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Kamila SOWIÑSKA

Recepcja Marka H³aski po 1989 roku*

Marek H³asko to jeden z przedstawicieli pokolenia prze³omu socrealistyczne-
go w literaturze po 1956 roku. Debiutancki zbiór opowiadañ pisarza: Pierwszy
krok w chmurach, by³ jednym z najg³oœniejszych œwiadectw literackiej odwil¿y,
a jego wyznacznikiem by³a potrzeba autentyzmu, negacja zak³amania, konwen-
cji obyczajowych, dominuj¹ce poczucie zagubienia i nieprzystosowania do ów-
czesnego œwiata1.

Wszystkie te wartoœci utrwalone w twórczoœci pisarza s¹ nadal aktualne. Po-
staæ H³aski, mimo i¿ minê³o ju¿ ponad czterdzieœci lat od jego œmierci i poja-
wi³o siê nowe pokolenie twórców, jest ci¹gle przypominana i obecna we
wspó³czesnej kulturze. H³asko jest przywo³ywany w gronie buntowników, kas-
kaderów literatury, a jego legenda powsta³a jeszcze za ¿ycia pisarza jest nadal
aktualna i nieustannie reinterpretowana.

Prze³om, który nast¹pi³ w Polsce po roku 1989, wp³yn¹³ tak¿e na rozwój kul-
tury masowej. Stopniowo zaczê³a siê ona usamodzielniaæ, czego œwiadectwem
jest rosn¹ca liczba publikacji ksi¹¿kowych, czasopism, coraz wiêksza obecnoœæ
sztuki w polskim spo³eczeñstwie. Rezultatem transformacji ustrojowej by³o
upowszechnienie siê kultury popularnej, która sta³a siê ogólnie dostêpna dla sze-
rokiego grona czytelników, ³atwo osi¹ga³a komunikacyjne kompetencje, by³a
otwarta i uniwersalna2.

* Niniejszy tekst powsta³ na podstawie mojej pracy magisterskiej pt. Legenda Marka H³aski po
1989 roku, napisanej pod kierunkiem prof. Joanny Pyszny, obronionej w 2007 r. (Uniwersytet
Wroc³awski, Instytut Filologii Polskiej).

1 R. Papieski, Proza polska 1956–1981, [w:] Literatura polska, sztuka, architektura, kino, t. 9:
Wspó³czesnoœæ, red. M. Szulc, Kraków 2006, s. 14.

2 K. Dymitruk, Kultura popularna, [has³o w:] S³ownik literatury popularnej, red. T. ¯abski,
Wroc³aw 2006, s. 291.



Teksty reprezentuj¹ce gatunek literatury popularnej odwo³uj¹ siê do wspól-
nych, ogólnie znanych i zrozumia³ych dla szerokiego krêgu czytelników kodów,
s¹ pozbawione ograniczeñ rzeczowych, a tak¿e respektuj¹ powszechne potrzeby
i nawyki ich odbiorców. Z biegiem lat kultura popularna rozszerzy³a zbiór swo-
ich uniwersaliów. W obecnym czasie s¹ to ju¿ nie tylko ksi¹¿ki, lecz tak¿e arty-
ku³y i teksty publicystyczne oraz Internet, dziêki któremu te publikacje staj¹ siê
bardziej dostêpne dla coraz wiêkszego grona czytelników.

Szkice bêd¹ce realizacj¹ zasad gatunkowych literatury popularnej czêsto dotycz¹
biografii znanych postaci, artystów, pisarzy, aktorów i s¹ najbardziej nara¿one na
ryzyko mityzacji. Ka¿da biografia zawiera w sobie mniej lub bardziej prawdziwe
fakty. Szczególnie te pierwsze s¹ czêsto œwiadomie ubarwiane przez autorów teks-
tów, co skutkuje tworzeniem kolejnych mitów i legend na temat tych postaci.

H³asko, najwybitniejszy prozaik, autor powieœci, opowiadañ, to samorodna
s³awa i zwi¹zana z ni¹ legenda. Jego sylwetka od lat fascynuje czytelników, pub-
licystów i dziennikarzy. Nawet jeœli ktoœ nie zna opowiadañ autora Pierwszego
kroku w chmurach, to na pewno przeczyta³ choæ jeden tekst poœwiêcony temu
pisarzowi. Na jego temat napisano w ostatnich latach kilka ksi¹¿ek, w prasie
ukaza³o siê kilkanaœcie szkiców, a has³a poœwiêcone sylwetce prozaika zosta³y
zamieszczone w s³ownikach i encyklopediach. Stworzony jeszcze za ¿ycia mit
pisarza zawiera w sobie zarówno jasne, jak i ciemne strony.

W wiêkszoœci publikacji poœwiêconych H³asce przewa¿aj¹ negatywne i my-
l¹ce oceny autora Piêknych dwudziestoletnich, wynikaj¹ce z braku znajomoœci
jego biografii i twórczoœci. Ka¿dy nowy tekst, odwo³uj¹cy siê do ¿yciorysu pi-
sarza, niesie ze sob¹ rzekomo nowe, dotychczas nieznane fakty z jego ¿ycia.
Trudno jednak nie oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e w wiêkszoœci przypadków takie arty-
ku³y s¹ powieleniem i kolejnym przywo³aniem znanych ju¿ legend lub tworz¹
kolejne plotki. Wœród tych publikacji bardzo ³atwo jest siê pogubiæ, gdy¿ wiele
z nich powtarza nieprawdziwe i niesprawdzone fakty z ¿ycia prozaika. Ma na to
wp³yw tak¿e wartoœæ publikacji – szkice o H³asce s¹ coraz czêœciej zamieszcza-
ne w popularnych kolorowych czasopismach, a ich g³ównym tematem s¹ intym-
ne sprawy pisarza. Z roku na rok coraz mniej mówi siê i pisze o twórczoœci,
a coraz wiêcej o ¿yciu prywatnym.

Najprostsza selekcja g³osów zamieszczonych w artyku³ach z ostatnich kilku
lat pozwala na zbudowanie negatywnego obrazu prozaika w oczach jego kolej-
nych czytelników. By³ on: alkoholikiem, chuliganem, sta³ym bywalcem noc-
nych lokali, zdrajc¹ Polski, homoseksualist¹ i samobójc¹. Pozytywnych cech
H³aski, wymienianych w tych szkicach, jest niewiele. H³asko „pi³ dniami i no-
cami, czasem ca³ymi tygodniami”3 – to opinia jednego ze znajomych pisarza.
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3 S. Julicki, Oto H³asko ma³o znany, „Tygiel Kultury” 1996, nr 5, s. 61.



Zosta³a ona sformu³owana na wyrost, szczególnie w œwietle wypowiedzi by³ej
¿ony prozaika i jego kuzyna Andrzeja Czy¿ewskiego, którzy zgodnie stwier-
dzaj¹, i¿ H³asko alkoholikiem nie by³, ale „mia³ s³ab¹ g³owê, upija³ siê szyb-
ko”4, w zwi¹zku z czym czêsto by³ bohaterem ró¿norodnych opowieœci kre-
uj¹cych go na chuligana. Opowieœci o dy¿urnej marynarce w restauracji „Ka-
meralna”, o nocnych ucieczkach z izby wytrzeŸwieñ – jest mnóstwo. Wiêkszoœæ
z nich jest nieprawdziwa i s³u¿y jedynie budowaniu ciemnej legendy prozaika.
Zwróci³a na to uwagê Iwona Kurz: „W paŸdzierniku 1956 roku Marek H³asko
postrzegany by³ ju¿ raczej jako chuligan, nie robotnik. W ci¹gu dwóch lat od
debiutu jego s³awa uros³a, zmieniaj¹c nieco sens. [...] Tworzy³a [j¹ – K.S.] le-
genda towarzyska H³aski jako bywalca warszawskich lokali”5. Od tego czasu,
mimo opublikowania tak wielu ró¿norodnych tekstów na jego temat, H³asko
jest nadal postrzegany podobnie jak piêædziesi¹t lat temu.

Kolejne legendy dotycz¹ce H³aski s¹ zwi¹zane z jego wyjazdem za granicê,
pobytem na obczyŸnie i budz¹cymi ci¹g³e w¹tpliwoœci staraniami pisarza o uzys-
kanie zgody na powrót do Polski. Na ten temat panuje równie¿ wiele sprzecz-
nych opinii, mimo i¿ wszelkie niejasnoœci wyjaœni³ wspomniany Czy¿ewski
w ksi¹¿ce Piêkny dwudziestoletni. Biografia Marka H³aski. Na ten temat pisa³a
tak¿e Magdalena Michalska w artykule H³asko w tê i z powrotem opublikowa-
nym w „Gazecie Wyborczej”. Przytoczy³a w nim dotychczas utajnione szyfro-
gramy PRL-owskich urzêdników w sprawie H³aski. Z przywo³anych przez ni¹
dokumentów jednoznacznie wynika, ¿e pisarz chcia³ wróciæ do kraju, a w³adze
uniemo¿liwi³y mu ten powrót, stwierdzaj¹c i¿: „Osoba H³aski przesta³a byæ
w kraju problemem”6. Ten zapis ostatecznie przes¹dzi³ o dalszych losach pisa-
rza. W 2010 roku opublikowano dwa kolejne artyku³y napisane na podstawie
dokumentów znajduj¹cych siê w archiwum IPN w Warszawie7. Z obu tekstów
wynika, i¿ to w³adze polskie, przy pomocy swojego informatora, skutecznie
skaza³y H³askê na emigracjê, gdy¿ – jak stwierdzono – „[...] za granic¹ nie po-
radzi sobie i problem rozwi¹¿e siê sam”8.

Tematem ciesz¹cym siê ogromnym zainteresowaniem dziennikarzy s¹ tak¿e
zwi¹zki uczuciowe autora Namiêtnoœci. Nieustannie tworzone mity to g³ównie
plotki dotycz¹ce jego niezliczonych romansów, podbojów sercowych i rzeko-
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4 A. Czy¿ewski, Piêkny dwudziestoletni. Biografia Marka H³aski, Warszawa 2005, s. 120.
5 I. Kurz, Niewywo³any portret Marka H³aski, [w:] Twarze w t³umie. Wizerunki bohaterów wy-

obraŸni zbiorowej w kulturze polskiej lat 1955–1969, Warszawa 2005, s. 45–46.
6 M. Michalska, H³asko w tê i z powrotem, „Gazeta Wyborcza” 2004 z 15 stycznia, s. 15.
7 F. Gañczak, Dyzio donosiciel, „Newsweek” 2010 z 11 kwietnia; B. Marzec, Na powrocie

H³aski nam nie zale¿y, „Rzeczpospolita”, dodatek: „Rzecz o ksi¹¿kach” 2010 z 20–21 lutego.
8 B. Marzec, op. cit., s. 27.



mych sk³onnoœci homoseksualnych. W wiêkszoœci publikacji i wypowiedzi
podkreœla siê fakt, i¿ spotyka³ siê on z wieloma kobietami, gdy¿ przyci¹ga³ je
blask s³awy utrzymuj¹cy siê wokó³ m³odego pisarza9. W tekstach z ostatnich kil-
ku lat dominuje obraz H³aski jako „zimnego drania”, który ok³amywa³, zdradza³
i porzuca³ ukochane. Taki jego wizerunek budzi zainteresowanie, zw³aszcza jeœ-
li jest on uzupe³niony bardzo szczegó³owymi relacjami z kolejnych jego
zwi¹zków.

Najwiêcej uwagi poœwiêcono ma³¿eñstwu pisarza z Soni¹ Ziemann. Szcze-
gó³owe relacje dotycz¹ce tej pary ma³¿eñskiej równie¿ mijaj¹ siê z prawd¹.
Przyk³adem tego jest powtarzaj¹ce siê w wielu publikacjach stwierdzenie, jako-
by to H³asko wniós³ do s¹du pozew o rozwód. By³o dok³adnie odwrotnie, czego
potwierdzeniem jest wypowiedŸ samej Ziemann zamieszczona w jej pamiêtni-
ku. Aktorka stwierdza, ¿e podjê³a tê decyzjê „nie tylko z powodów emocjonal-
nych, ale tak¿e formalnych”10.

Im wiêcej pisze siê o podbojach mi³osnych autora Œlicznej dziewczyny oraz
o jego intymnych sprawach, tym bardziej zaciera siê prawdziwy obraz pisarza,
który „[...] by³ inny. On nie zdobywa³ – dawa³ siê zdobywaæ, pozwala³ siê ko-
chaæ. Dlatego te¿ przypisuje siê mu opiniê niewybrednego hurtownika, choæ
czêsto wyboru dokonywano za niego”11.

Okolicznoœci œmierci H³aski stanowi¹ kolejne Ÿród³o legend. Tajemniczy
zgon pisarza wzbudza³ i nadal wzbudza kontrowersje: „Do dziœ nie wiadomo,
czy pope³ni³ samobójstwo”12. Takie i podobne wypowiedzi s¹ nieustannie przy-
wo³ywane w tekstach poœwiêconych sylwetce prozaika. Samobójcza œmieræ jest
jak najbardziej zgodna z wykreowanym mitem alkoholika, awanturnika, buntow-
nika, postêpuj¹cego wbrew wszelkim regu³om. Tak zinterpretowany zgon pisa-
rza przyczynia siê do jego nieœmiertelnoœci w oczach kolejnego pokolenia czy-
telników i ci¹g³ej obecnoœci we wspó³czesnej kulturze.

Niewiele jest szkiców, w których cytowane s¹ wypowiedzi rodziny prozaika
i osób, maj¹cych w kwestii œmierci H³aski najwiêksz¹ wiedzê, popart¹ rzetelny-
mi i udokumentowanymi relacjami. Tymczasem wynika z nich, ¿e 14 czerwca
1969 roku H³asko nie zamierza³ odebraæ sobie ¿ycia. Jak powiedzia³ Hans
Jünger Bobermin, u którego H³asko nocowa³: „Nic nie wskazywa³o na samobój-
stwo. Lekarz stwierdzi³, i¿ œmieræ nast¹pi³a stosunkowo szybko na skutek zapaœci
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9 A. Czy¿ewski, op. cit., s. 104.
10 S. Ziemann, By³am ¿on¹ Marka H³aski, Pruszków 2001, s. 324.
11 R.M. Groñski, Prawdziwa mi³oœæ Marka H³aski, [w:] idem, Puszka z Pandor¹, £ódŸ 1991,

s. 43.
12 P. Sarzyñski, M. Wolny, Fernando nie ¿yje, [w:] idem, Kronika œmierci przedwczesnych,

Warszawa 2000, s. 195.



spowodowanej przez alkohol w po³¹czeniu ze œrodkami nasennymi”13. Ta inter-
pretacja tego nieszczêœliwego zdarzenia powinna byæ uznana za najbardziej
wiarygodn¹, zw³aszcza ¿e od œmierci prozaika minê³o ponad czterdzieœci lat
i wszelkie spekulacje na ten temat s¹ jedynie Ÿród³em kolejnych legend. Jak na-
pisa³ Czy¿ewski: „Pytanie, czy Marek H³asko pope³ni³ samobójstwo, wraca wie-
lokrotnie, kiedy odtwarza siê losy pisarza. Ci¹gle mówi siê o tajemniczej œmierci.
[...] Matka zawsze energicznie temu zaprzecza³a. [...] Wykluczali samobójstwo ci,
którzy dobrze go znali: Zofia Hertz, znajomi i przyjaciele z Izraela”14.

Mo¿na przytaczaæ jeszcze wiele nieprawdziwych opowieœci na temat H³aski,
jak choæby tê, i¿ pisarz panicznie ba³ siê psów. Henryk Rozpêdowski, wspomi-
naj¹c czas wspólnie spêdzony w Izraelu, zaznacza, i¿ przed ka¿dym wyjœciem
z domu H³asko prosi³ go, by sprawdza³ okolicê: „[...] pies czy wolna droga –
a nastêpnie, jeœli nie by³o ciemno, pilotowa³ go przez osiedle”15. Nie jest to rela-
cja prawdziwa, gdy¿ wystarczy obejrzeæ kilka zdjêæ H³aski z dzieciñstwa, na któ-
rych jako kilkunastoletni ch³opak bawi siê ze swoim ukochanym psem Rolfem.

Wszystkie te legendy w miarê ukazywania siê kolejnych biografii zosta³y
z czasem obalone. Mimo to nadal mo¿na je odnaleŸæ w bie¿¹cych tekstach po-
œwiêconych prozaikowi. O H³asce pisze siê coraz wiêcej, niestety liczba tych
publikacji nie idzie w parze z ich rang¹. Powielanie znanych ju¿ legend nie tyl-
ko tworzy kolejne mity, lecz tak¿e przyczynia siê do kreowania nieprawdziwe-
go obrazu pisarza w oczach wielbicieli i osób dopiero poznaj¹cych jego twór-
czoœæ. Tymczasem wydane w ostatnich latach listy16, wspomnienia rodziny oraz
bli¿szych i dalszych znajomych prozaika17 pozwalaj¹ na zbudowanie prawdzi-
wego obrazu pisarza, co u³atwia wyjaœnienie wielu legend i mitów zwi¹zanych
z jego osob¹.

Wœród tak wielu publikacji biograficznych niewielkim zainteresowaniem cie-
szy siê sama twórczoœæ pisarza, jej recepcja. Teksty, które opublikowano
w ostatnich kilku latach, w wiêkszoœci s¹ poœwiêcone ca³oœciowej analizie
utworów prozaika. W 1990 roku na ³amach czasopisma „Twórczoœæ” (1990,
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Mój anio³ ma skrzyd³o zielone, Warszawa 2008; H. Grynberg, UchodŸcy, Warszawa 2004; M. Le-
wiñska, Z moich trzech groszy reszta, Tel Awiw 1997, A. Osiecka, Rozmowy w tañcu, Warszawa
1992; Z. Turowska, Agnieszki. Pejza¿e z Agnieszk¹ Osieck¹, Warszawa 2000; S. Ziemann, By³am
¿on¹ Marka H³aski...



nr 1) Janusz Drzewucki opublikowa³ tekst zatytu³owany Ka¿dy z nas jest Mar-
kiem H³ask¹, bêd¹cy zwiêz³¹ analiz¹ jego twórczoœci. Rok póŸniej w wydanym
w Warszawie zbiorze Proza powojenna 1945–1987 pojawi³ siê szkic Stanis³awa
Burkota Wszyscy byli odwróceni. Brudne czyny. W 1994 roku, w ramach sesji
„Sporne postacie polskiej literatury wspó³czesnej”, Jan Tomkowski wyg³osi³
dwa referaty dotycz¹ce twórczoœci H³aski. Jeden z nich zatytu³owany: Marek
H³asko jako bajkopisarz wydano w zbiorze Sporne postacie polskiej literatury
wspó³czesnej. Nastêpne pokolenie (Warszawa 1995).

Olga Dêbicka w ksi¹¿ce pt. Dziwka i Madonna. Marka H³aski widzenie œwia-
ta (Gdañsk 1996) analizuje dominuj¹ce w prozie H³aski problemy: motyw sa-
motnoœci, relacje pomiêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, omawia tak¿e obraz kobiet.
Wojciech Wyskiel napisa³ z kolei szkic poœwiêcony wizerunkom bohaterów
w prozie H³aski pt. Marka H³aski portret bez t³a18. Jan Galant – pracownik Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – w 1996 roku wyda³ niewielk¹
ksi¹¿eczkê zatytu³owan¹ Marek H³asko. Nadrzêdne miejsce w tej pracy zajmuje
analiza zasadniczych sk³adników poetyki autora Pêtli, dominuje w niej H³asko
jako pisarz, nie jako legenda19.

Z mitami wyros³ymi wokó³ postaci pisarza próbuje rozprawiæ siê Danuta Ka-
linowska w ksi¹¿ce pt. Marek H³asko. M³ody gniewny. We wstêpie do niej
stwierdza: „tytu³y wiêkszoœci [utworów H³aski – K.S.] s¹ powszechnie znane
[...]. Jednak o wiele bardziej znane jest hulaszcze i barwne ¿ycie pisarza”20.
Przedmiotem tej pracy jest zarówno biografia, jak i twórczoœæ autora Cmenta-
rzy. Kolejn¹ ksi¹¿k¹ w ca³oœci poœwiêcon¹ analizie jego twórczoœci jest publi-
kacja Doroty Suski pt. Z problemów stylizacji jêzykowej w opowiadaniach Mar-
ka H³aski (Czêstochowa 2000). Z kolei twórczoœæ izraelsk¹ H³aski omówi³a
Monika Królak w tekœcie zatytu³owanym Z Marymontu do Ziemi Obiecanej.
O prozie izraelskiej Marka H³aski („Pogranicza” 2000, nr 4).

Kilku opowiadaniom ze zbioru Pierwszy krok w chmurach uwagê poœwiêci³
Pawe³ £azarczyk w szkicu pt. Finis perfectus. Problematyka koñca w opowia-
daniach Marka H³aski (Opole 2001), a tak¿e Henryk Grynberg w pos³owiu do
wydanego w 2005 roku zbioru opowiadañ Pierwszy krok w chmurach i inne
opowiadania. Natomiast o twórczoœci pokolenia 1956 i prze³omie w ¿yciu lite-
rackim pisa³ Dariusz Kulesza w artykule zatytu³owanym: Borowski i H³asko.
O koñcu wojny i koñcu stalinizmu w literaturze21. W ostatnich dwudziestu la-
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tach opublikowano tak¿e kilka szkiców odnosz¹cych siê do konkretnych dzie³
H³aski; najczêœciej dotycz¹ one Piêknych dwudziestoletnich i Pêtli oraz Pier-
wszego kroku w chmurach.

Najwiêcej tekstów poœwiêcono debiutanckiemu zbiorowi opowiadañ pisarza,
wœród których jednym z ciekawszych jest wspomniane ju¿ pos³owie Grynberga.
W jego ocenie „dominuj¹c¹ cech¹ prozy [H³aski – K.S.] by³ gniew, pasja obna-
¿ania k³amstwa, ob³udy, marazmu i ciemnych stron ¿ycia [...]”22. Fenomen pisar-
stwa H³aski w opinii Grynberga polega na tym, i¿ nikt nigdy wczeœniej w tak
m³odym wieku nie stworzy³ tak wnikliwych i dojrza³ych portretów psychologicz-
nych, a tak¿e nie odkry³, i¿ przyczyn¹ klêski mi³oœci nie jest zdrada, roz³¹ka czy
œmieræ, lecz ma³e, przykre sprawy23.

Kolejne utwory H³aski nie zyska³y pochlebnych ocen krytyki. Na przyk³ad
Piêkni dwudziestoletni s¹ dla Ma³gorzaty Szpakowskiej ksi¹¿k¹ „ponur¹,
a w gruncie rzeczy nawet histeryczn¹”24. Pêtla zaœ to studium alkoholizmu
i upadku, a dramaturgiê i przes³anie tego opowiadania w wiêkszoœci analiz po-
miniêto. Podobnie jak emigracyjn¹ twórczoœæ pisarza, która jest najczêœciej po-
równywana z utworami napisanymi przez H³askê w kraju. Bogaty w miejscowe
spostrze¿enia i ciekawie skonstruowany zbiór Listów z Ameryki jest odczytywa-
ny jako kontynuacja Piêknych dwudziestoletnich25.

Pozosta³e dzie³a prozaika w wiêkszoœci analiz jego twórczoœci s¹ pomijane,
mimo i¿ np. Palcie ry¿ ka¿dego dnia, Opowiem wam o Esther czy Wszyscy byli
odwróceni daj¹ bardzo ciekawe mo¿liwoœci interpretacji. W ostatniej powieœci
pisanej przed œmierci¹ pisarza mo¿na odnaleŸæ jedn¹ z jego najwiêkszych pasji,
jak¹ by³o lotnictwo. Utwór Wszyscy byli odwróceni jest nie tylko kontynuacj¹
cyklu izraelskiego, lecz tak¿e doskona³ym scenariuszem filmowym, zrealizowa-
nym na krótko przed œmierci¹ prozaika w 1969 roku, niestety nigdy niepokaza-
nym w Polsce. Bez ¿adnej oceny krytyków pozosta³ wybór tekstów Mordercy
s¹ wœród nas zawieraj¹cy fragmenty m³odzieñczych utworów i felietonów pisa-
rza, pe³en œrodowiskowych i obyczajowych obserwacji, podobnych do spostrze-
¿eñ zamieszczonych w jego najbardziej znanej powieœci Piêkni dwudziestoletni.

Tak niewielki zbiór tytu³ów artyku³ów i ksi¹¿ek dotycz¹cych literackiej spu-
œcizny H³aski pozwala na stwierdzenie, i¿ po 1989 roku przestano skupiaæ uwa-
gê na dorobku pisarza, bo „Czas zatar³ jego literack¹ wyj¹tkowoœæ, warstwa
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obyczajowa tej prozy [...] nikogo ju¿ nie szokuje, a kontekst polityczny po³owy
lat piêædziesi¹tych nale¿y ju¿ do odleg³ego epizodu polskiej historii”26. Wzros³o
zaœ zainteresowanie biografi¹ autora Piêknych dwudziestoletnich, o czym œwiad-
czy liczebna przewaga wydanych w ostatnich latach wspomnieñ, biografii, a tak-
¿e relacji ze spotkañ z pisarzem. Trafnie skomentowa³ to zjawisko Henryk
Dasko, pisz¹c, ¿e „od biografisty nie oczekuje siê prawdy absolutnej”27.

Wspó³czeœnie proza Marka H³aski nie cieszy siê popularnoœci¹ wœród kryty-
ków i literaturoznawców. Pawe³ Tañski stwierdzi³, i¿ w ostatnich latach ukaza³o
siê bardzo du¿o ksi¹¿ek o H³asce, mimo to ludzie nie interesuj¹ siê utworami
pisarza, a uczniowie siêgaj¹ po jego twórczoœæ jedynie z obowi¹zku28. Piotr
Bratkowski potwierdza ten fakt: „Twórczoœæ i osoba H³aski, fascynuj¹ce czytel-
ników przez wiele lat po œmierci pisarza, wyraŸnie przesta³y byæ ludziom dora-
staj¹cym potrzebne”29.

Zaprzeczeniem tych stwierdzeñ s¹ inicjatywy m³odych „piêknych dwudzie-
stoletnich” przypominaj¹ce twórczoœæ i biografiê H³aski: zorganizowane w ostat-
nich dwóch latach spotkania, wystawy, spacery i projekcje filmów dotycz¹ce
pisarza. W³aœnie m³odzi ludzie w porozumieniu ze spadkobierc¹ H³aski odre-
staurowali grób pisarza na warszawskich Pow¹zkach, a tak¿e zebrali i z³o¿yli
w Ministerstwie Edukacji Narodowej petycjê z proœb¹ o w³¹czenie Piêknych
dwudziestoletnich do kanonu lektur szkolnych.

Twórczoœæ i postaæ H³aski jest ci¹gle aktualna, a zainteresowanie jego proz¹
mimo up³ywu lat wcale nie przemija. Œwiadectwem jej ci¹g³ej aktualnoœci s¹
kolejne wznowienia dzie³ H³aski, pojawiaj¹ce siê na rynku wydawniczym, licz-
ne odwiedziny jego profilu na portalach spo³ecznoœciowych, forach interneto-
wych, ksiêga goœci na stronie poœwiêconej H³asce, blogi poœwiêcone prozaiko-
wi, a tak¿e etiudy filmowe studentów Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Filmowej,
Teatralnej i Telewizyjnej w £odzi, nawi¹zuj¹ce do wczesnych opowiadañ pisa-
rza. Z roku na rok przybywa tak¿e prac licencjackich, magisterskich i doktor-
skich poœwiêconych analizie prozy i biografii prozaika.

W ostatnich latach na podstawie prozy H³aski zrealizowano kilkanaœcie adap-
tacji teatralnych, nakrêcono kilka filmów dokumentalnych poœwiêconych za-
równo ¿yciu, jak i twórczoœci pisarza. Wyemitowano s³uchowiska i audycje ra-

124 Kamila Sowiñska

26 H. Dasko, Zjedli gotowane jajka, „Polityka” 1999, nr 15, s. 54.
27 Ibidem, s. 56.
28 P. Tañski, Marek H³asko doœwiadczenie obcoœci, [w:] Twarze emigracji: Wierzyñski,

H³asko, Gombrowicz, Stempowski, Grydzewski, red. M.A. Supruniuk, Toruñ 1999, s. 15–22.
29 P. Bratkowski, Ju¿ niepotrzebny szeœædziesiêcioletni, „Gazeta Wyborcza” 1994 z 14 stycz-

nia, s. 9.



diowe poœwiêcone H³asce, a w kilku miastach Polski nazwano ulice nazwiskiem
tego prozaika, a tak¿e powsta³y jego podobizny i popiersie w Kielcach.

Œladów Marka H³aski mo¿na szukaæ jeszcze bardzo d³ugo, jedno jest pewne
– o prozaiku nadal pisze siê i mówi du¿o, szkoda tylko, ¿e jego ci¹gle aktualna
twórczoœæ jest tak rzadko dostrzegana. Lata piêædziesi¹te s¹ przecie¿ nadal inte-
resuj¹ce ze wzglêdu nie tylko na fakty historyczne, lecz tak¿e na poznanie po-
budek, wartoœci i celów, do których ludzie wówczas d¹¿yli. Problemy ¿yciowe
(alkohol, niespe³niona mi³oœæ, bezdomnoœæ) opisane w twórczoœci H³aski sta³y
siê w ró¿nym natê¿eniu udzia³em wszystkich powojennych roczników, a tak¿e
wspó³czesnego pokolenia m³odych ludzi. Ponadczasowoœæ twórczoœci H³aski to
„g³os pokolenia”. Odrzucenie czasu historycznego sprawi³o, ¿e tematy podej-
mowane przez H³askê sta³y siê uniwersalne, nabra³y wymiaru egzystencjalnego.

Ponad piêædziesi¹t lat po debiucie H³aski, mimo wielu ró¿nic dziel¹cych epo-
kê pisarza od czasów teraŸniejszych, Krzysztof Bielecki prosi o „uh³askawienie
¿ycia”. O tê – zatracon¹ we wspó³czesnych czasach, w epoce masowej produk-
cji i braku indywidualnoœci jednostki – „Umiejêtnoœæ znalezienia chmury, mro-
ku, lasu, zau³ka”30. S¹dzê, ¿e w³aœnie tak nale¿y na Marka H³askê patrzeæ
i przede wszystkim w ten sposób odczytywaæ nadal aktualn¹ twórczoœæ prozai-
ka, niestety ci¹gle zdominowan¹ przez przerastaj¹c¹ j¹ legendê.

THE RECEPTION OF MAREK H£ASKO AFTER THE YEAR 1989

S u m m a r y

Marek Hlasko is one of representatives of the socrealistic-turn generation in the literature after
the year 1956. The writer’s debut book: The first step in clouds was one of the loudest testimony
of the literary thaw.

The figure of Hlasko, although it has passed over forty years since his dead, and a new
generation of writers has appeared, is constantly recalled and present in modern culture.

In most publications on Hlasko, outweigh the negative and misleading assessment of the
author, due to lack of familiarity with his biography and works.

The simplest review of statements contained in the articles of the past few years, allows to
build a negative image of the novelist in eyes of the next readers. He was: an alcoholic,
a hooligan, a regular at nightclubs, an immigrant, a homosexual, and a suicide. Positive features
of Hlasko, mentioned in these articles, are few.

Constantly created myths about the writer are mainly rumors about countless affairs, heart
conquests, and alleged homosexual tendencies. The circumstances of Marek Hlasko’s death are
another source of legends. The mysterious death of a writer aroused and still arouses controversy:
„It is still unknown whether he committed suicide”. From the statement of the family of the
prosaist and the people, who in the matter of Hlasko’s death possess the largest knowledge,
backed with documented relations, univocally results that Marek Hlasko did not commit suicide.
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Issued in recent years letters, memories of family, and novels of near and far friends, allows to
build and reach the true picture of the writer.

Among so many biographical publications, little attention has a creation of the writer. The
texts, which were published in the last few years, are mostly devoted to a comprehensive analysis
of compositions of the prosaist. Such a small collection of articles and books on the Marek
Hlasko’s literary legacy leads to the conclusion that after 1989 one stopped to concentrate on the
achievements of the writer. However, interest in his biography has not changed.

In recent years (2008–2010) a group of young people recalled the work and biography of
Hlasko. These included meetings, exhibitions, walks, films concerning the writer. That young
people, in consultation with Mark Hlasko’s heir, restored the tomb of the writer at Warsaw’s
Pow¹zki and also placed a petition to the Ministry of Education with the request for inclusion of
„Beautiful in twenty years” to the school reading list. The writings and a character of Hlasko are
still valid and interest in his prose does not pass. Testify about this the succeeding resumptions of
his works appearing on publishing market, many visits to Hlasko’s profile on social networking
sites, forums, guestbook on the website dedicated to Hlasko.

Timeless of Hlasko’s writings makes that his stories are „the voice of a generation”. Through
the rejection of historical time, subjects taken by Hlasko became a universal theme and gained an
existential dimension.

I think that this is the way to look at and read Marek Hlasko’s still present prose.
Unfortunately, it is still dominated by overgrowing her legend.
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