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Postać wisiała w Powietrzu, należało ją tylko ścia~nąć 
na ziemię i zarejes·trować na piśmie. Pomysł ten przy
szedł mi do głowy, gdy w roku I95e pewien reżyser 
filmowy poprosił mnie o napisanie dla jego Potrzeb sce
nariusza współczesnej komedii o pechowcu.· Miał już 
nawet aktora do Olbsadzenia głównej roli - Kazimierza 
Rudzklego. Pechowiec mialby krążyć po Warga.wie 
A.D. 1959 i nap:>tykać corarL to nowe iprzeciwności w po
staci chuliganów („Kup pan cegłę!"), biurokratów, prze
wrotnych kobiet i innych postaci niby to charaktery
stycz.nych dla epoki. Wysłuchaiwszy bez entuzjazmu te~o 
oryginalnego pomysłu udałem się na w-lop do Zailropa
nego, gdue w czystym jeszcze P<J!Ciówczas pawietrżu i;1;6r-
9kim zobaczyłem syl~etkę mego .pechowca. a w pensjo
nacie, goląc się pr.zed Lustrem, ujrzałem ju·ż dokładnie 
jego obldcze. Wystairezyło, żebY'm przeanalizował własny 
ży~iorys i· pechowiec ukazał mi się w pełnym świetle. 
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Pisnąłem z radości i postanowiłem nazwać 10 „Piszczek". 
co, jak wiadomo, oznacza grajka czy trębacza (Mikołaj 
Rej: ,;Piszczkowie Pięknie mu · piskali"). ale idy sie za
brałem do p \sania nie żadner.o scenariusza: ale oowieści 
satyrycznej i zacząłem opisywać prz.Ytitodv me~o boha
tera, ma ręka zaczęła uparcie przeinaczać · nazwisko 
z „Pisz.czek" na ,,Piszczyk". Zajrzałem szybko do sł!l'!Vni--· 
ka. Co znac.zy „Piszczyk""? (Karłowicz.: Pisz.czyk patrz 
Pisarek: lichy, pod•rzędny pisarz, orzeoisYWa<:z.. ~ryŹi.oió
rek. Słowacki: „Nie lokaj a.ni pisz.czvk. wierz ml Panie". 
Wilkońskd: „Gdybym był wzorowym :DOWieścioPiBar.zem. 
a nie pisz.czykiem ramot!" Wszystko się ~adzało i nale
żało 'PO"Z06tać przy Piszcz;yłcu. 

Gdy powieść „Sześć wcieleń Jana Pisz.czyita" ukazała 
się w księgarniach, wzbudziła wiele hałasu i złości. 
a wrzawę jeszcze bardziej roz.Petał film .. Zezowate 
sz~e". oparty na mym tekście. Głupa.wa oostać de
bila. miotana przez wiatry okrutnej historii! Gromili 
mnie i marksiści i liberałowie. Teza nie była do orzy
jecia dla oficjalnej estetyki. Chodz.iło o to. że h~toria 
nie może miotać bohaterem. lecz bohater powinien two
rzyć historię. A jeżeli rzeczywistość przeczy tezom? Tym 
gorzej dla .rzecz.ywistości. A ja nic tu nie byłem winien. 
W mym Pisz.czyiku doprowadziłem tylko do l~ic~ne~o. 
no, lllieco satyrycznego spiętrzenia losy dość orzecietnego 
mieszkańca naazego kraju. W~edy nie należało sie do 
tego pNyznawać: Piszczyk miał być tylko oportunistą, 
tchónem i lizusem, a historia niczemu nie była winna. 
Tu należało się jednak zastanowić, że lizusów. tchórió.v 
i oportun~stów jest znacz.nie mniej w krajach ustabilizo
W8!JYCh od wieków. a do tego położo_pyc;h z dala od ulu
bionych tras przemarszów najróżniejszych wo)l.k. Po 
prostu ludzie do QPOrtwtiz.mu, tchórzostwa i lizusostwa 
mają znacznie mniej okaqji. 

, ______ _ 

Gdy przyszedł pamiętny rok 1968. Piszczyk zawisł na 
tablicy patriotycznej hańby, jako postać prz.eśmiewcz.a 
i obrażadąca najświętsze uczucia narodowe ... I my lllilffiY 
o tym uczyć dzieci?!" - pytały mnie_oburzorie nauczy
cielki. Ks . ążJcę wznowiono dopiero oo 19 latach. w ro
ku 1978 i to w ograniczonym nakładzie dziesleciu tvsiecy 
egŻem,plarz.y, żeby nie demoraliz.o.vać młodzieży . tego 
rodzaju antybohaterem. Mimo to rzeczywistość okazała . 
się silniejsza: skreślony z listv bohaterów i unicestwiony 
w licznych tekstach krytycznych. Piszczyk żył dalej. Soo
tykałem go często w łl.ajróżniejszych okolicznościach na
sze'.{o codziennego życia. Oczywiście przywarował i nie 
zdradzał się niczym. talk, że z. trudem się da .wał roz
poz.nać: był taki jak inni. Zdemaskował . s '. ę. a racz.ej 
przyznał się do samego s-iebie d0ioiero po dwud'Z.iestu 
dwóch latach, w 198/1 roku. Korzystając z Qjgólne~o z.a
mies.zania i ()J!romnej wrzawy, wydał i on swói O'iskliwy 
głos. Jak w.ielu innych, Ządał pełnej rehabilitacji s·wej 
pcstawy mocralnej i postanowił sam uzupełnić swói żv
ciorys, a to dla usprawiedliwienia. Stl!,d nastepny ton:i 
je;ro dziejów: .. Smutnych lo·sów Jana Pis-zczyka ciąg 
dalszy", który ukaz.al się w księgarniach w roku 1986. 
Czy w tej próbie wybielenia swej oostaci Pisz.czvk p rze
rzuca wJnę za swoje losy na historię? To iuż osadz; C'l.Y
telnik i widz niniejszego pr:rcdstaw ·enia . Cies·ze sie. że 
Piszczvk po raz pierwszy nojawia sie na scenie te~fru: 
przei,-lzie tam poważną próbę. Najważ{1iejsze. żeby n 'e 
znudził widz.a; jeżeli go rozśmieszy, .zasmuci czy też ziry
tuje, będzie to jego sukcesem. 



łJJc,_ Pan.a 
t].u.~u;.o ~1'/ana ~tawiń1.kit<J"- - lituata 

~"-®UJ. '/)anie I 

Na pewno mnie Pan doorze pamięta, choć mi.ia już. \ 
-ćwierć wieku od nasze.go owocnego &><>tkania. Owocnego 
tylko dla Pańskiej kieszeni,. bo mnie przyniosło irytację 
i bez.silny gniew. Ogronmie żalowalem mej szczerości, 
podwojonej przez wódkę. 0,powiedz.iałem Panu w zaufa
niu historię mego życia, a Pan skarykatu•rO<Wał mnie· 
i doszczętnie ośmieszył. W Pańskim ut worze wychodzę· 
na obrzydliwego lizusa, św;ruę i tchórza,, A wie.<: stwier
dzam stanowczo.. że jeżeli występują u mnie wymienione 
skłonności, to nie przekraczają na pewno średnie.i krajo
wej. Dobrze, że choć p<ll'Lmi,eniał Pan nazwiSka i adresy
oraz podretuszował fakty, ale i tak parę ~ób poznało 
mnie po tej pisaninie 1 złośl iwie się naśmiewało. Wiele· 
rv..y postanawiafom iść do Pana i żądać wytłumaczenia~ 
.a może i jakiejś satysfakcji, ale za.wsze się powstrzymy
wałem, bo przecież wykonywał Pan swój zawód dla za
robku i co Pana mogły obchodzić odczucia człowieka ,. 
ld6ry posłużył Panu za materiał. Przecież Pana bohater 
nazywał się inaczej i żaden sąd nie przyznałby mi 
odsdrodowania, o czym nie omieszkałem dowiedzieć się-
u adwokata. Co by Pan odczuwał. gdybym napisał humo
~ o Panu, literacie na wc.zas.aieh? A przecież nasz 
WBP61ny lipcowy pobyt n.a wczasach w Ustce dostarci.vł 
mi dosyć obserwacj i, bym mógł Pana boleśnie wvkoić. 
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W.iem, że w 1956 ro~u czasy byłv inne, a my bvliśmy 
młod.71. ale cóż śm~eiszndejsze:go niż ooczątku.iacv literat. 
konystający z wczasów pracowniczych w zamian za wie
cmr autorski, odbebniony byle jak na oczach ziewają
cych słuchaczy? W załączonym telkście nróbo·wałem t~ 
wszystko cnisać. ale bez tej bezczelnej 77rviliwcści. ktÓ'I';i 
cechuje Pana utwór: n ie wsoomniałem słowa o piękne.i 
pani Jadwidze ze złotym zębem, choć na wła$ne nczy 
widziałem. co Pan z nią wyprawiał w lesiP. Mnieisza 
z tym. Pisze do Pana nie oo to. bv wylewać s::>óźnione 
:Zale. Pro?:>nuję Panu transakcję. 

Wiem; że Pan zarobił na mnie niemało. Drukowano' 
Pan:;kf uitwór we fragmentach, wydano go w ksią:i.ce4 
a potem powstał z tego film. Teraz sytuacja moja jest 
krytyczna. Znaleźliśmy się na dnię. chleb kosztuje dwa
ciz1eścia złotych, a jajko - piętnaście, ja przeszedłem na 
rentę w wysokoścd 4500 złotych miesięcznie, a powinie
nem kupować cielęcinę po trzysta co najmniej z.łotvch 
z:.1 kilo, bo jeść mogę tylko potrawki, a .iem ~łówriie 
kaszę i kaszankę, lekarz zaś pozwala mi p!ć wvłac:z.iti.e 
koniak, pilnie więc potrzebuję dodatlkow~o dochodu. 
iviojd duma nie poz.wala mi ani spekulować, ani stać 
w k.olejkach dla zarobku, postanowiłem wiec napisać sarn 
dalszy ciąg mych życiowych przygód i przesłać Panu 
. ękopis z prawem publi~ji Pod pańskim naz.viskiem, 
aie pod jednym warunkiem: żądam 50°/, wszelkich hono
: ariów z ewentualnym filmem włącznie. Ten haracz po
stanowiłem Panu zapłacić tylko dlatego, że nie ma.ro siły 
i.;.-rzeboicia, a Pa.n przecież zasiedział się w jakiejś tam 
1 te: ac'kiej czy filmowej klice i Panu wydrukują wszystko, 

. choćby największą bzdurę, kosztem wartościowych tek
stów wolniejszych aktorów. Niech Pan pamięta: obser
w<J<Wałem pilnie przebieg Pańskiej kariery. Drukowano 
Pana zawsze niezależnie od etapu i nie słyszałem. by 
pcdlegał Pan ~iedyikolwiek represjom . czy zakazowi dru
ku. Zaznaczam, że w mej pracy przyjąłęrn konwenc je 
opowiadania, ułożoną przez. Pana przed dwudz:estu laty: 
nawet nazwiska poz.ostawiłem wymy:ślone przez Pana. 

. 

m----

Nie chciałem jednak stosować Pańskich groteskowych 
chwytów i takich dowcipów: postarałem się napisać 
wszystko- z powagą, . tak jak było i odtworzyć stan moje.i 
świadc.mośei z tamtych łat. Jeżeli wyda się to komuś 
śmieszne czy też żałosne, a moja osoba okaże mu się 
god:la pogardy, to - widać nie pamięta oPisvwanych 
pri.ezc mnie cz.asów. Prawda i tylko prawda niech będz ie 
moim usprawiedliwieniem. 

Jeżeli z.godzi się Pan na moją propozycję. pozostal";e 
Panu tylko wygład-zenie tekstu, skreślenie z.będn~·c.h 
clygrC'sji i złożenie w wydawnictwie. 

----1\ 
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W l)ołOwie lat pięćdz.iesiątych Jerzy Stefan Stawiński 
nmpiał opowiadanie Tajemnica majstra Orzechowskiego. 
ktllr'e pOslużyło później jako scenariusz do filmu Andrzeja 
Munka Człowiek 1ł4 torze z wybitną kreacją Kazimierza 
Opaliń*iego w roli głównej . Zanim dosz.ło do realizacji 
filmu, autor o.powiadania - repor.tażu musiał pnebrnąć 
p:zez typowe dla tamtego okresu biurokratyczne i za
kreślone ideologiczną ,,czujnością" bar~ery. Klo.poty z za
twierdzeniem .scenariusza opisuje w pierwszym tomie 

- ~ień pt. Notatnik scenarzyst11.. wydanym w 1979 r . 
OID fragment dotyczący tego epizodu : 

„Czy historia macynisty Orzechowskiego była poli
tycznie słuszna? To zależało od punktu widzenia. Wszyst
b ulegało przemianom, i to. oo było niesłuszne orze.d 
~ miesiącami, mogło stać się słuszne za miesiąc. 

-----~ 



Zresztą nie miałem nic do stracenia najwYżej mnie 
wyczuca za drzwi. Tak się stało. Uzbrojony w rek.o
mendację pana Tadeusza posłałem tekst opowiadania i już: 
..,. tydzień później wbiegałem na dru~iP. oietro i?machu 

·-pny ulicy Puławskiej. Tam mieściło sie Biuro Scenariu
szowe Centralnego Unędu Kinemafoi?rafii. Naczelny re
daktor biura, energiczna. choć niewysoka towarzyszka. 
llPO}rzała na mnie wzrokiem, w którym n~dy nie PO.ia
wiło się wahanie. 

- Wasze apowiadanie jest interesujące - pawiedziała. 
- N-iestety, problem nietypowy. Przecież wiadomo. 7e 
w Polsce maszyniści nie giną pod parowozami. Znieksztal
a.cie rzeczywistość. 

- Ale ja materiał czem>ałem z ż:vcia - szepnałem. -
I jeden maszynista rzeczywiście z~inął pod parowozem. 

- Właśnie, tylko jeden! - Podchwvcih naczelny re
daktor. - A tys·ące - umierają w łóżku! Potrzebny nam 
jetlt film o kolei. któr:v . by pokazał to. co prawdziwe 
i tvoowe dla na.~ ... vch czasów. - Bez tei śmierci ooo
Wiad;ulie nie miałoby sensu - wyrwało mi się naiwnie. 
- To sori>w<> ho.,.,nn1 . - ~.., •• „, he.nor należy do innej 
epoki - odi?arła naczelny redaktor. 

- Ale tu nie chodzi o honor szlachecki! - bron;Iem 
~- - To jest honw zawodowy! 

- Nawet tak ostry konflikt moina rozwiązać bez roz
lewu krwi. Jeżeli maszyniście stała się krzywda, jei.eli 
izeczywiście ten nacr..elnik jest tak bezduszny. to Orze
chowski powinien gdzie indziej dochodzić swych racji 
i znaleźć !OP'l'aWiedHwość .. 

- A więc optymistyczne zakończenie - zapytałem_ 
- Umowę na nowelę możemy podpisać dla zachęty, 

bo zależy nam na nowych autorach - ciągnęła naczelny 
.redaktor. -f- Wypłacimy wam zaraz pierwszą ratę w wy
.sokości tysiąca ośmiuset siedemdziesięciu pięciu złotych „ . 
i prllbajcie. 

Ani jej gros, ani spojrzenie nie dawały mi żadnei ria
dzie.i i utworu o tak pesymistycz.nym zakończeniu nie 
myślała puścić do filmowej realizacji. Ale tysiąca ośmiu
.set siedemdziesięciu pięciu złotych dawno nie widżiałem 
i podpisałem więc umowę." 

1-----



Zbliżał się czas „odwilży" - dzieki zachętom i zabi~
gam Munka scenariusz wreszcie zatwierdzono i film skie
rowano do realizacji. W~enie autora ukazuje .iee:o 
drogę do filmu. z którym związał się na lat wiele. naj
pi~ jako twórca scenariuszy, opaTtych na prozie lite.
.rackiej - apowialdaniach, nowelach, a oóźniej również 
jako samodzielny reżyser autorskich filmórw. Przytoczony 
fragment jest jednak przede wszystkim ironicznym, satv
ryanym op·sem pewnych zjawisk w powojennym życiu, 
w tzw. minionym okresie naszej rzeczywistości. La.oidar
ność, trafność obserwacjL, sPod której w:vłania sie atmos
fera tamtych lat. przypomilna do złudzenia e:rotesk r.wy 
ob!"a!L oeryoetii życiowych Pis:r.czyka. bohatera Sześciu 
wcieleń, którego dalsze losy są tematem na.ino wszej 
książki pisarza, teatralnej adaiptacji z jej prapremierową 
realizacją w teatrze koszalińskim, a wkrótce osnową no
Wel?O filmu. 

Rzeczywistooć. wielobal1WllOŚĆ i różnorodn r. ść orzemian 
soołecmych, obyczajowych. etaoy politycznych i ideowvch 
zakł'etów - wszystko co złożvło się na nasze oowoienne 
dośw.iadczenia. trudne. skomplikowane życ ' e. w którvm 
- patr7ąc z oer....-.('\c.tywy }.:>.t - nJe brakło zi.:>wi~I{ 7 q 

bawnych. ś'l1ies7.'1vch ; wvdaje sie be:rnowrot;, ie m in ir
nych - j'3 k w kolej.doskcnie załamuje się w doznaniach 
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życiowych naszego bohatera. Jan Piszcz.yk mimo naj
l~zej woli, intel.igencji, $prytu nie potrafi poradzić sobie . 
z oSIObistym życiem, ani znaleźć miejsca w otaczającym 
świecie. Ironiczna tonacja, finezja litera.eka, zobiektywi
z.owany tok · narracji, groteskowy antyroman1.,!'cz.ny cha
rakter opisywanych z.darz.eń tworzą z przygód Piszczyka 
filo:zoficzną przypowieść, która jest zwierciadłem losów 
współczesnego polskiego Kandyda, pechowca. oportunisty, 
ale także odbici~m warunków obiektywnych, które ten 
oportuni7im wyz.walały. Obiektywizacja z.darzeń i losów · 
bohatera tworzą z tej cha.plinowskiej postaci islotę p.c:>
zornie bardzo przeciętną. figurę naiwną, śmiesz.ną. ale 
także przedeż nieszczęśliwą, prz.eśladowan:>„ przez całe 
swoje życie nie tylko z własnej winy. Jedną z fWlkcji 
bohatera trafnie ujął Aleksander Jackiewicz anali.zujac 
film Zezowate szczęście MUlllka, QParty o pierwszy tom 
książki pt. Sześć wcieleń Jana Piszczyka. Zwrocił mia
nowicie uwagę, że PiSzcz.yk stał się niejako przewodni
kiem po historii Polski ostatn 'ch dziesięcioleci: „Gdy 
Polska jest pokazywana JtI"Oteskowo - grote~owv iest 
też Piszczyk, gdy Polska zyskuje kształt · dramatyczny -
dramatyzuje i uczłowiecza bohater. Polska tu zresztą („.) 
nie prosta, jak on". 

Niedobre dcświadczenia kraju w latach okupacj,i 
i w okresie powojennym, z.nalazły wyraz w całej twór
czości Stawińskiego . N 'e zawsze też. jak w opowieści 
o Piszczyku, obraz kraju, zdarzeń, ludzi. mieni s,ię ironią, 
groteską, humorem i satyrycznym ujęciem wątków tema
tycznych. Sprawy wojny, okupacji, problematykę współ
czesną, życie w wyzwolonym kraju, podobnie jak historię, 
a także przeżycia oraz konfl ikty swoich bohaterów. trak
tuje Stawiński niezwyikle poważnie . Zachowując auten
tyzm ukazuje jednak niekiedy świat w ujęciu metafo
rycz.nym, jako imitację świaita rzeczywist~o. Ni.gdy 
jednak nie odbiera to jego utworom realistycznego, zra
cjonalizowanego wizerunku rzeczywistości. 
Stawiński drogę pisarska ro;z;PoCzął od debiutanckich 

wprawek literackich: powieści Swiatio we mgle (19612) 
i Herkulesy (1953). która opowiadała o życiu młodzieży 
studenckiej w białostockiej Akademii Medycznej. Sam 
autor naz.ywa je ,,półschematycznymi powieściami dla 

·starszej młodzieży, półzdatnymi do czytania z racji 
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pewnych z.wiąz.ków z niełatwą ·rzeczywistością tamtych 
lat". 

Te Ztwiązki ze współczesnośc ; ą, okupacyjnymi l?rreży .... 
ciamli: p0głębione o doskonalący s ę warsztat pisar.ski, 
możliwość podjęcia kontrowersyjnych do niedawna tema
tów swobodę wypowiedzi twórczej, zaowocowały wkrótce 
t~m prozy, w którym z.nalazło się opowiadanie o ma
szyniście Orzechowskim. ale również opo~ieści Powstań
cze: Godzina W, Węgrzy, Kanał, Ucieczka, nowele 
Scherzo alla polacca i Ostinato lugubre. Utwory ;z;wiąza
ne z okupacją, sier.pniem 194'4 roku wyrastały z.. osobi
stych doświadczeń pisarza, oficera Armii Kraj<>weJ. który 
brał udział w powstaniu wars.za.wskim jako dqwódca 
łącznoścL pul.ku Baszta. One właśnie stały się po-Osta"."'~ 
wybitnych f:lm6w: Kanału Andrzeja Wajdy i Eroik_!. 
Munka Scen.ariusże Stawińskiego i filmy tych twóreów 
z.apocziltkowały rozkwit „szk~v polskiej" . w nas.zej ~e: 
matografii. W osobie Stawinskiego, w Jego ~iterac'lueJ 
twórcz.ośCi Munk i Wajda z.naleźli równv sobie tempe
rament i talent M"tystyczny. 

Nie 0 te~r~nt jednak tu szło najbardziej .. Decy
dującą rolę odegrał bowiem kontekst problematyki. któr~ 
podjął Stawiński w swoich utworach. Dotyczy~a ona luma 
i c'LIJSÓw które psn ukazał z. całym ich historycznym 
detemninlunem i realistycz.ną motywacją. Motyw cz.yn~ 
zbrojnego, bohaterstwa, heroicznej śmierc~ czy . klesk1 
znalazł w dziełach Staiwińskiego. a następnie w filmac~ 
Wajdy i Munka akcenty it.:ytyczne wob~ ~omantyczneJ 
mitologizacji walki. Polem.i.ka z tradycJą i krytycy,zm 
wobec celowości powstania. ,przy całym romantyczr.iym 
sztafażu apowieści - są u Stawińskie.go pr;z;eciwstawione 
- w i.mię racji praktycznego roz.~u artystycz.ny~ chwY
tom i spQSObom, za pomocą który~h _przywykło sie u nas 
ukazywać bohaterskie zrywy. S1n1erc bohat~rów Kana~u, 
tego prz.e)mującego dramatu kończ.ącego się ~stai:1a, 
autor prz.eqstawia niemal z sarkaunem. obarc:z.aJąc wm~ 
za tę śmierć dowódców. którzy ich. na ta:Jti. l?S skazali: 
Paddlnie obraz pawstańcz.ej Warszawy i ie~ l~dności 
w Eroice ukaz.uje świat praiktycz.nych patrz.eo ~yciowych. 
Nie pada tu an-i jedno s~"."'o ~a temat patnotyczn~o 
celu powstania - odzyskania n1ep<>dle,głośc~. Bohater.ski 
gest poz.ostaje · w tle podstawowych. ludzktch. pra~ma-
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tycznych dążeń, które wnożliwią przetrwani~. Słl.l&Zilie 
zauważono, ie obraz Eroiki wyprowadzony z określonego 
czasu i miejsca, gra rolę wywoldu o historii na.szegQ 
kraju, obejmując nie tylko dz.ieje przeszłe i doświadcze
nia wojenne, ale także świadomość czasu, w którym 
przyszło aktualnie żyć pisarzowi. 

·Tematyka wojenna, okupacyjna znajdzie wyraz również 
w późniejszych filmach nakręconych według opowiadań 
i scenaduszy Stawińskiego: w Zamachu, Akcji pod Arse
nalem, Godzinie W, Urodzinach mlodego Warszawiaka 
według ciekawej powieści Młodego Warszawiaka zamski 
z urodzin, mówiącej o procesie przyspieszonego dojrze
wania warszawskiej młodzieży w okresie okupacji i' po
wstania, kiedy heroizm, patos walki ~atały sie ze 
śmiesznością działań i wydarzeń. 

Slad zainteresowania autora dawniejsza historią odnaj
dziemy w scenariuszu do Krzyżaków wg s ·en.lciewicza 
w realirLacji Aleksandra Ford.a. w scenqpisie serialu 
Wielka miłość Balzaka. i w jedynej, jak dotąd. sztuce 
scenicznej Ojciec królowej, która w groteskowej formie 
rysOWała ,pastać markiza d'Arquien, ojca królowej Mary
sieńki i ~raiwę polS'ką na dworze Ludlwika XIV, 

To prawda, że Stawiński należąc do ookolenia pisarzy 
„zarażonych wojną" czasom pogardy pośw;ecil wiele ~
wiadań, powieści i scenariuszy. W nie mniejszym jednak 
stopniu jego u·wagę pochłania czas współczesny. Właśnie 
powojenna rzeczywisto.5ć, z jej cibyczaj:>wościa. moral
nymi, etyeznymi, ideowymi iJmpli.kacjami staje sie osno
wą looów bohaterów powieści, ~wiadań. a takie autor
skich filmów. I w tych utwo·rach co prawda p0jawiają 
się remi'niscencje wojny, tra.dycje walk narodowo-WYzwo
leń.czych, swoista historiograf ·a . siępająca nawet czasów 
odległych - do powstania styczniowego włącznie. Watek 
ten przewija sie · we w.soorrmieniach Bzowskiego - boha
itera powieści Trzynaście dni z życia emeryta, według 
której emitowano niedawno serial telewizyjny z Edwar
dem Dziewońsk ·m w roli t·ytulo wej. I nie należy sie tym 
reminiscencjom z przeszłości dzlwić . One przecież głeboko 
tlcwia w świadomości Polaków. pozwalają cementować 
na·rodowa tożsamość. Pociskórn :e wpływają również na 
ethos moralny i polityczny s]>Ołeczeństwa. ludzi kraju. 



Boha,ter noweli Stawińskiego z filmu Wajdy Miłość dwu
dziestolatków, były kombatant, członek okupacyjnego 
podziemia, w stanie alkoholowego podniecenia .przeżyWa 
w towarzystwie współczesnych dwudz.ieat.olatków swoj1t 
wojenria przeszłość, która już nikogo i młodych nie 
obchodzi. Czas okupacji dochodzi do głosu również w po-

' wi~ci Godzina szczytu, w której bohaterowi za«rotone
mu nieuleczalną chorobą i zbliżającą się śmiercilt przy
pominają się wojenne lata, ale pr-zede wszystkim jawią 
mu się prreżycia powqjenne - kai'iera zawodowa, pery
petie osd:>J.ste i rodzinne. Psychoiogicz.ny wizerunek bo
hatera ujęty jest w panoramie konfliktów obyczajowych, 
moralnych, w których życie, śmierć. m.Hość nabieraja dla 
tego człowieka wymiarów ostatecznych. Zrządzeniem 
przyjaznego losu wychod.7..i on zresztą cało ze swej po
zornie nieuleczalnej choroby. W rachunku sumienia tego 
człQ'wieka tkwi w :erny obratL naszej wSJ)Ółczesn.ości i roż
norodnych konfliktów, jakie niesie rzeczywistość. Pod.ob
ny~h postaci do bohatera Godziny szczytu, choć różnią
cych się Old niego psychologicznym rysunkiem i moty
wacją dzia,łań, odnajdziemy w twórczości Stawińskieao 
więcej. PodOOnie jak ten człowiek również deboiko or.ze
żywających rzeczywistość, borykających się z własną 
kondycją, szukających miejsca na ziemi, więzi z otccze
niem, środdwi·skiem. walczących ze słabością, waha
niami, strachem, wplątanych w s.prawy poeornie drobne 
i cod;i;ienne. Z tej perspektywy należy s:io.)rzeć na boha
terów wielu innych utworów prozatorskich i autorskich 
filmów. które wyreżyserował w latach sześćdziesiątych 
i :;;edemdziesiatych (Rozwodów nie będzie, Pingwin, Kto 
wierzy w bociany, Godzina szczytu, Urodziny Matyldy, 
Przed§wiqteczny wieczór), w powieściach Pogoń za Ada
·mem, Nie zawijając do portów, Pamiętniku z trzech mórz 
i oceanów, w opowiadaniu I będzie mi<il dom. 

Scenopisarrstwo i film jest u Sta.wiński~o jedynie oo
chodną · literackiego tałentu, w którym tkwią izłówne 
źródła jego wszystkich twórczych sukce.'16w. Jak niewielu 
soośród WSJ>(>łcr.esnych óisarzy, Stawiński potrafi sk:UiDić 
uwagę czytelnika na problematyce współczesnej. poru
~vć struny ~o wyobraźni. emocji, uczuć refleksja osy
cholo1(czna i morcilria. którą wyzwala oo:orzez losy 
swoich bohaterów tkwiąeyeh głęboko w życiu. historii z ___ ____. 

w trudnych i heroicznych jednoc~eśnie czasach naszej 
neczywjstoścL Jeżeli jednak w przeżyciach bohaterów 
powieści Sta.vińskiego nie zawsze odnaj,dziemy doświad
g.ertia, które stały się naszym własnym udzia-łem. to na 
pewno znajdziemy w nich zobiektywizwoany, realistyczny 
wizerunek losów kilku pokoleń Polaków. 

;Rzecz paradoksalna, Stawiński laurea.t na~ody litera
dciej ministra kuJ.tw.-y i sztuki oraz nagrody m. Warsza
wy, tłumaczony na kilkanaście języków, autor cieszący 
się ogromną poczytnośeią, nie miał nigdy większego uzna
nia naszej krytyki. Nie bez racji Aleksander Jackiewicz 
:zauważa (Moja filmoteka, wyd. WAiF 1983), że: „Książki 
.Jerzego Stefana Stawińskiego mają wdzięk. Ale wdzięku 
nasza krytyka· nie ceni. Jego powieści i opowiaoania są 
poczytne. Lecz poczytność także nie jest zaleta w ocrzach 
naszej krytyki. Ksi'ążki sta,wińskiep;o mają zatWsze inte
resującą fabułę, żywe postact narrację cechude dobre 
tempo. To jest war:tościowa literatura Popularna. Ale 
nasza krytyka nie int&esuje się literaturą PoPularną. (. .. ) 
Istnieją w Polsce coraz . liczniejsze elementy masowej 
kultury importowanej. Istnieją pozostałości naszej \\Jas
nej kultury popularnej, 'kultury miejskiej, niekiedy mocno 
~irowatej m.m. dlatego, że nigdy silną ona nie bvła. 
Otóż pewne. że twórczość Stawińskie;go należy do amb:t.
nej kultury masowej, której w Polsce jeszcze orawie 
n.ie ma." 

Myślę, że twórczość Stawińskiego wyrasta już z nolct
ków kultury masowej i prz.y całej je.i Popularności. F
skuje rangę zaangażowanej, obywatelskie.i literatury 01-

sanej szczerym talentem. sercem i intelektualną dojrza
łością, do której nie należy stosować żadnych „ul.,gowych 
tary.f". 

JERZY SOKOŁOWSKI 







N.~ ... na w 1 ... 'oku ....... J..-.... Stelan& Sta
w1ńlkiqo ,,Szat wcieleń Jana Piazcz1ka" c:eazy1-

. . •ię wjr6d czytelników dutym PoWodzeniem. Dnia 
dZ:s1ejszego doczekały w bibliotekach nieliczne i bardio 
zniszczone jut epemp]ane, Jeszcze wi.t~ DO'Pularnojć 
zy~ła ekranizacja Andrzeja Munka ,.zezowate •za.deie". 
Z n1eZ&1>omnianym Bo1umiłem Kobie1- w roli cł6wnej. 
T~udno się wi41e dziwić, te ni~ aemac1- była zaoo
wiSmedź następnej częjci. I oto pojawił lit w luiuarniach 
" utnych io.t>w Jana Piszczyka cJu dalaz" 

Nic nie w~zywało, te urodzony w lnl r: JerZY Sta
wiński zajm1~ •it tw6rczoj~ l iterackia i zostanie Jedną 
z najciekawszych indywldualnojci artystycznych naszych 
dni. Ten prawnik z wykształcenia, w czasie wojny oficer 
AK wal~c:y m.in. w Powstaniu, a w końcu ·witzień 
Obozu Murnau, zaały114ł Jako prozaik scenarzysta i re
tyser filmowy. Debiutował w 11152 r .• :Swiatłem we rn«le", 
ale prawdziwia popuhw~ zYakał oowiejciia z t:rcla stu
dentów białoatookiej AM „Herkulesy" wydana w rok 
później. Zafa1eynowany kinem plue na podstawie właane-
10 ~władania „Ta·Jemnica maszynisty Orzechowlłtieco" 
.acenar usz do zrealizowane10 w 11158 roku filmu Andrzeja 
Munka „Cr.łOWidt na torze". o.obUcie ret:rseruje mJn 
,.Przedawiąteczny wieczór" i „Rozwod6w nie ~dzie" N~ 
trwałe do historii kinematografii weszły obnlay weCuuc 
Jeco scenariuszy - „Kanał", „!:rolka" 1 ·„~-a•-

. IZ~kie". . ·- .,. 
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Akcja · ..smutnych lmów" rozP()Czyna się w chwili 
.aresztowmua Piszczy.ka w 111512 r . i trwa at do rozruchów 
w 1"8 r. J* &tt motna domyalać. w ciału ~o okresu 
n8aych d%1ej6w bohatera nie ornina liczne nieazczę&cla 
I orzypy. Uwikłany w ninzczcacla, znowu zna.jdzie sle 
n:i stt:ż1tach po to tylko, by boleśnie i HYbko wylado-
wać na bruku hililorii. . 

Warto IW!'~ uwagę na radykalnie zmienionv stosu"ek 
autora de 1ł6wnej polltacl dramatu. W „S:rekiu wcle~e
ntach" P1azcz7k zastaje pr.zedatawiony jako men.da i .nrzY
•łwilPl!ty wazelihlarz. jak sam Powie: .. c.brzydJiwv 11.zus. 
•w.tn :a, donolldel i teh6rz". F.il}e pła!ane mu t>rzez Ms 
111 wite tylko loelcznym efektem Jego oostenow.nla 
l •~uszne kara. W ,.smutn7ch losach" zaj jKt biednym, 
nle~y!ł.e.owanym człowieczkiem. bitym 'PO ł;mach orz.ez 
wydar~ i łudz:i . We „Wcielendach" i>Oruszał się wśród 
llObie podobnych indywiduów, z którymi próbował podej
mować równorzędną walkę (Wychówna, naczelnik Ko
~nicki). 

Teraz majduje się w towarzystwie postaci jak ze złe"o 
snu - demonicznego kapitana Baniaka, sadysty Zasunia 
czy paskudnego dyrelctora ZdzLs:a Pasionki. W ogóle 
momentami książka przypomina koszmar w stylu 
„·Procesu" Kafki. ·Piszczyk, PQdobnie jak Józef K. dos.taje 
U: w try.by machiny, której sposób działania ani celu 
zrozumieć nie potrafi. Duża część utworu dz.ie.ie się 
w wypaczonym i skażonym wewnętrznym rozkładem 
środowUiku prominenckich klik i koterii. 

:Warto zwrócić uwagę na wiele celnych i krytycznych 
ocen naszej rzeczywistości zawartych w książce. Wsoół
grają one doskonale między innymi z problemami pato
locii · ri;>Ołecznych, tak bulwersującymi' społeczeństwo. 
Szkoda, ie nadał nie możemy ooradzić SQbie z. bume
lanctw~. marnotrawstwem i chronicznym uchylan:em 
11ię od pracy i że wciąż możemy przytaknąć .,przeqsta
wicielow.i tryumfujllcego drobnomieszczaństwa" - ~pie 
Pinczykowi mówiąc.emu do swej latorośli: „Całe twoje 
szczęki~ to je9t ten komunizm. gdzie każdy nierób jak.oś 
pły'Wa, bo w normalnych czasach już byś zdychał ood 
płotem albo kamienie tłukł na szosie za trzy złote 
dziennie!" 



Ale zQS'tawmy na boku wszystkie ważne i poważne 
problemy poruszane w utworze ... Srnutne losy" są Przede 
wszystkim świetną komedią i to zarówno obycza .1ową, 
jak i sytuacyjną . Doskonała jest na przykład scena 
zgwałcenfa bohatera przez podstarzałą bywalczynie tur
nusów FWP ... czy pomysł pisania przez narratora pra
sówek dla naczelnika więzienia, do oczywiście dla tee:o 
ostatniego smutno się kończy (jest rok 1953), gdyż 
Piszczyk twierdzi , „że partia roztopi się w narodzie". 
Prawdziwą doskonałość osią~a autor w kalinach z filo
zo.fU Schopenhauera. przystosowanei do sytuacji panu
jącej w latach pię6dziesiątych. Niekoniecznie bowiem 
trzeba rozpatrywać dzieło Stawińśkiego w kat~oriach 
społeczno-filozoficznych. Jest to i pozostanie pozycja 
wybitnie rozrywkowa, jaką się czvta do poduszki.. by 
za.pomn !.eć o codziennych kłopotach . Ze iest w nie i kropla 
go·ryczy? A czyż inne w swej wymowie były filmy 
Charliego Chaplina? 

Ks.iążka Stawińskiego została laureatką Wantzawskiej 
Premiery Lit~rackiej w czerwcu br. 

Jac~k Sieniawski 
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