „Przeglądzie 
Kulturalnym") ukazują się utwory Hłaski. 

1955 
Hłasko obejmuje dział prozy 
w „Po prostu". Tu zamieszcza swe artykuły 
publicystyczne. W prasie ukazują się 
opowiadania, które złożyły się później na 
PlenNSZY krok w chmurach. Opowiadanie 
Robotnicy otrzymuje specjalną Nagrodę 
Pracy na konkursie literackim 
V Światowego Festiwalu Młodzieży 
i Studentów w Warszawie. 

1956 
Zostaje członkiem ZLP. Ukazuje się tom 
opowiadań Pierwszy krok w chmurach. 
W prasie ukazują się kolejne opowiadania. 
Radio nadaje słuchowisko według 
opowiadania Pętla. 

1957 
Opuszcza redakcję „Po prostu". Wchodzi w 
skład komitetu redakcyjnego planowanego 
pisma „Europa". Ukazuje się drugie 
wydanie Pierwszego kroku 
w chmurach, w czasopismach nowe 

- Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwaną mądrą kobietą, o ile 
takie w ogóle istnieją . To znaczy najbardziej n i eszczęśliwą. Dlatego że jesteś 

mądra . Że potrafisz mądrze ustawiać . Za mądrość płaci s i ę cierpieniem, Kry

styno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was bo prawie zawsze gi
niecie przez głupców. Jesteś mądra Krystyno. Jesteś piekielnie mądra, ty idiot
ko, ale nie wiesz jednej rzeczy: nie wiesz, czym jest wódka . Nie wiesz, nie 

wiesz, nie wiesz. 
Patrzyła na niego z niesłychanym napięciem i z twarzy jej Kuba widział, iż 

pragnie, aby mówił dalej. 
- Kto wie? -- powiedział w zamyśleniu i potarł policzek - Kto wie? Może 

i wiesz? - Nagle roześmiał się wzgardliwie: - Powinnaś przecież wiedzieć. Mo
gę ci przypomnieć, chcesz? 

Znów kiwnęła głową . Uśmiechała się mądrze i tajemniczo. 

- Czy pamiętasz - począł mówić Kuba - jak byliśmy zeszłego roku w Zakopa
nem? Pojechaliśmy tam, abym odpoczął . Łaziliśmy-po górach, to było w tym cza
sie, kiedy w Zakopanem jest na ogół mało ludzi, i dlatego wybraliśmy tę porę . 



Tak, Krystyno? Przypominasz sobie? Wodziliśmy się jak dwie nierozłączki . Pilno
wałaś mnie. Nie odchodziłaś ode mnie ani na krok. Byłaś szczęśl iwa. Kiedy spo
tykaliśmy na Krupówkach jakąś znajomą gębę, przeciągałaś mnie na drugą stro
nę ulicy. Chodziliśmy tylko tymi szlakami i tylko do tych kawiarni, gdzie nie ma 
ani kieliszka wódki . To dlatego, żeby mnie nie drażnić niepotrzebnie. I co z tego, 
Krystyno? Przez trzy dni było wszystko jak w bajce, ale czwartego nie przysze
dłem na spotkanie z tobą. Nie przyszedłem również piątego i szóstego. Szuka
łaś, dzwoniłaś, latałaś po całym mieście, zaczepiałaś nieznajomych ludzi, patrzy
łaś na nich obłąkanymi oczyma i - pytałaś: „Czy nie widzieliście Kuby? Czy nie 
widzieliście takiego wysokiego blondyna?" A ludzie pukali palcami w czoło i szli 
sobie dalej. Zaalarmowałaś nawet pogotowie, gdyż przyszło ci na myśl, że wy
brałem się na samotną wycieczkę w góry i skręciłem kark ... A ja, Krystyno? A ja 
chlałem z Cyganami przez ten czas. Kiedy wreszcie znalazłaś mnie, byłem już bez 

forsy, bez zegarka, bez niczego. I wyjechaliśmy następnego dnia do Warszawy. 
Żeby się odzwyczaić od wódki. A mam ci przypomnieć pobyt w Międzyzdrojach; 

te w"'y<tk;e awantuc; w knajpa<: .6rz;„an;e mn;e z kom;<adatów? .. 

„ Hlasko. 35. lyt, pił i pisał. Jim polski pisarz żył w War
..., .... Londynie, w Hollywood, Tel Awiwie; pracował 
łlu:lc, p'Otesłoweł I rozrabiał.(. .. ) cPisanie - powiadał - jest 

łat ano wspaniałe jak chlanie». Kierował się tą maksymą. 

„Der Spiegel" 

opowiadania i fragmenty powieści. 

Hłasko podejmuje współpracę z filmem 
(współautor dialogów w Skarbie kapitana 

Martensa, współautor scenariusza Końca 
nocy). Nasilają się polemiki prasowe wokół 

twórczości Hłaski. 

1958 
Hłasko otrzymuje Nagrodę Literacką 

Wydawców. Ukazuje się trzecie wydanie 
Pierwszego kroku w chmurach. 

Hłasko jest współautorem scenariuszy 
filmów Pętla i Ósmy dzień tygodnia. 

Wyjeżdża do Paryża, potem przebywa 
w Szwajcarii, Włoszech, Berlinie Zachodnim. 

Starania o przedłużenie 
paszportu nie przynoszą rezultatu. 
W prasie polskiej nasilają się ataki 

na Hłaskę. „Kultura" (Paryż) 
i „Wiadomości" (Londyn) przyznają 

pisarzowi swe doroczne nagrody 
za Cmentarze, które ukazały się w Paryżu. 

1959 
Wyjeżdża do Izraela. Współpraca 

z czasopismem „Maariw", drukuje tam m.in. I 
Bezwarunkową kapitulację i Hotel 0 

z niekrępującym wejkiem. .,. 

ł 



Żaden człowiek nie jest WJSP4 SMł4 dl« 
a stanowi tylko czt't kontynentu. Jdl 
człowiek, to życie jego zostaje plWtlu 
z ludzkiego języka na Język znany tylim-.~ 
Marek Hłasko (1966) 

1961 
Wraca do Europy. W Londynie bierze ślub 
z aktorką niemiecką Sonią Zieman. Ukazuje 
si• opowiadanie Powiedz im, kim byłem. 

1962-1965 
Przebywa w wielu krajach, m.in. Francji, 
RFN, Włoszech, Szwajcarii, Hiszpanii, 
Izraelu. 

1962 
Ukazują się opowiadania: Stacja, 
W dzień Jmiercl Jego. Powstają opowiada
nia: Miesiąc Matki Bożej, Szukając gwiazd, 
Btudne czyny. 

1964 
Wydanie tomów Wszyscy byli odwróceni, 
Brudne czyny. 

1965 
Pisarz rozstaje się z żoną. Ukazuje się 
opowiadanie Drugie zabicie psa. 

1966 
Hłasko wyjeżdża do USA. Wydanie 
Nawróconego w Jaffie, Opowiem wam 
o Esther, Pięknych dwudziestoletnich. 

- Widzisz, Krystyno - powiedział Kuba. - I ty chcesz ze mną zostać? Czy wiesz, 

co by to było? Twoje życie stałoby się wiecznym oczekiwaniem. Nigdy byś nie 

wierzyła. Gdybym się spóźnił na obiad o pół godziny z powodu tramwaju czy 
jakiegoś innego głupstwa, przeżywałabyś męki takie, jak kobieta rodząca . 

Codziennie byś musiała na nowo rodzić swoje cierpienie. Przymykałabyś oczy 

i widziała mnie pijącego w jakimś barze. Byłabyś podejrzliwa i nieufna, kazała
byś mi chuchać, pytałabyś mnie o wszystko, nie wierząc ani jednemu mojemu 
słowu, za wszelką cenę starałabyś się mnie zaskoczyć i złapać na kłamstwie, to 

weszłoby potem w nałóg zeszpecający każdą chwilę twojego życia .. . Żyłem 
już z kobietami, które chciały mnie wyciągnąć z pijaństwa, Krystyno. A ludzie? 
Czy pomyślałaś o ludziach? O tych wszystkich ludziach, którzy dawaliby ci do
bre rady, jak ze mną postępować? O tych wszystkich idiotkach, które opowia

dałyby ci, w jaki sposób wyciągnęły swoich mężów z nałogu? Czy pomyślałaś 
o tym? Czy zdajesz sobie sprawę, że naraz cały świat począłby cię obdarzać 

litością; wstrętną. wścibską litością, która z czło\lltieka robi słabą, plugawą, nic 
nie wartą dla samego siebie istotkę. Wchodziłabyś do kawiarni i od razu ludzie 
zaczynaliby szeptać : „Patrz, to Krystyna żona tego pijaka Kuby. Ona poświęciła 



się dla niego. Wyjątkowa kobieta, co za charakter, co ona musi przeżywać 
z tym draniem.„". Szłabyś ulicą, Krystyno, a ludzie by mówili : „To idzie Krysty
na, żona tego alkoholika, Kuby. Dziwię jej się, taka młoda, ładna kobieta i żyje 
z takim pijakiem, życie sobie przez niego marnuje. Zresztą pewno ma kogoś na 
boku; ten pijak rozkłada się przecież za życia, jakże ona może spać z takim?" 
Zaczepialiby ciebie i pytali: „No, jakże, droga pani Krystyno? Czy on pije?" Ty 
byś zaprzeczała , a oni by się uśmiechali. Wtedy ty byś myślała sobie: „Oni coś 

wiedzą . Oni go gdzieś widzieli, jak pił" . Życie twoje stałoby się pomału pie
kłem; pomału zaczęłabyś nienawidzić tych uśmiechów, tych dobrych rad, tej 
życzliwości ; potem, zaczęłabyś nienawidzić ludzi, omijać ich, unikać ich, kła

mać przed nimi . I wtedy, Krystyno, nadszedłby taki dzień, kiedy zrozumiałabyś, 

że tylko my dwoje jesteśmy na świecie : ty, Krystyno, i ja, pijak, który zmarno
wał ci życie i odebrał wszystko. Czy pomyślałaś o tym, Krystyno? 

Marek Hłasko Pętla 

Nigdy nie przestanę pić, }e~li będę wspominał tamte 
.sprawy. Muszę o nich zapomnieć, nie wolno mi o tamtym 
wszystkim pamiętał. Wspomnienia przygniotą mnie; je~li 

pozwolę, aby wracały, nie obronię się przed nimi. Nie 
wolno ml mleł tych wspomnień. W moim życiu musi był 

pusty plac, na który nie powinienem wracał ... 
Marek Hłasko Pętla 

1967 
Pisarz przebywa w Kaliforni, głównie 

w Los Angeles. Ukazują się Usty 
z Ameryki. 

1968 
Hłasko zdobywa licencję pilota. 
Publikacja Sowy córki piekarza. 

Powstaje powieśł 
Palcie ryż każdego dnia. 

1969 
Rozwód z Sonią Zieman. Pisarz wraca do 

Europy. Podpisuje kontrakt na film w 
lzraęlu. 

14 czerwca 1969 
Marek Hłasko umiera w Wiesbaden 

(RFN). 

1975 
Matka pisarza sprowadza zwłoki syna 

do kraju. Grób znajduje się 
na Cmentarzu Powązkowskim 

w Warszawie. I 
;; „ 




