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Wykaz skrótów 

Cytaty z literatury podmiotowej opatrzone są literowym symbolem źródła oraz liczbą 

wskazującą odpowiedni numer strony. Zachowana została oryginalna pisownia 

przywoływanych tekstów. Wykaz skrótów nie obejmuje opracowanych przez Andrzeja 

Czyżewskiego listów pisarza, zaś spośród tekstów publicystycznych dotyczy tylko tych 

zamieszczonych w tomie 4 Utworów wybranych. 

BN – Pierwszy krok w chmurach. Następny do raju, oprac. J. Pyszny, Wrocław 1999. 

LP – Listy i Pamiętnik, oprac. R. Młynarczyk, Warszawa 2017. 

SCP – Sowa, córka piekarza, Warszawa 2014. 

SM – Sonata marymoncka, Warszawa 1999. 

UW1 – Utwory wybrane, t. 1: Opowiadania, Warszawa 1989. 

UW2 – Utwory wybrane, t. 2: Ósmy dzień tygodnia. Cmentarze. Następny do raju, 

Warszawa 1989. 

UW3 – Utwory wybrane, t. 3: Wszyscy byli odwróceni. Brudne czyny. Drugie zabicie 

psa, Warszawa 1989. 

UW4 – Utwory wybrane, t. 4: Felietony. Listy. Palcie ryż każdego dnia, Warszawa 1989. 

UW5 – Utwory wybrane, t. 5: Piękni, dwudziestoletni, Warszawa 1989. 
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Wstęp 

Pomysł, aby poprowadzić niniejszą rozprawę tropem aksjologicznoliterackim, 

zainspirowany został tradycją badań rozwijanych w polskim literaturoznawstwie od kilku 

dziesięcioleci. Szczególnie bliska autorowi jest szkoła lubelska, w której dorobku należy 

wyróżnić wydawaną od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku serię Literatura w Kręgu 

Wartości. Fundamentalne założenia problematyki aksjologicznej w badaniach literackich 

wyłożył w swoich pracach Stefan Sawicki, którego sposób rozumienia funkcji, wartości, a także 

samego pojęcia literatury będzie w tej pracy wielokrotnie przywoływany. 

Ideę wartości starało się objaśnić wielu teoretyków, przy czym jako termin filozoficzny 

funkcjonuje ona dopiero od końca dziewiętnastego stulecia1. Nazwy „aksjologia” zaczęto 

używać jeszcze później, bo od roku 19022. Nie istnieje jedna, niebudząca kontrowersji definicja 

wartości, podejmowano wszakże próby uporządkowania wiedzy na temat tego pojęcia3, 

wskazywano na jego chwiejność i wieloznaczność4 bądź nawet całkowitą niedefiniowalność5. 

Proponowano również kategorię wartości usunąć zupełnie z refleksji aksjologicznej6, czy 

wreszcie kwestionowano potrzebę uprawiania samej aksjologii jako osobnej dyscypliny 

filozoficznej7. 

W literaturoznawstwie problematykę aksjologiczną długo ograniczano do kwestii oceny 

dzieła. Jej zalążki na gruncie polskim pojawiły się w dobie romantyzmu, ale dopiero w latach 

trzydziestych dwudziestego wieku zaczęto spoglądać na literaturę z punktu widzenia wartości 

jej właściwych: literackich, estetycznych, artystycznych, ewentualnie formalnych8. Po wojnie, 

szczególnie w okresie stalinizmu, żywa refleksja aksjologiczna w literaturoznawstwie ustąpiła 

pola ocenie dzieła przez pryzmat kontekstu pozaliterackiego; do sprawy wartości 

                                                 
1 Wcześniej, już od antyku, filozofowie sięgali zazwyczaj po pojęcie „dobra”. Zob. W. Tatarkiewicz, Pojęcie 

wartości, czyli co historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi sztuki, [w:] tegoż, Parerga, 

Warszawa 1978, s. 60–61. 
2 Zob. S. Kamiński, Jak uporządkować rozmaite koncepcje wartości?, [w:] O wartościowaniu w badaniach 

literackich, red. S. Sawicki, W. Panas, Lublin 1986, s. 10. 

3 Por. tamże, s. 7–22. 

4 Por. W. Tatarkiewicz, Pojęcie wartości…, dz. cyt., s. 62–63. 

5 Por. R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, [w:] tegoż, Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966, s. 108–

109; J. Misiewicz, Aporie teorii wartości, [w:] Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, red. 

A. Tyszczyk, E. Fiała, R. Zajączkowski, Lublin 2003, s. 89–90. 

6 Por. tamże, s. 90–92. 
7 Por. S. Kamiński, dz. cyt., s. 21. 
8 Zob. H. Markiewicz, Myśl aksjologiczna w polskiej nauce o literaturze, [w:] O wartościowaniu w badaniach 

literackich, dz. cyt., s. 148. 
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i wartościowania w nauce o literaturze zaczęto stopniowo powracać od lat sześćdziesiątych9, 

zaś rozkwit badań z tego zakresu problematyki nastąpił po roku 198010. 

W pracach publikowanych w kolejnych latach wiele miejsca poświęcano nie tylko 

zagadnieniu oceny dzieła literackiego, lecz także sposobom ujawniania i funkcjonowania 

w nim sfery wartości. Według Stefana Sawickiego literatura stara się odsłonić „aksjologiczne 

wnętrze rzeczywistości”, czemu podporządkowuje nieraz cały świat przedstawiony11. Tu 

ujawnia się jej wymiar egzystencjalny: przez ewokację powołuje do realnego „zaistnienia”, 

„twarzą w twarz” z czytelnikiem, świat wartości nadawcy literackiego komunikatu12. 

Literatura wydaje się być językiem nie tylko wyjątkowo silnie zwartościowanym, lecz 

również zdolnym do ewokowania rzeczywistości od strony wartości, ukazywania 

aksjologicznego oblicza rzeczywistości. Jest ono naturalnym śladem widzenia, rozumienia 

i przeżycia autora13. 

Oprócz wartości ujawnianych immanentnie w utworze literackim można jeszcze 

wskazywać te funkcjonujące poza jego obrębem: bądź związane z ewaluacją samego dzieła, 

bądź też, ściśle uzależnione od kontekstu odbioru, wartości literatury „dla”14. Ocena walorów 

tekstu możliwa jest do przeprowadzenia w granicach metodologii teoretycznoliterackiej, ale 

drugie z zagadnień wykracza już poza ścisły zakres takiej refleksji, stawiając na piedestale 

sytuację odbiorcy. Przedmiot niniejszej rozprawy stanowi aksjologiczny wymiar świata Marka 

Hłaski, toteż bardziej niż na recepcji, uwaga badawcza zostanie skupiona na samym pisarzu 

i jego dorobku, ze szczególnym naciskiem na wartości ujawniane, głoszone, postulowane, ale 

i kontestowane w poszczególnych utworach. Narzędzi teoretycznych dostarczy 

zasygnalizowana wyżej perspektywa aksjologicznoliteracka, która wszakże domaga się jeszcze 

sproblematyzowania. 

Świat wartości omawianego pisarza nie kształtował się w sposób jednorodny, nie 

pozostawał też nigdy w stagnacji. Hłasko przeszedł głęboką przemianę, którą – w zależności 

                                                 
9 Zob. tamże, s. 152–153. 
10 Ważna w tym rola przypadła konferencjom aksjologicznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet 

Lubelski, by wymienić choćby sympozjum Wartościowanie i ocena w badaniach literackich z października 1982 r. 

Inne ważniejsze sesje poświęcone tej problematyce odbyły się w listopadzie 1986 r. na Uniwersytecie 

Warszawskim i we wrześniu 1988 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Istotne publikacje aksjologicznoliterackie 

z tego czasu to m.in. dział przekładów poświęcony wartościowaniu w badaniach literackich w zeszycie 4. 

„Pamiętnika Literackiego” z 1985 r., a także monografie wydane po konferencjach w Lublinie i Warszawie: 

O wartościowaniu w badaniach literackich, dz. cyt.; Co badania filologiczne mówią o wartości. Materiały z sesji 

naukowej 17–21 listopada 1986 r., t. 1–2, red. A. Bogusławski, K. Byrski, Z. Lewicki, Warszawa 1987. 

Zob. Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, red. S. Sawicki, A. Tyszczyk, Lublin 1992, s. 5. 
11 Zob. S. Sawicki, Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, [w:] tegoż, Wartość – Sacrum – Norwid. 

Studia i szkice aksjologicznoliterackie, Lublin 1994, s. 79. 
12 Zob. tenże, Czym jest poezja?, [w:] tegoż, Wartość – Sacrum – Norwid…, dz. cyt., s. 7–17. 
13 Tenże, Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, dz. cyt., s. 79–80. 
14 Zob. tamże, s. 76. 
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od przyjętej płaszczyzny – można by sprowadzić do szeregu wyliczeń, jak choćby: od młodego 

ideowca do zdecydowanego antykomunisty, od romantyka do cynika, od entuzjasty do nihilisty. 

Są to hasła, jakimi faktycznie komentowano nieraz postawy obierane przez pisarza. 

W oderwaniu od kontekstu jego życia i twórczości pojęcia te generują jedynie terminologiczne 

nieścisłości, zarazem jednak zarysowują pewną prawidłowość, którą można odnieść i do 

biografii, i do dorobku Hłaski. Na różnych mianowicie płaszczyznach, czy to w kwestiach 

ideowych, czy emocjonalnych, doświadczył prozaik przejścia od fascynacji ku rozczarowaniu; 

owo zaś rozczarowanie stanowi dla niego wcale nie kres, lecz początek aksjologicznych 

poszukiwań. 

Tu właśnie rodzą się najbardziej charakterystyczne tendencje, jeśli chodzi 

o kształtowanie świata wartości pisarza. Mimo wczesnych klęsk jego pragnienia nie wygasają, 

a dążności nie ustają. Jest przy tym Hłasko bardzo często rozpięty między skrajnościami, 

pozostając ciągle w drodze, z chronicznie niedookreśloną tożsamością. Spolaryzowane 

elementy jego świata sąsiadują jednocześnie ze sobą: dobro przenika się ze złem, sacrum 

z profanum, pozytywne wartości, jak prawda czy miłość, natrafiają stale na swoje 

antywartości15. Literaturoznawcza analiza tej dwojakiej natury świata Hłaski odsłoni wiodące 

w nim tendencje, dominanty, ewolucje postępujące w hierarchii aksjologicznej. Gdyby chcieć 

te abstrakcyjnie rozumiane zjawiska zobrazować, być może warto byłoby odwołać się do takiej 

kategorii, jak zgoła niefilologiczne pojęcie wektora. Z zastrzeżeniem, że ten koncept, 

wywiedziony wprost z języka nauk ścisłych, na gruncie refleksji literaturoznawczej należałoby 

rozumieć figuratywnie, jako kategorię opisu wyposażoną w swego rodzaju „deiktyczną” 

funkcję. Wektor wyznaczający określony kierunek może bowiem przebiegać przez rozmaicie, 

nawet przeciwstawnie rozmieszczone punkty czy miejsca w układzie współrzędnych, przy 

czym zwrócony jest ku jednemu z nich. Tak samo, już w ujęciu symbolicznym, wartość 

pozytywną i odpowiadającą jej antywartość łączy ten sam wektor; na tę relację nakłada się 

zazwyczaj zwrot, wskazujący prymat jednej bądź drugiej z połączonych stron. Ów zwrot 

odpowiada kierunkowi szczególnego zainteresowania podmiotu wartościującego – autora, 

narratora czy bohatera utworu – które objawia się dążeniami ku osiągnięciu, obronie, 

odbudowie albo też i destrukcji określonych wartości. 

                                                 
15 Przyjęto w niniejszej pracy szerokie rozumienie antywartości – inaczej wartości negatywnej – w duchu 

koncepcji proponowanej przez Andrzeja Tyszczyka, który wyszczególnił następujące typy wartości negatywnej: 

przeciwieństwo wartości pozytywnej, brak wartości pozytywnej, a także wartość pozytywna pozorna bądź 

pozostająca w zbyt małym stopniu natężenia, aby można jej było przypisać znaczenie dodatnie. Zob. A. Tyszczyk, 

O pojęciu wartości negatywnej w literaturze, [w:] tegoż, Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury 

i estetyki, Lublin 2007, s. 166–173. 
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Wszystkie te działania dokonują się na tle określonych układów współrzędnych, a tych 

jest wiele i występują one równolegle. Wyznaczają je takie czynniki, jak bagaż historii, 

współczesna pisarzowi sytuacja społeczna, polityczna czy ekonomiczna oraz dynamika życia 

kulturalnego, a także osobista hierarchia aksjologiczna twórcy i wewnętrzny świat wartości 

ewokowany przez jego dzieła. W przypadku Marka Hłaski szczególnie charakterystyczny jest 

splot dwóch ostatnich płaszczyzn: biografia i dorobek literacki pisarza tworzą osobne, lecz 

bliźniaczo podobne „układy współrzędnych”. Nie jest przy tym do końca jasne, które elementy 

uległy przeniesieniu z jednego układu do drugiego bądź na odwrót. 

Przypadek Hłaski stanowi wyzwanie dla historyka literatury. O fakcie tym świadczą 

różnice, a niekiedy i zupełna sprzeczność między obieranymi przez badaczy stanowiskami, co 

widać już w studiach nad samym tylko życiorysem pisarza, pełnym niedopowiedzeń 

i przeinaczeń. Podobnie jego twórczość wymyka się jednoznacznym sądom, również jeśli 

chodzi o całościową ocenę jej wartości oraz miejsca, jakie nazwisko Hłaski zajmuje na 

literackim firmamencie. Nie jest to dzisiaj pisarz ani zażarcie dyskredytowany, ani popularny 

na szeroką skalę. Jego fenomen największą intensywność przechodził dziesiątki lat temu 

i obecnie wzbudza emocje raczej głównie w środowiskach związanych z nauką o literaturze, 

rzadziej w powszechnym odbiorze. Wielu spośród czytelników Hłaski przypisuje mu szczerość, 

szlachetność, bezwzględność w dążeniu ku prawdzie – dla nich jest on pisarzem autentycznym 

lub też, jak sam zwykł pisać, „czystym”. Innych zraża pesymizm jego wizji świata oraz brutalny 

język prowadzonej przez niego narracji, a także autokreacja, niekiedy utożsamiana z fałszem. 

Takie kontrowersje wokół Hłaski wiążą się z problematyką zarówno oceny dorobku 

pisarza, jak i kształtu prezentowanego przezeń świata wartości. Problem prawdy, który stanowi 

w literaturze jedno z podstawowych zagadnień16, u omawianego twórcy przewija się niemal na 

każdym kroku, wykraczając zresztą poza ramy jego dorobku pisarskiego. Nawiązując znów do 

terminologii Sawickiego, można stwierdzić, że nie tylko proza Hłaski ewokuje wartości; sam 

pisarz ewokował je poprzez swoje postawy życiowe i zabiegi autokreacyjne. Ostateczny 

wydźwięk uzyskiwał przez sprzęgnięcie życia z pisaniem i pisania z życiem17. Decydujący 

                                                 
16 Por. Prawda w literaturze, red. A. Tyszczyk, J. Borowski, I. Piekarski, Lublin 2009, s. 5–8. 
17 Fakt ten odzwierciedla stan badań na temat Marka Hłaski. Wśród ważniejszych opracowań twórczości pisarza 

przeważają ujęcia zwrócone ku kontekstowi biograficznemu. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę pisarstwa Hłaski 

– wyraziście odnoszącego się, a nawet pogrywającego z rzeczywistością pozaliteracką – wcale nie musi to być 

zjawisko niepożądane. Przykład książki Jana Galanta pokazuje, że nawet próba stricte literaturoznawczego ujęcia 

zagadnienia nie może się obyć bez uwzględnienia szerszego kontekstu. Por. J. Galant, Marek Hłasko, Poznań 1996. 

Warto jeszcze nadmienić, że niektórzy badacze twórczości pisarza sięgają po odnoszoną tradycyjnie do Edwarda 

Stachury kategorię „życiopisania”. Por. J. Pyszny, Wstęp, [w:] M. Hłasko, Pierwszy krok w chmurach. Następny 

do raju, oprac. J. Pyszny, Wrocław 1999, s. VII; P. Potasińska, Mity Marka Hłaski, [w:] tejże, Kult, mit i kompleks. 

Figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego, Warszawa 2015, 

s. 68. 
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wpływ na aksjologiczny wymiar twórczości Hłaski wywiera zatem skrzyżowanie perspektyw 

egzystencjalnej i ideowej. Nie rezygnując z transpozycji własnych doświadczeń na język 

literatury, a nawet eksponując powiązania między życiorysem i pisarstwem, kreował twórca 

konsekwentnie filozoficzny wydźwięk swojej prozy – tak że dziś postawy czy światopogląd 

pisarza postrzega się często przez pryzmat wizerunku jego bohaterów. I choć w następstwie 

powierzchownej lektury Hłasko może być odbierany jako naturalista epatujący wulgarnością, 

nie trzeba wcale wnikliwie studiować jego dzieł, aby dostrzec w nich głębię sensów i wartości. 

„Osobę” konstytuuje zawsze to, co najbardziej własne duchowo w człowieku. Autor 

rozumiany osobowo dokonywałby pisarskiej transformacji tego, co stanowi o jego osobowości 

jako człowieka: przekształcałby osobowe „ja” człowieka w osobowe „ja” pisarza. Tekst literacki, 

rezultat tego przekształcenia i jego owoc w języku, musiałby być z konieczności nacechowany 

aksjologicznie, ponieważ wartość, ewentualnie jej przeciwieństwo, byłaby, przy tak rozumianym 

autorze, funkcją jego relacji do świata przedstawionego w dziele18. 

Z optyką egzystencjalną twórcy koresponduje jednocześnie doświadczenie odbiorcy. W tym 

bowiem literatura ujawnia swoją funkcję poznawczą, że „stara się, wychodząc od 

rzeczywistości dostępnej zmysłowo, wydobyć istotę rzeczy w sposób nie pojęciowy, lecz 

egzystencjalny i umożliwić obcowanie z nią czytelnikowi poprzez doświadczenie lektury”19. 

Toteż perspektywa badawcza przyjęta w niniejszej pracy sięgać będzie do obszarów 

zagospodarowanych przez antropologię literatury. Kluczową dla dalszych dociekań kategorię 

stanowi właśnie doświadczenie, którym pisarstwo Hłaski jest wyraźnie nasycone. Tradycyjnie 

związane ze sferą egzystencji, „sprawne narzędzie opisu życia” jest już dzisiaj uznawane także 

za jedną z kategorii literaturoznawczych. 

Kategoria doświadczenia pozwala, jak sądzę, ominąć skrajne bieguny uniwersalnych teorii 

i jednostkowego bełkotu i w tym sensie jest podstawową kategorią antropologiczną, która 

opisuje człowieka zanurzonego w życiu i starającego się o tym życiu powiedzieć coś innym po 

to, by inni mogli go zrozumieć20. 

Próba opowiedzenia o życiu kieruje uwagę ku zagadnieniu źródeł i sposobów poznania 

rzeczy. Nie zagłębiając się tu w rozmaite koncepcje – definicja prawdy stanowi wszak jeden 

z najbardziej spornych problemów w historii filozofii21 – bardziej poręcznie i przejrzyście 

będzie również w tej kwestii przyjąć optykę egzystencjalną; taki też punkt widzenia 

reprezentuje twórczość Marka Hłaski. Kluczowa funkcja w tak ukierunkowanym dociekaniu 

prawdy przypada rzecz jasna kategorii doświadczenia: 

                                                 
18 S. Sawicki, Aksjologiczne wymiary literatury, [w:] tegoż, Wartość – Sacrum – Norwid 2. Studia i szkice 

aksjologicznoliterackie, Lublin 2007, s. 21. 
19 Tamże, s. 26–27. 
20 M. P. Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia 

i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 150. 
21 Zob. M. A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys podstawowych zagadnień, Poznań 1966, s. 151. 
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W doświadczeniu bowiem podmiot […] wpływa na rzeczywistość […] za pomocą 

tworzonych przez siebie idei […], z czego wynika określona filozofia prawdy. Prawda bowiem, 

jak ją definiuje [William – przyp. Ł. G.] James, jest relacją między naszym zmysłowym 

doświadczeniem a naszymi ideami. […] Prawdziwe jest więc dla nas […] to, co nie wprowadza 

dysonansu między to, co przychodzi z zewnątrz (zmysły) a stan intelektualnego posiadania22. 

W życiu i pisarstwie Hłaski doszło nie do dysonansu, a do widowiskowego zderzenia ideałów 

z doświadczeniem. Ta konfrontacja zdeterminowała dalsze zainteresowania pisarza. 

Ustawiczne poszukiwanie przez twórcę prawdy egzystencjalnej, mającej zapełnić miejsce po 

pogrzebanych ideałach, stanowić będzie jeden z najistotniejszych problemów poruszonych 

w niniejszej pracy. 

Warto na marginesie zauważyć, że definicja Jamesa nie odchodzi w zasadzie daleko od 

klasycznego rozumienia prawdy, zawierającego się w stwierdzeniu: „Veritas est adequatio 

intellectus et rei”23. Jedynie ów statyczny przedmiot poznania zamieniony zostaje na 

dynamiczny bodziec z zewnątrz. Ze względu na specyfikę zawartości ideowej pisarstwa Hłaski 

taki nieskompilowany teoretycznie sposób rozumienia prawdy powinien wystarczyć dla 

potrzeb prezentowanych dalej badań. Sam twórca skłonny był sytuować tę wartość bardziej na 

horyzoncie egzystencjalnym niż filozoficznym; jej pojęcie stanowiło dla niego raczej prostą 

konstrukcję, której znaczenie antycypował intuicyjnie. Świadczy o tym brak teoretycznych 

rozważań na temat istoty prawdy w dorobku pisarza, mimo że sam ten termin przewija się 

w jego prozie wielokrotnie. 

Twórczości Hłaski nie poświęcono jak do tej pory monograficznego opracowania 

aksjologicznoliterackiego, ale krytycy i badacze dorobku pisarza często odnoszą się do 

ewokowanego przez niego świata wartości, określanych niekiedy pojęciem „spraw 

ostatecznych”24. Już po publikacji Pierwszego kroku w chmurach Henryk Bereza stwierdził, że 

„w prozie tej kryją się wartości, których nie da się zlekceważyć, rozpatrując nawet najbardziej 

ogólnie sytuację w polskiej literaturze”25. Debiut młodego pisarza był komentowany również 

w oderwaniu od kontekstu polityczno-społecznego, w szerzej rozumianej optyce filozoficznej: 

podkreślano głoszoną w jego opowiadaniach niezgodę na degradację wartości26 lub wołanie 

o ich odbudowę27, a także dostrzegano „[…] humanistyczne walory prozy Hłaski, uparte 

poszukiwanie w niej stabilnego systemu wartości, z których najcenniejszą okazywała się 

                                                 
22 M. P. Markowski, dz. cyt., s. 144. 
23 M. A. Krąpiec, dz. cyt., s. 151. 
24 Zob. np. Następca, Buntownik z Polski, „Wiadomości” [Londyn] 1965, nr 28, s. 4. 
25 H. Bereza, Nowy duch i forma nowa, „Nowa Kultura” 1956, nr 34, s. 1. 
26 Zob. A. Wasilewski, Kłopoty z historią, „Nowa Kultura” 1956, nr 40, s. 7. 
27 Zob. J. Błoński, Przypadek Hłaski, „Przegląd Kulturalny” 1956, nr 44, s. 7. 
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miłość”28. Ta właśnie wartość była we wczesnej krytyce szczególnie eksponowana. Andrzej 

Kijowski pisał, że „bohater Hłaski przerasta środowisko tylko o siłę swej miłości i o swą 

naiwną, «nie z tego świata», wiarę w miłość”29, a także, iż miłość stanowi dla pisarza formę 

buntu przeciwko społeczeństwu30. 

Jako wartość dla Hłaski najważniejszą obok miłości krytycy często wymieniali prawdę: 

jedyną, bezwzględną, trwałą. Obydwie one często szły ze sobą w parze, niekiedy były nawet 

uznawane za różne określenia tej samej wartości31. To w miłości młody pisarz szuka dowodu 

na istnienie prawdy32. We wczesnej prozie głosi jeszcze pragnienie osiągnięcia obydwu tych 

wartości; ostatecznie jednak, w wyniku rozczarowujących doświadczeń erotycznych, to prawda 

staje się jego główną fascynacją aksjologiczną. Również wszakże i jej obraz podlega w świecie 

pisarza ewolucji od naiwnych, idealistycznych reakcji ku wielokrotnie wytykanemu Hłasce 

cynizmowi. W debiutanckich opowiadaniach „namiętnemu poszukiwaniu prawdy” towarzyszy 

„[…] ogromna nienawiść wobec pozy, wobec zakłamania, wobec pustych gestów”33 – postawa 

charakterystyczna dla całego pokolenia debiutantów, w dużej mierze warunkowana realiami 

społeczno-politycznymi. Jacek Łukasiewicz nazwał tę generację „pokoleniem częściowej 

dewaluacji wartości i zupełnej dewaluacji słów”34. Właśnie w rozpaczliwej walce 

o przywrócenie znaczenia słowom dostrzega krytyk źródło cynizmu Hłaski: „Ideologia jaka by 

nie była – podawana w opłatku – musi rodzić kłamstwo. Kłamstwo prowadzi zawsze do 

cynizmu. Cynizm i naiwność jako dwa ekstremy stoją bardzo blisko siebie. Dlatego na cyników 

działa melodramat”35. Pisarz często, szczególnie w twórczości emigracyjnej, sięga po kreację 

bohatera z pozoru odartego z uczuć, postępującego bezwzględnie, spod którego cynicznej 

maski przebija ten sam głód wartości, co w dziełach z wcześniejszych lat. 

Jeśli chodzi o pozostałe składowe hierarchii aksjologicznej zaprezentowanej we 

wczesnych opowiadaniach Hłaski, krytycy wskazują głównie „głód piękna”36 i „czystości” 

moralnej. Ta ostatnia kategoria dochodzi do głosu w wielu utworach pisarza, a można ją 

                                                 
28 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XLVIII. Por. np. W. Sadkowski, Debiut Marka Hłaski, „Trybuna Ludu” 1956, 

nr 220, s. 6. 
29 A. Kijowski, Głos pokolenia, „Twórczość” 1956, nr 7, s. 139. 
30 Zob. tamże, s. 140. 
31 Według Andrzeja Kijowskiego miłość jest u Hłaski „pseudonimem prawdy”. Zob. tenże, Powieść. 

Opowiadanie, „Rocznik Literacki” 1956, s. 89. 
32 Zob. tenże, Głos pokolenia, dz. cyt., s. 140. 
33 G. Lasota, Marek Hłasko, „Sztandar Młodych” 1956, nr 192, s. 3. 
34 Zob. J. Łukasiewicz, Notatki o namiętnościach, „Kierunki” 1956, nr 26, s. 9. 
35 Tamże. 
36 Zob. A. Ziemny, Proza Marka Hłaski, „Świat” 1956, nr 34, s. 19; Casus Hłasko (Stenogram z dyskusji 

przeprowadzonej w redakcji), „Współczesność” 1958, nr 28, s. 2. 
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tłumaczyć jako niewinność bądź nieskazitelność – „[…] w czymkolwiek, nieraz może 

w drobiazgu, albo w czymś bardzo osobistym”37. 

Świat wartości Marka Hłaski, oprócz ciążenia ku obiektywizmowi aksjologicznemu38, 

charakteryzuje często eksponowana dwubiegunowość. Marian Stala stwierdza, że „[…] teksty 

Hłaski były pisane wobec jakichś konkretnych wartości – i przeciw innym wartościom”39. Te 

opozycje40 są łatwe do zidentyfikowania i zwrócili na nie uwagę już pierwsi krytycy, wskazując 

między innymi: prawdę wobec pozoru bądź fałszu41, miłość wobec brutalności świata 

zewnętrznego42 czy wolność wobec organizacji życia zbiorowego43. Wartości w tych układach 

przenikają się, dzięki czemu tęsknotę za kilkoma z nich jednocześnie może pisarz ukazywać 

poprzez szczególne eksponowanie tylko jednej. Najlepszy przykład z twórczości krajowej 

stanowią wspomniane już miłość i prawda: „Hłasko wyraża więc bunt młodego pokolenia 

przeciw zakłamaniu, w jakim wzrastało. Wyraża ten bunt właśnie przez miłość, ponieważ nie 

ma już wiary w ideologie społeczne […]”44. 

Czasem w obronie wartości sięga Hłasko po – pozorną bądź nie – antywartość. Szybko 

dostrzeżono tę przewrotność strategii pisarza, który ukazuje elementy świata przedstawionego 

oraz wykłada swój stosunek do nich za pomocą motywów i reakcji pozornie przeciwstawnych. 

„Hłasko ukazuje brutalność dlatego – pisze Henryk Bereza – że w życiu zatracają się uczucia 

                                                 
37 J. Błoński, Przypadek Hłaski, dz. cyt. 
38 Obiektywizm ów wynika z obranej przez Hłaskę postawy poznawczej, zakładającej nieustanne dociekanie 

sensu w otaczającej rzeczywistości. Jak zauważa Jadwiga Puzynina, „[…] szukanie obiektywnie uzasadnionych 

wartości wiąże się z szukaniem «porządku centralnego» Einsteina i Heisenberga, z wysiłkiem rozumienia świata 

jako spójnej i sensownej całości”. J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992, s. 81. 
39 M. Stala, Hłasko, którego nie było, „Znak” 1984, nr 7, s. 999. 
40 Wymienione tu zestawienia wartości stanowią próbę wstępnego uogólnienia charakterystycznych dla Hłaski 

opozycji aksjologicznych, przy czym podobne pary przeciwieństw można wyznaczać na wielu płaszczyznach, 

w różny sposób i w odniesieniu do odrębnych okresów twórczości pisarza. Najprostsze z takich opozycji – 

funkcjonujące jednak głównie w krajowej prozie – to m.in.: piękno i brud, prawda i kłamstwo, miłość i zdrada, 

pragnienie i rozczarowanie. Por. L. Kurpiewski, Wstęp [w:] M. Hłasko, Utwory wybrane, t. 1, Opowiadania, 

Warszawa 1986, s. 15. 
41 Zob. np. W. Sadkowski, Debiut Marka Hłaski, dz. cyt.; G. Lasota, Marek Hłasko, dz. cyt. Michał Głowiński 

rozszerza to zagadnienie o zarysowany w Ślicznej dziewczynie kontekst sprzeczności między obrazem człowieka 

a sposobem jego myślenia. Zwraca uwagę na to, że Hłasko nie zadowala się opisywaniem zewnętrznych warstw 

zjawisk, lecz dąży do wniknięcia w istotę rzeczy, przyjmując tym samym „postawę człowieka poszukującego”. 

Zob. M. Głowiński, Młoda proza roku 1955, „Życie Literackie” 1956, nr 5, s. 7. Zygmunt Lichniak pisze z kolei, 

że Hłasko panicznie boi się „ładności” jako grzechu nieprawdy. „Dlatego jeśli przesadzi, to w kierunku człowieka 

brudnego”. Z. Lichniak, Narodziny pisarza, [w:] tegoż, Raptularz literacki, Warszawa 1957, s. 139. Henryk Bereza 

natomiast podkreśla kontrast między marzeniami, dążeniami, nadziejami i ideałami a brutalną prawdą życia, 

w którym nie mogą się one realizować w pełni albo nawet wcale. Zob. H. Bereza, Nowy duch i forma nowa, „Nowa 

Kultura” 1956, nr 35, s. 7. 
42 Zob. M. Głowiński, Młoda proza roku 1955, dz. cyt., s. 7. 
43 Zob. A. Kijowski, Głos pokolenia, dz. cyt., s. 135; J. Danielak, Bunt Marka Hłaski, „Kamena” 1956, nr 9, 

s. 32–33. 
44 A Kijowski, Powieść. Opowiadanie, dz. cyt., s. 89. 
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najdelikatniejsze, najpiękniejsze, najbardziej godne uznania”45. I również dlatego jego bohater 

„manifestując swój sceptycyzm jest w gruncie rzeczy od sceptycyzmu jak najdalszy; 

manifestując oschłość i obojętność na własne lub cudze tragedie, w gruncie rzeczy odsłania 

w końcu współczującą twarz”46. Hłasko zachowuje wreszcie „wielką szczerość, choćby na 

złych drogach”47. Ten sposób kreowania znaczeń upodobał sobie pisarz już do końca. W pracy 

wielokrotnie będzie o tym mowa, często bowiem wartości w świecie pisarza dochodzą do głosu 

właśnie dzięki ekspozycji antywartości. 

Tak samo jak krytycy, również badacze literatury podkreślają aksjologiczne tło dorobku 

Hłaski. Michał Komar dostrzega w tym pisarstwie nostalgię za „powszechnie trwałymi 

i godnymi wiary wartościami”48. Zwraca też uwagę na paradoksy, do których prowadzą próby 

ocalenia wartości: 

Miłość, na którą stale natykają się postaci z utworów Hłaski, także jest kłamstwem, i by ją 

zwyciężyć lub się jej poddać – trzeba kłamać dalej. I z szalbierstwa, które jest prawem 

i obowiązkiem, jedyną metodą istnienia i jedynym narzędziem obrony przed istnieniem – 

wyrasta najczystsza prawda49. 

Powraca kwestia sprzęgnięcia wartości i antywartości w celu obrony określonego układu 

aksjologicznego. W ten sposób dociera Komar do kwestii „prawdziwego zmyślenia”, 

wykraczającej zresztą poza ramy literackiego świata przedstawionego. Według badacza Hłasko 

należał do pisarzy, którzy „kreują wartości, tworzą bohaterów po to, aby podporządkować się 

zasadom przez te fikcyjne postaci wyznawanym”50. Z upływem lat owo nastawienie bardziej 

na kreację wartości niż na ich uporczywe poszukiwanie w otaczającym świecie stanie się 

jednym z wyróżników prozy Marka Hłaski. 

Przez pryzmat opozycji dobra i zła analizuje utwory pisarza Krzysztof Zaleski, który 

zwraca uwagę na charakterystyczne dla Hłaski przejście wartości z kręgu sacrum do sfery 

profanum. „Świat Pierwszego kroku – pisze badacz – jest niezrealizowanym Dobrem; upadła 

anielskość nie rodzi jakości pośrednich, przeciwnie, osiedla się w stronie Zła”51. Wraz z tym 

procesem zachodzi inne zjawisko, polegające na zerwaniu związków w obrębie kategorii 

tradycyjnie wartościowanych dodatnio: „O niegdysiejszej zgodzie Piękna z Dobrem 

                                                 
45 H. Bereza, Nowy duch i forma nowa, „Nowa Kultura” 1956, nr 35, dz. cyt.; por. tenże, Tak widzi pisarz, „Nowa 

Kultura” 1957, nr 30, s. 2. 
46 S. Stanuch, Mesjaszek, „Życie Literackie” 1956, nr 32, s. 8. 
47 Co sądzą dwaj krytycy o jednym wywiadzie czyli J. Błoński i A. Sandauer o M. Hłasce, „Życie Warszawy” 

1958, nr 53, s. 5. 
48 Zob. M. Komar, Hłasko, „Twórczość” 1972, nr 11, s. 98. 
49 Tamże, s. 101. 
50 Tamże, s. 103. 
51 K. Zaleski, Inferno sentymentalne, „Teksty” 1974, z. 2, s. 71. 
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powiadamia – negatywnie – obecny rozpad aksjologicznego równania”52. Wartości oddzielone 

od kategorii dobra okazują się tylko pozornie pozytywne, jak w Ślicznej dziewczynie czy 

przywołanym przez badacza Lombardzie złudzeń. 

W tekście O twórczości Marka Hłaski Piotr Bratkowski koncentruje się w głównej 

mierze na kreacji bohaterów. Według badacza optyka przyjęta przez pisarza wynika 

„[…] z przeciwstawienia dojrzałemu światu wartości, jakie wnosi sobą niedojrzałość”53. Na 

tym tle autor artykułu ukazuje ewolucję typowego protagonisty z krajowej prozy Hłaski. Jako 

występującego najczęściej i zarazem najbardziej charakterystycznego wymienia bohatera 

głęboko jeszcze wierzącego, „[…] że człowiek z natury jest dobry, szlachetny, romantyczny, 

że dopiero świat zmienia go w zgorzkniałego cynika”54. Wszystkie sfery życia postaci 

reprezentujących ten typ determinuje stan zakochania. Miłość jest dla nich wszystkim albo 

stanowi przynajmniej azyl w nieprzyjaznym, agresywnym świecie; gdy ulega ona zniszczeniu 

– a dochodzi do tego za każdym razem – w życiu bohaterów należących do tej grupy następuje 

pierwsze wielkie rozczarowanie55. Dzieje się tak w kilku opowiadaniach z Pierwszego kroku 

w chmurach oraz w Ósmym dniu tygodnia. Ten „moment tracenia raju” jest charakterystyczny 

właśnie dla wczesnej twórczości Hłaski i stanowi punkt wyjścia do jego dalszych poszukiwań 

aksjologicznych po przeżyciu pierwszej życiowej klęski. Reprezentanci kolejnej grupy „to ci 

sami bohaterowie starsi czy może bardziej doświadczeni”56. Jedni z nich miotają się 

rozpaczliwie w poszukiwaniu normalnego życia, czego przykładem jest Kuba z Pętli. Inni, jak 

Grzegorz z Ósmego dnia, utracili „nie tylko raj, ale i Boga” – znajdują się na skraju nihilizmu, 

odarci z życiowych złudzeń. Z kolei Piotr z tego samego utworu jest przypadkiem szczególnym, 

„[…] który mimo fatalnych doświadczeń życiowych nie rezygnuje z szukania w świecie 

wartości pozytywnych”; w tej postawie dostrzega Bratkowski pewne oznaki dojrzałości 

bohatera57. 

Znaczenie momentu rozczarowania dla aksjologicznych wyborów Hłaski podkreśla 

Marian Stępień. Według niego pisarz „manifestował brak wartości tam, gdzie pragnął je 

znajdować […]”, przyjmując postawę „[…] buntu przeciw temu, co zawiodło uzasadnione 

oczekiwania”58. Badacz waloryzuje performatywny wymiar literackich zabiegów Hłaski; 

                                                 
52 Tamże, s. 72. 
53 P. Bratkowski, O twórczości Marka Hłaski, „Nowy Wyraz” 1976, nr 5, s. 51. 
54 Tamże, s. 47. 
55 Zob. tamże, s. 48. 
56 Zob. tamże. 
57 Zob. tamże. 
58 M. Stępień, Marek Hłasko (1934–1969), „Ruch Literacki” 1981, nr 1, s. 18. 
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stwierdza choćby, że pragnienie i usiłowanie głoszenia prawdy stanowi wartość samo w sobie59. 

Zwraca też uwagę na wartości pozytywne, jakie ujawniają się w emigracyjnych dziełach 

pisarza: męską przyjaźń, prawdomówność, poczucie godności w powieści Wszyscy byli 

odwróceni oraz przyjaźń i solidarność między mężczyznami w Brudnych czynach60. 

Z kolei Lech Kurpiewski, podobnie jak Bratkowski, dostrzega ewolucję bohatera oraz 

metamorfozę świata przedstawionego Hłaski. Z tą różnicą, że za jej początek przyjmuje 

pobrzmiewające jeszcze optymistycznym tonem socrealistyczne juwenilia pisarza, jako kolejny 

etap wskazuje protest z Pierwszego kroku w chmurach, a wieńczy ją zwątpieniem 

charakterystycznym dla Następnego do raju czy Cmentarzy61. Na końcu tej drogi, zdaniem 

badacza, pojawia się charakterystyczny dla izraelskich powieści Hłaski wyobcowany bohater, 

z jednej strony skrywający swoje cierpienie pod maską cynika, z drugiej, w obawie przed 

kolejnym rozczarowaniem, niszczący wszelkie złudzenia miłości czy szczęścia62. „Właśnie 

samotność i pełna cynizmu postawa daje tym ludziom bez domu, bez przydziału, balansującym 

gdzieś na krawędzi społeczeństwa, walczącym tylko o konieczne minimum egzystencji, 

wewnętrzne poczucie wolności i godności”63. Dochodzi w tej sytuacji do, prawdę 

powiedziawszy, tragicznego konfliktu aksjologicznego: aby być wolnym lub zachować 

godność, należy z góry odrzucić każdy cień szansy na realizację miłości czy szczęścia. 

Nieustanne poszukiwanie wartości i wiarę „[…] w to, że w końcu zostaną one 

odnalezione […]” wydobywa z pisarstwa Hłaski Stanisław Stabro, nazywając jednocześnie tę 

właściwość „blizną po autobiograficznym okaleczeniu”64. Badacz zwraca uwagę nie tylko na 

przesłanie płynące z dorobku literackiego, ale również na postawę życiową twórcy, 

„[…] próbującego bezskutecznie dochować wierności czemuś, co było źródłem jego życiowej 

i pisarskiej tragedii […]”65. Dalej, z pełną świadomością, że głód aksjologicznego constans 

zawsze pozostaje niespełniony, konkluduje Stabro: „W naszych wyjątkowo trudnych czasach 

istnieje potrzeba takiego wzoru, który swoim istnieniem gwarantowałby możliwość egzystencji 

rudymentarnych wartości moralnych”66. 

                                                 
59 Zob. tamże, s. 20. 
60 Zob. tamże, s. 30. 
61 Zob. L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 21–22. 
62 Zob. tamże, s. 22–23. 
63 Tamże, s. 23. 
64 Zob. S. Stabro, W bursztynowej kuli (O twórczości i legendzie Marka Hłaski), [w:] Kaskaderzy literatury. 

O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda 

Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka, red. E. Kolbus, Łódź 1990, s. 77. 
65 Tamże, s. 83. 
66 Tamże, s. 83–84. 
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Wojciech Wyskiel przypisuje najbardziej reprezentatywnym postaciom ze świata Hłaski 

piętno Kaina. Według badacza czują się one skrzywdzone, ale zarazem w pewien sposób winne 

swojej sytuacji, nawet jeśli cała ta wina sprowadza się do ich słabości w starciu ze światem67. 

W odniesieniu do utworów emigracyjnych sięga Wyskiel po kategorię fatum. Jako jedyne 

dostępne bohaterom formy radzenia sobie z ciążącym nad nimi przekleństwem wskazuje dwie 

postawy: Fanatyka i Gracza. Pierwszy z nich funkcjonuje zawsze w takim samym układzie 

interpersonalnym – z Przyjacielem i swoją partnerką – za każdym razem próbując inaczej 

rozegrać dramat, w którym zabija Przyjaciela i zostaje zdradzony przez kobietę. „W efekcie 

tych zmagań Fanatyk musi wprawdzie – mniej lub bardziej wiernie – wypełnić schemat, od 

którego najogólniejszych reguł nie ma ucieczki, ale zdobywa się na nowe rozumienie całego 

układu”68. Jest to typowa dla emigracyjnych dzieł Hłaski sytuacja tragiczna, niemożliwa do 

zdezaktualizowania, ale dająca się rozpoznać i w pewien sposób zrozumieć. Takim 

rozeznaniem dysponuje Gracz, który próbuje uchylić się swemu przeznaczeniu w zupełnie inny 

sposób – starając się „pożyć cudzym życiem”69. Człowiek przyjmujący tę postawę 

„[…] zdeprawowanemu społeczeństwu nie przeciwstawia już własnej czystości, lecz broni 

uporczywie własnego prawa do odmienności”70. Schemat Gracza realizują bohaterowie 

„budujący” swoje role albo przejmujący tożsamość od innych postaci. Interpretacja Wyskiela 

ukazuje ścisły związek między tragicznością świata przedstawionego Hłaski a zawsze istotnym 

dla pisarza problemem utraconej bądź nieodkrytej jeszcze tożsamości. 

Na koniec wreszcie Joanna Pyszny, autorka jedynego dotychczas opracowania dzieł 

Hłaski w serii Biblioteki Narodowej, wśród najważniejszych elementów rzeczywistości 

przedstawionej we wczesnych opowiadaniach pisarza wymienia między innymi bohaterów 

zanurzonych w „świecie wartości”, którzy „[…] czują mocniej i przeżywają dramatyczniej niż 

przeciętni ludzie, manifestacyjnie buntują się też przeciwko zastanemu światu, wrogiemu, 

brutalnemu i odartemu z wszelkich wartości”71. Według badaczki aksjologiczny fundament 

Pierwszego kroku w chmurach stanowi konfrontacja rzeczywistości socrealistycznej 

z „mitologią pokolenia październikowego przełomu”72: „W centrum zainteresowania Hłaski 

stanął bowiem indywidualny człowiek, jego osobiste przeżycia i zranione uczucia, jego 

wstydliwe nieraz słabości i zwątpienia, jego głód wartości moralnych”73. Kontrast między 

                                                 
67 Zob. W. Wyskiel, Klęska demoralizuje ofiarę, „Literatura” 1988, nr 7, s. 44. 
68 Tamże, s. 46. 
69 Zob. tamże. 
70 Tamże. 
71 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXIV. 
72 Pojęcie to, spopularyzowane przez Jana Błońskiego, zostanie rozwinięte w dalszej części pracy. 
73 Tamże, s. XXIII. 
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potrzebą oparcia w stałej hierarchii aksjologicznej a antywartościami narzucanymi przez świat 

umiejscawia bohatera tej prozy w sytuacji tragicznej74. 

Przegląd stanu wiedzy o Hłaskowym świecie wartości zamykają opracowania w całości 

poświęcone najważniejszym elementom hierarchii aksjologicznej pisarza. Problematykę 

związaną z kategorią miłości podejmuje w książce Miłosne gry Marka Hłaski Barbara 

Stanisławczyk75. Praca ta dotyczy bardziej biografii niż twórczości pisarza – centralnym 

zagadnieniem są jego osobiste relacje interpersonalne – a jeden z motywów przewodnich 

stanowi często ujawniająca się w zachowaniu artysty teatralizacja życia. Choć książka zdradza 

ambicje „monografii erotycznej”, jej rzetelność naukowa jest dyskusyjna76, przez co uznać ją 

można najwyżej za interesującą pozycję beletrystyczną. Również zagadnienie prawdy 

w pisarstwie Hłaski omawiane jest często przez pryzmat jego automistyfikacji. O specyfice 

autobiografizmu pisarza traktuje tekst Jerzego Jarzębskiego Hłasko – retoryka grzechu 

i nawrócenia77. Z kolei figurom autokreacji w Pięknych, dwudziestoletnich poświęca rozdział 

swojej książki Paulina Potasińska78. 

Wciąż także rozwijane są badania nad problematyką miejsca w dorobku pisarza. Piotr 

Weiser wnikliwie interpretuje izraelskie teksty Hłaski, wędrując śladem twórcy poprzez Ziemię 

Świętą i wydobywając z omawianej prozy szereg aksjologicznych odniesień79. Szczególny 

nacisk kładzie krytyk na problemy etniczne, historyczne, religijne czy egzystencjalne. Liczne 

i różnorodne teksty z zakresu problematyki przestrzennej zawiera monografia „Sto metrów 

asfaltu”. Warszawa Marka Hłaski. Całość składa się na swego rodzaju „topograficznie 

rozpisaną biografię”, której podstawową kategorię stanowi nie tyle przestrzeń80, ile ruch 

w przestrzeni81 – nie tylko zresztą stołecznej, bowiem część opracowań, wbrew tytułowi zbioru, 

poświęcona jest innym lokalizacjom związanym z pisarzem bądź nawet o kwestię miejsca 

ledwie zahacza. Samo zaś podnoszone przez redaktorów zagadnienie wędrówki otwiera szeroki 

                                                 
74 Zob. tamże, s. XXIV. 
75 B. Stanisławczyk, Miłosne gry Marka Hłaski, Poznań 2009. 
76 Zob. K. Kukowska, Skarpetki Marka Hłaski, [w:] „Sto metrów asfaltu”. Warszawa Marka Hłaski, 

red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W. K. Pessel i in., Warszawa 2016, s. 168–169; A. Czyżewski, Piękny 

dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski, Warszawa 2012, s. 548–553. 
77 J. Jarzębski, Hłasko – retoryka grzechu i nawrócenia, [w:] tegoż, Powieść jako autokreacja, Kraków 1984, 

s. 275–325. 
78 P. Potasińska, dz. cyt., s. 67–116. 
79 P. Weiser, „To nie ja wymyśliłem ten kraj…”. Izrael Hłaski, Kraków 2015. 
80 Choć analiza samej przestrzeni też wiedzie niekiedy ku wnioskom aksjologicznym, jak np. w tekście 

o „wydrążonym” z szeregu określonych wartości i właściwości Wrocławiu. Zob. D. Szkoła, Wydrążone miasto, 

[w:] „Sto metrów asfaltu”…, dz. cyt., s. 81–94. 
81 Zob. Topo-Grafie III. Literatura i ruch, [w:] „Sto metrów asfaltu”…, dz. cyt., s. 6. 
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horyzont dla badań aksjologicznych i taka też próba zostanie w niniejszej rozprawie 

poczyniona. 

Czemu właściwie tak wiele pisze się o wartościach w świecie Hłaski? Czy w istocie 

buntował się on „[…] w imię wartości, czy tylko w imię głodu, za którym kryła się rozpacz?”82 

– pyta sceptycznie Tomasz Soldenhoff. Wydaje się, że z twórczości pisarza emanuje jednak 

wyrazista hierarchia aksjologiczna, w której poszczególne wartości zajmują należne sobie 

miejsca, pozostając zarazem w zupełnie jawnej bądź łatwej do odgadnięcia opozycji do swoich 

antywartości. Charakterystyczne jest centralne zgrupowanie wartości dla pisarza 

najcenniejszych, zorientowanych w pobliżu klasycznych hierarchii aksjologicznych, 

waloryzujących piękno, dobro i prawdę. Dla Hłaski szczególnie ważna jest prawda oraz szereg 

wartości z nią związanych, odwołujących się do szeroko rozumianego autentyzmu 

w komunikacji, przeżyciach, w codziennej egzystencji. Nazywa je pisarz w sposób 

charakterystyczny dla swojego własnego języka literackiego – czego znanymi przykładami są 

świętość i czystość – i nierzadko wokół nich właśnie buduje świat przedstawiony. Nawet same 

tytuły, jak Najświętsze słowa naszego życia czy Brudne czyny, mogą stanowić odniesienie do 

typowych dla Hłaski opozycji aksjologicznych. 

Twórczość pisarza, często uważana przez czytelników za dosyć jednorodną, przeszła 

tak naprawdę łatwo dostrzegalną metamorfozę, równolegle do której przemianom ulegał świat 

wartości autora. Celem niniejszej pracy jest analiza wszystkich etapów tej ewolucji: od 

socrealistycznych początków i naiwnych młodzieńczych pragnień, przez gorycz rozczarowań 

ideowych i emocjonalnych, po redukcje oczekiwań aksjologicznych i tyczenie nowych dróg 

poszukiwania bądź ocalania wartości. Niewiele miejsca w rozprawie zajmują rozważania 

teoretyczne, choć filozoficzne tło analiz materii literackiej będzie przywoływane w wymiarze 

niezbędnym dla zachowania jasności wywodu. Przyjęta w pracy perspektywa badawcza sięgać 

będzie przede wszystkim egzystencji, a więc sfery, ku której zwracały się zainteresowania 

twórcze omawianego pisarza. Konieczne będzie odwołanie się do tła historycznego i aspektów 

psychologicznych związanych z doświadczeniami autora. Sprawy te nie zostaną w niniejszej 

rozprawie całkowicie oddzielone od literatury, zważywszy zarówno na specyfikę Hłaski, 

którego twórczość i biografia sprzęgły się w jedno, jak i na wspomniany już egzystencjalny 

aspekt aksjologicznego wymiaru literatury. 

Pierwszy rozdział odnosi się do początków – i temporalnie, i jakościowo – 

aksjologicznej ewolucji pisarza. Omawiane są w nim czynniki, jakie doprowadziły do 

                                                 
82 T. Soldenhoff, Marka Hłaski niesienie Krzyża, „Ethos” 1992, nr 1, s. 155. 
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zarysowania się najbardziej rozpoznawalnego wizerunku Hłaski-kontestatora, człowieka 

rozczarowanego. Większość wektorów aksjologicznych z debiutanckich opowiadań pisarza 

przebiega podobną drogą również u schyłku jego twórczości. Te najbardziej rozpoznawalne 

początek swój biorą z przeżycia zawodu: ideowego, miłosnego czy wreszcie – wynikającego 

ze sposobu urządzenia i funkcjonowania świata. Jan Błoński nazwał wczesną prozę Hłaski 

„literaturą rozczarowania”, w której osobisty wkład pisarza stanowią „stracone złudzenia 

młodości”83. Za utratę owych złudzeń odpowiada niezaspokojenie głodu aksjologicznego, 

spowodowane niezrealizowaniem czy dewaluacją wartości bądź też rozpoznaniem błędu 

w dotychczasowym sposobie ich rozumienia. Rozdział zamyka próba syntezy świata wartości 

pisarza z krajowego okresu twórczości, a innymi słowy – rekonstrukcji momentu, w którym 

droga Hłaski ku ocaleniu hierarchii aksjologicznej dopiero się rozpoczyna. 

W rozdziale drugim prezentowane są działania pisarza świadomego klęski, głównie 

poszukiwanie bądź konstruowanie na nowo wartości, których istnieniu zaprzecza zastana 

rzeczywistość. Hłasko do swoich „najświętszych spraw” zdąża mało oczywistymi drogami: aby 

wydobyć prawdę – zmyśla, a w obliczu miłości postępuje cynicznie. Poszczególne części 

rozdziału odpowiadają najbardziej charakterystycznym zabiegom pisarza na tym polu: grom 

autobiograficznym, eksperymentom z formą literacką, wreszcie specyficznym rozwiązaniom 

fabularnym i kreacjom poszczególnych bohaterów. Tę część rozprawy wieńczy przyczynek do 

analizy szerzej rozumianych aksjologicznych właściwości świata Hłaski, poruszający problem 

wymiaru religijnego twórczości pisarza oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem w jego 

prozie tragiczności i groteski. 

W ramach podsumowania podjęta zostaje próba odpowiedzi na pytanie, jakie wartości 

przetrwały w dorobku literata mimo wdrażanych przez niego redukcji aksjologicznych. 

Zakończenie pracy przynosi też próbę oceny dorobku Hłaski. Za podstawowe kryteria przyjęte 

tu zostały: „prawdziwość” tej prozy, jej literackość – wywiedziona nie z refleksji czysto 

teoretycznej, lecz „z głębi wartości” – a także eksponowana przez prozaika perspektywa 

świadectwa. Rozprawę zamyka wgląd porównawczy, uwzględniający kilku współczesnych 

Hłasce pisarzy polskich. Wiele jest bowiem w rodzimej literaturze tendencji, w które mniej lub 

bardziej dokładnie wpasowuje się autor Pierwszego kroku w chmurach; tak samo ewokowany 

przez niego świat wartości, przy całej swej specyfice, przypomina czasem obierane przez 

innych twórców hierarchie aksjologiczne. 

                                                 
83 J. Błoński, Przypadek Hłaski, dz. cyt. 
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Wykorzystany w niniejszej pracy materiał badawczy obejmuje zasadniczo dzieła 

wydane za życia Marka Hłaski. Jako najważniejsze wyjątki od tej reguły należy wymienić dwa 

dłuższe utwory opublikowane po jego śmierci, uwzględnione tutaj dla dopełnienia 

całościowego obrazu jego prozy. Pierwszy z nich to Palcie ryż każdego dnia, jedyna powieść 

amerykańska tego autora. Natomiast drugi, Sonata marymoncka, stanowi najbardziej znany 

i najszerzej dotychczas opracowany spośród socrealistycznych tekstów prozaika. 

Reprezentowany przez tę pozycję segment dorobku pisarza, zanieczyszczony jeszcze 

doktrynalnymi naleciałościami, nie pokrywa się w sposób ścisły – tak ideowo, jak i artystycznie 

– z zasadniczym zrębem jego twórczości, zainicjowanym przez głośny debiut książkowy 

w roku 1956. Im zaś bardziej zdecydowanie literacka forma Hłaski wyzwala się od wskazań 

socrealistycznej poetyki normatywnej, tym większe niesie bogactwo zagadnień 

aksjologicznych. Do jego twórczości sprzed odwilży przyjdzie jednak sięgnąć choćby po to, 

aby nakreślić kontekst młodzieńczych fascynacji ideowych pisarza, a także ukazać jego starania 

o modyfikację „socmetody”. Nie będą to najbardziej obszerne partie rozprawy, toteż Sonata 

marymoncka powinna zapewnić wystarczający zasób materiału badawczego dla reprezentacji 

najwcześniejszego okresu działalności literackiej Hłaski. W związku z tym w pracy nie zostaną 

uwzględnione odkrywane w ostatnich latach juwenilia pisarza84. 

 

* 

 

Jako autor chciałbym wyrazić wdzięczność osobom, których zaangażowanie pozwoliło 

mi rozwinąć kilka początkowych, niejasno sformułowanych tez w formę rozprawy. 

Profesorowi Andrzejowi Tyszczykowi dziękuję za opiekę naukową, inspiracje badawcze 

z pogranicza aksjologii i teorii literatury, celne uwagi krytyczne oraz nieocenione słowa 

wsparcia. Natomiast do współuczestników seminarium doktoranckiego kieruję podziękowanie 

za wartościowe dyskusje nad przedkładanymi przeze mnie fragmentami pracy. Spostrzeżenia 

i sugestie wysuwane na naszych spotkaniach znacząco przyczyniły się do sproblematyzowania, 

rozwinięcia oraz sfinalizowania niniejszej rozprawy.  

                                                 
84 Por. M. Hłasko, Wilk, oprac. R. Młynarczyk, Warszawa 2015; tenże, Najlepsze lata naszego życia, 

oprac. R. Młynarczyk, Warszawa 2016. 
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Rozdział I 

Fascynacje i rozczarowania. 

Wyznaczenie głównej osi aksjologicznej 

A sam potrafił kochać tylko ideały; wszystko, co było próbą ich 

ucieleśnienia, rozczarowywało go85. 

Twórczość Marka Hłaski zawsze pozostawała w silnym związku z rzeczywistością 

pozaliteracką. Fikcyjne historie z Następnego do raju czy Pięknych, dwudziestoletnich 

wpłynęły z jednej strony na powszechne postrzeganie biografii ich autora, ubarwiając ją86. 

Z drugiej – twórczość pisarza, zwłaszcza we wcześniejszej fazie, stanowiła odbicie momentu 

historycznego, w jakim żyło pokolenie Hłaski. Jego indywidualny głos wpisywał się przecież 

w powojenny ferment intelektualno-artystyczny, wykraczający swoim zasięgiem daleko poza 

granice Polski. Warto wspomnieć o przynajmniej kilku najważniejszych punktach odniesienia 

– społeczno-politycznych, kulturowych czy egzystencjalnych – aby rozważania o pisarzu 

można było wpisać w ów szerszy kontekst. I należy przy tym sięgnąć głęboko, do momentu, 

w którym wrażliwość i pojmowanie świata dopiero się w młodym Hłasce kształtowały. 

Najłatwiej bowiem skojarzyć nazwisko Hłaski z „odwilżą”, zapominając o wszelkich 

innych kontekstach, które, złączone z sobą, legły u podstaw jego widzenia, a co za tym idzie: 

obrazowania świata. Najważniejsze z nich zostaną zaprezentowane w niniejszym rozdziale. Dla 

przejrzystości wywodu każda kwestia zajmuje osobne miejsce, ale najbardziej wartościowych 

konkluzji dostarcza dopiero jednoczesne spojrzenie na wszystkie aspekty. Niektórzy badacze 

wykazują taką intuicję, podkreślając znaczenie tak rodzinnych, jak i wojennych doświadczeń 

w formowaniu usposobienia Hłaski: 

Jaki jest świat, na który otwiera oczy mały Marek Hłasko? Najpierw – matka jako jedyna 

rodzina, po chwili – wojna jako jedyna znana pozarodzinna rzeczywistość. Zważywszy na 

późniejsze wydarzenia w życiu przyszłego pisarza nietrudno doszukać się możliwych źródeł 

pesymizmu87. 

                                                 
85 B. Stanisławczyk, dz. cyt., s. 232. 
86 To oczywiście stawia trudność przed badaczami życiorysu Hłaski, czego dowodem są liczne opracowania nie 

tyle biografii, ile legendy pisarza. Por. J. Galant, dz. cyt., s. 5‒6. 
87 J. Lato, Hłasko neurotyczny, [w:] Literatura i ja. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI 

wieku, red. B. Gutkowska, Katowice 2007, s. 99. 
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To oczywiście jeden z wielu możliwych przykładów, bo i kontekstów, w jakich żył 

i pisał Marek Hłasko, istnieje znacznie więcej. Najistotniejsze z nich dotyczą momentu 

historycznego i doświadczeń osobistych pisarza. Na tych polach otwiera się wiele ważnych 

aspektów, jak jego ewolucja światopoglądowa, relacje rodzinne czy stosunek do kobiet. 

W każdej z tych dziedzin da się zaobserwować pewną prawidłowość: schemat wędrówki od 

fascynacji ku rozczarowaniu, którym Hłasko podążał od wczesnych lat. Wszystko, w co wierzył 

bądź w czym pokładał nadzieję, ulegało w pewnym momencie demaskacji (jeśli i tak było 

iluzoryczne) albo dewaluacji (jeśli nastąpiła zmiana w tego wartościowaniu). Obserwując 

dekonstrukcję hierarchii aksjologicznej – lub czasem po prostu uświadamiając sobie jej brak – 

doznawał Hłasko rozczarowania. 

Powszechny upadek wartości przyniosła wojna, a później komunizm, którym pisarz był 

przez pewien czas zafascynowany, aby w końcu zawieść się na tej ideologii. Wczesna utrata 

ojca i niezdrowa relacja z matką, a także nieudane doświadczenia erotyczne podkopały 

w Hłasce wiarę w stałe wartości w stosunkach międzyludzkich. Wiele przeżywał pisarz 

fascynacji, z których być może jedna zakończyła się tylko częściowym, a nie całkowitym 

rozczarowaniem. Mowa tu o żarliwie zajmującym pisarza pragnieniu dotarcia do prawdy 

o świecie i o sobie samym. Wszelkie próby w tym zakresie wiodły Hłaskę ku pesymistycznym 

wnioskom, co jednak skłoniło go ostatecznie do poszukiwania mniej oczywistych dróg, 

dających cień nadziei na zachowanie w świecie jego wartości jakiejkolwiek formy prawdy. 

Zanim mogło to nastąpić, musiał jednak doznać pisarz wielu wywołanych już rozczarowań. 

Poniżej prześledzone zostaną te, które stały się dla niego punktem wyjścia do dojrzałych 

poszukiwań twórczych. 

1. Bagaż znieprawionego świata 

Urodzony w roku 1934 Marek Hłasko oglądał II wojnę światową oczami dziecka, 

a dorastał w komunistycznej Polsce. Od najmłodszych lat życie przyszłego pisarza toczyło się 

w niebezpiecznej, wrogiej człowiekowi rzeczywistości, gdzie obrazem powszednim było 

cierpienie niewinnych ludzi i gdzie słowa, zamiast prawdę, nieść miały raczej określoną z góry 

wizję świata. Słuszny wydaje się pogląd, że pokolenie Hłaski zostało „ukształtowane przez 

historię w jej najgorszym wydaniu”: 

Jego dzieciństwo, czyli okres zupełnej osobistej bezsilności, przypadło na lata wojenne, na 

powszechne wielorakie zabijanie, wczesna zaś młodość na totalitarne zakłamanie w wydaniu 

stalinowskim. W rezultacie i współczesnościowcy, i ich nie zawsze młodsi kontynuatorzy 
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i następcy spod znaku „małej stabilizacji” zostali obciążeni fatalnym bagażem znieprawionego, 

krwawego, kłamliwego i beznadziejnego świata88. 

Ów zły świat domagał się sprzeciwu ze strony młodych – znaczący byłby jednak 

dopiero bunt szerokiej rzeszy osób o gotowej, spójnej tożsamości, której pokolenie Hłaski 

z początku nie miało. Nie posiadali oni doświadczenia scalającego ich generację tak, jak miało 

to miejsce w przypadku ludzi urodzonych w okolicach roku 1920. 

Pokolenie Hłaski nie dysponowało […] gotową tożsamością […] i usiłowało zakryć ten brak 

za pomocą póz oraz atrybutów. Dramatem generacji jazzu było przyjęcie imperatywu 

sytuowania się w opozycji, przy jednoczesnej potrzebie afirmatywności i posiadania 

pozytywnego doświadczenia pokoleniowego89. 

Za takie przeżycie generacyjne uchodzą dziś wydarzenia z okresu odwilży90, w wyniku których 

runęła mająca gwarantować moralny i historyczny ład „fałszywa stabilizacja”91. Wielu pisarzy, 

w tym Hłasko, zbudowało swoją tożsamość i wizerunek na tym właśnie doświadczeniu. Okres 

stalinizmu, którego naczelne wartości były kontestowane przez młodych w okolicach roku 

1956, jest więc zwyczajowo przyjmowany za kluczowy dla zrozumienia ich sytuacji element 

tła historycznego. Tym niemniej błędem byłoby ignorować wagę przeżyć i wspomnień z okresu 

wojny, wywierających przecież realny wpływ na wrażliwość tego pokolenia. 

Wojna 

Okres niemieckiej okupacji nie przebiegał w sposób jednostajny. W życiu Marka Hłaski, 

mimo ciągłego zagrożenia, nawet wówczas następowały momenty tymczasowej stabilizacji – 

aż do powstania warszawskiego, z którego wybuchem rozpoczęła się pierwsza z wielu tułaczek 

przyszłego pisarza. We wrześniu 1939 roku zamieszkał on wraz z matką u rodziny przy ulicy 

Chłodnej, gdzie, choć w trudnych warunkach, wiedli w miarę spokojne życie do roku 1943. 

Kiedy Maria Hłasko straciła swoją dotychczasową pracę, musiała wraz z synem przenieść się 

do domu o niższym standardzie, mieszczącego się przy ulicy Ciepłej 10. Mieszkali tam do 

pierwszych dni powstania, później już do końca tułali się po ulicach ogarniętego chaosem 

                                                 
88 P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. 5: Proza polska od 1956, Warszawa 1994, s. 6. 
89 P. Potasińska, dz. cyt., s. 72. 
90 Pojęcie to pochodzi od tytułu opublikowanej w 1954 roku (wydanej jako książka w 1956) Odwilży Ilji 

Erenburga – utworu o charakterze rewizjonistycznym wobec stalinowskiego zmrożenia literatury. 

Zob. T. Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi – wzorce – style, Warszawa 1997, s. 128. Specyfika odwilżowych 

przemian zostanie omówiona w osobnym miejscu rozprawy. 
91 Zob. S. Stabro, W bursztynowej kuli…, dz. cyt., s. 77. 
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miasta. Ponieważ zniszczeniu uległa niemal cała Wola, chronili się u znajomych – na zmianę 

na Złotej i Marszałkowskiej – a po zakończeniu walk wyjechali z Warszawy92. 

Czas wojny spędzał Hłasko głównie w towarzystwie kuzyna, Andrzeja Czyżewskiego, 

który tak wspomina doświadczenia z tamtych dni: 

Wojna – zapamiętane pojedyncze wydarzenia tonące w szarej codzienności. Codzienności 

nudnej, głodnej, ze strasznymi mrozami pierwszej wojennej zimy, z brakiem opału i prądu. 

Leczenie odmrożonych nóg poprzez smarowanie ich naftą. Wieczne katary i przeziębienia. 

Wieczory w domu przy świeczce albo lampie naftowej bez kontaktów z kolegami czy 

znajomymi dziećmi. I często głód. Bo zdarzało się, że nie można było zdobyć nawet chleba. 

Wojna pokazująca, że świat jest okrutny, tak inny od tego, co było w dzieciństwie. Świat, 

w którym trzeba było kłamać, aby istnieć. Świat, w którym silniejsi mogą bezkarnie, na oczach 

wszystkich, bić i zabijać. Wojna to dla małego dziecka częste, dojmujące uczucie strachu. 

Dotychczas bało się burzy, złego psa, samotności w ciemnym pokoju. Teraz doszedł strach przed 

bombardowaniem, pożarem, głodem, rozstaniem z matką, kalectwem, śmiercią bliskich i własną. 

Strach przed wrogiem i nieznaną rzeczywistością. Strach przed obcym człowiekiem 

w mundurze93. 

Wszystko, co kilkuletni Marek Hłasko wiedział wówczas na temat ludzkiej godności 

i moralności, zostało obrócone na nice. „Od najwcześniejszego dzieciństwa uczono go religii 

i zasad przyzwoitego zachowania. Jedną z najważniejszych było to, że uczciwy i dobry 

człowiek nie może kłamać. Że kłamstwo jest grzechem. A tu trzeba było ukrywać prawdę”94. 

Najprawdopodobniej więc już wtedy – a nie, jak często się sądzi, w latach pięćdziesiątych – 

przyszły pisarz zaczął uzmysławiać sobie wagę rozróżniania prawdy od fałszu i doznał 

pierwszych rozczarowań związanych z nieprzystawalnością wyuczonego ideału autentyczności 

do życia codziennego. Niewykluczone, że doświadczenia z czasu okupacji leżą u najgłębszych 

podstaw swoistej „prawdziwości” prozy Marka Hłaski95, choć dopiero przeżycia z lat 

późniejszych umożliwiły pisarzowi rozwój tej cechy i przekucie jej w jakość stanowiącą o tym, 

co w jego twórczości jest bodaj najbardziej charakterystyczne i porywające. 

Nie tylko jednak pojęcie prawdy uległo zachwianiu. Czas wojny przypadł na okres, 

kiedy kształtowały się wrażliwość, usposobienie i przyszłe postawy życiowe młodego Hłaski. 

Patrząc z psychologicznego punktu widzenia, trudno było o gorszy moment dla rozwoju 

osobowości – proces ten wymaga egzystencjalnej stabilizacji w zharmonizowanym świecie 

trwałych wartości96, a to było wówczas nieosiągalne. Tragiczne doświadczenia i obrazy 

                                                 
92 Szczegółowe informacje o wojennych losach rodziny Hłasków zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, 

dz. cyt., s. 22‒44. 
93 Tamże, s. 26‒27. 
94 Tamże, s. 36. 
95 Taką możliwość czytelnicza intuicja podsuwa m.in. Gabrielowi Maciejewskiemu: „Hłasko jest pisarzem 

prawdziwym, ale jest to autentyzm uzyskany najprawdopodobniej poprzez udział w doświadczeniu wojennym”. 

G. Maciejewski, Jak umarł Marek Hłasko, [w:] tegoż, Baśń jak niedźwiedź. Polskie historie, t. 1, Warszawa 2015, 

s. 225. 
96 Por. E. H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, przeł. M. Żywiecki, Poznań 2004, s. 70‒84. O wpływie czynników 

psychospołecznych na rozwój ego zob. tamże, s. 143‒158. 
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widziane w czasie okupacji doprowadziły do trwałej dysfunkcji w psychospołecznym aspekcie 

osobowości przyszłego pisarza. Niewyobrażalne z początku okrucieństwo stało się bowiem 

z czasem elementem życia codziennego, jak dantejskie sceny oglądane przez ogrodzenie getta, 

w drodze na rodzinne spotkanie: 

Tam widziało się, że można dla zabawy bić i dręczyć ludzi starych, że można bezkarnie 

znęcać się nad małymi dziećmi usiłującymi przemycić trochę jedzenia dla swojej rodziny. Było 

się świadkiem, jak młodzi, zdrowi, umundurowani i uzbrojeni ludzie na te dzieci polują, 

brutalnie kopią, strzelają do nich i na oczach wszystkich zabijają97. 

Przyszły literat szybko zmuszony został porzucić dziecięce ideały i złudzenia; raczej 

zbyt wcześnie, aby w ich miejsce mógł świadomie przyjąć jakąkolwiek koncepcję wnoszącą na 

nowo w jego życie pewność i psychiczny komfort egzystencji. Już tutaj może tkwić źródło 

mentalnej bezdomności charakteryzującej Hłaskę-tułacza, jak również jego bohaterów98. 

Wychodząc z matką po powstaniu z Warszawy – pisze Czyżewski – dźwigając 

w niewielkich zawiniątkach cały ocalały dobytek, Marek zostawiał za sobą dzieciństwo, swoje 

mieszkanie, które było domem, swoje książki, zabawki, znajome ulice i podwórka. Zostawiał 

miejsca, gdzie czuł się u siebie. Zostawiał to wszystko zniszczone i spalone. […] być może z tego 

właśnie okresu wyniósł pogardę dla doczesności, dla gromadzenia rzeczy, spokojnego 

dorabiania się i oszczędzania. Widział na własne oczy, jak w ciągu sekund niszczeje materialny 

dorobek pokoleń, jak niewiele znaczą i zgromadzone rzeczy, i majątek. Dopiero później, po 

latach, może bardziej przeczuwał, niż zdawał sobie sprawę, że brutalnie wyrwany ze swego 

rodzinnego środowiska nigdzie naprawdę nie potrafił się już zagnieździć99. 

Doświadczenie okupacji pozostawiło najprawdopodobniej dużo głębszy ślad 

w psychice przyszłego pisarza, niż wskazują dotychczasowe ustalenia większości badaczy. 

Często bowiem w opracowaniach dotyczących „pokolenia 1956” za oczywisty kontekst 

dziejowy przyjmuje się pierwsze dziesięciolecie Polski Ludowej i czas odwilży. Okres wojny 

jest zazwyczaj albo całkiem pomijany, albo jedynie wspominany pokrótce. Można 

domniemywać przynajmniej dwóch tego przyczyn: po pierwsze, ze względu na dynamikę 

zmian historycznych czas ten jest traktowany jako epoka zupełnie różna i zupełnie oddzielna 

od okresu stalinizmu; po drugie, generacja „Współczesności”100 wchodziła w dorosłość w latach 

pięćdziesiątych i jej pierwszy świadomy bunt zwrócony został właśnie przeciwko ówczesnej 

rzeczywistości, a nie wobec nieobecnego już w kraju niemieckiego okupanta. Wynikające 

                                                 
97 A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 28. Również Temida Stankiewicz-Podhorecka podaje, że 

młody Hłasko bywał w okupowanej Warszawie świadkiem egzekucji wykonywanych przez Niemców. 

Zob. T. Stankiewicz-Podhorecka, Życie bujne i tragiczne, [w:] tejże, Listy Marka Hłaski, Warszawa 1994, s. 12. 
98 Por. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXVI‒XXVII. 
99 A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 44. 
100 Wzorem tradycji zapoczątkowanej przez Jana Błońskiego powyższy termin stosowany będzie w pracy 

wymiennie z innymi określeniami „pokolenia 1956”, niemniej w sposób umowny, gdyż nie są to pojęcia 

synonimiczne. Nie należy bowiem identyfikować „Współczesności” z głosem całej generacji, zróżnicowanej 

wewnętrznie – na łamach tego pisma dokonała się po prostu najwyraźniejsza autoprezentacja nowej formacji 

literatów. Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 172. 
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z powyższego przyzwyczajenia badaczy ówczesnej literatury można zapewne wytłumaczyć 

faktem, że nagromadzenie artystyczno-ideowych wystąpień, polemik i kontestacji w okolicach 

roku 1956 okazało się wystarczająco znaczące oraz interesujące poznawczo z samych tylko 

przyczyn historycznych czy socjologicznych, przez co jednostkowe wglądy o charakterze 

psychologicznym mogły sytuować się na peryferiach dyskusji o odwilżowej twórczości. 

Tymczasem Czyżewski, który razem z Hłaską przeżył w Warszawie okupację 

i powstanie, właśnie ten aspekt stawia na piedestale: „Marka, jak i całe jego pokolenie, 

ukształtowała wojna. Wrażliwość sześcio-, dziesięcioletniego dziecka aż nadto wystarcza, aby 

wchłonąć i zapamiętać codzienny obraz świata, tak straszny i okrutny”101. Optyka przyjęta 

przez Czyżewskiego, mimo że odmienna od założeń wielu innych badaczy, znajduje 

potwierdzenie w twórczości Hłaski. W licznych opowiadaniach pisarza pobrzmiewa 

powojenna trauma, której nie udaje się w pełni skryć pod płaszczem aktualnych problemów. 

Szukając gwiazd to utwór w całości nawet osadzony w realiach okupacyjnych, którego 

centralnym problemem jest zagłada Żydów. Co interesujące, wrażenie emocjonalne płynące 

z tekstu potęguje właśnie ekspozycja punktu widzenia dziecka. 

W utworach, których akcja rozgrywa się w latach pięćdziesiątych, nierzadko pojawiają 

się za to aluzje do wojennej przeszłości. Przybierają zazwyczaj formę wspomnień 

jednostkowych dramatów z czasu okupacji, służących za wyjaśnienie zawiłości usposobienia 

poszczególnych bohaterów. Jak w zgrzebnej, socrealistycznej przestrzeni opowiadania 

Odlatujemy w niebo: „Ty mi nie mów, ile można wytrzymać […]. Byłem w obozie i widziałem 

takie rzeczy, o których dzieci będą się uczyć za sto lat” (BN 141). Podobnie pierwszy oficer 

z Portu pragnień – człowiek odarty z emocji, tkwiący w stanie egzystencjalnego odrętwienia – 

tłumaczy swoją niewrażliwość doświadczeniami obozowymi: „Siedziałem w obozie przez całą 

wojnę […] Pod koniec pobytu śmierć mnie już tylko nudziła” (UW1 362). 

Oprócz traumy obozowej niektórych bohaterów dręczą wspomnienia z walki zbrojnej. 

Problem ten szerzej rozwinął Hłasko w Cmentarzach, za których protagonistą ciągnie się 

partyzancka przeszłość. Całe ustępy utworu poświęcone są historiom wywoływanym z pamięci 

Franciszka Kowalskiego; wyraźnie widać, że nie jest on w stanie uwolnić się od reminiscencji 

z wojennych czasów. Podobnie dzieje się w Żołnierzu, którego tytułowy bohater nie potrafi 

odbudować dawnego życia po powrocie z frontu: 

I wtedy po raz pierwszy od chwili, gdy powrócił z wojny, ujrzał, że na ziemi tej rośnie zboże, 

że zaorali ją pługami ludzie, że pracują na niej, nie zabijając się; przypomniał sobie, że ziemia 

                                                 
101 A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 31. 
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jest nie tylko grobem, ale i życiem człowieka. I nagle po raz pierwszy od tego dnia, gdy powrócił 

z wojny, uczuł ogromne zmęczenie: uczuł, że jest stary i bardzo samotny. [BN 110] 

Czasem bohaterowie spoglądają na tragedię wojny w skali szerszej niż jednostkowe 

przeżycie. W takim ujęciu swoje apokaliptyczne wizje roztacza mężczyzna z Finis perfectus. 

Według niego świat odarty z wartości jest już tylko martwą przestrzenią, z której – niczym 

z pilnie strzeżonego obozu zagłady – nie ma ucieczki: 

Świat zbyt daleko zabrnął w zbrodnię, aby cokolwiek mogło powstrzymać szalone ręce. 

[…] Dziś cały świat jest martwym domem. Jest olbrzymim obozem koncentracyjnym, tak 

wielkim, iż nie potrzeba kolczastych drutów, gdyż i tak nie ucieknie się nigdzie. Można tylko 

kontemplować zagładę. [BN 28] 

Tymczasem pierwszoosobowy narrator utworu stara się odżegnywać od takich porównań – nie 

dlatego, że nie mają one słuszności, lecz ze względu na nieprzepracowaną wciąż traumę 

okupacyjnych wspomnień. Zamiast zanurzać się ponownie w dramatyczne doświadczenia, 

bohater przyjmuje postawę eskapistyczną, tylko bowiem „zawieszenie” pamięci o wojnie 

pozwala mu dalej funkcjonować. Czasem, gdy i ucieczka nie jest możliwa, sięga po żart, 

zgrywę, ironię – cokolwiek, co pozwoli mu podtrzymać bezpieczny dystans od tragicznych 

przeżyć: 

Zawsze się zgrywałem przy nim, gdyż nie miałem siły, aby prowadzić z nim dyskusję; 

pamiętałem zbyt dobrze getto, powstanie, wrzesień i z chwilą kiedy zacząłem tylko o tym 

myśleć, znów czas tamten powracał i móżdżek mój kurczył się przerażeniem. Unikałem tego 

typka: pachniał zgliszczami września, miał oczy rozstrzeliwanych Żydów, pachniał tak, jak 

w sierpniu roku czterdziestego czwartego pachnieli ludzie, którzy leżeli po kilka tygodni patrząc 

wyżartymi oczyma w płonące niebo – nie miał ich kto grzebać. [BN 29] 

Gdy natomiast narracja prowadzona jest z perspektywy tego, kto chce wypowiedzieć 

swoje doświadczenie, przywołać pamięć o wojnie – język ludzki okazuje się niewystarczający. 

Wspomnienia te są tak brutalne i tragiczne, że wysłuchujący ich nie są w stanie uwierzyć lub 

jakkolwiek pojąć ich treści. W powieści Drugie zabicie psa pierwszoosobowy narrator 

przywołuje wizje zapamiętane z okupowanej Warszawy: o brutalnych gwałtach, egzekucjach 

czy bezczeszczeniu żydowskich zwłok. „Próbowałem już o tym wszystkim mówić wielu 

różnym ludziom, ale nie myślę, aby chociaż jeden z nich wziął to na serio” (UW3 566) – 

podsumowuje bohater. W podobny sposób do swoich doświadczeń wojennych odnosił się sam 

Hłasko. Wyznanie poczynione po latach w Listach z Ameryki wskazuje na tego samego rodzaju 

traumę, niezażegnaną i nieprzepracowaną mimo upływu lat. Także na jej karb zrzucał pisarz 

nihilistyczny wydźwięk swojej twórczości, odnosząc się tym samym do oskarżeń 

o pozerstwo102: 

                                                 
102 Przy czym Hłasko sięgał oczywiście bardzo chętnie po autokreację, o czym będzie mowa w dalszej części 

pracy. Tak samo również Listy z Ameryki, jak każdy tekst spod jego pióra, należy traktować z pewną dozą rezerwy, 
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Sam będąc dzieckiem podczas okupacji widziałem tak wielu zabitych, zmasakrowanych 

i publicznie rozstrzeliwanych ludzi, że nie robiło to na mnie wcale wrażenia; i przypuszczam, iż 

podobnie działo się z wieloma ludźmi, którzy dzisiaj są w moim wieku. […] dla mnie jest 

oczywiste, że stanowię produkt czasu wojny, głodu i terroru. Stąd też bierze się nędza 

intelektualna moich opowiadań; ja po prostu nie potrafię wymyślić opowiadania, które nie 

kończyłoby się śmiercią, katastrofą, samobójstwem czy też więzieniem. Nie ma w tym żadnej 

pozy na silnego człowieka, o co posądzają mnie niektórzy. Jest to infantylizm intelektualny, 

wynikający z faktu nieumiejętności oceniania człowieka, absolutnej nieznajomości wartości 

życia ludzkiego, prawdziwych ludzkich zapatrywań i czystości pragnień. 

[…] będąc na Zachodzie, jako dorosły człowiek, musiałem uczyć się elementarnych rzeczy; 

szacunku dla innych ludzi, poszanowania ich spokoju, ich prawa do odpoczynku; i nie jestem 

wcale pewien, czy nauczyłem się tego w stopniu dostatecznym. Będąc dorosłym człowiekiem 

musiałem uczyć się prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, nieprzekraczania dozwolonej 

szybkości w czasie prowadzenia samochodu; musiałem wreszcie uczyć się rzeczy dla mnie 

najtrudniejszej: rozmowy z urzędnikami i policjantami bez uczucia strachu. [UW4 116–118] 

Bezwzględność, brutalność i fatalistyczny ogląd świata – zauważalne zarówno w usposobieniu 

Hłaski, jak i w jego prozie – stanowią najprawdopodobniej pokłosie wojennych doświadczeń. 

Tak samo jak niepewność jutra, objawiająca się w życiu pisarza brakiem egzystencjalnej 

stabilizacji oraz niewielkim zainteresowaniem dobrami materialnymi. Jednakże warto 

zauważyć, że motyw konfliktu zbrojnego występuje w utworach Hłaski nie tylko jako 

nawiązanie do II wojny światowej. W tle powieści emigracyjnych przewijają się również 

burzliwe stosunki izraelsko-arabskie (Brudne czyny) czy wojna w Wietnamie (Palcie ryż 

każdego dnia). 

„Gruba kreska” 

Wstrząs wywołany okrucieństwem o nieznanej nigdy dotąd skali przynosił przez 

kolejne dziesięciolecia liczne próby rozrachunku z historią oraz przewartościowania samej 

istoty człowieczeństwa. Zwłaszcza autorzy literatury obozowej, jak Tadeusz Borowski, ale 

także łagrowej, niezwiązanej wprawdzie bezpośrednio z działaniami wojennymi, lecz 

wpisującej się w ów czas globalnego cierpienia – by przywołać tylko Herlinga-Grudzińskiego, 

Szałamowa czy Sołżenicyna – zastanawiali się nad problemem granic, jakie jest w stanie 

przekroczyć człowiek na skraju przetrwania. Z kolei twórcy zachodni jeszcze przez długie lata 

rozliczali się z bezsensem samej wojny, często przez ukazywanie losu walczących na froncie 

żołnierzy. Widać to choćby u pisarzy amerykańskich: Josepha Hellera (Paragraf 22), Kurta 

Vonneguta (Rzeźnia numer pięć) i Jamesa Jonesa (Stąd do wieczności, Cienka czerwona linia, 

Gwizd). 

                                                 
jeśli chodzi o warstwę faktograficzną. Nie należy jednakże lekceważyć ogólnej wymowy przywołanego wyznania 

pisarza, zwłaszcza że o wadze wojennych doświadczeń wspominał wielokrotnie w różnych tekstach, zachowując 

konsekwencję w ich ocenie. 
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Na gruncie polskim rozrachunek z II wojną światową przybrał inny charakter niż na 

Zachodzie. Przede wszystkim rodzima kultura, jak zresztą wszelkie sfery życia w okupowanym 

kraju, przez kilka lat znajdowała się nieprzerwanie w ogniu walk i poniosła dotkliwe straty. 

Zginęło wielu literatów z różnych pokoleń: spośród najmłodszych praktycznie wszyscy 

wybitniejsi poeci związani z warszawską konspiracją, a jeśli chodzi o starszych – głównie 

pisarze wywodzący się jeszcze z okresu Młodej Polski. W konsekwencji po zakończeniu wojny 

obie tradycje należały już zasadniczo do przeszłości103. Co więcej, sztuka międzywojnia, 

mająca w sobie zawierać „niejako zapis wszystkich błędów” ówczesnych elit i przez to 

obarczana odpowiedzialnością za wojenną katastrofę, stała się z dnia na dzień przedmiotem 

zajadłej krytyki: 

Na cenzurowanym znalazła się cała sztuka XX-lecia międzywojennego, najwięcej oskarżeń 

wysunięto jednak pod adresem literatury, której charakter – jak wówczas mniemano – zależał 

w sposób bezpośredni od polityki i ideologii. Literaturę dwudziestolecia międzywojennego 

w całości łączono lub wręcz identyfikowano z ideologią burżuazji104. 

Oczywiście motywacje tego typu wypowiedzi były przeważnie ideologiczne, czego 

z początku albo nie zauważano, albo zwyczajnie nie eksponowano. Zwłaszcza że ów ton szybko 

zdobył w polskim dyskursie literackim pozycję dominującą i podnosiła go przecież nie tylko 

lewica. Niemniej to właśnie z lewej strony wysunięto najbardziej wyraźną wizję programu 

kulturalnego i społecznego, która z czasem miała okazywać się coraz mniej kompromisowa105. 

„Obóz reformy” szybko zawładnął sferą ideową, po części ze względu na ogólnonarodową 

powojenną traumę i pragnienie rychłej odbudowy kraju, po części zaś dlatego, że 

najpoważniejszą alternatywę wobec niego stanowiła tradycjonalistyczna „Polska katolicka”, 

bardziej zachowawcza niż modernizująca, przez co jej program nie przystawał do ówczesnych 

oczekiwań społecznych106. Ludzi o konserwatywnym rodowodzie wyparła więc z centrum życia 

kulturalnego 

[…] nowa kadra pisarzy i organizatorów kultury, którzy zajmą w tym życiu miejsce 

centralne: to ci, co przyszli w mundurach I Armii. Większość z nich poznała radzieckie 

więzienia, obozy czy zsyłkę do głodujących kołchozów Kazachstanu, teraz jednak występowali 

jako ludzie lewicy, zwolennicy marksizmu i socjalistycznej rewolucji kulturalnej107. 

Cała polska kultura trafiła pod państwową kuratelę, co z dzisiejszej perspektywy 

częstokroć prowokuje do jednoznacznie negatywnych ocen powojennej sytuacji. Uczciwie 

                                                 
103 Zob. Z. Jarosiński, Literatura lat 1945‒1975, Warszawa 2002, s. 9‒10. 
104 S. Burkot, Proza powojenna 1945‒1980, Warszawa 1984, s. 17. Krytyka literatury dwudziestolecia 

międzywojennego nie wykluczała jednak jej formalnych kontynuacji. Te były wciąż żywotne, na co już wówczas 

zwracał uwagę Kazimierz Wyka. Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 101. 
105 Zob. P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. 2: Literatura polska od 1939, Warszawa 1994, s. 69. 
106 Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 44–45. 
107 Z. Jarosiński, dz. cyt., s. 10. 
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będzie jednak przyznać, że przy wsparciu władz w zaledwie kilka lat udało się odbudować 

znaczną część infrastruktury, nadrobić zaległości w produkcji książkowej czy przywrócić ruch 

czasopiśmienniczy. Rekonstrukcja materialnych podstaw kultury postępowała znacznie 

szybciej niż wydźwiganie z wojennych zniszczeń pozostałych dziedzin życia108, czemu rzecz 

jasna przyświecał cel polityczny. Odrodzona, sprawnie działająca i oddzielona „grubą kreską” 

od tradycji przedwojennych kultura miała stać się ostatecznie instrumentem do wdrażania 

w społeczeństwie konkretnych idei. 

Tej intensywnej odbudowie towarzyszyły hasła kulturalnej przebudowy o wielkim zasięgu 

społecznym: zlikwidować analfabetyzm, umożliwić kulturalny awans środowisk robotniczych 

i chłopskich, przed uzdolnioną młodzieżą z tych środowisk otworzyć bramy uniwersytetów, 

wykształcić nową inteligencję o ludowym rodowodzie. […] Deklaracje takie nie przeradzały się 

jednak w dyrektywy wobec literatury. […] nie próbowano jeszcze sterować odgórnie 

twórczością109. 

Ze względu na dramatyczną sytuację, w jakiej znajdował się kraj po zakończeniu wojny, ta moc 

pozytywnych postulatów miała zrazu wydźwięk optymistyczny. Zwłaszcza dla pisarzy, którym 

państwo stwarzało w miarę dogodne warunki pracy i których póki co nie rozliczało jeszcze 

z realizacji odgórnych wskazań, był to moment wytchnienia110. Większość z nich, bez względu 

na wyznawany światopogląd, chciała się włączyć w proces odbudowy życia kulturalnego111. 

Liczne środowiska, choć szczególnie te o proweniencji lewicowej, koncentrowały się na 

kreowaniu nowej rzeczywistości – dyskutowano o tym, co dzieje się „tu i teraz”, oraz co 

przyniesie przyszłość. 

Z tendencji tej wyłamywali się pisarze reprezentujący pokolenie spełnionej apokalipsy. 

Nie mieli spójnego programu, łączyło ich za to doświadczenie wojny, do którego przez lata 

powracali. Oparta na dramatycznych wspomnieniach twórczość tej generacji od początku nie 

odpowiadała władzy, która oczekiwała od literatów nie rozpamiętywania przeszłości, lecz 

orientacji na nowe tendencje ideowe. Ponieważ byli to nierzadko autorzy popularni, komuniści 

próbowali stopniowo włączać ich do swoich układów życia kulturalnego, co w większości 

przypadków zakończyło się powodzeniem112. Do roku 1948 można było jednak mimo wszystko 

                                                 
108 Zob. tamże, s. 10‒11. 
109 Tamże, s. 11. 
110 Pisarzy wspierano m.in. poprzez tworzenie im nowych miejsc pracy (redakcje, wydawnictwa, teatry) czy 

udzielanie zasiłków pieniężnych. Organizowano również domy dla bezdomnych literatów, jak w legendarnej 

kamienicy przy ulicy Krupniczej w Krakowie. Nawet jednak pomimo tak znaczącego wsparcia nakłady finansowe 

na literaturę kształtowały się w Polsce na niższym poziomie niż w pozostałych państwach bloku komunistycznego. 

Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 36, 116. 
111 Zob. Z. Jarosiński, dz. cyt., s. 16. 
112 Zob. tamże, s. 14‒15. 
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mówić o pewnej autonomii twórców literatury, a nawet o nabierającym rozpędu fermencie 

w sferze kultury. 

Na razie podstawowe pryncypia ustrojowe są poza dyskusją (odmienne stanowiska Kościoła 

czy Polskiego Stronnictwa Ludowego nie mają po prostu żadnej praktycznej egzekutywy), ale 

w kulturze panuje znaczna różnorodność. Tłumaczy się pierwszych Amerykanów, np. 

Hemingwaya czy Caldwella, pisze się sporo o egzystencjalizmie, w „Odrodzeniu” można nawet 

przeczytać Mouniera, w ogóle jest sporo wieści ze świata, które jednak już w 1948 nieco 

wiotczeją, aby w roku następnym zniknąć bez śladu. Względnie różnorodny gwar poglądów 

i koncepcji zamykają po pierwsze wybory, z których wynika, że nie ma prawie w Polsce 

zwolenników Kościoła czy PSL, dalej Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS, ucieczka 

Mikołajczyka, zanik PSL, stopniowa likwidacja drobnej inicjatywy prywatnej. Na planie 

literackim – słynny zjazd szczeciński w styczniu 1949 roku, intronizujący realizm socjalistyczny 

jako kierunek jedyny i wyłączny113. 

Wprowadzenie doktryny przekreślającej pisarską wolność okazało się z historycznego punktu 

widzenia faktem doniosłym – i to nie tylko dlatego, że zaczął się wówczas w polskiej literaturze 

nowy, niemający precedensu okres. Nie sposób bowiem zaprzeczyć, że świadomość kryzysu, 

w jaki wpędzone zostało tym sposobem środowisko literackie, oddziałała na zawartość ideowo-

estetyczną, jak również na wydźwięk emocjonalny twórczości, która kilka lat później miała 

wypłynąć na fali odwilży114. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na aksjologiczny aspekt sytuacji, w jakiej znajdowała się 

Polska od roku 1945. Cała znana żyjącym tu ludziom rzeczywistość – rozumiana jako ogólnie 

akceptowany przez społeczeństwo porządek wartości i rozpoznań – została „zabita przez 

wojnę”115. Pod wpływem okupacji uległ dekompozycji „społeczny obraz świata poddanego 

względnie jednolitemu systemowi wartości”116. Wywołało to chaos aksjologiczny, 

dekonstrukcję norm, obyczajów, wzorców zachowań, przez co narodziła się konieczność 

przebudowy zbiorowego sposobu myślenia i systemu wartości117. Tak jak obrócony w gruzy 

kraj, rekonstrukcji wymagało życie społeczne. Tę lukę we wspólnotowej świadomości szybko 

zaczęły wypełniać ideały niesione przez nowe władze polityczne. 

Podobna rola przypadła w polskiej literaturze przeszczepionemu z ZSRR realizmowi 

socjalistycznemu. Doktryna ta częściowo wychodziła naprzeciw zapotrzebowaniu twórców, 

którzy również zaczynali od nowa, ponieważ „[…] wojna zadała cios s a m e j  

r z e c z y w i s t o ś c i , a raczej temu, co za «rzeczywistość» było dotąd uważane. […] Pisarze 

                                                 
113 P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. 2, dz. cyt., s. 69. 
114 Por. J. Jarzębski, W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1992, s. 106. 
115 Zob. tamże, s. 90. 
116 Tamże. 
117 Zob. I. Kurz, „… nie ma ziemi dla zakochanych”. Niewywołany portret Marka Hłaski, [w:] tejże, Twarze 

w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej lat 1955–1969, Izabelin 2005, s. 58. 
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musieli n a  n o w o  o d k r y ć  r z e c z y w i s t o ś ć  […]”118. Socrealizm wabił wizją 

konsolidacji zdezorganizowanego świata wartości: 

Nie zrozumiemy dobrze powojennej dyskusji o realizmie, jeśli sobie nie zdamy sprawy, że 

głównym jego zadaniem miało być w istocie – zintegrowanie na nowo rzeczywistości, która 

w tamtym okresie jawiła się rozbita i niepoznawalna. Nie tyle więc chodziło o narzucenie 

pisarzom określonej techniki twórczej, ile przede wszystkim – o pracę nad rekonstrukcją tego, 

co na skutek doświadczeń okupacyjnych uległo dekompozycji: społecznego obrazu świata 

poddanego względnie jednolitemu systemowi wartości119. 

Z jednej strony nie dziwi zatem, że doktryna realizmu socjalistycznego nie spotkała się na 

początku ze zdecydowanym sprzeciwem środowiska literackiego120. Nawet zresztą debiutujące 

w latach pięćdziesiątych pokolenie Hłaski miało jeszcze okazję skonfrontować jej założenia 

twórcze z własnymi oczekiwaniami aksjologicznymi. Z drugiej zaś – socrealizm rzeczywiście 

wypełnił swoje zobowiązanie, jeśli chodzi o konstrukcję jednolitego świata wartości; o tym, 

czy była to obietnica warta dotrzymania, wystarczająco chyba rozsądza ideologiczny zwrot, 

jaki stał się w końcu udziałem generacji „Współczesności”. 

2. Ewolucja światopoglądowa Marka Hłaski 

Nazwisko Hłaski przyjęło się łączyć z antykomunistycznym buntem połowy lat 

pięćdziesiątych. Zanim jednak rozpoczęły się procesy określane dzisiaj pojęciem odwilży, 

dwudziestoletniemu „reporterowi najbardziej bojowego pisma w Polsce”121 bliższe były ideały 

rodem z ZMP. Świadczą o tym i jego felietony z tego czasu, i wczesne opowiadania 

skonstruowane w duchu prozy realizmu socjalistycznego. Lektura publicystyki Hłaski 

wskazuje, że w komunizm wierzył on dość naiwnie i nim ostatecznie odrzucił tę ideologię, 

przez długi czas głosił potrzebę jej rewizji. Jednocześnie – choćby w porównaniu do szeregu 

„pryszczatych” – pozostawał całkiem umiarkowany w swoich deklaracjach ideowych. 

Hłasko – ideowiec 

Od roku 1954 pisarz publikował na łamach tygodnika „Po Prostu”. W felietonie 

zatytułowanym Podróż w krainę nieporozumień po raz pierwszy opisał swój punkt widzenia na 

                                                 
118 J. Jarzębski, W Polsce…, dz. cyt., s. 90. 
119 Tamże. 
120 Dla jasności dodać należy, że nie wzbudzała również entuzjazmu. Niemal od początku jej funkcjonowania 

sceptycznie odnoszono się do postulowanego przez nią schematyzmu. Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 115–120. 
121 Zob. J. Galant, dz. cyt., s. 24. 
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sytuację młodego pokolenia, sposób funkcjonowania w komunistycznej rzeczywistości 

polityczno-społecznej, ale także i na sztukę. Upomniał się o wyrozumiałość i wsparcie dla 

młodzieży ze strony starszych generacji, a także o moralne wzorce, tak potrzebne 

w niepewnych czasach: 

[…] nie doceniono, w jakich warunkach naprawdę żyje młodzież. […] Chodzi mi o warunki 

rzędu moralnego. I śmiem twierdzić, że młodzież polska, jak i zresztą młodzież wielu krajów 

Europy, żyje jeszcze w ciężkich i trudnych warunkach. Złożyło się na to wiele przyczyn: ponura 

spuścizna sanacji, okupacji hitlerowskiej, band UPA i NSZ; bałamutna agitacja kleru, a wreszcie 

i rodzina, najbliższe otoczenie, jakże często skłócone politycznie i światopoglądowo. [UW4 8–

9] 

Jak łatwo dostrzec, osobiste doświadczenia miesza tutaj Hłasko z przekonaniami 

ideologicznymi. Pisze wprost, że chce zostać „pisarzem-komunistą” i, puentując swój felieton, 

sięga po wyjęty wprost z nowomowy frazes: „Mamy także nadzieję, nadzieję partyjną, która 

staje się piękną pewnością […]” (UW4 18). Nie wiadomo jednak do końca, w jakim stopniu 

śmiałe deklaracje ideowe Hłaski odpowiadały jego faktycznym poglądom. Innymi słowy: czy 

podkreślana we wczesnej jego publicystyce fascynacja komunizmem nie stanowiła, 

przynajmniej po części, autokreacji młodego pisarza122. 

Ogólna wymowa jego felietonów z tamtego czasu pozwala przypuszczać, że raczej 

starał się Hłasko stronić od skrajnych deklaracji; możliwe, że był już wówczas świadomy 

złożoności świata, w jakim przyszło mu funkcjonować. Patrząc na nieco rewizjonistyczny 

wydźwięk tekstu przywołanego wyżej, trudno nie odnieść wrażenia, że dla jego 

dwudziestoletniego autora komunizm stanowił nie tyle cel sam w sobie, ile metodę, środek do 

osiągania rzeczy wyższych. Przewodni temat felietonu stanowi przecież krytyka 

zetempowskiego pisma „Dookoła Świata” – i to wcale nie za małą gorliwość ideologiczną, ale 

za sprzedawanie taniej sensacji zamiast bardziej wartościowych treści: 

Pragnę od razu oświadczyć, iż każdy szczery wysiłek budzi we mnie szacunek, bez względu 

na rezultat ostateczny. Ale pragnę oświadczyć także, że to, co piszę, piszę z całą nienawiścią do 

tandety, szmiry, bełkotu i marnotrawstwa. Do szkodliwych i kiepskich „ersatzów”, które podaje 

się zamiast rzeczy pięknych i czystych. […] 

Nie mam żadnej pretensji do tamtych: lecieli na pieniądze, zarabiali je, reszta była obojętna. 

Ale wielką pretensję mogę mieć do młodzieżowego pisma, pisma ZGZMP123, pisma, które 

w dziesiątym roku Polski Ludowej karmi szmirą i sensacją. Tak jak człowieka, tak i pismo 

obowiązuje etyka moralna, w dodatku pismo, które ma budować serca i umysły młodzieży. 

[…] kocham sprawy piękne i czyste, kocham sprawy, za które tracili ludzie życie, i kocham 

to, co ludziom żyć pomaga. Dzieje się wokół tyle pięknych rzeczy, że trudno je wszystkie 

przeżyć, widzieć, napisać o nich. Jako człowiek, który pragnąłby zostać w przyszłości pisarzem, 

                                                 
122 Mogłoby to wynikać z tego samego wyrachowania, jakim kierował się Hłasko, przedstawiając się Czeszce 

i Newerlemu jako człowiek pochodzący „z ludu”. Zabiegom autokreacyjnym pisarza poświęcony zostanie osobny 

fragment niniejszej pracy. 
123 Zarząd Główny Związku Młodzieży Polskiej, wydający wówczas szereg pism dla młodzieży, m.in. „Sztandar 

Młodych”, „Po Prostu” i „Dookoła Świata”. 
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pisarzem-komunistą, mam prawo wszelkimi środkami bić się o to. Mam prawo walczyć o to, 

żeby nasza młodzież miała teksty, opowiadania, wiersze, filmy, sztuki – jak najpiękniejsze. […] 

Rozmawiałem niedawno z pewnym towarzyszem […]. Mówił mi, iż od tłumaczenia tego, 

że jazz i barwny krawat są rzeczami bzdurnymi, trzeba zacząć najpierw. Nie zgadzam się. Nie 

można komuś pomóc, tłumacząc mu bzdurę drobniutkich akcesoriów jego życia, lecz trzeba 

wskazać rzeczy wielkie, dla których żyć i warto, i trzeba. 

Trzeba pamiętać, że ludzie pragną rzeczy wielkich. 

[…] Za pomocą sztuczek można wychować szkockiego teriera – nie człowieka, któremu 

trzeba pomóc w osiągnięciu prawdy i piękna. [UW4 7–18] 

Dość jasno wypowiada się Hłasko na temat faktycznych potrzeb młodych ludzi. Według niego 

młodzież dzisiaj „[…] chce prawd, za które warto oddać życie […]”, zastanawia się nad sensem 

i celem swojego istnienia, przeżywając przez to udręki i wątpliwości. Częściej niż 

o komunizmie wspomina autor o rzeczach „pięknych i czystych” – określenia te będą powracać 

w jego prozie wielokrotnie, począwszy od głośnych opowiadań z Pierwszego kroku 

w chmurach. Tu ubrane jeszcze w sztafaż ideowej walki o wspólną sprawę, zwiastują już nową 

jakość: nadchodzący zwrot ku rzeczom wielkim, takim jak czystość, piękno i prawda124. Na 

wartościach tych nowe pokolenie twórców miało wkrótce ufundować postulaty oderwania 

relacji międzyludzkich, sztuki i języka od ideologicznej determinacji. 

Gdy po kilku dziesięcioleciach zagląda się do felietonów pisanych przez Hłaskę 

w przededniu odwilży, przejawem logicznej niekonsekwencji mogą wydawać się wciąż 

entuzjastyczne wtręty ideologiczne: 

Teraz, jeśli nasze serca ustaną choćby na jedną chwilę w niepokoju – od tej chwili 

przestaniemy być komunistami. Jeśli jesteśmy komunistami, musimy mieć wielkie oczy: 

musimy mieć wiele oczu. Wsparci ogromną prawdą, musimy mówić o wszystkim, co wydaje 

nam się złe, i musimy się cieszyć, jeśli inni udowodnią nam, że popełnialiśmy omyłki tak czy 

inaczej osądzając. 

Mamy ogromną prawdę, ogromniejszą od wszystkich pomników i silniejszą od wszystkich 

mocy. Ona każe nam, abyśmy wobec wszystkiego pozostali niespokojni. [UW4 34] 

Pisarz dość osobliwie łączył wyobrażenie komunizmu z rozumieniem prawdy, na przemian to 

wyrażając przekonanie o słuszności ideologii, to nawołując do nieustannej ewaluacji działań 

jej młodych entuzjastów125. Tak być może wyobrażał sobie wówczas komunizm – jako 

szlachetne, pełne żarliwości dążenie ku dobru i prawdzie; nie fasadową, skostniałą ideę, lecz 

nieustannie otwartą na udoskonalanie filozofię życia126. Wykazanie błędu czy niekonsekwencji 

                                                 
124 Nie jest zapewne dziełem przypadku podobieństwo tego zestawienia do klasycznej w filozofii triady wartości, 

złożonej z dobra, piękna i prawdy. 
125 Według Jana Galanta sprzeczności te stanowią zjawisko dla tamtych czasów charakterystyczne. „Wynikają 

one ze starcia między potrzebą i możliwością mówienia o zakazanych do niedawna sprawach (chuligani, pisarstwo 

Dostojewskiego, literatura zachodnia), a pozostałościami po nawykach myślowych i zasadach wartościowania 

wszczepionych przez stalinowską propagandę.” J. Galant, dz. cyt., s. 26. 
126 Jak zauważa Galant, „[…] formułowana przez młodego pisarza krytyka systemu miała charakter jedynie, by 

tak rzec, reformistyczny czy, jak wtedy mówiono, rewizjonistyczny. Albowiem sprzeciw Hłaski budził nie sam 

ustrój z zapisaną w konstytucji przewodnią rolą partii i nie ideologia marksistowska, tylko sposób wcielania 

w życie ideałów socjalizmu”. Tamże, s. 27‒28. 
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nie świadczy wcale o ideowej zdradzie, lecz o dążeniu do coraz lepszych i wyższych celów. 

Dzisiaj brzmi to trywialne, ale warto pamiętać, że pisarz należał do pokolenia od wczesnych lat 

indoktrynowanego przez budowniczych nowego ustroju. Rozczarowanie reprezentantów tej 

generacji postępowało stopniowo i w sposób niejednorodny. 

[…] to, co zwykło się nazywać „odwilżą” czy przełomem 1956 roku, następowało powoli, 

zygzakiem; publikacje o charakterze zdecydowanie krytycznym sąsiadowały z deklaracjami 

ideowymi o stalinowskim jeszcze charakterze (przykładem może być opowiadanie Kazimierza 

Brandysa Nim będzie zapomniany, wydrukowane w „Nowej Kulturze” wkrótce po Poemacie dla 

dorosłych, a stanowiące niewybredną napaść na Czesława Miłosza)127. 

Felietony Hłaski z połowy lat pięćdziesiątych dają świadectwo takiej niespiesznej ewolucji 

ideowej autora; da się w nich dostrzec również świadectwo niejednorodności przemian 

następujących wówczas w społeczeństwie, nazywanych dziś umownie „przełomem 1956”. 

Odwilż i rozczarowanie 

Przełom ten zachodził stopniowo, począwszy od roku 1954, a symptomy zbliżających 

się zmian można było obserwować nawet wcześniej. Już w trzy miesiące po śmierci Stalina 

wybuchły w NRD masowe protesty robotnicze. Był to pierwszy raz, gdy w którymś z państw 

bloku wschodniego głos zabrała rozgoryczona niskim poziomem życia zbiorowość. 

Niespokojnie zrobiło się również na prasowych szpaltach: radziecka „Prawda” potępiła 

stalinowski kult jednostki, zaś polskie gazety coraz częściej podnosiły głosy krytyki wobec 

wprowadzonego przed paru laty modelu edukacji. Nadawane przez Radio Wolna Europa 

relacje podpułkownika Józefa Światły – dysydenta z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 

– obnażały mechanizm terroru stosowanego przez władze w Warszawie128. W coraz lepiej 

rozeznanym w swoim położeniu społeczeństwie zbiorowy entuzjazm zaczęła wypierać 

nieufność i świadomość powszechnego zakłamania129. Nawet zresztą wśród członków partii, 

w większości dopiero uświadomionych o skali politycznego terroru, narastało wzburzenie, 

toteż na naradzie centralnego aktywu w listopadzie 1954 roku „[…] po raz pierwszy 

zakwestionowano dotychczasowy sposób sprawowania władzy”130. 

Tymczasem środowisko literackie coraz częściej sygnalizowało niedoskonałość 

i niewystarczalność schematu narzuconego twórcom. Nierzadko dochodziło do tego przy okazji 

dyskusji krytycznych nad tekstami zwiastującymi nadchodzące zmiany obowiązującego stylu 

                                                 
127 Tamże, s. 24‒25. 
128 Por. T. Lubelski, Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945–1961, Kraków 2000, s. 109–110. 
129 Zob. J. Galant, dz. cyt., s. 9‒10. 
130 T. Lubelski, dz. cyt., s. 111. 
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pisania. Już jesienią 1953 roku wiele kontrowersji wywołał tekst pod tytułem Pamiętnik 

uczennicy, opublikowany na łamach „Nowej Kultury”131. Jego rzekomo szesnastoletnia autorka 

w silnie zindywidualizowanej pierwszoosobowej narracji – co wówczas samo w sobie było 

nowatorskie – łączyła osobliwie skrajnie różne porządki: dyskurs propagandy, mowę potoczną, 

konwencję romansową czy język młodzieży. Robiąc użytek z naiwności i rażącej niedojrzałości 

„ja” opowiadającego, pamiętnik obnażył bezsilność oficjalnej ekspresji wobec spraw 

prywatnych; poza tym w tekście dominuje nastrój tęsknoty za innym, bardziej różnorodnym 

i barwnym światem132. Optyka przyjęta przez domniemywaną autorkę obejmowała całość 

otaczającej rzeczywistości polityczno-społecznej, z silnym naciskiem na egzystencjalny punkt 

widzenia; ogólny pogląd na świat nie mógł się jednak obyć bez przełożenia na literaturę. Pod 

koniec 1953 roku, po części za sprawą przywołanej publikacji, dyskusje o potrzebie rewizji 

dotychczasowych schematów pisania zaczęły przybierać na intensywności. 

W artykule Zoilowe diagnozy i proroctwa („Życie Literackie” 1953, z dnia 13.12.) 

krakowski krytyk Ludwik Flaszen apelował o literaturę, której polityczne zaangażowanie 

wyrażać się będzie nie tylko w schematycznie odmalowanych konfliktach klasowych, ale także 

w warstwie psychologicznej i pogłębionym opisie rzeczywistości, a od tego powieści realizmu 

socjalistycznego były wtedy dalekie. Inny krytyk, Jerzy Lisowski, w dosyć przewrotny sposób 

upomniał się o tłumaczenia na język polski dzieł literatury powszechnej, zwłaszcza zachodniej. 

Pisał mianowicie, że nie sposób polemizować z ideologią kapitalistycznego świata, nie znając 

jego kultury (J. Lisowski, Kilka cierpkich uwag, „Nowa Kultura” 1954, z dnia 4.07.)133. 

W roku 1954 rodzime życie kulturalne zaczęło nabierać rozpędu. Powstawało wiele 

teatrów studenckich – wśród nich słynne STS i Bim-Bom, z Osiecką, Cybulskim, Kobielą czy 

Fedorowiczem134. Niewielkie sceny tych amatorskich instytucji nie wzbudzały większego 

zainteresowania władz PRL, co miało swoje przełożenie na swobodę wypowiedzi młodych 

satyryków. 

Inicjatorów przyszłego STS-u nakręcał natomiast właśnie niepokój. Pokoleniowy bunt 

wobec totalitarnego reżimu, narzuconej władzy i zakłamanej ideologii, która wpływała na życie 

codzienne w kraju nad Wisłą, kształtując mentalność jego mieszkańców. Scena dawała 

młodzieży uniwersyteckiej szansę zamanifestowania własnego stanowiska wobec najbardziej 

niepokojących kwestii światopoglądowych, społecznych czy politycznych135. 

Z wydarzeń teatralnych połowy lat pięćdziesiątych warto wymienić premierę Łaźni 

autorstwa, zakazanego dotychczas w kraju, Włodzimierza Majakowskiego w Teatrze Nowym 

                                                 
131 Zob. tamże, s. 109; por. Pamiętnik uczennicy, „Nowa Kultura” 1953, nr 48, s. 3‒4. 
132 Zob. I. Kurz, dz. cyt., s. 27‒28. „Pamiętnik okazał się świadectwem kuriozalnej mieszaniny tradycyjnego 

wychowania, odwiecznych tęsknot i potrzeb okresu dojrzewania – z pedagogiką stalinowską”. T. Lubelski, dz. cyt., 

s. 110. 
133 J. Galant, dz. cyt., s. 10. 
134 Zob. tamże, s. 10‒11. 
135 P. Szlachetko, J. R. Kowalczyk, STS. Tu wszystko się zaczęło, Warszawa 2014, s. 12. 
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w Łodzi (grudzień 1954)136. Twórcy filmowi natomiast dopiero zaczynali nieśmiało 

przełamywać wzorce socrealistyczne, najczęściej nawiązując do włoskiego neorealizmu, czego 

pierwsze ślady noszą: Celuloza Jerzego Kawalerowicza, Godziny nadziei Jana Rybkowskiego 

i Pokolenie Andrzeja Wajdy137. Z innych istotnych przejawów życia kulturalnego trzeba 

wyróżnić Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń oraz Ogólnopolską 

Wystawę Młodych Plastyków w Arsenale (lato 1955)138. Te dwa doniosłe wydarzenia 

oddziaływały przede wszystkim na świadomość ludzi dopiero wchodzących w dorosłość. 

„W kontaktach z obcokrajowcami – pisze Jan Galant o festiwalu – wielu młodych ludzi 

zobaczyło nagle zakłamanie i pustkę oficjalnej nowomowy”139. Natomiast na wystawie 

w Arsenale duża część odbiorców mogła po raz pierwszy zetknąć się z malarstwem 

nierealistycznym, skrajnie różnym od sztuki propagowanej przez komunistyczne władze140. 

Wśród coraz liczniejszych i coraz bardziej dynamicznie postępujących przemian 

w życiu kulturalnym owego czasu bardzo ważnym wydarzeniem okazała się publikacja 

Poematu dla dorosłych Adama Ważyka. Wiersz ukazał się na pierwszej stronie „Nowej 

Kultury” (1955, nr 34) i z miejsca wywołał skandal. 

Stanowił on świadectwo generalnego zwątpienia w słuszność ideologii, w doskonałość 

recept aplikowanych społeczeństwu przez specjalistów od propagandy, mówił o niszczeniu 

podstawowej ludzkiej godności w imię realizacji kolejnych sztandarowych inwestycji 

socjalizmu. Naiwna perspektywa widzenia rzeczywistości przyjęta przez podmiot liryczny 

wiersza pozwoliła autorowi zdemaskować absurdalność i grozę kanonu prawd oficjalnych141. 

Chociaż wolta Ważyka – dotychczas gorliwego piewcy stalinizmu – spotkała się 

z potępieniem ze strony wielu środowisk142, fala zmian w życiu społecznym i kulturalnym i tak 

już nabierała rozpędu, porywając ze sobą kolejne instytucje. Szybko na czele tego ruchu znalazł 

się tygodnik „Po Prostu”143, w którym Marek Hłasko kierował działem literackim oraz 

publikował felietony. Dla młodego pisarza, dojrzewającego w zetempowskiej atmosferze 

optymizmu, nadszedł czas rewizji i przewartościowań. „Literatura dziesięciolecia 

[…] z prawdą o pracy rozminęła się chyba na zawsze” (UW4 23) – pisał w maju 1955. Oprócz 

Lewantów Brauna żadna z wydanych w Polsce powieści produkcyjnych, zdaniem Hłaski, 

„[…] nie przekazuje prawdy o pracy człowieka […]” (UW4 22). Sam pisarz starał się ową 

                                                 
136 Zob. J. Galant, dz. cyt., s. 11. 
137 Zob. T. Lubelski, dz. cyt., s. 116–117. 
138 Zob. J. Galant, dz. cyt., s. 11‒12. 
139 Tamże, s. 12. Por. I. Kurz, dz. cyt., s. 34‒37. 
140 Zob. J. Galant, dz. cyt., s. 13. 
141 Tamże, s. 13. 
142 Zob. tamże, s. 14. 
143 Zob. tamże, s. 16. 
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prawdę ukazać w opublikowanych nieco wcześniej na łamach „Nowej Kultury” Robotnikach – 

opowiadaniu zdecydowanie polemicznym wobec „produkcyjniaków”. 

Nie tylko jednak pracę, o której przyjdzie niebawem powiedzieć więcej, chciał Hłasko 

widzieć w najbardziej wiernym przedstawieniu. Od pisarzy oczekiwał znacznie więcej: 

domagał się literatury „[…] spraw ostatecznych, spraw poszukiwania, spraw honoru i godności, 

spraw wielkiego wyboru” (UW4 30–31), dającej jak najprawdziwsze świadectwo 

o fundamentach ludzkiej egzystencji. W tekście O niespokojnych sercach zwrócił uwagę na to, 

że twórczość najnowsza takich aspiracji nie spełnia: 

Literatura dziesięciolecia stworzyła kilka prawdziwych postaci ludzkich i my często 

w naszych myślach zwracamy się do nich, lecz nie stworzono dotąd bohatera rewolucji, bohatera 

ciągłej walki; nie ma dotąd w naszej współczesnej literaturze człowieka, który pomagałby nam 

żyć i przeszkadzał wtedy, kiedy chcemy postąpić inaczej niż on. 

[…] I czy może nam się ktoś dziwić, że często ułamka prawdy o życiu, miłości czy śmierci 

szukaliśmy dla siebie w monologach bohaterów Szekspira, w bełkocie ludzi Dostojewskiego, że 

cierpiąc szukaliśmy prawdy naszego życia u Wertera, że szukaliśmy jej w pesymizmie 

bohaterów Żeromskiego. Podczas gdy nasi pisarze mówili nam o swych miłościach, jakie 

przeżyli w słonecznej młodości przed laty – my traciliśmy nasze dziewczyny, nasze matki 

odwracały się od nas, gdyż nie chcieliśmy uznać Boga, a nasi ojcowie wyrzucali nas z domu 

i przeklinali na drogę, gdyż bardziej kochaliśmy życie od bomb atomowych. [UW4 31–34] 

Jako najważniejsza, najbardziej podstawowa zasada twórcza jawi się w tej koncepcji kategoria 

prawdziwości, silnie związana z egzystencjalnym aspektem odbioru sztuki. Prawda w utworze 

literackim, której domaga się Hłasko, ma pełnić funkcję spoiwa między egzystencją a dziełem, 

przenosząc na stronice książek wszystko, co w codziennym życiu jest tak naprawdę 

najistotniejsze – nie puste idee ani abstrakcyjne problemy, lecz konkretne sytuacje, realne 

przeżycia, doświadczenie żywego człowieka. Dopiero tak „prawdziwie” pisana literatura może 

zaspokajać w czytelniku jedną z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb: głód poznania 

prawdy o świecie i człowieku144. 

Należy pamiętać, że był to czas, kiedy powszechne zakłamanie objawiało się nie tylko 

w propagandzie i oficjalnie aprobowanej literaturze. Następowała przecież także modernizacja 

języka używanego przez ludzi na co dzień: dotychczas obowiązujące słowa i znaczenia 

przekształcano ze względów ideologicznych145. Nowomowa miała podporządkować 

komunikację werbalną przewartościowaniom ideowym, korygującym wektory rozumienia 

kwestii fundamentalnych. Zresztą w świadomości sprowadzonego do pozycji 

lumpenproletariackich narodu sprawy te ulegały dewaluacji nawet bez szczególnego 

zaangażowania władz politycznych. Tymczasem ludzie wchodzący w dorosłość poszukiwali 

moralnego oparcia w ustabilizowanej hierarchii wartości. Dlatego też uwagę wywodzących się 

                                                 
144 Por. tamże, s. 25. 
145 Por. M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków 2009, s. 11‒33. 
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z tego pokolenia literatów szybko skupiły na sobie coraz wyraźniej dostrzegalne antynomie: 

doktryny i rzeczywistości, jednostki i świata, języka i desygnatu146, a także przestrzeni 

prywatnej i publicznej147. 

W tej sytuacji generacja nazywana dzisiaj „pokoleniem październikowego przełomu” 

wypracowała swoisty, całkiem spójny typ postawy. Był to model na tyle skonkretyzowany, aby 

można było mówić o wyraźnej odrębności tego pokolenia, a nawet o jego własnej mitologii. 

Opisane przez Błońskiego, w eseju Zmiana warty, mity odrębności i nieszczęścia, mity 

erotyczne oraz mit lumpa – a więc zasadnicza treść owej mitologii – mają rodowód z gruntu 

egzystencjalny i sytuują się daleko od wyideologizowanych postulatów socrealizmu148. Głos 

młodego pokolenia często woła o sprawy z pozoru proste – dach nad głową, stabilne 

zatrudnienie, lojalnych kolegów, wierne dziewczyny – ale w istocie pod płaszczem problemów 

codziennej egzystencji kryją się konkretne potrzeby ideowe, dotyczące przede wszystkim 

sposobu rozumienia rzeczywistości. Ponieważ generacja ta wychowała się w epoce szybko 

postępujących i sięgających daleko przewartościowań, przyszło jej dotkliwie odczuć 

niepewność paradygmatów poznawczych. Dlatego młodzi twórcy tak wiele miejsca w swojej 

sztuce poświęcali problemom związanym z kategorią prawdy, przyjmując jednocześnie 

pozycję świadków149 czyniących „wyznanie dwudziestoletnich”150 o otaczającym świecie. 

Porzucili też środki wyrazu należące do języka oficjalnego na rzecz mowy potocznej, mającej 

stwarzać wrażenie autentyczności151. Uładzone, wyidealizowane obrazki zastąpili dosadnym, 

skłaniającym się ku naturalizmowi opisem152.  

Jak już wspomniano, zjawisko określane dziś pojęciem odwilży nie zachodziło jednak 

w sposób liniowy. Wciąż były to czasy wielkiej niepewności – nikt przecież nie wiedział, do 

czego ostatecznie te dynamiczne zmiany doprowadzą. Presję dało się odczuć z obydwu stron. 

Jak pisze Wojciech Wielopolski, „dramatyczne dzieje walki o popularność wplątane są 

w Historię, a gra marzeń i zawodów, nadziei i klęsk […] decydowała o kształcie literackich 

komunikatów. Pisarze znajdowali się pod presją sił zewnętrznych, wśród przeciwstawnych 

                                                 
146 Zob. J. Jarzębski, W Polsce…, dz. cyt., s. 110. 
147 Zob. tamże, s. 115. 
148 Por. J. Błoński, Zmiana warty, [w:] tegoż, Odmarsz, Kraków 1978, s. 24‒58. Warto zaznaczyć, że odwilżowa 

kontestacja młodych pisarzy miała charakter cywilizacyjnego, obyczajowego i artystycznego buntu przeciwko 

autorytarnemu społeczeństwu; nie utworzyli oni politycznej opozycji, co miało stać się dopiero udziałem 

młodzieży występującej przeciw władzom w 1968 roku. Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 175–176. 
149 Zob. T. Lubelski, dz. cyt., s. 112. 
150 Zob. tamże, s. 114. 
151 Por. W. Wielopolski, Młoda proza polska przełomu 1956, Wrocław 1987, s. 146‒155; por. M. Głowiński, 

Nowomowa i ciągi dalsze…, dz. cyt., s. 71‒74. 
152 Zagadnienie języka używanego przez odwilżowych twórców, a także sposobu, w jaki konstruowali świat 

przedstawiony, zostanie rozwinięte w dalszej części pracy. 
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tendencji politycznych”153. W literackich wystąpieniach około roku 1956 tyleż było kontestacji, 

ile kontynuacji różnych aspektów pisarstwa socrealistycznego, wraz z jego słabościami: 

Odruch ozdrowieńczy nosi również cechy stadne, gettowe i traktowany jest po części jako 

rozgrywki wewnątrzśrodowiskowe czy personalne. Zdradza więc ten sam zamęt moralny, brak 

hierarchii wartości, trwalszych podstaw myślowych, który tkwił u podstaw uległości 

socrealistycznej154. 

Nawet debiutancki tom Hłaski łączy w sobie gorzką krytykę stalinowskiej rzeczywistości 

z elementami socrealistycznej poetyki i ideową ciągłością – jako główny problem jawi się tu 

nie tyle sam fakt funkcjonowania komunizmu, ile sposób jego implementowania, 

nieprzynoszący poprawy warunków życia codziennego. Tym niemniej recenzenci dostrzegli 

w Pierwszym kroku w chmurach również napięcie ideowe: „[…] problem utraconego 

światopoglądu, problem protestu i zawodu, które zmierzają w kierunku nihilizmu”155. W kilku 

opowiadaniach przewija się problem zderzenia ideowych przekonań z ich rozczarowującą 

realizacją. Nierzadko gorzkie słowa padają z ust bohaterów drugoplanowych, jakby autor 

próbował się asekurować przed ewentualnymi atakami natury politycznej. Tak dzieje się 

w Ślicznej dziewczynie, gdzie jeden z przechodniów mówi: 

– Kiedy siedziałem przed wojną swoją dziesiątkę […] to marzyłem, że jak skończy się 

walka, tak będą właśnie wyglądać nasze dziewczyny. […] Byłem naiwniakiem i w taki mniej 

więcej sposób wyobrażałem sobie komunizm. Dopiero jak mi zatańczyli po żebrach, moja wizja 

się nieco zmieniła. [BN 159] 

Rozczarowanie komunizmem mogło jednak stać się udziałem ludzi nieco starszych 

i o bogatszym zasobie życiowych doświadczeń niż Hłasko i jego rówieśnicy – tacy też właśnie 

bohaterowie głoszą na kartach Pierwszego kroku w chmurach ideologiczne zwątpienie. Młodzi 

skupieni są raczej na trudzie codziennej egzystencji, wyrażają potrzebę zmieniania świata na 

lepsze; najbardziej niepożądanym stanem jest dla nich stagnacja. Pisarz zdawał sobie sprawę 

z sytuacji, w jakiej znalazło się jego pokolenie, i sam też okazywał coraz większe 

zniecierpliwienie. Dobitnie dał temu wyraz w artykule pod tytułem Bohaterowie są znużeni, 

opublikowanym na łamach „Obywatela Warszawy” w czasie, gdy do rąk czytelników trafiał 

właśnie jego debiutancki tom: 

Oni są znużeni; dwudziestoletni bohaterowie socjalizmu, którzy wojnę znają z opowiadań, 

kiepskich filmów i książek; głód – z relacji ludzi którym nigdy się nie wierzy; dla których takie 

słowa jak „strajk”, „więzienie” są tylko nic nieznaczącymi pojęciami; pokolenie wychuchane 

i wydmuchane w inkubatorach rewolucji; pokolenie, które w istocie miało wszystko począwszy 

od stypendiów, a skończywszy na dziwkach i knajpach; pokolenie, w które władowano miliardy 

złotych; pokolenie o bezgranicznych wprost przywilejach – choć w to nigdy nie uwierzą – jest 

zmęczone, przeżywa kolosalny katzenjammer. Wystarczyło kilka przykrych, bolesnych prawd 

                                                 
153 W. Wielopolski, dz. cyt., s. 5. 
154 T. Drewnowski, dz. cyt., s. 133. 
155 Zob. Z. Florczak, Kroki w chmury, „Nowa Kultura” 1956, nr 38, s. 2. 
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które odsłoniła historia; wystarczyło kilka lat trudów, które są jednak kaszką z mleczkiem 

w porównaniu z tym, co mieli ludzie radzieccy podczas pierwszych pięciolatek; wystarczyło 

kilka klęsk, wystarczyło, aby słusznie rozwalono mit Wielkiego Nauczyciela, a pokolenie upadło 

bez sił na mordę. Pokolenie jest skacowane i zmęczone; pokolenie czuje się oszukane przez 

rewolucję156. 

Ta gorzka refleksja o sytuacji pokolenia, prowadzona niejako z pozycji zewnętrznego 

obserwatora, dotyczyła również samego Hłaski, który do tej generacji należał. Choć jednak 

pęknięcia na jego światopoglądzie stopniowo się pogłębiały, wciąż jeszcze nawoływał 

reformistycznym tonem: „A może by im tak pomóc zrozumieć życie i czas? Może by im 

w końcu wytłumaczyć, gdzie żyją i w czym uczestniczą? Może by ich tak wreszcie nauczyć 

czegokolwiek choć o rewolucji – w sposób mądry i prawdziwy?”157. Z czasem oczywiście hasła 

takie jak „komunizm” czy „rewolucja” padały coraz rzadziej w wypowiedziach pisarza. Na 

łamach „Panoramy” z roku 1957158 Hłasko odżegnywał się od ideologicznych powinności, 

deklarując, że „nie obowiązuje go wiara w nic”. Chciał już tylko pisać jak najlepiej i jak 

najpiękniej o „sprawach czystych i świętych”. 

Ledwo życie kulturalne w Polsce zdołało nieco otrząsnąć się ze zgrzebnej atmosfery 

stalinizmu, w roku 1956 sytuacja polityczno-społeczna zaczęła na powrót gęstnieć. W czerwcu 

doszło w Poznaniu do zamieszek robotniczych, które krwawo stłumiły pancerne oddziały 

wojska. Był to pierwszy tego typu protest w PRL i od razu o tak dramatycznym przebiegu. 

„Można rzec – pisze Galant – że właśnie wtedy władza ludowa oficjalnie utraciła niewinność. 

Czołgi na ulicach Poznania wielu ludzi pozbawiły zapewne złudzeń co do możliwości 

dokonania w kraju jakiejkolwiek zmiany […]”159. Poza tym powszechna dezinformacja 

w związku z wydarzeniami w Wielkopolsce obnażała stopień zakłamania oficjalnych 

komunikatów160. 

Później przyszedł październik, a z nim przyspieszony zmierzch odwilży. Zadecydowały 

o tym fakty polityczne: rewolucja na Węgrzech, którą obserwowano z trwogą i nadzieją, groźba 

radzieckiej interwencji zbrojnej w Polsce i wreszcie VIII plenum PZPR, po którym Gomułka 

w pamiętnej mowie przed Pałacem Kultury i Nauki apelował o „koniec wiecowania”161. I to 

już rzeczywiście był koniec. Po latach Hłasko podsumowywał następstwa odwilży: 

Po 1956 roku ludzie przestali wierzyć w jakąkolwiek zmianę na lepsze. Oczywiście, terror 

policji politycznej zelżał nieco, pozwolono ludziom podróżować za granicę, znowu można 

                                                 
156 M. Hłasko, Bohaterowie są znużeni, „Obywatel Warszawy” 1956, nr 5, s. 12. 
157 Tamże. 
158 Zob. tenże, Zły człowiek prosi o głos, „Panorama” [dodatek] 1957, nr 22, s. 3. 
159 J. Galant, dz. cyt., s. 20. 
160 Zob. tamże. 
161 Zob. tamże, s. 20‒22. 
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malować abstrakcyjne obrazy – lecz demokracja, jaką sobie Polacy wymarzyli, jest dzisiaj tak 

samo odległa jak w roku 1950. Nastał czas wielkiej nudy162. 

Wydaje się, że z dramatyzmu odwilżowych przemian w Polsce zdał sobie Hłasko w pełni 

sprawę dopiero na emigracji. Wyjazd z ojczyzny w lutym 1958 roku całkowicie zmienił życie 

pisarza: na Zachodzie uznano go uciekiniera z totalitarnej kaźni – co w społeczeństwach 

demokratycznych budziło ogromną ciekawość – w kraju zaś szybko okrzyknięto go zdrajcą. 

Duża w tym zasługa samego Hłaski, który w wywiadach udzielanych zachodnim mediom nie 

szczędził gorzkich słów pod adresem komunistów163. Z jednej strony był już ich ideologią 

głęboko rozczarowany, z drugiej – kontakt z zupełnie inną rzeczywistością mógł go do tej 

krytyki dodatkowo zachęcać. Na głębszy rozrachunek pisarza z komunizmem trzeba było 

jednak poczekać do połowy lat sześćdziesiątych. Wiele uwag na ten temat zawarł on w esejach 

pisanych dla tygodnika „Die Weltwoche” oraz w Pięknych, dwudziestoletnich. W swojej quasi-

autobiografii nazwał Polskę „krajem okupowanym” (UW5 68), co oddaje skalę 

przewartościowania, jakie dokonało się w jego światopoglądzie od momentu książkowego 

debiutu. 

Warto jeszcze zaznaczyć, że na fali odwilży Markowi Hłasce udało się nie tylko 

dołączyć do grona najpopularniejszych pisarzy połowy lat pięćdziesiątych. Ważną jego 

zdobyczą z tego okresu jest zasadnicze ukształtowanie hierarchii aksjologicznej, jaka już na 

stałe zdominowała jego sposób myślenia. Właśnie w tych latach w autorze Pierwszego kroku 

w chmurach wykształcił się ostatecznie głód autentyzmu, czy inaczej: prawdziwości, 

szczerości, czystości. Te wartości Hłasko łączył wówczas najczęściej z miłością, którą 

konsekwentnie uważał za kluczowe zagadnienie swojej twórczości (zob. UW5 142)164. 

Jednocześnie wzrastała ranga wolności, która – co interesujące – w dziełach pisarza stanowiła 

jedną tylko z ważniejszych wartości, natomiast w jego życiu miała prawdopodobnie znaczenie 

nadrzędne165. 

To wszystko, co wydarzyło się w czasie odwilży, pozostawiło jeszcze jeden ważny rys 

na psychice i twórczości autora Pięknych, dwudziestoletnich. Dla wielu odbiorców jego dzieł 

                                                 
162 M. Hłasko, Film powojenny w Polsce, przeł. K. Bodanko, „Zeszyty Literackie” 1991, nr 33, s. 88. 
163 Np. w wywiadzie dla francuskiego pisma „Figaro Littéraire” przedstawił Hłasko dramatyczny obraz życia 

w komunistycznej Polsce. Przy okazji podał kilka zupełnie zmyślonych informacji na temat swojej biografii, jak 

choćby to, że nie skończył żadnej szkoły i zaczął pracować w wieku 13 lat. Zob. Collector [J. Sakowski], Hłasko 

w Paryżu, „Wiadomości” [Londyn] 1958, nr 19, s. 5. 
164 Zob. Co sądzą dwaj krytycy…, dz. cyt., s. 4. 
165 Według Agnieszki Osieckiej, która była przez pewien czas narzeczoną Hłaski, deklarowana przez niego 

aksjologiczna nadrzędność miłości nie wykraczała poza ramy jego pisarstwa. Historia jego życia i podejmowanych 

przez niego decyzji wskazuje, że dla niego osobiście najważniejsza była tak naprawdę wolność. Zob. Piękny 

dwudziestoletni, reż. A. Titkow, Polska 1986. 
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jest to czynnik, który „zrobił” Hłaskę – przynajmniej takiego, jakiego znają najliczniejsi: 

rozczarowanego i rozgoryczonego. 

Przebieg wydarzeń z lat 1954–1957 pokazuje, jak zmieniały się (lub jak mogły się zmieniać) 

społeczne nastroje: od strachu, przez nadzieję i euforię, do rozczarowania. Wydaje mi się, że 

doskonałym barometrem owych nastrojów, zapisem ich ewolucji, są krajowe opowiadania autora 

Pierwszego kroku w chmurach. Podlegają one bowiem temu samemu ciśnieniu i doskonale 

ilustrują stan społecznego samopoczucia. Dlatego uważam, że twórczość Marka Hłaski to zapis 

postępującego rozczarowania, obejmującego coraz większy obszar faktów, uczuć, prawd. I jest 

to obserwacja, która odnosi się do jego całego, nie tylko krajowego, dorobku166. 

Trudno odmówić Galantowi racji w tym stwierdzeniu, nie zapominając wszakże o wadze 

wcześniejszych doświadczeń pisarza, szczególnie z okresu wojny. Podobnie zdaniem 

Jarzębskiego – nawet emigracyjne potyczki Hłaski z „demonem nihilizmu” ufundowane 

zostały na gruncie jego młodzieńczych przeżyć i mogły stanowić swego rodzaju ekwiwalent 

rozrachunku literata ze stalinizmem167. Począwszy od opowiadań z debiutanckiego tomu, 

specyficzne rozgoryczenie pobrzmiewało w jego twórczości już do końca, a rozczarowanie – 

z początku może nawet bardziej nieudaną odwilżą niż komunizmem – ufundowało 

pokoleniowy mit, który dla pisarstwa „chłopaka z Marymontu” stał się jedną z najbardziej 

charakterystycznych właściwości. 

Prawda o pracy 

W kontekście doktrynalnych założeń realizmu socjalistycznego oraz literackich prób 

jego przełamywania nie sposób pominąć tematu pracy, uczynionego przez komunistów 

centralnym problemem sztuki. To zagadnienie znał Hłasko bardzo dobrze z własnego 

doświadczenia. Zatrudnienie zmieniał często, ale jednocześnie nie poszukiwał najłatwiejszych 

zajęć. Ciągnęło go ku pracy w trudnych warunkach, wśród ludzi o twardych charakterach. 

Wiele prawdy jest w stwierdzeniu, że „towarzystwo facetów w przepoconych podkoszulkach, 

pijanych od rana, tyrających w słońcu izraelskiej pustyni to był klimat, który «robił» 

literaturę”168. U Hłaski takie warunki „robiły” znacznie więcej niż literaturę. Budowały cały 

jego wizerunek, zapewne podnosiły też jego samoocenę, a wreszcie – utrwalały jego legendę. 

                                                 
166 J. Galant, dz. cyt., s. 23. 
167 Zob. J. Jarzębski, W Polsce…, dz. cyt., s. 107. 
168 G. Maciejewski, dz. cyt., s. 225. 
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Pierwsze kroki w życiu zawodowym przyszły pisarz stawiał we Wrocławiu169. Niedługo 

po ukończeniu lat szesnastu zatrudnił się w charakterze gońca w Stoczni Rzecznej, a w połowie 

roku 1950 był już kierowcą w Centrali Rybnej170. Jak relacjonuje Andrzej Czyżewski, zadarł 

wówczas Hłasko „z tak zwaną socjalistyczną dyscypliną pracy”, w efekcie czego w połowie 

listopada musiał znaleźć sobie nowe zajęcie171. Został zatrudniony jako pomocnik kierowcy 

przy zwózce drewna w bazie PAGED w Bystrzycy Kłodzkiej172. W tym dosyć krótkim okresie 

– trwało to raptem sześć tygodni – w psychice przyszłego pisarza zaczęły zachodzić duże 

zmiany: 

Sześć tygodni pracy, daleko od domu. Tylko sześć i aż sześć. Kiedy się czyta Następnego 

do raju, odnosi się wrażenie, że autor pędził całe życie przy wywózce drewna z lasu, tak 

plastyczne i sugestywne są opisy miejsc, wrażeń i doświadczeń. Jednak sześć tygodni dla 

rozpieszczonego inteligenckiego maminsynka, który tylko udaje zabijakę, chojraka i silnego 

mężczyznę, to szmat czasu. Wrażliwy chłopak został skierowany do trudnej i niebezpiecznej 

pracy w dzikiej i pustej okolicy, dostał się pomiędzy bardzo różnych i bardzo dorosłych w swych 

doświadczeniach ludzi173. 

W 1951 roku wraz z matką i ojczymem powrócił Hłasko do Warszawy, gdzie pracował 

w przedsiębiorstwach związanych z transportem. Zazwyczaj zasiadał za kierownicą, choć 

zdarzyło mu się też pełnić funkcję referenta zaopatrzenia174. W kwietniu został zatrudniony jako 

kierowca w zakładzie Metrobudowa. Tam właśnie, wyznaczony na zakładowego 

korespondenta „Trybuny Ludu”175, po raz pierwszy zetknął się z dziennikarstwem176. 

W międzyczasie rozpoczął też prace nad tekstami literackimi, czego pierwsze owoce przedłożył 

do zaopiniowania Bohdanowi Czeszce pod koniec roku 1952177. Przygodę z zawodem 

kierowcy zakończył Hłasko na przełomie marca i kwietnia 1953 roku178, kiedy odszedł 

                                                 
169 Bardziej szczegółowe informacje o zawodowych losach Marka Hłaski w okresie krajowym zawiera studium: 

M. Gołąb, „Nie ma prawdy o trudzie ich pracy”. O pełnym zawodów życiu Marka Hłaski, [w:] „Sto metrów 

asfaltu”…, dz. cyt., s. 316–336. 
170 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XVII. 
171 Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 97‒98. 
172 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XVII. 
173 A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 99. 
174 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XVII. 
175 Niejasne są okoliczności, w jakich wytypowano Hłaskę do pełnienia tej funkcji. Czyżewski przypuszcza, że 

podstawowym motywem „[…] było po prostu to, że należał do niewielu w firmie, którzy w ogóle umieli 

posługiwać się słowem pisanym”. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 110. Sprawa mogła być 

jednak bardziej złożona. W jednym z wywiadów sam zainteresowany przyznał, że zmuszono go do współpracy 

szantażem: za brak zgody groziło mu „zsadzenie” z samochodu. Zob. J. Cieszewski, Młodość jak z Londona, 

„Panorama” 1957, nr 10, s. 11. 
176 Zob. T. Stankiewicz-Podhorecka, dz. cyt., s. 12‒13. 
177 Po dokonaniu poprawek tekst ten opublikował Hłasko w odcinkach na łamach „Sztandaru Młodych” 

z kwietnia 1954 roku. Miesiąc później opowiadanie zostało wydrukowane – pod tytułem Baza Sokołowska – 

w „Almanachu Literackim”, w zapowiedziach i dyskusjach określanym jako „Almanach Młodych”. 

Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 104‒108, 572; J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XVIII. 
178 Andrzej Czyżewski wskazuje dzień 30 marca, natomiast według Joanny Pyszny nastąpiło to dopiero 

w kwietniu. Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 120; J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XVIII. 
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z Przedsiębiorstwa Transportowego MHD w Warszawie. Wtedy też zdecydował poświęcić 

swoje życie pisarstwu179. Otrzymał kilkumiesięczne stypendium twórcze ze Związku Literatów 

Polskich i przeprowadził się do Wrocławia, aby tam dopracować swój debiutancki utwór180. 

Pisane w zbliżonym czasie Baza Sokołowska i Sonata marymoncka zawierają mniej 

treści autobiograficznej, niż wydawało się ich pierwszym czytelnikom181. Już jako początkujący 

pisarz Hłasko zdawał sobie sprawę z oczekiwań środowiska literackiego i „[…] nie chciał, aby 

okazało się, że te barwne knajackie opowieści pisze człowiek wychowywany na grzecznego 

chłopczyka, urodzony w inteligenckim domu, mieszkający w «dobrych» dzielnicach”182. Tę 

„mistyfikację o chłopaku z Marymontu” podchwycił Igor Newerly, przedstawiając debiutanta 

we wstępie do Almanachu Młodych: 

Wiek – 20 lat, wykształcenie – szkoła podstawowa i rok mechanicznej, zawód, kierowca 

samochodowy. 

Przyniósł – pamiętam – opowiadanie z życia bazy transportowej. Starannie przepisany 

maszynopis wyjął zza pazuchy ostrożnie, by nie ubrudzić czarnymi od smarów paluchami […]. 

Pociągnął swoją ciężarówką do Jeleniej Góry, a myśmy w Komisji Młodzieżowej czytali. 

[…] 

Po trzech miesiącach przyniósł maszynopis Syberii – o chłopaku z Marymontu, dzieje jego 

włóczęgi, bo to dobrze znał, sam się włócząc właściwie od 13 roku życia183. 

Prawdopodobnie w tamtym właśnie momencie zaczęła rodzić się legenda o pisarzu 

wywodzącym się z ludu, włóczędze i awanturniku – i niemały był w tym udział samego 

Hłaski184. Tymczasem nie dość, że pochodził on z inteligenckiej rodziny, to jeszcze na 

przełomie lat 1953–1954 zupełnie zmieniła się jego sytuacja zawodowa. W momencie, gdy 

zaczęto o nim więcej mówić, nie był już kierowcą ani robotnikiem, choć właśnie z tego typu 

zajęciami go kojarzono. Zagłębiał się stopniowo w świat sztuki literackiej; na dodatek jesienią 

1954 roku został publicystą „Po Prostu”, gdzie dwa lata później miał już pełnić funkcję 

redaktora działu prozy185. 

Do wyjazdu z Polski poświęcił się Hłasko przede wszystkim twórczości literackiej. 

Publikował kolejne opowiadania i pisał scenariusze filmowe, wciąż też zajmował się 

                                                 
179 Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 121. 
180 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XVIII. 
181 Po dziś dzień badacze są w tej kwestii podzieleni, choć wciąż zdaje się dominować pogląd o daleko sięgającej 

inspiracji autobiograficznej Bazy Sokołowskiej. Por. tamże, s. XXXVI. 
182 A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 127. Do autokreacji tej mógł Hłaskę nakłonić Stefan Łoś, 

prezes wrocławskiego oddziału ZLP. „Za radą prawdopodobnie Stefana Łosia młody adept prezentuje się zarówno 

Czeszce, jak i Igorowi Newerlemu jako niewykształcony szofer, który w wolnych chwilach od prowadzenia 

samochodu próbuje opisać swoje życie. Jest to ewidentna mistyfikacja, jednakże bardzo wtedy na czasie. Zasługa 

odkrycia nowego, proletariackiego talentu spadała przecież i na odkrywców. A tych chciało być wielu”. Tamże, 

s. 108. 
183 Tamże, s. 141. 
184 Zob. tamże, s. 142. 
185 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XVIII–XIX. 
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dziennikarstwem. Działalność publicystyczną po opuszczeniu ojczyzny kontynuował 

w izraelskim dzienniku „Maariv”186. Aby się jednak na Bliskim Wschodzie utrzymać, 

podejmował dorywczo – i nielegalnie, bo posiadał jedynie wizę turystyczną – różne prace 

fizyczne: w hucie szkła, firmie mierniczej, na budowie187. W Izraelu przebywał od stycznia 

1959 do sierpnia 1960 roku oraz przez kilka miesięcy roku 1961; kolejne lata spędził głównie 

w krajach europejskich: Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoszech 

i Francji188. W Europie próbował utrzymać się przede wszystkim z pisania. Publikował kolejne 

utwory, tworzył scenariusze filmowe, a od 1965 roku współpracował ze szwajcarskim 

tygodnikiem „Die Weltwoche”189. 

Po krótkim pobycie we Francji, gdzie pracował w paryskiej telewizji190, w 1966 roku 

przeniósł się Hłasko do Stanów Zjednoczonych. Próbował zatrudnić się w Hollywood – bez 

powodzenia, ale mimo to pozostał w Kalifornii, gdzie utrzymywał się z dorywczych zajęć191. 

Znów były to ciężkie, fizyczne prace, początkowo też, tak jak w Izraelu – bez pozwolenia na 

zatrudnienie192. Zamieszkał w pobliżu Los Angeles, gdzie ukończył kurs lotniczy193, ale, jak 

podaje Czyżewski, bez uprawnień instruktora pilotażu194. W 1969 roku wyjechał na krótko do 

Izraela, gdzie kręcono film na podstawie opowiadania Wszyscy byli odwróceni. W tym czasie 

otrzymał propozycję współpracy od niemieckiej telewizji ZDF, udał się więc do Niemiec, aby 

podpisać kontrakt195. Tam dalsze plany zawodowe Marka Hłaski przekreśliła nagła śmierć 

w nocy z 13 na 14 czerwca. 

Doświadczenia zawodowe miały duże znaczenie w formowaniu wrażliwości 

i wyobraźni pisarza. Środowiska robotnicze, zakłady pracy, wykonywanie, poszukiwanie 

i utrata zatrudnienia – to nierzadko oś, a przynajmniej tło bądź kontekst wydarzeń 

rozgrywających się na kartach jego utworów. Zajęcie tymczasowe, z przypadku, na przetrwanie 

– to jedna z funkcji często przypisywanych bohaterowi-tułaczowi, outsiderowi tak 

charakterystycznemu dla świata Hłaski. Ów protagonista „[…] to najczęściej bezrobotny 

kierowca lub lotnik, który ima się przeróżnych praktyk by zapewnić sobie minimum 

egzystencji”196. Uderza tu wymiar rozbieżności między obserwacjami pisarza a wizją, jaką 

                                                 
186 Zob. tamże, s. LXIII. 
187 Zob. L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 11.  
188 Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 573–575. 
189 Zob. tamże, s. 574–575. 
190 Zob. L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 12. 
191 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt. s. LXIII. 
192 Zob. L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 12. 
193 Zob. tamże, s. 13. 
194 Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 423. 
195 Zob. tamże, s. 576. 
196 O. Dębicka, Dziwka i Madonna. Marka Hłaski widzenie świata, Gdańsk 1996, s. 15. 
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usilnie wpajano jego pokoleniu. Różnicę tę podkreślają wyraźnie twórcy odwilżowi, a wśród 

nich Hłasko, u którego praca stała się ostatecznie jednym z motywów przewodnich 

i w twórczości, i w biografii – co zresztą błyskotliwie połączył na kartach Pięknych, 

dwudziestoletnich, spisując na poły zmyślone, na poły prawdziwe wspomnienia z miejsc, 

w których znajdował zatrudnienie197. 

W twórczości krajowej najwięcej uwagi poświęca Hłasko pracy kierowcy, o której 

pisze: „[…] mało jest zawodów na świecie, które tak silnie wciągałyby człowieka i tak 

nierozerwalnie łączyły się z jego dniem i nocą, jak właśnie zawód kierowcy; a żadnego chyba 

nie kocha się i nie nienawidzi tak jak tego” (BN 134–135). Ta właśnie profesja, którą i sam 

wykonywał, fascynowała go najbardziej ze wszystkich. Nawet u podstaw jego legendy legła 

historia o młodym człowieku, który zza kierownicy wskoczył w krąg literatów. Tacy byli 

bohaterowie jego najwcześniejszych utworów – chłopcy uczący się dorosłego życia w bazach 

transportowych, zaczynający od zera i zyskujący na koniec uznanie i szacunek kolegów. Tak 

rozwija się akcja Bazy Sokołowskiej, podobnie przebiega też historia Ryśka Lewandowskiego 

z pokrewnej Sonaty marymonckiej. Są to utwory socrealistyczne, co wyjaśnia specyficzną dla 

nich wiarę w pozytywne rozwiązanie perypetii fabularnych. Afirmacja pracy w Bazie 

Sokołowskiej przybiera jednak nieco inną postać niż w typowych „produkcyjniakach”: Hłasko 

przedstawią ją jako manifestację „umiejętności i siły, a nie psychozę walki z wrogiem”198. 

Akcent, jaki autor położył na fachowość (także w nasyconym specjalistycznymi terminami 

języku), rozwój zawodowy i walkę z własnymi słabościami wyraźnie przeważa nad zawartością 

ideologiczną opowiadania199. 

W opowiadaniu Odlatujemy w niebo środowisko bazy transportowej urządzone jest już 

w inny sposób: pojawiają się „ohydne łączki” przy zakładach pracy, strumieniami leje się 

alkohol. Wszystko to stanowi zresztą jedynie tło dla spraw ważniejszych; wspólne, oficjalne 

problemy załogi zatrudnionej w bazie okazują się drugorzędne wobec tragizmu egzystencji 

jednostkowego bohatera, który bezskutecznie próbuje ułożyć sobie życie z ukochaną kobietą. 

Pozostałe z opowiadań składających się na Pierwszy krok w chmurach również nie podzielają 

obecnego jeszcze w Bazie Sokołowskiej optymistycznego punktu widzenia. Praca stanowiąca 

dla herosów socrealizmu źródło osobistej satysfakcji i sens życia „[…] staje się ciężką mordęgą 

                                                 
197 Por. G. Maciejewski, dz. cyt., s. 225. 
198 J. Galant, dz. cyt., s. 37. 
199 Według Galanta widać tu już ślady fascynacji młodego pisarza twórczością Hemingwaya. Zob. tamże, s. 39. 
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w nieludzkich warunkach […], ogłupiającym, jednostajnym wysiłkiem nie zapewniającym 

godziwego bytu […], czasem trudną do zdobycia podstawą jakiejkolwiek egzystencji […]”200. 

Oficjalna aksjologia socrealistyczna zderza się ze zdemitologizowaną rzeczywistością 

ludzi pracy w opowiadaniu Robotnicy, stanowiącym w zasadzie antytezę prozy produkcyjnej201. 

Duża w tym zasługa języka – autor sugestywnie opisuje głuchą, klaustrofobiczną przestrzeń 

i trud katorżniczej pracy: „Ginął twój wzrok; czasem myślałeś, że w ogóle nie masz oczu i jesteś 

ślepcem. Człowiek głupiał” (BN 9), „Byliśmy czarni, oblazła z nas siódma skóra; pokryci 

pęcherzami jęczeliśmy w nocy, nie mogąc przewrócić się z boku na bok” (BN 12). Z kolei pełne 

ekspresji wypowiedzi bohaterów niosą ze sobą słownictwo potoczne, wulgaryzmy, 

złorzeczenie: „Gdybym nie był komunistą, nienawidziłbym tego miejsca, jak nienawidzi 

śmierci człowiek, który kocha życie. Ja tu umieram”, „Jak tylko skończymy budować ten 

cholerny most, to jak nie piję, urżnę się jak świnia, potem trzy dni odpoczywać będę 

w komisariacie” (BN 9), „Po co ja tu, cholera, przyjechałem? Ja tu przestaję wierzyć w Boga” 

(BN 10), „Co, do diabła spuchniętego! Gdybym nie był partyjniakiem, uciekłbym stąd do 

wszystkich choler” (BN 11). 

Cały tak zbudowany nastrój kłóci się z wyideologizowanym pojęciem pracy – tym 

bardziej, jeśli nawet „partyjni” stwierdzają to wprost. Bohaterowie nie mają złudzeń: 

rzeczywistość robotnicza stanowi całkowite zaprzeczenie założeń doktrynalnych. Pojęcia pracy 

nie da się już tłumaczyć w sposób jednostronny. 

Budowaliśmy most. Budowaliśmy go nie z pieśnią, nie z ochotą; choć wiedzieliśmy, że 

pracować trzeba i że piękną rzeczą w życiu człowieka jest praca. Ten most budowaliśmy 

nienawiścią, rozpaczą, chęcią ucieczki z tej równiny, która jak polip wyssała nasze serca i nasze 

dusze; marzyliśmy o jednej rzeczy: aby nigdy już nie postała tu nasza noga. [BN 12] 

Napięcie skumulowane przez aksjologiczny rozdźwięk między socrealistycznym ideałem 

a faktycznymi realiami pracy zostaje gwałtownie rozładowane w zakończeniu utworu. Jest to 

zarazem moment, w którym zderzają się ze sobą komunikacyjne korelaty obydwu 

rzeczywistości. Kontrast między językiem propagandy a wypowiedzią jednego z robotników 

oddaje istotę różnic między starą a nową literaturą: potok gładkich, podniosłych, lecz zupełnie 

nieprawdziwych słów został brutalnie przerwany jednym tylko wulgaryzmem, oddającym 

jednak dramatyzm sytuacji wściekłego bohatera. 

– Widzimy twarze budowniczych tego mostu. Są pełne wielkiej dumy i radości. Widzimy 

przodowników pracy i młodzież, która wychowywała się na budowie tego mostu. Masa 

kwiatów! Ach, żeby państwo widzieli, żeby państwo mogli tu być z nami! To wspaniały dzień 

dla wszystkich budowniczych tego mostu! Widzimy twarz towarzysza Kazimierza Rogalskiego, 

                                                 
200 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXXVII. 
201 Zob. Galant, dz. cyt., s. 39‒40. 
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sekretarza organizacji zakładowej. To twarz człowieka, który jest dumny i szczęśliwy ze 

spełnionego obowiązku. To na pewno najszczęśliwszy dzień w życiu tego człowieka. 

Wtedy stała się rzecz nieoczekiwana. Kazimierz podbiegł do spikera, wyrwał mu mikrofon 

i podniósłszy go na wysokość swej wykrzywionej wściekłością twarzy, ryknął: 

– Gówno! 

Uroczystość była popsuta: poszliśmy spać i spaliśmy dwa dni. [BN 13–14] 

Mimo całego trudu przygotowań, mimo transparentów, pieśni, kwiatów i przemówień, owo 

jedno wściekle wykrzyczane słowo robotnika utrwali się z pewnością najbardziej w pamięci 

uczestników uroczystości. Oficjalne sacrum bezpowrotnie skalane zostało proletariackim 

profanum; doszło nawet do odwrócenia układu obydwu sfer. Od teraz u Hłaski przestrzeń 

uświęcona rozciąga się tu właśnie, gdzie żyje homo privatus202, zwykły człowiek, i gdzie 

roztacza się aksjologia jego codziennej egzystencji. Tu, w tym świecie, mieszczą się teraz 

„najświętsze słowa” i wartości – choć one też jeszcze na kartach tego samego tomu ulegną 

dewaluacji. Przyjdzie jeszcze powiedzieć o nich więcej w dalszej części pracy. 

Interesujące przewartościowanie, albo raczej pogłębienie świadomości autora, obrazuje 

podobna do przywołanej wyżej scena z Następnego do raju, kiedy podczas uroczystości 

pierwszomajowych przemawiają Zabawa i Warszawiak. Prawda o pracy, która czystym 

i ciężkim tonem wybrzmiała w zakończeniu Robotników, tutaj zostaje zdławiona przez tych, 

którzy są jej najbardziej świadomi. Zabawa – rozczarowany, gnębiony przez partię komunista 

– wbrew sobie samemu wygłasza pokrzepiające przemówienie o pracy w bazie transportowej, 

w którym ani słowo nie zgadza się ze stanem faktycznym. Kiedy przekazuje mikrofon 

krytycznemu wobec komunistów Warszawiakowi, niemal pewne wydaje się, że chociaż ten 

powtórzy gest Kazimierza Rogalskiego: 

– Co mówić? – szepnął. 

– Wszystko – rzekł Zabawa. – Co chcesz. Prawdę. 

[…] 

– Towarzysze – wybełkotał Warszawiak. – Towarzysze… To znaczy, co ja chciałem 

powiedzieć? Tak jest, tak jest… Piosenki też śpiewamy, to prawda. Kochać też kochamy… Co 

to ja chciałem powiedzieć?... – Zaciął się nagle beznadziejnie. Patrzył przed siebie, potem zawył 

rozpaczliwie: – Niech żyje. [BN 452–453] 

Obydwie przemowy – pierwsza przez cyniczną eksploatację dyskursu partyjno-robotniczego, 

druga poprzez jego załamanie – stanowią świadectwo nie autocenzury, a zwyczajnej niemocy, 

bezsilności człowieka wobec powszechnego zakłamania. Lata agresywnej propagandy 

doprowadziły do otumanienia społeczeństwa; okazuje się, że nawet znając prawdę, nie ma jej 

komu oznajmić, bo skończył się już na nią popyt. „Ale po co oni mają wiedzieć?”, tłumaczy 

                                                 
202 Opozycję między homo instrumentalis a homo privatus w polskiej prozie lat pięćdziesiątych omawia 

W. Wielopolski, dz. cyt. 



51 

 

potem Zabawa, „Widziałeś ich twarze? Te głupie ryje? Cóż, mamy powiedzieć im prawdę 

o nas? Że nam źle? Że się nienawidzimy? […] Po co? Co my ich obchodzimy?” (BN 453–454). 

Opis warunków pracy kierowców w Następnym do raju stanowi kwintesencję 

„czarnego realizmu” Hłaski. Tu sama praca zyskuje status problemu egzystencjalnego tak dla 

zbiorowości, jak i dla jednostki – każdego bowiem dnia bohaterowie balansują na granicy życia 

i śmierci. Znamienne są inne tytuły związane z omawianą mikropowieścią: zarówno ten, pod 

jakim pierwotnie publikował ją pisarz w „Panoramie”203, jak również ten, który nosiła filmowa 

adaptacja w reżyserii Czesława Petelskiego204. Katorżnicze warunki pracy i częste wypadki 

uodparniają mężczyzn na świadomość bliskiego końca; są to zresztą ludzie obyci z cierpieniem, 

a nierzadko i ze śmiercią, wielu z nich ma bowiem za sobą burzliwą, często kryminalną 

przeszłość. Bagaż ich życiowych doświadczeń zdeterminowały jednak w pewnej mierze 

socrealistyczne początki, przez co Następny do raju okazuje się z jednej strony antytezą, 

z drugiej zaś kontynuacją Bazy Sokołowskiej: 

Konstrukcja bohaterów Następnego… nie polega bowiem na prostym odwróceniu reguł 

budowania postaci z gruntu poczciwych kierowców Bazy… Dziewiątka, Warszawiak, Apostoł, 

ale także Zabawa, są starszymi braćmi tamtych kierowców, dojrzalszymi o kilka lat realnego 

socjalizmu i sprawdzania w praktyce ideałów głoszonych przez bohaterów wcześniejszego 

opowiadania. Są bogatsi wewnętrznie, ale głównie o uczucia negatywne. Świat ich wartości 

mocno się skurczył, podobnie jak zminimalizowały się ich życiowe aspiracje, bardzo już odległe 

od „obywatelskich” ambicji i marzeń Bazy Sokołowskiej205. 

Doświadczenie kilku lat życia w socrealistycznej Polsce obrazuje kontrast między 

„partyjniakami”: Szymaniakiem z Bazy i Zabawą z Następnego do raju. Pierwszy 

przedstawiony jest raczej przychylnie, a w najgorszym razie sprawiać może wrażenie postaci 

nieco komicznej w środowisku fachowców. Drugi ma za sobą szereg trudnych doświadczeń, 

łącznie z odsiadką. Do bazy w górach trafia częściowo jak na zsyłkę, a częściowo, żeby odkupić 

swoje przewinienia wobec partii: 

– Za co siedziałeś? 

– Za komunizm – rzekł Zabawa. – Za to samo, co i teraz. 

– Siedziałeś teraz za komunizm? 

– Siedzę tutaj z wami – rzekł Zabawa. – To jest gorsze od więzienia. [BN 336] 

Chociaż – w przeciwieństwie do zgranej załogi z Bazy Sokołowskiej – grupa kierowców 

w Następnym do raju złożona jest z przypadkowo zebranych w jedno miejsce życiowych 

rozbitków206, rządzi się ona według pewnych samoistnie wyodrębnionych reguł. Jest to świat 

skrajnie zmaskulinizowany, gdzie jako nadrzędna obowiązuje zasada silniejszego, a wszelka 

                                                 
203 M. Hłasko, Głupcy wierzą w poranek, „Panorama” 1957, nr 2–22. 
204 Baza ludzi umarłych, reż. Cz. Petelski, Polska 1958. 
205 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. LV–LVI. 
206 Zob. tamże, s. LIV. 
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pomoc drugiemu ma charakter nie aktu dobrej woli, lecz transakcji bądź podstępu. Jedyną 

namiastkę radości przynosi nieskomplikowana rozrywka w postaci gry w karty i picia wódki. 

Ten względnie trwały porządek zaburza pojawienie się w bazie kobiety. Zmienia się organizacja 

życia codziennego – kierowcy starają się zachowywać przy żonie Zabawy bardziej 

powściągliwie. Jednocześnie wraz z postacią Wandy wprowadza autor do utworu napięcie 

erotyczne, dodatkowo podbudowane przez jej konflikt z mężem i rozpaczliwą chęć ucieczki do 

miasta. Bohaterka staje się mimowolnie wcieleniem femme fatale; ktokolwiek wchodzi z nią 

w bliższą relację, przegrywa. Swojego męża nie kocha i gotowa jest opuścić go przy pierwszej 

nadarzającej się okazji. Kiedy nawiązuje się romans między nią a Dziewiątką, brak w tej relacji 

namiętności, jest to jedynie układ oparty na obopólnym dążeniu do osiągnięcia korzyści. 

Podstęp mający umożliwić im opuszczenie bazy nie udaje się – mężczyzna ginie, wioząc 

ładunek na nielegalny handel. Gdy potem Wanda zbliża się do Partyzanta, z którym również 

zaczyna planować ucieczkę, bohater doznaje załamania nerwowego. W efekcie młody kierowca 

wykonuje nieodpowiedzialny manewr, przez który wszyscy zostają uwięzieni na drodze przez 

dwa dni, ściąga więc na siebie ich gniew i zostaje dotkliwie pobity. 

– To wszystko przez ciebie – powiedział. – Gdybym był sam, przejechałbym jak nic. Ale 

tam, na zakręcie, myślałem o tobie; o tym czarnym trójkącie między twymi nogami… […] 

Byłem sam i było dobrze, a kiedy myślałem o tobie? Nie, trzeba być samemu, zawsze samemu, 

aż stąd do wieczności… [BN 389] 

Środowisko pracy jest w prozie Hłaski przede wszystkim światem mężczyzn; czynnik żeński 

traktowany jest tu jako aberracja. W związanych z tematyką wykonywania zawodu utworach 

krajowych albo nie mówi się o kobietach wcale, albo traktuje się je z dystansem bądź pogardą. 

Narrator Robotników tylko jednym zdaniem wspomina, że również one przebywają na budowie 

mostu: „Z nienawiścią patrzyliśmy na kilka kobiet, które pracowały wśród nas; gdyby nie one, 

moglibyśmy łazić nago” (BN 12). Nawet przy doniosłym propagandowo kolektywnym wysiłku 

nie jest możliwe zażegnanie wrogości do płci przeciwnej, co idzie rzecz jasna – jak całe 

opowiadanie – w kontrze wobec socrealistycznej doktryny, która dążyła wręcz do niwelowania 

różnic między mężczyzną a kobietą. U Hłaski wspólnota pracy możliwa jest jedynie wśród 

mężczyzn; pisarz nie prezentuje grup zawodowych złożonych z kobiet. Te, jeśli już pracują, 

wykonują najczęściej wolny zawód, co w wielu wypadkach sprowadza się do nierządu. 

Powieści emigracyjne pogłębiają mizoginistyczną optykę Hłaski. Większość 

eksponowanych bohaterek nosi cechy charakterystyczne dla prostytutki, część z nich faktycznie 

trudni się tym zajęciem. Jeśli zaś kobieta ingeruje w sprawy mężczyzn, to, podobnie jak Wanda 

z Następnego do raju, sprowadza na nich nieszczęście. Na przykład w powieści Wszyscy byli 

odwróceni to właśnie intryga Urszuli doprowadza do szeregu zdarzeń, w wyniku których Dov 
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Ben Dov traci życie, a jego brat zostaje kaleką. Śmierć Ryana z Palcie ryż każdego dnia jest 

z kolei wynikiem zmowy Andersona i Esther, ale w ich układzie tylko kobieta sprawia wrażenie 

osoby całkowicie pozbawionej skrupułów. 

Większość motywów zasilających utwory pisane przez Hłaskę na emigracji stanowi 

przedłużenie jego artystycznych zainteresowań znanych z dzieł tworzonych w kraju. 

Najbardziej charakterystyczne jakości tej prozy, jak pesymizm, brutalność, erotyzm czy 

mizoginizm, uległy pogłębieniu. Część z nich jednak wskazuje na podtrzymanie pewnych 

fascynacji przy jednoczesnym odwróceniu niektórych wektorów aksjologicznych. W roku 1969 

uzyskał Hłasko licencję lotniczą207, z czasem więc uległ zmianie najbardziej reprezentatywny 

spośród zawodów wykonywanych przez jego głównych bohaterów. Tak jak w debiutanckich 

opowiadaniach z pasją opisywał on pracę kierowcy, w powieściach emigracyjnych wiele 

miejsca poświęcił lotnictwu, protagonistami swoich utworów czyniąc doświadczonych pilotów 

– Abakarowa z Brudnych czynów czy Andersona z Palcie ryż każdego dnia. Specjalistyczna 

terminologia techniczna nie dotyczy tu już budowy samochodów: „[…] nie patrzał ani na 

altimetr, ani na kompas, ani na licznik obrotów, którego strzałka drgała niezdarnie – silnik nie 

miał podgrzewaczy karburatora i rozgrzewał się ciężko […]” (UW3 317). O pracy pilota – 

inaczej niż w krajowych opowiadaniach o kierowcach ciężarówek – potrafił jednak pisać 

z oziębłą fachowością, a niekiedy nawet z pewną dozą zażenowania: 

[…] po zakończeniu pracy lecieli gdzie indziej i nikt nie przypuszczał, że stały tu samoloty 

i że tu zarabiali na chleb lotnicy, o których zawodzie nikt nie wiedział i do którego przyznawali 

się z niechęcią; tak jak przyznaje się człowiek, który przed paroma laty walczył przeciwko 

niemieckim lub egipskim samolotom, a teraz skrapia pola proszkiem DDT […]. [UW3 322] 

Brudne czyny nazwał Hłasko powieścią „[…] o wierności, której człowiek usiłuje dochować 

cieniom” (UW3 148), czym też można tłumaczyć owo poczucie wstydu wśród tych, którzy 

w niebezpiecznych czasach mieli przynajmniej szansę na bohaterstwo, obecnie zaś wiodą życie 

proste i rozczarowujące. Echa niedawnych wojen pobrzmiewają w powieściach izraelskich 

niemal nieustannie, nie pozostaje to bez wpływu na krąg zainteresowań oraz kierunki 

aksjologicznych dociekań prezentowane przez autora. 

Jak zasygnalizowano wcześniej, w dziełach Hłaski tylko mężczyźni pracują w grupie; 

tym niemniej ich zbiorowość jest zazwyczaj bardzo ograniczona. Pisarz przedstawia najczęściej 

dwóch bohaterów, zatrudnionych bądź dopiero poszukujących zatrudnienia. Relacja między 

nimi ma charakter ambiwalentny: z jednej strony łączy ich szorstka przyjaźń, z drugiej – 

rywalizują ze sobą, nawet na śmierć i życie. Konflikt narzucają obiektywne różnice między 

                                                 
207 Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 575. 
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postaciami. W opowiadaniach Dwaj mężczyźni na drodze i W dzień śmierci Jego, a także 

w powieściach Wszyscy byli odwróceni oraz Drugie zabicie psa jeden z bohaterów jest zawsze 

silniejszy; słabość drugiego z kolei łatwo dostrzegają inni, toteż poszukując pracy wspólnie, 

obydwaj mężczyźni skazani są na niepowodzenie. W pierwszym z przywołanych tekstów 

moment zawahania przełamuje idealistyczna puenta, głosząca, że nie należy poddawać się do 

końca. W utworze W dzień śmierci Jego ciągły brak zatrudnienia doprowadza do szeregu 

dramatycznych rozstrzygnięć w życiu obydwu bohaterów, w tym również do prób wystawienia 

towarzysza na niebezpieczeństwo. Pod koniec utworu Grisza wyjawia Markowi, że spotkanie 

z ogromnym psem nie było dziełem przypadku: 

– No, więc – rzekł. – To jest pies takiego jednego bogatego skurwego syna, który tu 

przyjechał ze Szwecji i przywiózł ze sobą całą kupę forsy. Ja znam tego psa. Jak zobaczyłem, że 

ciebie tak psy nienawidzą, to pomyślałem sobie, że jak cię ten kudłacz trochę pogryzie – ot tak 

sobie, bez żadnej zaczepki – to dostaniesz od tego skurwysyna całą kupę odszkodowania 

i pociągniemy przez parę dni. [UW1 459] 

Z kolei w powieści Wszyscy byli odwróceni konflikt między rybakami, stanowiącymi postaci 

z dalszego planu, wywołuje ciąg zdarzeń doprowadzający do tragedii głównego bohatera. 

Urszula uszkadza łodzie rybaków, ci zaś okaleczają Drugiego Dova, przekonani o jego winie. 

Starszy brat postanawia wziąć odwet na oprawcach; przy okazji niemal doprowadza do śmierci 

kobiety, w efekcie czego ginie z ręki swojego towarzysza, Izraela Berga. Z wymienionych 

utworów jedynie Drugie zabicie psa kończy się pomyślnie dla duetu głównych bohaterów. Ich 

intryga odnosi sukces, okupiony jednak życiem zwierzęcia zabitego w ramach inscenizacji 

szaleństwa jednego z mężczyzn. 

Przywołany wyżej motyw bezwzględnej rywalizacji na tle zawodowym pojawia się 

również w Brudnych czynach, w opisie pracy Abakarowa przy budowie betonowych trotuarów: 

„[…] Arabowie znienawidzili go już od pierwszej chwili, gdyż była to ich specjalność i bali 

się, że kiedyś biali zajmą ich miejsce […]” (UW3 245). Już pierwszego dnia jeden z Arabów 

łamie bohaterowi rękę208; później poszkodowany rewanżuje się sprawcy, za co trafia na sześć 

miesięcy do więzienia. W narratorskich wspomnieniach zawodów wykonywanych przez 

Abakarowa oprócz intryg i scen przemocy występuje również szczegółowość opisu, poparta 

wieloma wyliczeniami, potęgująca wrażenie trudu i niebezpieczeństwa pracy: 

Potem dostał pracę na nocnej zmianie w hucie szkła, i wtedy, nocami, wsłuchany we 

wściekły szum pieca o temperaturze dwóch tysięcy dwustu stopni Celsjusza, który musiał – 

ubrany w azbestowy kombinezon, maskę i buty o ołowianych podeszwach – otwierać w ciągu 

nocy osiemnaście razy i do którego ładował w ciągu dziewięciu godzin szesnaście i pół tony 

materiału, tak iż skóra zgrubiała mu na rękach i nie mógł ich bez bólu otwierać, gdyż zamieniły 

                                                 
208 Identyczna sytuacja, tak jak wiele innych motywów z emigracyjnych książek Hłaski, opisana została 

w Pięknych, dwudziestoletnich jako zdarzenie, które spotkało samego pisarza (UW5 212). 
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się w szpony – myślał już tylko o tym jak i o tym także, że najważniejszy jest obraz, ważniejszy 

może od faktu, bo tylko do obrazu można szukać dopełnienia będącego drugim obrazem […]. 

[UW3 246–247] 

Jest to przykład jednej z najbardziej charakterystycznych właściwości retoryki opisu Hłaski. 

Sprawy szczególnie dla niego ważne przywołuje pisarz niekiedy w ramach wtrącenia, niejako 

przy okazji opowiadania o czymś zupełnie innym. Jednak owo wtrącenie okazuje się niezwykle 

rozbudowane, wielopoziomowe, pełne matematycznych miar i dokładnych omówień 

najprostszych czynności. Kwestia wzięta przez pisarza w nawias najwyraźniej nie stanowi 

jedynie dopowiedzenia; jest ona nie mniej ważna niż kontekst, w jakim się pojawia, a czasem 

nawet ważniejsza – jak w „charakterystyce przemyconej”, o której będzie mowa w dalszej 

części pracy. W opisie pracy w hucie szkła narrator zdaje się niejako napawać obrazem 

morderczego wysiłku, prowadzącego ku wyniszczeniu człowieka. W doli hutnika Piotr Weiser 

dostrzega jakąś formę autodestrukcji209. Czemu mogłaby ona służyć? Być może stanowi rodzaj 

pokuty na kształt kar czyśćcowych bądź pewien rytuał samooczyszczenia. Czystość należy do 

konsekwentnie ewokowanych przez Hłaskę wartości; poprzez stawianie postaci w skrajnie 

trudnych sytuacjach egzystencjalnych pisarz chciał zapewne wywoływać przeżycia 

katartyczne, mogące w jakiejś mierze oczyszczać jeśli nie jego bohaterów, to przynajmniej 

czytelników. 

Ku takim wnioskom prowadzić może rozbudowany obraz pracy w hucie: z językowej 

złożoności wyłania się pewien aksjologiczny rys świata twórcy. Szczegółowość opisu służy też 

jednak obnażaniu jałowości przedstawianego przedmiotu. Doświadcza tego jeden z bohaterów 

powieści Palcie ryż każdego dnia, dla którego prosta praca wykonywana przez większość życia 

stanowi jedyny temat rozmowy: 

[…] wieczorami chodziłem do baru i opowiadałem o tym, że odrywałem okładki 

z komiksów i układałem je na kupę. I tak było przez czterdzieści lat. I co? Ludzie nie chcieli 

mnie słuchać. Ile czasu można opowiadać o tym, że zrywa się okładkę chwytając ją czubkiem 

palca za prawy górny róg? A ja nic innego nie umiałem tym ludziom opowiadać, bo ani nie 

piłem, ani nie grałem, ani nie jeździłem nigdzie. [UW4 212] 

Pracę w amerykańskim magazynie komiksów przedstawia Hłasko zupełnie odmiennie niż 

zajęcia, jakimi trudnili się bohaterowie utworów izraelskich. Zasady panujące w firmie, a także 

zachowania zwierzchnictwa i szeregowych pracowników, ukazane są w sposób groteskowy. 

Najbardziej przykuwają uwagę osobliwe przydomki nadane robotnikom, będące zarazem 

tytułami komiksów, do których delegowani byli poszczególni mężczyźni: 

– Nasz szef ma dziwne poczucie humoru – rzekł „Girl’s First Love”. – On nas wszystkich 

tak ponazywał, żeby nas krew zalewała, jak o tym myślimy. Ten grubas był najpierw „Tarzan 

                                                 
209 Zob. P. Weiser, dz. cyt., s. 178. 
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Son of the Jungle”, potem „Man’s Beauty”, a teraz jest „Herkules”. Kiedy ja tu przyszedłem po 

raz pierwszy i dali mi ten fartuch, i zobaczyłem, że już nie jestem William Miller, a „Girl’s First 

Love”, poszedłem do szefa i powiedziałem: „Szefie, czy nie mógłbym być «Human Beast Gun 

for Hire»?” A on popatrzył na mnie i powiedział: „A moim zdaniem ty wyglądasz jak «Girl’s 

First Love»”210. [UW4 204] 

Niespotykany z równą intensywnością w utworach krajowych czy izraelskich, specyficzny dla 

najpóźniejszych tekstów Hłaski ton tragikomizmu spaja absurdalną fabułę z rzeczywistością 

pracy w systemie kapitalistycznym, który nie wydaje się pisarzowi ani trochę mniej 

bezwzględny niż socjalizm. Najbardziej wyrazistym tego przykładem jest szef znęcający się 

psychicznie nad podwładnymi211, wprowadzający atmosferę ciągłej obawy o utratę zatrudnienia 

i przez to wywołujący nieuczciwą rywalizację między pracownikami. Toteż mimo nowego 

sztafażu semiotycznego niezmienna pozostaje egzystencjalistyczna perspektywa ciągłej walki 

indywiduów zamkniętych razem w ciasnej przestrzeni. Tak jak w całej dotychczas omówionej 

prozie Hłaski, pracownicy ukazani w powieści Palcie ryż każdego dnia nie ufają sobie 

nawzajem i szkodzą innym, gdy wymaga tego dobro własnego interesu. Jest to gorzka prawda 

o pracy, którą konsekwentnie głosi pisarz na każdym etapie swojej twórczej drogi. 

Dla podsumowania spraw poruszonych powyżej należy podkreślić, że praca nie jest 

tylko jednym z wiodących w prozie Hłaski motywów tematycznych. Przez to właśnie, że pisarz 

niemal w każdym tekście eksploatuje topikę związaną z działalnością zawodową, pozwala 

przez jej pryzmat obserwować przemiany i ciągłości w obrazowaniu pewnych zjawisk na 

przestrzeni upływającego czasu, a do tego w różnych lokalizacjach. Inaczej wygląda praca 

w Polsce, inaczej w Izraelu, jeszcze inaczej w Stanach Zjednoczonych; komunizm stwarza 

zupełnie odrębne warunki zatrudnienia niż kapitalizm; co innego składa się na rutynę zawodu 

kierowcy, a czym innym żyje na co dzień pilot; inaczej też pracuje się za kierownicą 

w entuzjastycznej Bazie Sokołowskiej, a inaczej w Następnym do raju; działalność zawodowa 

kobiet nie przebiega tym samym torem co w przypadku mężczyzn – i można by pewnie 

wymienić jeszcze wiele analogicznych zestawień. 

Za ich wspólny mianownik niech posłuży płynące z analizy przeświadczenie, że praca 

w twórczości Hłaski niesie szczególne sfunkcjonalizowanie, które odbiorcy pozwala wydobyć 

pewne prawdy: zarówno te dotyczące rzeczywistości pozaliterackiej, do której odnosi świat 

przedstawiony przez pisarza, jak i te stanowiące zapis świadomości czy świadectwo 

                                                 
210 Opowieść o pracy w magazynie komiksów pojawia się również w jednym z Listów z Ameryki pt. Zadziwiający 

człowiek pająk (UW4 156–168) w bliźniaczo podobnej formie. 
211 Nieuczciwi, wyzyskujący pracowników szefowie pojawiają się już w tekstach izraelskich. Por. P. Weiser, 

dz. cyt., s. 106. Bezwzględne zasady organizacji pracy i duże zróżnicowanie warunków bytowych upodabniają 

nieco stosunki między zwierzchnikami i zatrudnionymi do analogicznych relacji z amerykańskich utworów 

Hłaski. 
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indywidualnych decyzji aksjologicznych podmiotu piszącego. Owa funkcja szczególnie często 

występującego w prozie Hłaski motywu, jakim jest praca, wyraźnie ciąży ku klasie zjawisk 

opisanych przez Stefana Sawickiego pod nazwą „znaków aksjologicznie nacechowanych”, to 

jest informujących „[…] o aksjologicznej relacji nadawcy do przedmiotu odniesienia”212. 

Kategoria takich znaków jest bardzo pojemna i obejmuje między innymi elementy struktury 

językowej utworu, chwyty retoryczne, symbole czy nawet całe gatunki literackie213. O tym, że 

praca może stanowić w prozie Hłaski „znak aksjologicznie nacechowany”, świadczy z jednej 

strony szeroko znana fascynacja twórcy tym motywem, z drugiej zaś wyraźnie dostrzegalna 

w jego dziełach powtarzalność topiki związanej z działalnością zawodową. 

Na koniec warto jeszcze podkreślić, że poziomy aksjologicznego nacechowania 

znaku-pracy nie są utworach pisarza rozłożone na jednej wyłącznie płaszczyźnie. Stwierdzone 

już zostało, że motyw ten w ogólnym rozumieniu spełnia swoją aksjologiczną funkcję w całej 

twórczości Hłaski; wymienione nawet zostały przykładowe zestawienia, w których poprzez 

pracę, jak przez pryzmat, obserwować można różnice w wartościowaniu współwystępujących 

ze sobą elementów świata przedstawionego. Wśród tych zestawień tworzą się jednak 

płaszczyzny niższego rzędu, czego doskonałym przykładem jest Następny do raju, stanowiący 

niemal lustrzane odbicie Bazy Sokołowskiej. Tu „znakiem aksjologicznie nacechowanym” nie 

jest praca w ogóle, lecz mnogość podobnych do siebie elementów obydwu utworów, 

składających się na obraz pracy kierowcy z bazy transportowej w Polsce lat pięćdziesiątych. 

Między Wschodem a Zachodem 

Czas prześledzić, jak wraz z biegiem życia Hłaski kształtował się jego horyzont 

aksjologiczny na geograficznie, ale i kulturowo pojmowanej linii Wschód–Zachód. Pisarz 

wywodził się z kraju zdruzgotanego przez wojnę i odbudowywanego w zgrzebnej atmosferze 

socjalizmu, toteż ze szczególnym zaciekawieniem mógł spoglądać ku innym miejscom na 

świecie. Zresztą już wcześniej interesował się Hłasko Zachodem, na którego postrzeganie 

rzutowały jego młodzieńcze fascynacje. Wyidealizowana Ameryka, którą znał z westernów, 

w latach młodzieńczych jawiła mu się jeszcze jako „[…] prerie, pampasy, gdzie ludzie 

szlachetni i odważni chodzą bez wyjątku w skórzanych spodniach i szerokich kapeluszach”214. 

                                                 
212 S. Sawicki, O znakach aksjologicznie nacechowanych i nie tylko o nich, [w:] tegoż, Wartość – Sacrum – 

Norwid 2…, dz. cyt., s. 29. 
213 Zob. tamże, s. 36. 
214 M. Hłasko, Złota jesień, cyt. za: A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 401. 
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W późniejszych latach chętnie czerpał inspiracje z amerykańskich filmów i powieści, a jego 

wizja świata współgrała z wieloma postulatami popularnych w Europie egzystencjalistów. 

Nawet jednak po wyjeździe z Polski nie porzucił Hłasko całkowicie tożsamości ukształtowanej 

po wschodniej stronie Żelaznej Kurtyny. 

Inspiracje i duch czasów 

W momencie, gdy pokolenie Hłaski osiągało w Polsce twórczą dojrzałość, również na 

Zachodzie zaczęły dochodzić do głosu ruchy kontestacyjne. Choć o bezpośrednim związku czy 

inspiracji raczej nie może być mowy, zjawiska te w różnych miejscach świata wyglądały pod 

kilkoma względami podobnie. Wszystkie zaczęły się rozwijać niedługo po zakończeniu 

wojny215, miały zasadniczo lewicowy charakter i reprezentowali je głównie ludzie młodzi. 

W USA przedstawiciele Beat Generation – wśród nich Kerouac, Ginsberg, Burroughs – za 

centralny problem obrali nieprzystosowanie do życia u progu dorosłości w powojennych 

realiach. Kontestowali kapitalistyczne społeczeństwo rządzone przez pieniądz i technikę, 

[…] głosili odrzucenie burżuazyjnego stylu życia z jego konformizmem, materializmem, 

fałszem międzyludzkich stosunków opartych na konwenansach, opiewali natomiast anarchiczny 

indywidualizm, wartość autentycznych uczuć, niekonwencjonalność i swobodę życia 

i twórczości216. 

Również działający w połowie lat pięćdziesiątych w Wielkiej Brytanii Angry Young Men, na 

czele z Johnem Osbornem i Kingsleyem Amisem, otwarcie krytykowali burżuazyjny ład, 

materializm, konsumpcjonizm, obłudę. Ich bunt wywodził się jednak bardziej bezpośrednio 

z sytuacji ekonomicznej młodego pokolenia należącego do niższej klasy średniej217, choć 

przyniósł podobne konkluzje ideowe, co wystąpienie Beatników. Jedni i drudzy 

„[…] opowiadają się za autentycznymi wartościami i etycznymi pryncypiami zagubionymi 

w zmaterializowanym, zakłamanym i bezwzględnym świecie”218. 

                                                 
215 Na przykład w USA był to moment wyraźnego wzrostu poziomu życia i wykształcenia, a przez to aspiracji 

młodzieży; rozwijała się też kultura masowa, dla której młodość stanowiła jedną z ważniejszych kategorii. 

W Polsce apetyty cywilizacyjne nie doczekały się zaspokojenia – co zresztą także obniżało morale społeczeństwa 

– za to, podobnie jak na Zachodzie, postępowało umasowienie kultury i rozszerzał się dostęp do edukacji. 

Rozwinął się też swego rodzaju kult normalnego, nieobarczonego wojennymi doświadczeniami młodego 

pokolenia. Mimo że sytuacja w obydwu krajach była skrajnie różna, i tam, i tu młodzież występowała więc z nieco 

podobnych pozycji. I zarówno za Oceanem, jak i nad Wisłą bunt młodych wymierzony był w zagrażające ich 

wolności autorytarne społeczeństwo, w PRL sprzęgnięte dodatkowo z totalitarnym systemem politycznym. 

Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 174–175. 
216 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XIII–XIV. 
217 Zob. tamże, s. XIV. 
218 Tamże, s. XIV–XV. 
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Czołowi przedstawiciele ruchów kontestacyjnych lat pięćdziesiątych stawali się 

mimowolnie idolami młodych ludzi utożsamiających się z generacyjnym punktem widzenia. 

Lata pięćdziesiąte to nie czas anarchistów, warchołów, czy rewolucjonistów. To era 

pionierów, wzorów osobowych, idoli, po których nadeszły całe rzesze proroków, przywódców 

i ideologów. Wyrażali oni przy okazji swój gniew i frustrację. Ludzie tacy nie pragnęli 

popularności ani poklasku, nie zamierzali walczyć z systemem, lecz poszukiwali raczej 
odrębnych enklaw kulturowych, „odpadali”, pragnąc prowadzić życie według własnych 

indywidualnych upodobań i reguł. Potrzeby psychiczne i kulturowe nowego pokolenia uczyniły 

z nich bohaterów masowej kontestacji219. 

Na firmamencie popkultury zaczęły więc rozbłyskiwać gwiazdy duchowych patronów czy ikon 

zbuntowanej młodzieży Zachodu, między innymi Jamesa Deana220, bliskiego Hłasce, którego 

fizjonomię, przybierane przezeń pozy, a w końcu nawet i drogę życiową zestawiano później 

z wizerunkiem amerykańskiego aktora221. W literaturze skrajny typ tej postawy określała 

kreacja bohatera beatnikowskiego: młodego, wrażliwego człowieka, zupełnie 

nieprzystosowanego do życia w społeczeństwie, skłaniającego się ku nihilizmowi wobec 

niespełnienia aksjologicznych pragnień. Gdy tak zwane „[…] wartości absolutne okazują się 

nieistniejące bądź nieosiągalne, zostają zastąpione przez dekadencki witalizm, rozpaczliwą 

w swojej bezsensowności pogoń za jak najintensywniejszym przeżyciem”222. 

Dodać jeszcze należy, że nowatorskie wystąpienia kontestatorów lat pięćdziesiątych 

stanowiły preludium do festiwalu zjawisk, jakie dekadę później miały opanować niemal cały 

świat: 

Czynny protest przeciw wszystkiemu, co narzuca ludziom cywilizacja techniczna w sferze 

warunków materialnych i nadbudowy ideologicznej, zrodził się w środowiskach uczącej się 

młodzieży i lewicowych intelektualistów krajów o niejednakowym poziomie rozwoju 

ekonomicznego. Wybuchy protestu o różnej sile i zasięgu działania nastąpiły niemal w tym 

samym czasie w krajach bogatych i biednych, ekonomicznie rozwiniętych i zacofanych, we 

Francji, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Holandii, Republice Federalnej Niemiec, Belgii, 

Anglii, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Chinach 

i Jugosławii223. 

Jak powiedziano, trudno byłoby wskazać bezpośrednie inspiracje łączące obie strony Żelaznej 

Kurtyny; naiwnie byłoby jednak sądzić, że ferment kulturalny polskiej odwilży nałożył się na 

globalną matrycę jedynie zupełnym zrządzeniem losu. Ze względu na wiele czynników – 

zwłaszcza stalinizm, kryzys gospodarczy i ogólnonarodową traumę niedawno zakończonej 

                                                 
219 T. Paleczny, Kontestacja: Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997, s. 126–127, 

http://www.isr.wsmip.uj.edu.pl/publikacje/kontestacja.htm [dostęp: 18.08.2019]. 
220 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XV. 
221 Zob. tamże, s. LXXIII–LXXIV. 
222 P. Bratkowski, O twórczości Marka Hłaski, dz. cyt., s. 50. 
223 A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 8. 
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wojny – miał on rzecz jasna inne niż na Zachodzie224 przyczyny oraz dynamikę i kierunek 

rozwoju. Tym niemniej tonacja twórcza krajowych dzieł Hłaski, właściwa całemu pokoleniu 

1956, wykazuje pewną zbieżność z postawą ideową młodzieży w krajach zachodnich, również 

doznającej poczucia klęski i nieprzystosowania do życia, zbuntowanej wobec tradycyjnych 

form funkcjonowania jednostki w społeczeństwie: 

„Gniewni młodzi ludzie”, bitnicy, młodzi Hiszpanie, Saganki nawet – ależ tu wszędzie, 

mimo różnic poziomu, tradycji, uwarunkowań, można odnaleźć niespodziewaną wspólnotę! Kto 

wie, niewykluczone, że to wspólnota jałowa; ale jest. Stanowi przynajmniej dowód, że istnieje 

– ponad granicami – odczucie podobnej sytuacji czy podobnej bezradności, tym bardziej że 

analogiczne jakby tendencje można dostrzec w Czechosłowacji czy Związku Radzieckim225. 

Podobnie jak Salinger w Stanach Zjednoczonych czy Sagan we Francji, w Polsce autor 

Pierwszego kroku w chmurach próbował „wypowiedzieć swoje pokolenie”226, być jego 

głosem227, nieść jego „mitologię” na kartach swoich utworów. Z początku, tak jak inni z jego 

generacji, czynił to nieporadnie, długo wyzwalając pióro spod oków realizmu socjalistycznego. 

Korzystał zresztą przy tym z dorobku literatury rosyjskiej; o swoim debiucie w „Almanachu 

Młodych” żartował, że wprost „przepisał” Kierowców Anatolija Rybakowa (UW5 27–28). 

Prawdziwie jednak trwałą i głęboką fascynację stanowiła dla niego reprezentująca zgoła 

odmienny horyzont ideowy proza Dostojewskiego. 

Trafił na niego w okresie zachłannej lektury, gwałtownego nadrabiania czytelniczych 

zaległości. Czy sam dokonał tego odkrycia, czy ktoś wskazał mu tego pisarza – nie wiem. Ale 

dla młodego człowieka, który sam chce pisać, zetknięcie się z okrucieństwem i prawdą prozy 

Dostojewskiego musiało być ogromnym wstrząsem. Wszyscy znający Marka Hłaskę 

wspominają, że potrafił z pamięci cytować całe fragmenty Biesów, powieści, którą uważał za 

najwspanialszą i najpotworniejszą na świecie228. 

Pisarstwo Dostojewskiego nazywał Hłasko „monologiem traktującym o prawdzie”. Owo 

nastawienie na próby wyjaśnienia najgłębszych zagadek egzystencji uważał pisarz za 

najistotniejszą z właściwości dzieł rosyjskiego twórcy. Przy czym ich wartość nie wynika, 

zdaniem Hłaski, z przyjętej przez autora Biesów perspektywy filozoficznej, lecz polega „[…] na 

sile pragnień jego bohaterów, na ich dążeniach do prawdy, szczęścia i miłości” (UW4 67). Dla 

polskiego pisarza istotna jest zatem prezentowana przez Dostojewskiego hierarchia 

aksjologiczna, a jeszcze ważniejszy – głód wartości, jakiego doznają wierzące w tę hierarchię 

postaci, oraz ich szczere pragnienie, aby zbliżyć się ku wyznawanym ideałom. Nietrudno 

                                                 
224 Mowa tu o Zachodzie, bo był on najbliższym – poza blokiem państw komunistycznych – punktem odniesienia 

dla polskich twórców, w dodatku wzbudzającym w nich fascynacje, co łatwo dostrzec u samego Hłaski. 
225 J. Błoński, Zmiana warty, dz. cyt., s. 60. 
226 Zob. A. Kijowski, Powieść. Opowiadanie, dz. cyt., s. 88. 
227 Por. tenże, Głos pokolenia, dz. cyt., s. 134‒140. 
228 A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 139. 
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dostrzec, że inspirację tę Hłasko przeszczepił do własnej twórczości, ukazując typowego dla 

siebie bohatera, który „[…] żyje ponad normę, kocha ponad normę, pracuje, pije, rozpacza 

i raduje się ponad normę”229. Często samo działanie, samą dążność ku manifestacji głodu 

aksjologicznego eksponuje autor Cmentarzy wyraźniej niż wartości, które owe pragnienia 

generują. 

Trudno wskazać pisarza, który byłby otaczany przez polskiego prozaika większym 

kultem niż Dostojewski. Jeśli chodzi o literaturę Wschodu, był to jednak przypadek szczególny. 

Doceniał wprawdzie Hłasko innych twórców rosyjskich – między innymi Szołochowa 

(zob. UW4 39–42) – ale w szerszym zakresie odniesień dużo bardziej interesowała go kultura 

amerykańska. Przed wojną zaczytywał się w powieściach o Dzikim Zachodzie; nawet swojego 

ojczyma nazywał „Massą”, co było rzecz jasna określeniem zaczerpniętym z książek Karola 

Maya230. Jako pisarz zdradzał fascynację amerykańską kinematografią: od 

filmowo-komiksowej postaci Kena Maynarda231 jako dziecięcego idola w Sonacie 

marymonckiej, przez pozowanie na „Jamesa Deana znad Wisły”232 i kreacje bohaterów 

Bogartowskich, po konstruowanie fabuł na modłę westernu233 czy melodramatu. Szybko też 

zaczął nawiązywać stylistycznie do męskiej prozy Steinbecka234 i Hemingwaya235. Ich 

twórczość, z nielicznymi wyjątkami, wpłynęła do Polski szerszym strumieniem dopiero 

                                                 
229 A. Kijowski, Głos pokolenia, dz. cyt., s. 137. Na podobny, jak u Dostojewskiego, niepokój człowieka 

wołającego „o gwiazdę prawdy”, a także problem poszukiwania przez Hłaskę „racji ostatecznych”, zwrócił uwagę 

Henryk Bereza. Zob. H. Bereza, Nowy duch i forma nowa, „Nowa Kultura” 1956, nr 35, dz. cyt. 
230 Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 34. 
231 Ken Maynard, właśc. Kenneth Olin „Ken” Maynard (21.07.1895–23.03.1973) – jeden z najsłynniejszych 

aktorów występujących w amerykańskich westernach okresu międzywojennego. Od lat trzydziestych był również 

przedstawiany we własnej osobie jako bohater komiksów – właśnie w tej roli postać Maynarda pojawia się 

w Sonacie marymonckiej. Zob. „Ken Maynard”, http://www.westernclippings.com/comics/kenmaynard_ 

comicbookcowboys.shtml [dostęp: 22.02.2020]. 
232 Badacze przyjęli uważać, że w sposobie bycia Hłasko naśladował wizualnie amerykańskich aktorów. Trudno 

jednak rozstrzygnąć, od kiedy rzeczywiście charakterystyczna postawa była już „pozą na Deana”, a wyraz twarzy 

– kopią grymasu Bogarta. Według Andrzeja Czyżewskiego atrybuty te wykształcił pisarz jeszcze przed poznaniem 

obydwu ikon ówczesnego kina: „Nie mógł jeszcze widzieć ani Casablanki z Humphreyem Bogartem, ani Jamesa 

Deana. Sam wymyślił tę pozę. Na jej powstanie mógł wywrzeć wpływ jedynie James Mason, ze swoim 

dramatycznym wyrazem twarzy, w filmie Niepotrzebni mogą odejść, który obejrzeliśmy wiele razy”. 

A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 123. 
233 Warto podkreślić, że Hłasko dostrzegał w konwencji westernu jakości, które uważał za uniwersalne i które 

najbardziej cenił w literaturze i filmie – przede wszystkim obsesję sprawiedliwości i „prawdziwość” postaci 

(zob. UW5 13). 
234 Związek ten wynika choćby z tego, że „u Steinbecka wszędzie występuje walka człowieka ze światem, który 

«dziki, najeżony, rozczochrany» czeka tylko na sposobność, aby wtargnąć i zniszczyć każde szczęście, każde 

pragnienie ładu i spokoju”. Z. Bieńkowski, Z zagadnień powieści amerykańskiej (fragmenty), „Życie Teatru” 

1961–1962, nr 4, s. 9. Podobną wizję roztaczał w swoim debiutanckim tomie Marek Hłasko. 
235 Tak jak u Hemingwaya, w prozie Hłaski pojawia się z czasem specyficzny „[…] ideał mężczyzny polegający 

na swoistym machosentymentalizmie […]”, co znajdzie swoją konkretyzację w postaci „bohatera 

Bogartowskiego”. A. Rogulska, Polski Hemingway, „Przekładaniec” 2016, nr 32, s. 103. Nie do końca jasne 

pozostaje, na ile Hłasko rzeczywiście inspirował się Hemingwayem w początkach swojej twórczości. Sam pisarz 

zarzekał się w Pięknych, dwudziestoletnich, że kiedy publikował swoje wczesne opowiadania, nie znał jeszcze 

prozy Amerykanina (UW5 95). 
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w połowie lat pięćdziesiątych236, ale behawiorystyczna strategia narracyjna, po którą Hłasko 

sięgał bardzo chętnie, znana była w kraju jeszcze przed proklamowaniem socrealizmu237. 

W czasie, gdy wzmogło się w Polsce zainteresowanie literaturą amerykańską, 

zaczynano tłumaczyć również dzieła pisarzy związanych z egzystencjalizmem. Prąd ten, choć 

niezależnie, podążał podobnym torem, co wspomniane wyżej zjawiska społeczne zachodzące 

w różnych rejonach świata. Z jednej strony stanowił głos buntu, jego gorzki nastrój był reakcją 

na rozpowszechnione w poprzednich okresach filozofii „upojenie istniejącym światem”; 

z drugiej głosił – silnie odczuwane szczególnie w krajach Europy Zachodniej – poczucie 

klęski238. Filozoficzny horyzont egzystencjalizmu stanowił uzupełnienie i przedłużenie 

światopoglądu, jaki rozwijał się już od pewnego czasu w umyśle Hłaski. 

W egzystencjalistyczną wizję ludzkiego losu wpasowywały się zawiedzione oczekiwania 

i samotność bohaterów jego wczesnych opowiadań239, a także wizja Boga, który zapomina 

o świecie, tak jak świat zapomina o Nim240 – co znalazło rozwinięcie w powieściach izraelskich, 

gdzie żywot ludzki to „[…] dzień za dniem w beznadziejnym rachunku zmęczenia i rozpaczy 

wystawianym milczącemu Bogu” (UW3 221). 

Co najmniej trzy spośród najistotniejszych motywów głoszonych przez myślicieli 

związanych z tym prądem stanowią zasadę świata skonstruowanego przez polskiego pisarza: 

humanizm uznający życie ludzkie za podstawowy przedmiot refleksji241, tragizm wyrażający 

przekonanie, że istnienie człowieka wypełnione jest troską i grozą śmierci, oraz pesymizm – 

„[…] że człowieka otacza nicość, że nie ma nic, na czym by się mógł oprzeć”242. Ponieważ 

Hłasko sięgał po te motywy jeszcze zanim egzystencjalizm zawitał do Polski, trudno mówić tu 

                                                 
236 Zob. np. tamże, s. 100. 
237 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XLV. 
238 Zob. Egzystencjalizm, [hasło w:] W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 2007, s. 399. 
239 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXVII. 
240 Zob. O. Dębicka, dz. cyt., s. 11. 
241 Krytycy wielokrotnie zwracali uwagę na „głęboki humanizm” prozy Hłaski, przy czym różnie to pojęcie 

rozumieli. Tym, co spaja poszczególne koncepcje, zdaje się być manifestowane przez pisarza zainteresowanie 

wielkimi kategoriami aksjologicznymi, jak dobro, piękno czy prawda. Wacław Sadkowski nawał Hłaskę pisarzem 

„[…] szukającym tych wartości humanistycznych, które stanowią dla uczuć ludzkich trwałą i niekłamliwą ostoję 

[…]” i zwrócił uwagę na jego „głęboko humanistyczną obawę o człowieka”; historia Kosewskiego z Bazy 

Sokołowskiej została w jednej z najwcześniejszych dyskusji o tym utworze określona jako „[…] prawdziwa, 

wzruszająca i głęboko ludzka”; Wilhelm Mach pisał o charakterystycznej dla Hłaski „[…] gorącej, humanistycznej 

tęsknocie do pięknego i godnego życia”; z kolei Magdalena Samozwaniec określiła pisarza jako „głębokiego 

humanistę”: „Hłasko opisując ludzi będących nawet już na dnie życia, podchodzi do nich bez pogardy, bez 

nienawiści i ten właśnie humanizm u niego porywa”. W. Sadkowski, dz. cyt.; Z. Witkowski, W sprawie Bazy 

Sokołowskiej, „Sztandar Młodych” 1954, nr 111, s. 3; W. Mach, A teraz – proza, „Nowa Kultura” 1956, nr 3, s. 7; 

F. Kość, „Panorama Północy” rozmawia z literatami na temat twórczości Marka Hłaski, „Panorama Północy” 

1957, nr 19, s. 8. Por. J. Danielak, dz. cyt., s. 33; A. Wasilewski, dz. cyt., s. 7. 
242 Egzystencjalizm, [hasło w:] W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, dz. cyt., s. 397. 
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o inspiracji. Była to raczej koincydencja wynikająca z fatalistycznej optyki, przez którą 

portretował życie codzienne swoich zgnębionych bohaterów. 

Pisarzowi imponowała literatura spraw ostatecznych, literatura niepokoju i silnych środków 

artystycznych, jak w twórczości Dostojewskiego. Szło to w parze z dominującą wówczas w całej 

kulturze europejskiej „czarną” tonacją. Nurt „metafizycznej beznadziei” – egzystencjalizm – 

rodzi się we Francji zaraz po wojnie. Do Polski trafia wraz z odwilżowymi tłumaczeniami 

literatury pięknej, wśród nich Sartre’a, Camusa, Kafki, Faulknera, wzmacniając negatywną 

ocenę rzeczywistości społecznej i laicką heroizację bohaterów243. 

Filozofia egzystencjalna w swoich podstawowych założeniach koncentrowała się wokół 

problemów, jakimi zajmowali się twórcy pokolenia odwilży. Punkt wyjścia stanowiła 

ekspozycja indywidualnej egzystencji człowieka pozbawionego pomocy ze strony Boga, 

żyjącego w poczuciu zagrożenia, osamotnienia i zagubienia, ze świadomością absurdalności 

istnienia244. Albert Camus tłumaczy absurd jako „metafizyczny stan człowieka świadomego”245: 

„To rozdźwięk między umysłem, który pożąda, a światem, który przynosi zawód […]”246. 

Absurd tkwi na stałe nie w człowieku i nie w świecie, a w ich współwystępowaniu i jako jedyne 

ogniwo łączy ich ze sobą na płaszczyźnie rozumowej247. Oznacza to, że istnienie absurdu 

warunkowane jest przez jednoczesne istnienie obu stron tej relacji; innymi słowy – jego 

unicestwienie mogłoby nastąpić albo w sytuacji śmierci człowieka, albo wówczas, gdyby 

przestał istnieć świat. To otwiera Camusowi drogę do pytania o sens życia: 

Nie może być mowy o ukryciu oczywistości, o unicestwieniu absurdu przez zaprzeczenie 

jednemu z członów jego równania. Należy wiedzieć, czy można z nim żyć, czy też logika 

nakazuje umrzeć. Nie interesuje mnie samobójstwo filozoficzne, lecz po prostu samobójstwo. 

Pragnę tylko oczyścić je z zawartości uczuciowej oraz poznać jego logikę i uczciwość248. 

Camus przykłada do refleksji egzystencjalnej zimne ostrze logiki. Życie samo w sobie nie 

stanowi dlań istotnej wartości; dopiero znajomość warunków, na jakich istnieje człowiek 

w świecie, pozwala mu dokonać właściwego wartościowania bytu. Francuski pisarz pyta nie 

o odczuwany emocjonalnie bądź intuicyjnie, lecz o czysto racjonalny sens istnienia. Tak samo 

wolne od afektów samobójstwo stanowi dla niego jedynie narzędzie służące do zakończenia 

zbędnego procesu. Nie zawsze jest ono koniecznością – jej rozpoznaniu służy właśnie 

eliminacja z rozważań wymiaru emocjonalnego. Decyzja o pozostaniu przy życiu powinna 

                                                 
243 I. Kurz, dz. cyt., s. 53–54. 
244 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XV. 
245 Zob. A. Camus, Poczucie absurdu i jego konsekwencje filozoficzne, przeł. A. Milecki [w:] Filozofia 

egzystencjalna, wyb. i wstęp L. Kołakowski, K. Pomian, Warszawa 1965, s. 396. 
246 Tamże, s. 403. 
247 Zob. tamże, s. 387–388. 
248 Tamże, s. 403–404. 
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jednak skutkować przyjęciem określonych reguł postępowania zorientowanych nie na 

usunięcie absurdu, lecz na bunt przeciwko niemu: 

Posuwając tę absurdalną logikę do granic ostateczności muszę stwierdzić, że walka ta 

zakłada całkowity brak nadziei (który nie ma nic wspólnego z rozpaczą), ciągłą negację (której 

nie należy mylić z rezygnacją) i świadome niezadowolenie (które nie da się porównać 

z młodzieńczym niepokojem). Wszystko, co burzy, przysłania bądź wysubtelnia te żądania 

(przede wszystkim zgoda, która likwiduje rozdźwięk), unicestwia absurd i pozbawia wartości 

postawę możliwą wówczas do zaproponowania. Absurd ma sens o tyle tylko, o ile 

przeciwstawiamy mu się249. 

Postawa zakładająca walkę bez nadziei na zwycięstwo sama w sobie zakrawa na absurd. 

W tym tkwi egzystencjalna tragiczność istnienia: podporządkowanie się oznacza zatracenie 

samego siebie – rozumiane nie jako kres istnienia, a klęska duchowa250 – konfrontacja jest zatem 

koniecznością, choć stanowi jedynie performatyw, znaczący, lecz niewiele poza symboliką 

wnoszący do relacji ze światem gest sprzeciwu. To właśnie jednak bunt okazuje się najwyższą 

dostępną człowiekowi formą manifestacji jego istnienia i fundamentem jego tożsamości, 

heroicznym wystąpieniem w obronie najistotniejszych dla niego wartości, takich jak wolność 

czy godność. „Choć pozornie negatywny, albowiem nie tworzący niczego, bunt jest głęboko 

pozytywny, ponieważ objawia to, czego w człowieku trzeba zawsze bronić”251 – powiada 

Camus. Jego „człowiek zbuntowany” to egzystencjalny maksymalista, dla ratowania 

domagającej się szacunku „części samego siebie” gotowy położyć na szali nawet swoje 

istnienie: 

Zbuntowany pragnie być wszystkim albo niczym; być wszystkim – to utożsamić się 

całkowicie z tym dobrem, które sobie nagle uświadomił i które ma być w jego osobie uznane 

i uczczone; być niczym – to ulec nieodwołalnie sile, która nad nim góruje. Doprowadzony do 

ostateczności zgadza się na porażkę, którą jest śmierć, jeśli ma zostać pozbawiony tego 

wyjątkowego przywileju, który nazywa, na przykład, wolnością. Raczej umrzeć stojąc, niż żyć 

na klęczkach252. 

Jak przyjdzie jeszcze dowieść w dalszej części niniejszej pracy, wizja świata kreowana 

w prozie Hłaski łączy się z koncepcją Camusa w wielu miejscach. Rozprawiwszy się 

z naiwnym modelem socrealistycznym, a następnie dokonawszy bolesnej inicjacji bohatera 

szukającego dla siebie stałego miejsca w świecie i dążącego do potwierdzenia sensu egzystencji 

                                                 
249 Tamże, s. 388–389. 
250 Świadomość człowieka zdającego sobie sprawę ze swojego absurdalnego położenia przybiera tym samym 

kształt Jaspersowskiej świadomości tragiczności: „Własny czyn człowieka prowadzi najpierw do uwikłania, 

potem nieuchronnie do zniszczenia. Nie chodzi tu tylko o zniszczenie życia jako istnienia tu na Ziemi, lecz o klęskę 

wszelkich przejawów spełnienia. To duchowa istota człowieka ponosi klęskę wśród niezmierzonego bogactwa 

możliwości, z których każda, swoiście urzeczywistniona, rodzi klęskę i zarazem ją dopełnia”. K. Jaspers, 

O tragiczności, przeł. A. Wołkowicz, [w:] tegoż, Filozofia egzystencji. Wybór pism, Warszawa 1990, s. 332. 
251 A. Camus, Bunt jako podstawa wspólnoty ludzkiej, przeł. A. Milecki [w:] Filozofia egzystencjalna, dz. cyt., 

s. 411. 
252 Tamże, s. 406–407. 
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w pogoni za miłością, czystością, elementarną uczciwością, jeszcze u schyłku krajowego etapu 

twórczości zaczął pisarz ukazywać postaci głęboko świadome absurdalności swojego 

położenia253. Jedną z podstawowych zasad istnienia i funkcjonowania bohaterów Hłaski 

stanowi fakt, że „[…] egzystencja w świecie jest równie niemożliwa jak ucieczka przed nim”254. 

Tak samo więc, jak w rozważaniach autora Upadku, postaci te stają przed koniecznością 

podjęcia działania ocalającego przynajmniej ich godność. Nawet gest autodestrukcji czy 

sprokurowanie klęski na własnych warunkach nierzadko pełni u Hłaski właśnie funkcję 

ocalającą255. I podobnie jak Camus – polski pisarz kluczy na granicy życia i śmierci, w licznych 

utworach rozważając problem wartości istnienia i sensu samobójstwa. Z tym że u Hłaski 

intencją samobójcy rzadko kiedy jest dobro innych ludzi. Jedynie potraktowanie tego gestu jako 

w pierwszym rzędzie performatywu mogłoby zbliżyć go do postulatu Camusa o tym, że „[…] 

indywiduum, które zgadza się umrzeć, a niekiedy umiera w odruchu buntu, dowodzi w ten 

sposób, że poświęca się dla dobra wykraczającego jego zdaniem poza granice jego własnego 

losu”256. Biorąc pod uwagę, jak istotnymi nośnikami znaczeń były dla Hłaski mistyfikacje, pozy 

i gesty, taka interpretacja części literackich samobójstw pisarza wydaje się uprawniona. 

I dla polskiego pisarza, i dla przedstawicieli egzystencjalizmu jedno z kluczowych 

zagadnień stanowiła absolutna jednostkowa wolność257. W jej Sartre’owskie ujęcie częściowo 

wpisuje się postawa twórcza Hłaski: 

Wolność to właśnie owa nicość wewnątrz człowieka, zmuszająca go do tego, by tworzył 

siebie zamiast być. Widzieliśmy, że dla człowieka być to wybierać siebie: z zewnątrz ani od 

wewnątrz nie dociera do niego nic, co mógłby przyjąć lub zaakceptować. Pozbawiony 

jakiejkolwiek pomocy wydany jest całkowicie konieczności stwarzania swego bytu aż do 

najdrobniejszych szczegółów258. 

Z tym zastrzeżeniem, że dla egzystencjalistów wolność stanowi ciężką konieczność, 

wynikającą z całkowitego opuszczenia człowieka w świecie. Sartre wyszedł z założenia że nie 

istnieje Bóg, a „[…] wraz z Bogiem znikają aprioryczne wartości […]” – przez co jedyne 

wartości w świecie to te, które człowiek stwarza sam259. Nie obowiązuje zatem żadna etyka 

ogólna. Człowiek jest wolny, bez względu na to, czy tego chce czy nie, i musi nieustannie 

                                                 
253 Zmianę filozoficznego tła krajowej prozy Hłaski z marksizmu na egzystencjalizm ukazuje w swoim szkicu 

Katarzyna Mulet. Badaczka porównuje w tym celu utwory o zbliżonej tematyce, ale kontrastowej optyce ideowej: 

Bazę Sokołowską i Następnego do raju. Zob. K. Mulet, Proza Marka Hłaski pomiędzy marksizmem 

a egzystencjalizmem, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1/2, s. 41–55. 
254 P. Bratkowski, O twórczości Marka Hłaski, dz. cyt., s. 49. 
255 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXIX. 
256 A. Camus, Bunt jako podstawa wspólnoty ludzkiej, dz. cyt., s. 407. 
257 Zob. m.in. J.-P. Sartre, Absolutna wolność bytu ludzkiego, przeł. J. Piasecka, [w:] Filozofia egzystencjalna, 

dz. cyt., s. 345–368. 
258 Tamże, s. 354–355. 
259 Egzystencjalizm, [hasło w:] W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, dz. cyt., s. 401. 
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podejmować decyzje, w których nie może znaleźć oparcia, jakie dawałyby mu ogólne nakazy 

moralne260. U Hłaski widać jednak tendencję przeciwną: o ile założenie wyjściowe jest podobne 

– osamotnienie człowieka w świecie – o tyle dąży on do realizacji bądź partycypacji 

w pozytywnych wartościach związanych z kategorią wolności. Dla pisarza i jego bohaterów 

nawet wolność sama w sobie stanowi często wartość. 

Wyżej omówione zostały pokrótce najistotniejsze aspekty składające się na kulturowe 

tło działalności artystycznej Marka Hłaski. Mowa była zarówno o inspiracjach, jak 

i koincydencjach stanowiących raczej dzieło przypadku, lecz oddających klimat fermentu 

ideowego lat powojennych w krajach świata zachodniego. W rozprawie dotyczącej świata 

wartości pisarza słuszne wydaje się wykazanie charakterystycznych zbieżności 

aksjologicznych między jego oglądem rzeczywistości a wizjami postulowanymi przez 

współczesnych mu twórców-kontestatorów z innych kręgów kulturowych. Tak samo konieczne 

było choćby fragmentaryczne odniesienie się do egzystencjalizmu, do którego Hłasce było 

blisko już od książkowego debiutu, a więc zanim jeszcze prąd ten zaczął zdobywać w Polsce 

popularność. 

Znamienne jest, że chociaż autor Pierwszego kroku w chmurach urodził się, wychował 

i zdobył sławę literacką po wschodniej stronie Żelaznej Kultury, to przyjęta przez niego 

kontestatorska optyka i pesymistyczna tonacja twórcza wskazuje raczej na jego związek 

z Zachodem. Nawet jeżeli ta nić porozumienia zawiązała się niezamierzenie, sam fakt jej 

ujawnienia daje pojęcie o niedopasowaniu Hłaski do peerelowskiej rzeczywistości. Wyjazd 

z ojczyzny miał stanowić dla niego okazję do skonfrontowania wyobrażeń o życiu na Zachodzie 

z realiami. Swoją krajową rolę bezdomnego rozszerzył więc o transgraniczną tożsamość 

tułacza, co z kolei uświadamia, jak faktycznie potoczyły się w jego sytuacji poszukiwania 

własnego miejsca w świecie. 

James Dean znad Wisły 

W pochodzącym jeszcze z połowy lat pięćdziesiątych opowiadaniu Wielki strach 

ukazuje Hłasko ludzi żyjących w wielomilionowej amerykańskiej metropolii – „[…] w mieście 

tak wielkim, że ludzie idąc wśród innych ludzi nie zauważają siebie samych” (UW1 292). 

W sugestywny sposób oddaje pisarz małość człowieka wobec ogromu wielkomiejskich ulic czy 

                                                 
260 Zob. tamże. 
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wieżowców, jak również osaczające zewsząd i zawłaszczające jednostkową prywatność 

atrybuty kapitalizmu: 

Na wysokości kilku pięter drżą świetlne napisy: „Nylony braci Smith”, „Palmolive! 

Człowieku – nie zapominaj o Palmolive!” „James Cagney – to mężczyzna, jakiego pragniecie! 

To mężczyzna jadowity”. […] Następne światło oznajmiło mi, że zapewnię sobie 

nieśmiertelność powierzając swoje ciało takiej to a takiej firmie. Krok dalej – grożono mi, że 

zniszczę swą figurę, jeśli nie będę używać biustonosza, jakiego używa Jane Russel. [UW1 295] 

Intensyfikacja elementów charakterystycznych dla życia publicznego kosztem sfery prywatnej 

– choć ukazana w zgoła odmiennym systemie – łudząco przypomina osaczające bohaterów 

innych opowiadań Hłaski mechanizmy socjotechniczne wczesnego peerelu. Również 

zaangażowanie kontekstu politycznego demaskuje optykę przyjętą przez narratora, którego 

mentalność po przeniesieniu na charakterystyczny dla Zachodu układ odniesień nie została 

w istocie pozbawiona atrybutów właściwych wschodniej stronie Żelaznej Kurtyny. 

Tłem dziejowym całego opowiadania jest powojenna polaryzacja między kapitalizmem 

i komunizmem, motywem przewodnim: „wielki strach” przed kolejnym globalnym konfliktem. 

„Jestem człowiekiem oczekującym na śmierć od napalmu i bomb termojądrowych, które na 

pewno także mają Rosjanie” (UW1 291) – powiada narrator. W obliczu apokaliptycznych gróźb 

słabnie znaczenie istotnych spraw codziennego życia: „Leczenie czyjegoś chorego zęba musi 

wydawać się głupie, jeśli co dzień słyszy się i czyta o mającej nastąpić zagładzie miast. […] 

Leczenie miliona ludzi chorych musi wydać się i głupie, i niepotrzebne, i śmieszne” 

(UW1 292). Na tak zarysowanym tle umieszcza Hłasko atrybuty znane z opowiadań 

ukazujących życie w powojennej Polsce, między innymi picie wódki i konspiracyjną atmosferę, 

gdzie nieraz trudno wytyczyć granicę między donosicielem a ofiarą denuncjacji. Donos jako 

konieczne następstwo spotkania z dawnym przyjacielem stanowi kuriozalne zwieńczenie 

utworu: „[…] to ja chciałem zadenuncjować Franka, lecz ubiegł mnie on” (UW1 313). W ten 

sposób pisarz obnaża absurd mechanizmów społecznych, jakie skłaniają człowieka ku czynom 

etycznie wątpliwym, ale usprawiedliwionym przez wolę ocalenia własnego życia, 

pozostającego w stanie permanentnego zagrożenia (zob. UW1 314). Wydaje się, że sprawę 

drugorzędną w tej sytuacji stanowi forma ustroju, który takie zachowania legitymizuje, choć 

antykapitalistyczny wydźwięk Wielkiego strachu jest łatwo rozpoznawalny. 

W przywołanym opowiadaniu zawarł Hłasko wizję Zachodu stanowiącą w całości efekt 

wysiłków teoretycznych – tekst powstał jeszcze przed książkowym debiutem pisarza. 

Konstrukcję świata przedstawionego uzupełniają klisze w postaci nawiązań do amerykańskiego 

kina czy języka reklam, przeplecione zresztą, jak wspomniano, elementami wyjętymi 

z peerelowskiej rzeczywistości. Utwór stanowi zatem interesującą, ale ryzykowną poznawczo 
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próbę literacką. Warto przyjrzeć się przewartościowaniom w obrazowaniu Zachodu, jakie 

dokonały się po wyjeździe Hłaski z ojczyzny. W lutym 1958 roku dołączył on do grona 

pisarzy-emigrantów, co zmieniło nie tylko jego położenie polityczne. Również artystycznie 

rozumiany status twórcy musiał ulec przekształceniu. Przede wszystkim zaczynał życie 

w nowej rzeczywistości; dotychczasową oglądał odtąd w innej optyce. Opuścił mało przyjazne, 

ale własne miejsce w świecie, a perspektywa powrotu szybko się odeń oddaliła. Wraz 

z radykalną zmianą układu przestrzennych odniesień również jego tożsamość zaczęła domagać 

się rewizji. 

Migracja to wyzwanie i czynnik tożsamościotwórczy. Może „otworzyć” podmiot na nowe 

doznania, zainspirować go do działań kreacyjnych, może też „zamknąć” go w przestrzeni 

wyobrażonej i czasie przeszłym („tam” – „wtedy”), uniemożliwiając kontakt z nowym 

otoczeniem albo… pozostawić w stanie zawieszenia i niedookreślenia („pomiędzy”)261. 

Po wyjeździe z komunistycznej Polski na kapitalistyczny Zachód Hłasko nie zamknął 

się w kręgu wspomnień. Emigracyjne obserwacje i doświadczenia działały na niego inspirująco 

i w pewien sposób „otwierały go na nowe”; nie udawało mu się wszakże w tej przestrzeni, 

stwarzającej wiele nieznanych dotychczas możliwości, odnaleźć własnego miejsca. Już Paryż, 

gdzie miała rozpocząć się wieloletnia wędrówka pisarza, przyniósł mu rozczarowanie: 

wyśniony, idealistyczny obraz miasta kolidował z realiami. Nie dość, że musiał Hłasko liczyć 

się z utratą zdobytej w Polsce pozycji społecznej i kulturotwórczej roli, to jeszcze nie był 

w stanie wpasować się w „[…] odmienny, być może po części nieprzekładalny horyzont 

ideologiczny paryskich elit intelektualnych”, zdradzających inklinacje ku komunistycznej 

ideologii262. Na oczach pisarza demitologizował się poza tym wizerunek Paryża jako światowej 

stolicy kultury; Francja pogrążona była w kryzysie politycznym i zaangażowana w wojnę 

kolonialną, a na ulicach miasta dochodziło do napięć na tle etnicznym i rasowym263. Cichą 

przystań stanowiła w tej sytuacji siedziba Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, jednak 

Hłasko nie potrafił, czy po prostu nie chciał podporządkować się rytmowi funkcjonowania tego 

miejsca. Rozdarty więc był ostatecznie między obydwie lokalizacje, z których żadna nie 

spełniała jego oczekiwań, przez co znów sporo czasu spędzał w drodze264.  

Pisarz chętnie zatem przybierał – ale też jego przekonania i sposób bycia w zasadzie 

zmuszały go przybierać – postawę wygnańca z ojczyzny i zagubionego w świecie tułacza. 

                                                 
261 H. Gosk, Wprowadzenie, [w:] Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, 

Kraków, 2012, s. 8. 
262 Zob. C. Zgoła, Skompromitowana stolica kulturalna świata i podmiejski falanster. Paryż i Maisons-Laffitte 

Marka Hłaski, [w:] „Sto metrów asfaltu”…, dz. cyt., s. 363. 
263 Zob. tamże, s. 365–366. 
264 Zob. tamże, s. 373–374. 
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Wpisywało się to w jego sposób bycia, przebywania „zawsze w złym miejscu”265, dlatego też 

bezdomność Hłaski i jego bohaterów można rozumieć na dwa sposoby: 

[…] dosłownie – jako brak własnego miejsca na ziemi, będący konsekwencją ciągłych 

przeprowadzek oraz przenośnie – jako kategorię egzystencjalną, niemożność porozumienia się 

z resztą świata. Hłasko nie czuł się komfortowo ani w ojczyźnie, ani w żadnym z krajów, 

w których pomieszkiwał, nawet na chwilę nie zapominając o swoim statusie obcokrajowca266. 

Przyjęło się widzieć w Hłasce włóczęgę i outsidera, który świadomie obrał taki los. 

Z pewnością tkwi w tym wizerunku znaczna doza autokreacji, co nie oznacza, że pisarz nie 

szukał wcale miejsca mogącego stać się dla niego azylem. Po wyjeździe z Europy upatrywał 

takiej szansy na Bliskim Wschodzie. W tamtym czasie wielu przybyszów czy uciekinierów 

z Europy Wschodniej poszukiwało w Izraelu swojej Ziemi Obiecanej267; Hłasko ukazuje, jak 

trudno było im ułożyć sobie tu życie. Okazuje się, że nawet sami Żydzi przybyli z Europy 

często czują się zagubieni w odrodzonej ojczyźnie, tak jak bohater powieści Wszyscy byli 

odwróceni: 

– Czy nie możesz wyjechać stąd? – zapytała. 

– Dokąd mam pojechać? – rzekł. – Moje miejsce jest tutaj. Jestem przecież Żydem. 

[UW3 78–79] 

Dla przedstawicieli jego narodu zdeprawowana Europa okazała się wrogą przestrzenią268, ale 

i ojczyzna, w której próbują odbudować życie, stawia im trudne warunki. Z tym rodzajem 

bezdomności, wynikającym z niemożności znalezienia swojego azylu w świecie, spotykał się 

Hłasko, obserwując izraelskich imigrantów. Ich sytuację mógł porównywać z własną, mimo że 

wyjeżdżał z Polski w zupełnie innych okolicznościach niż oni, zaś jego status narodowościowy 

wolny był od niejednoznaczności, która dla tamtych stanowiła przekleństwo. W Pięknych, 

dwudziestoletnich notuje: „Wielu z nich przyjechało tylko po to, aby przekonać się, iż są 

Polakami, a nie Żydami […]” (UW5 210). Niechęć ze strony urodzonych na izraelskiej ziemi 

Sabrów jedynie utwierdza przyjezdnych w tym poczuciu: 

Oni sami, wychowani w pogardzie dla życia i gotowi każdej chwili zginąć za Izrael, nie byli 

w stanie wzruszać się obrazem bezbronnych ludzi idących bez oporu na śmierć. Ludzie 

przybywający z Europy nie zyskali ich sympatii; oni sami przyzwyczajeni do ciężkiej pracy 

fizycznej patrzyli z politowaniem na tych wszystkich, którzy usiłowali urządzić się w sklepach, 

biurach czy szpitalach. W zasadzie człowiek mógł zdobyć sympatię Sabry jedną tylko rzeczą: 

pracą. [UW5 212] 

Życie i pracę w Izraelu znacząco utrudniał również panujący w tej części świata klimat. 

Sugestywne opisy morderczych upałów, monotonnie upływających dni, pogrążonego 

                                                 
265 Zob. I. Kurz, dz. cyt., s. 223. 
266 P. Potasińska, dz. cyt., s. 103. 
267 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. LXIV–LXV. 
268 Zob. P. Weiser, dz. cyt., s. 13. 
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w stagnacji życia ludzi, zwierząt i roślin – wszystko to składa się na infernalny pejzaż Ziemi 

Świętej, która u Hłaski może być najwyżej „ziemią przeklętą”. Próżno szukać w niej Boga, ale 

i niebo postrzegane czysto fizykalnie wydaje się całkowicie pozbawione wymiaru duchowego. 

Pisarz wyraźnie oddziela obydwie sfery, zaburzenie ich świętego porządku oddaje poprzez 

zamianę przynależnych im atrybutów. Ziemia – przestrzeń materii i człowieka – ukazana jest 

w sposób nieostry, niemal oniryczny. Odkształcona rzeczywistość wymyka się ludzkiemu 

poznaniu, składają się na nią jedynie miejsca obce i niebezpieczne. Niebo zaś nie jest 

przestrzenią duchowej tajemnicy, wszystko w nim ukazane jest ostro i wyraźnie. Gdyby miał 

tu przebywać jakikolwiek Absolut, zostałby odsłonięty i ukazany ludziom; niebo składa się 

jednak z pustki, nie ma na nim zupełnie nic poza ognistą kulą palącą ziemię: 

[…] widział dalekie chybotanie świateł poza zatoką, tam gdzie półkoliście rozrzucone 

i zakotwiczone statki rybackie nawoływały się reflektorami przez całą noc, a w dzień ginęły 

w ogóle, oddzielone od lądu masą rozpalonego, drgającego powietrza, które zamazywało linię 

morza i linię gór po prawej stronie miasta; tak że nigdy właściwie nie widział tego, co zwie się 

horyzontem; co jest oddaloną ziemią, na którą spogląda człowiek, gdyż wszystko było 

niewyraźne, rozedrgane, oddane we władanie rozfalowanemu powietrzu i słońcu – ognistej kuli 

znieruchomiałej w pustce nieba bez chmur, bez zorzy i bez deszczu. [UW3 160] 

W każdym z izraelskich utworów pojawiają się postaci, które z jednej strony poczuwają 

się do przynależności temu właśnie miejscu na świecie, z drugiej zaś są mniej lub bardziej 

świadome swojego niedopasowania. Znajdując tu materialne schronienie, nie mogą w pełni 

doświadczyć poczucia własnego domu, rozdarci między Izraelem a bliżej nieokreślonym 

miejscem w innych stronach świata. Przebywają w tym kraju z pewnej niedopowiedzianej 

często konieczności; w obronie przed poczuciem bezdomności wmawiają usilnie sobie i innym, 

że tu właśnie jest ich ojczyzna. Tacy są główni bohaterowie utworu W dzień śmierci Jego czy 

Izrael Berg z powieści Wszyscy byli odwróceni. Również Mickey Cohan z Brudnych czynów 

„należał do każdego świata i do każdej konwencji życia; poza tym jednym, jedynym krajem, 

w którym musiał żyć i pracować […]” (UW3 217). 

Typowy protagonista Hłaski nie przynależy jednak do żadnego wzorca tożsamości 

zbiorowej. Jego świat dzieli się na dwie połowy: „[…] w jednej z nich jest nie do życia, 

w drugiej nie do wytrzymania” (UW5 182). W Pięknych, dwudziestoletnich pisarz wspomina: 

„Żyjąc w Izraelu mieszkałem z najgorszymi szumowinami, nigdy jednak nie spotkałem ludzi 

tak zrozpaczonych, zwierzęcych i nieszczęśliwych jak w Polsce” (UW5 13). Wydaje się, że ta 

tragiczna świadomość przekracza granice ojczyzny i oddziałuje również na emigrantów, nad 

którymi ciąży kompleks zbiorowej tożsamości, warunkowanej podobieństwem życiowych 

doświadczeń i etnicznym pokrewieństwem – a główne postaci w powieściach izraelskich to 
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zawsze Słowianie269, najczęściej z Polski. Hłasko ukazuje ich pogrążonych w biedzie, 

pozbawionych możliwości legalnej pracy, uwikłanych w ryzykowne intrygi, wycieńczonych 

chamsinem i upałami270. Główny bohater Drugiego zabicia psa wskazuje, że to nie Izrael jest 

wyjątkowo niegościnny – w Stanach Zjednoczonych jego sytuacja wcale się nie poprawi, bo 

zwyczajnie nie ma na świecie odpowiedniego miejsca dla przedstawiciela tak okaleczonego 

narodu: „Jestem za stary na Amerykę. Boję się jej. Zbyt bardzo kocham Amerykę, aby tam 

przeżyć rozczarowanie. Dziwne, ale tak jest. Ja jestem Polak. Wszyscy Polacy to kaleki. 

Ameryce nie trzeba kalek” (UW3 561). Owo psychiczne kalectwo stanowi w prozie Hłaski 

cechę typową dla emigrantów z Polski – jako „[…] skutek cierpień, które ci ludzie przeszli 

z powodu różnych uszczęśliwiaczy ludzkości, jak Hitler, Stalin i nasz Towarzysz Tomasz” 

(UW5 115). Tłumacząc społeczne dysfunkcje swoich bohaterów, sięga pisarz po filtr 

ideologicznych doświadczeń wyniesionych z totalitarnej rzeczywistości peerelu, co zbliża 

przyjętą przezeń optykę do wizji wielu innych twórców emigracyjnych271. 

Naoczna obserwacja życia w Stanach Zjednoczonych sprawiła, że silnie dotychczas 

steoretyzowane wyobrażenie tego kraju wzbogacił Hłasko o charakterystyczną dla całej jego 

twórczości perspektywę egzystencjalną. „Pobyt w Ameryce jest i spełnieniem marzeń, 

i rozczarowaniem”272 – notuje Czyżewski. Tak jak w Polsce czy Izraelu, również w Stanach 

Zjednoczonych dostrzega pisarz ludzi, którym nie powiodło się w życiu; wiele miejsca 

poświęca im w Listach z Ameryki oraz w powieści Palcie ryż każdego dnia. Sytuacja polityczna 

czy ekonomiczna – tak różna w poszczególnych krajach – okazuje się drugorzędna wobec 

najbardziej uniwersalnego prawa rządzącego losem losera, którego plany i marzenia brutalnie 

koryguje rzeczywistość: 

Myślałem o tym samym, o czym ty myślisz. I o czym myślało wielu. Ale nie miałem ani 

szczęścia, ani pieniędzy. I zagłodziłem się, a kiedy wreszcie zeskrobałem całą forsę do kupy, aby 

wylatać godziny i dostać licencję, to miałem już sztuczne zęby. I odrzucili mnie. A teraz jeżdżę 

po lotnisku i sprzedaję te bułki, i tak skończył się jeszcze jeden amerykański sen. [UW4 176] 

                                                 
269 Zob. tamże, s. 14. 
270 Tym niemniej w Pięknych, dwudziestoletnich pisarz przyznaje: „Pomagali mi ludzie świeżo przybyli z Polski, 

choć sytuacja ich nie była dobra i mieli pełne prawo nienawidzić każdego, kto pochodzi z Polski” (UW5 210). 
271 Aleksander Fiut wyodrębnia cztery główne filtry w opisach Zachodu u polskich twórców: okupacyjny, 

ideologiczny, cywilizacyjny i estetyczny. Zob. A. Fiut, Zachód oglądany, [w:] Polonistyka bez granic, t. 1: Wiedza 

o literaturze i kulturze, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, Kraków 2011, s. 289–296. Hłasko aktywuje 

zazwyczaj pierwsze trzy spośród wymienionych, przy czym najrzadziej sięga po filtr cywilizacyjny. Optyka, 

w jakiej przedstawia pisarz kraje zachodnie, uwikłana jest w doświadczenia historyczne – nierzadko więc 

zastosowanie znajduje u niego filtr okupacyjny, a jeszcze częściej ideologiczny, czy też, inaczej mówiąc, 

polityczny. Wprowadza go Hłasko w zróżnicowany sposób: od krytyki kapitalizmu (w Wielkim strachu 

motywowanej zaangażowaniem ideowym, w twórczości amerykańskiej popartej doświadczeniem), przez portrety 

„skrzywionych” przez reżim Polaków (zwłaszcza w Izraelu – nie tylko bowiem na obrazy Zachodu nakłada pisarz 

wspomniane filtry), po otwartą dyskusję z commies w Pięknych, dwudziestoletnich. 
272 A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 454. 
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Mimo dostrzegalnych na pierwszy rzut oka różnic Stany Zjednoczone okazują się miejscem 

równie jak inne kraje nieprzyjaznym człowiekowi. To dlatego, że świat, w jakim żyją 

bohaterowie Hłaski, w całości przeniknięty jest złem i podstępem. Złudne wrażenie dobra może 

zatem prowadzić do fałszywie pozytywnych ocen i naiwnego wartościowania amerykańskiej 

rzeczywistości, podczas gdy „[…] to jest taki sam kraj jak i każdy inny kraj. I tacy sami ludzie, 

którzy mają takie same ciała jak inni ludzie i wiedzą o tym” (UW4 233). 

W Pięknych, dwudziestoletnich przytacza Hłasko scenkę odgrywaną przez uczniów 

szkoły teatralnej: 

Gitarzysta: – Przynosisz mi forsę? 

Listonosz: – Nie, róże. 

Gitarzysta: – Powiedzieli ci, że wykorkowałem? Zostaw róże u ciecia. 

Listonosz: – Mietek, zmiłuj się, w Stanach nie ma cieci. [UW5 155] 

Dialog wymyka się spod kontroli grających i obraca w absurd. Mimo że scena rozwija się 

w sposób humorystyczny, pisarz unaocznia za jej pomocą mentalny dystans oddzielający 

peerelowską egzystencję od życia w Stanach Zjednoczonych. Są to dwa zupełnie różne światy 

– odrębne na tyle, że nawet człowiek porzucający jeden z nich na rzecz drugiego nie jest 

w stanie wyzbyć się wyuczonych uprzednio schematów myślenia czy pojęć, takich jak „cieć” 

albo „denuncjacja”. Na emigracji Hłasko wciąż oglądał rzeczywistość tak, jak gdyby spoglądał 

na nią znad Wisły. Z jednej strony starał się nadać swojej wizji rzeczywistości uniwersalny ton, 

z drugiej posługiwał się optyką ukształtowaną za okupacji czy pierwszych lat PRL. „Nie 

umiałem odpowiedzieć, dlaczego opuściłem mój kraj, ponieważ nie opuściłem go nigdy” 

(UW5 8) – pisał w Pięknych, dwudziestoletnich. 

Te słowa stanowią także wyraz tęsknoty; dobitnie świadczy o niej inne jeszcze zdanie 

z początku utworu: „Dzisiaj wiem, że nie wrócę do Polski już nigdy; pisząc to jednak wiem 

także, że chciałbym się omylić” (UW5 7–8). Idealizacja nieosiągalnej przestrzeni nie jest 

jednak niczym nadzwyczajnym w tułaczych doświadczeniach Hłaski. Mieszkając jeszcze 

w ojczyźnie, żywił się mitycznymi wyobrażeniami Zachodu, o czym świadczy choćby 

fascynacja kulturą amerykańską. Po wyjeździe ten wektor zainteresowań zwrócił się z czasem 

w przeciwną stronę: 

Im dłużej przebywał poza krajem, tym dalej szła idealizacja Polski, zaskakująco często 

splatająca się z d e p r e c j a c j ą  m i t y c z n e g o  Z a c h o d u . Znajdowało to 

odzwierciedlenie również w strukturze quasi-pamiętnika, ponieważ obrazki zza granicy 

momentalnie wywoływały wspomnienia z Polski – nawet kiedy Hłasko koncentrował się na 

epizodach emigracyjnych, dopełniał je anegdotami krajowymi273. 

                                                 
273 P. Potasińska, dz. cyt., s. 111. 
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Polskę Hłasko idealizował przede wszystkim jako miejsce, z którym wiązało go wiele 

wspomnień, nie pochwalał rzecz jasna sytuacji społeczno-politycznej w ojczyźnie. 

Wyjeżdżając, pozostawił tutaj najbliższych ludzi i niemal wszystko, co składało się na jego 

świat wartości. W innych krajach poznawał nowe miejsca, jednak nie wnosiły one zupełnie 

świeżych składników do jego osobistej topografii aksjologicznej. Pisarz pogłębiał i eksplorował 

jedynie te kręgi wartości, które fascynowały go już u progu pisarskiej działalności: na przykład 

w Stanach Zjednoczonych przyszło mu zderzyć swój ideał wolności z jej indywidualistyczno-

kapitalistyczną realizacją, zaś w dziełach izraelskich sprawdzał prawdomówność jako 

narzędzie wyzwalające z relatywizmów274. W efekcie odnajdywał jasne, restrykcyjnie 

wytyczone reguły życia, odpowiadające prosto wyznaczonej hierarchii aksjologicznej: „Izrael 

to najwyżej miejsce uczciwsze od Europy. Jeżeli zaprasza do zamieszkania, to jednoznacznie, 

jeżeli skazuje na bezdomność, to bezwzględną. Dawał uczciwą szansę na dom, ale za klęskę 

wystawiał słony rachunek”275. O skrajną uczciwość, która zawsze stanowiła jedną z jego 

namiętności, mógł Hłasko jedynie walczyć, bez gwarancji powodzenia – choć zawsze było to 

więcej niż oferował nihilizm. Wśród jednak i takich odkryć nie znajdował pisarz szans „[…] na 

odzyskanie wiary w ład i porządek współczesnego świata”276 ani substytutów pozwalających 

mu zapełnić pustkę po ziemi ojczystej – w efekcie zagranica ulegała dlań z czasem coraz 

głębszej deprecjacji277, a narodzone w Polsce zwątpienie mogło jedynie ulec pogłębieniu278. 

3. Podłoże psychologiczne 

W poszukiwaniu ojca 

Ostatnią wydaną za życia Hłaski powieścią była Sowa, córka piekarza. Jej główny 

bohater tak wspomina dzieciństwo: 

Ojciec mój zginął w roku tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym; matka poznała 

innego mężczyznę. Nie rozumieliśmy się z nim; uciekłem z domu i błąkałem się przez długi 

czas, lecz nie umiałem zniszczyć w sobie miłości do matki i po jakimś czasie wróciłem, 

i poprosiłem matkę, aby porzuciła tego człowieka. [SCP 38] 

                                                 
274 Zob. P. Weiser, dz. cyt., s. 107. 
275 Tamże, s. 15. 
276 J. Galant, dz. cyt., s. 83. 
277 Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 107. 
278 Zob. J. Galant, dz. cyt., s. 83. 
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Wziąwszy poprawkę na niewielkie różnice, właściwie tymi samymi słowami można by 

podsumować najmłodsze lata życia przyszłego pisarza. Maciej Hłasko rozstał się z rodziną, gdy 

jego syn miał zaledwie trzy lata. Być może dlatego, że nastąpiło to tak wcześnie, badacze 

traktują ojcowski wpływ na autora Pierwszego kroku w chmurach jako sprawę marginalną. Inna 

rzecz, że naprawdę niewiele wiadomo o ich relacjach rodzinnych z tamtego okresu. Według 

Czyżewskiego rozstanie Marii i Macieja Hłasków przebiegło dość spokojnie i jeszcze po 

rozwodzie ich syn prawdopodobnie widywał się z ojcem279, który do końca mógł być ważną 

osobą w życiu młodego Marka. Świadczy o tym wyznanie, jakie pada w dziecięcym Pamiętniku 

przyszłego pisarza: „Rok tysiąc dziewięćset trzydziesty dziewiąty… […] Ja też nie zapomnę 

tego roku. W tym bowiem roku spadły na mnie dwie klęski: straciłem wolność i ojca. Miałem 

wtedy pięć lat” (LP 93). Nawet jeśli Marek Hłasko ledwo znał swojego ojca, jego śmierć była 

dla przyszłego pisarza trudnym i ważnym doświadczeniem. 

Niełatwo ocenić faktyczny wkład Macieja Hłaski w formowanie osobowości 

późniejszego twórcy Pięknych, dwudziestoletnich. Paradoksalnie najwięcej problemów 

nastręcza tutaj zaskakujące podobieństwo między ojcem i synem, szczególnie co do życia 

towarzyskiego i relacji z kobietami. Jak zauważa Czyżewski, „[…] opowieści o przygodach 

Macieja Hłaski pozwalają zakładać, że syn jego był taki, jaki był, przede wszystkim dlatego, 

że bardzo wiele odziedziczył po ojcu, a nie dlatego, że był ojca pozbawiony”280. Istnieje jednak 

jeszcze trop wiodący ku podejrzeniu, że wiele spośród swoich charakterystycznych cech (wśród 

nich Czyżewski wymienia między innymi aktorstwo na codzienny użytek, mitomaństwo 

i wewnętrzny niepokój) odziedziczył pisarz nie tylko po ojcu, ale w ogóle po krewnych ze 

strony Hłasków. Ponieważ fantazję, wrażliwość oraz skłonności do przesady przypisywano 

również jego matce, to właśnie te cechy usposobienia mogły być dla niego najłatwiej 

przyswajalne od najwcześniejszych lat281. 

Miarę siły, z jaką na przyszłego pisarza oddziaływała postać ojca, stanowić jednak mogą 

nie tylko podobieństwa charakterologiczne. W twórczości Hłaski, tak naznaczonej 

autobiografizmem, uprawnione wydaje się wynajdywanie freudowskich refleksów osobowości 

autorskiej282 – także tych związanych z relacjami rodzinnymi. Gdy na dzieła pisarza spojrzy się 

z tej właśnie perspektywy, wnioski są zastanawiające: otóż w szerokim katalogu męskich 

bohaterów w prozie Hłaski archetyp ojca realizuje się rzadko. Jeśli zaś już zostaje bardziej 

                                                 
279 Zob. A Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 24. 
280 Tamże, s. 14. 
281 Zob. tamże. 
282 Por. E. Fiała, Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego, Lublin 1991, s. 35‒40. 
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wyeksponowany, to albo w osobie wzbudzającej niechęć i strach, albo przeciwnie – w postaci 

o słabym charakterze, wycofującej się na dalszy plan. Ewentualnie przedstawiany jest w sposób 

ironiczny, jak w opisie codziennej kolacji w Gawędzie Staromiejskiej: 

Stół jest mocno sfatygowany […] i ojciec nasz – łysy, otyły – pierwszy mówi takim tonem, 

jakby obwieszczał wszystkim rzecz nadzwyczaj ważną i nikomu na świecie nie wiadomą: 

– Trzeba coś zrobić z tym stołem. Skrzypi, aż diabli człowieka szczypią. 

Dlaczego mówi „szczypią”, a nie na przykład „biorą”, normalnie, jak klnie każdy 

przyzwoity człowiek – tego nie wiadomo. Ojciec ma swoje dziwaczne powiedzonka […]. 

[UW1 89] 

Zebrawszy w jedno opis fizjonomii ojca i sposobu jego mówienia oraz komentarz narratora 

opowiadania – otrzymuje się obraz człowieka „dziwacznego”, jak jego „powiedzonka”. 

Wywołującego raczej uśmiech politowania niż powagę i respekt. Pozostając jeszcze przy 

juweniliach: szacunku nie wzbudza również ojciec Ryśka Lewandowskiego z Sonaty 

marymonckiej, z innej jednak przyczyny. Jest to wprawdzie mężczyzna surowy i porywczy, ale 

jednocześnie niepotrafiący sprostać funkcji głowy rodziny. „Szukał ucieczki przed lamentami 

żony o pieniądze, przed głodnymi oczyma małego Ryśka. Mały nie pamiętał go innym, jak 

tylko chwiejnego, z tym kwaśnym odorem wódki. Kiepską miał opinię tatuś Ryśka. «Furman, 

wiadomo – mówili wszyscy – ankoholik, żonę bije…»” (SM 12). Postać ta szybko zresztą znika 

z kart powieści, przepadłszy w wojennej zawierusze. W życiu głównego bohatera 

zdecydowanie ważniejszy okazuje się Zygmunt Zieliński – jego ojciec chrzestny i przez długi 

czas największy idol. 

Tego chrzestnego wszyscy rówieśnicy zazdrościli Lewandowskiemu. Był to naprawdę 

bohater znany na Marymoncie. Kiedy niekiedy opowiadał Lewandowskiemu o swoich 

wyczynach, pokazywał tatuaże. […] 

Sam Lewandowski żałował, że Zygmunt nie jest jego ojcem. Zieliński zawsze miał forsę, 

a w domu bida szczerzyła się ze wszystkich kątów. [SM 10] 

Ta fascynacja ojcem chrzestnym, który sieje postrach na ulicach i do końca żyje poza prawem, 

jest być może formą rozpaczliwego poszukiwania męskiego autorytetu – bo i sam pisarz 

wychowywał się w środowisku pozbawionym tego silnego wzorca ojcowskiego. 

Niewykluczone, że w pewien sposób wywodził ten stan rzeczy nie tylko z wczesnej rozłąki 

z ojcem, ale w ogóle ze swojego inteligenckiego pochodzenia. Etos inteligenta stanowił 

przeciwieństwo fascynującego Hłaskę „mitu lumpa” i ostatecznie też rozmijał się zupełnie 

z wizerunkiem, jaki miał przynieść młodemu pisarzowi sławę. Pogodny wizerunek postaci ojca 

mógł też wydawać się twórcy mało interesujący z charakterologicznego i fabularnego punktu 

widzenia, choć kwestia ta została sproblematyzowana dopiero w Drugim zabiciu psa: „Mój 

prawdziwy ojciec był pięknym, dobrym człowiekiem i umarł, kiedy miałem niecałe sześć lat. 
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Ale taki ojciec jest do niczego, powiedział kiedyś do mnie Robert. «Zapomnij o nim. Twój 

ojciec musi być facetem z Dickensa. […]»” (UW3 515). 

Tymczasem krajowe teksty Hłaski podsuwają raczej nie metanarracyjną, 

a psychologiczno-egzystencjalną motywację jego dystansu czy niechęci wobec figury ojca. 

Pierwszoosobowy narrator Domu mojej matki, stanowiący zarazem porte-parole autora283, 

w sposób zawoalowany i figuratywny wspomina: 

Prawie już nie pamiętam ojca, lecz z opowieści wiem, że przez całe życie paliło mu się pod 

czaszką. Był to jednak zimny ogień inteligenta, który nie daje nic prócz blasku. W pewnym 

momencie swego życia ojciec mój wypalił się; potem już jego serce i myśli przypominały 

patyczek choinkowy, na którym zwęgliła się owa minimalna ilość substancji chemicznych dająca 

silny i piękny blask. Resztę życia spędził na szukaniu usprawiedliwień dla samego siebie; stał 

się gorzki i niesprawiedliwy wobec każdego. [BN 3–4] 

Słowa te brzmią tak obojętnie, jakby wcale nie dotyczyły kogoś ważnego w życiu 

opowiadającego, niosąc w dodatku nieprzychylną ocenę. Z podobną obojętnością traktowany 

jest przez dzieci ojciec Agnieszki z Ósmego dnia tygodnia. Spośród wszystkich domowników 

stanowi on postać najmniej wyrazistą, przez co nie realizuje archetypu głowy rodziny. Jest to 

podstarzały człowiek o słabym charakterze, wiecznie niezdecydowany i zupełnie bezsilny 

wobec wszystkiego, co się wokół niego dzieje. W sytuacjach wymagających zdecydowanego 

działania sili się na stanowczość, ale ponieważ jest to postawa sprzeczna z jego naturą, potrafi 

tylko nieudolnie udawać zasadniczego. Jako mąż i ojciec ponosi porażkę na całej linii: 

podporządkowuje się apodyktycznej, choć przecież osłabionej chorobą żonie; nie jest też 

w stanie zadbać o szczęście swoich dzieci, nie mogąc nawet znaleźć z nimi wspólnego języka. 

Zresztą Agnieszka godzi się z tym stanem rzeczy i nie szuka w ojcu autorytetu, nie oczekuje 

wsparcia z jego strony. Jest wręcz na odwrót – to on słucha rad córki, która momentami niemal 

strofuje zagubionego we własnych myślach ojca. 

– Cóż mam robić? – powiedział po chwili. Sięgnął po kapelusz i znów go odłożył. – Cóż 

mam robić? – powtórzył. – Chciałbym dla was jak najlepiej. 

– Nie garb się – powiedziała. – W niedzielę pojedziesz na ryby. Ja pójdę po Grzegorza. 

[UW2 19] 

Agnieszka bierze na siebie brzemię przyprowadzenia do domu pijącego z rozpaczy brata. Ojcu 

poleca natomiast skupić się na niedzielnym wyjeździe na ryby, który ostatecznie i tak nie 

dochodzi do skutku. W wyniku tego niepowodzenia nadchodzi moment kulminacyjny: ojciec 

wybucha wreszcie i formułuje pełne nienawiści wyrzuty wobec rodziny. Z jednej skrajności, 

która polega na unikaniu granicznych emocji i sytuacji konfliktowych, mężczyzna popada 

                                                 
283 Hłasko bardzo często sięga po narrację pierwszoosobową. Ponieważ jego twórczość silnie ewokuje autorski 

punkt widzenia, na potrzeby niniejszej pracy przyjęta została zasada, że bohaterowie prowadzący 

pierwszoosobową narrację stanowią z założenia porte-parole pisarza. 
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w skrajność przeciwstawną. Jak tylko jego usposobienie zyskuje jakikolwiek wyraz, od razu 

ostro rysują się w nim najbardziej negatywne cechy. Ostatecznie trzeba stwierdzić, że ojciec 

w Ósmym dniu tygodnia ukazany został w sposób na tyle groteskowy, iż jawi się jako 

karykatura przyjętego powszechnie archetypu głowy rodziny. 

Nie jest to u Hłaski zabieg odosobniony. Autor sięgnął po ten efekt, kreując postać ojca 

– i do pewnego stopnia również podporządkowanej mu matki – w opowiadaniu Krzyż. Tutaj 

wprawdzie ojciec sprawia wrażenie silnego, zdecydowanego mężczyzny, jednakże jest to znów 

przesada w przeciwną stronę. Wyrachowanie i bezwzględność bohatera czyni z niego postać 

karykaturalną, zupełnie oderwaną od rzeczywistości. Sama fabuła utworu jest zresztą tak 

absurdalna, że również wydaje się nierzeczywista. Postawa rodziców od początku zaskakuje: 

odwiedzając w więzieniu syna skazanego na śmierć, nie wydają się zbytnio poruszeni faktem, 

że lada dzień ma on zostać poddany egzekucji. Największym problemem jest dla nich to, że 

nawet w obliczu zbliżającego się końca syn nie podziela ich religijności. Groteskowy wydźwięk 

utworu dobitnie podkreśla ostatni dialog: po wyjściu ze spotkania rodzice rozmawiają 

o przyziemnych sprawach, a ojciec przypadkowo przyznaje, że właściwie sam namówił syna 

do popełnienia zbrodni. W tym momencie można by spodziewać się zwrotu w warstwie 

fabularnej albo chociaż zwiększenia dynamiki prezentowanych emocji. Nic takiego nie 

następuje, a los syna zostaje skwitowany absurdalnie: „Dobry był z niego dzieciak. […] Ale 

dlaczego nie chciał uklęknąć przed krzyżem?” (UW1 344). 

Nie zagłębiając się w kolejne egzemplifikacje, można postawić tezę, że kreacje ojca 

w dziełach Hłaski reprezentują zasadniczo dwa typy. Pierwszy z nich obejmuje mężczyzn 

o słabym charakterze, drugi – tyranów odciskających swoje piętno na najbliższych. Bardzo 

często są to bohaterowie fabularnie odsunięci na dalszy plan. Nawet eksponując te postaci nieco 

bardziej, autor niewiele uwagi poświęca cechom stricte związanym z rodzicielstwem. Tak jest 

w Cmentarzach, gdzie centralny problem stanowi absurdalność peerelowskiej rzeczywistości, 

a protagonista pełni tak naprawdę funkcję everymana mielonego w trybach systemu 

politycznego284. Przywołane opowiadanie Krzyż jest jednym z wyjątków, zresztą mniej znanym 

w porównaniu do innych omawianych tutaj dzieł Hłaski. 

Ponieważ figura ojca tak rzadko stoi w centrum zainteresowania twórcy Pięknych, 

dwudziestoletnich, przestrzeń po niej mogą zajmować inni bohaterowie aspirujący do zbliżonej 

funkcji. W sposób dosłowny taka zamiana dokonuje się we wspomnieniu Weroniki Rackmann 

z Sowy, córki piekarza: 

                                                 
284 Funkcje związane z ojcostwem są w tym przypadku marginalizowane wręcz w przerysowany sposób, co służy 

podkreśleniu absurdalności życia w systemie opartym na zakłamaniu i terrorze. 
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– A jeszcze przedtem, zanim umarł mój ojciec, moja matka miała romans z innym 

mężczyzną, a mój ojciec wziął mnie kiedyś za rękę i zaprowadził do jego domu, i weszliśmy do 

pokoju, kiedy oni byli ze sobą w łóżku, i powiedział do mnie: patrz i pamiętaj. A potem zaczęli 

się bić między sobą i ten obcy mężczyzna pobił mego ojca, bo był silniejszy, a ja przestałam 

kochać ojca, a zaczęłam kochać tamtego i nigdy już ojca nie kochałam. [SCP 217–218] 

Ojcowski paradygmat ulega całkowitej dekonstrukcji: mężczyzna pobity, wypchnięty z życia 

własnej rodziny nie pełni już swojej pierwotnej roli. Funkcje bohaterów Hłaski nie mają 

zazwyczaj charakteru przyrodzonego, lecz są to właśnie role, które odgrywają poszczególne 

postaci. Ojcostwo w tej prozie zdecydowanie zalicza się do takich funkcji. W Cmentarzach 

usuniętego z partii Franciszka Kowalskiego wypiera się własny syn: „Jesteś Franciszkiem 

Kowalskim, usuniętym z partii za dwulicowość. Reszta nie ma znaczenia, kwestia przypadku. 

Jeśli przyjmą cię z powrotem do partii, przeproszę cię” (UW2 162). 

W życiu autora Pierwszego kroku w chmurach funkcję ojca przejął kolejny mąż Marii 

Hłasko. Po kapitulacji powstania warszawskiego przyszły pisarz i jego matka tułali się po kraju, 

by wreszcie zamieszkać w Białymstoku u Kazimierza Gryczkiewicza, z którym Maria zaczęła 

budować wspólne życie285. Nowego mężczyzny u jej boku przez długi czas nie mógł 

zaakceptować syn. 

Był o matkę zaborczo zazdrosny, miał ją dotychczas zawsze tylko dla siebie, ciągle mówiła 

mu, że kocha go nad życie, że jest dla niej całym światem, że jest najważniejszy. A teraz pojawia 

się ktoś, co prawda dobrze mu znany, ale traktujący jego matkę, nie wiadomo dlaczego, jakby 

miał do niej prawo. Ktoś, kto z nią przebywa, śpi, a jego obecność zakłóca czy uniemożliwia 

dawną poufałość286. 

W psychice Hłaski wykształcił się zespół zachowań zbliżonych do freudowskiego kompleksu 

Edypa287. Postawa chłopca wskazywała na to, że czuł się on jedynym ważnym mężczyzną 

w życiu swojej matki, jedynym, który ma prawo do życzliwości i czułości z jej strony. Konflikt 

z ojczymem nasilił się po przeprowadzce do Wrocławia w 1946 roku. Jego przyczyną, zdaniem 

Czyżewskiego, była nie tylko rywalizacja o Marię, ale również kontrast usposobień 

i charakterów obydwu stron: 

Marek – impulsywny, egocentryczny, inteligentny ponad swój wiek, ruchliwy, zawsze 

zdolny poświęcić codzienne obowiązki dla przeżycia czegoś ciekawego. Kazimierz – starszy od 

niego o blisko pięćdziesiąt lat, zasadniczy, obowiązkowy, z tym wszystkim po prostu nudny, ale 

niezmiernie dla Marii Hłasko opiekuńczy288. 

W listach, jakie Hłasko pisał do matki – wcześnie bowiem zaczął opuszczać dom, 

wyjeżdżając najpierw na obozy harcerskie, później zaś przeprowadziwszy się do bursy szkolnej 

                                                 
285 Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 46‒60. 
286 Tamże, s. 60‒63. 
287 Ku takiej tezie skłania się m.in. J. Lato – z zastrzeżeniem jednak, że „[…] nadmierne przywiązanie do matki 

niekoniecznie jest zjawiskiem o genezie seksualnej (jak u Freuda).” J. Lato, dz. cyt., s. 108. 
288 A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 75‒76. 
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w Legnicy – znajdują odbicie zmiany zachodzące w relacjach przyszłego pisarza 

z Gryczkiewiczem. W marcu 1948 roku wyznawał z goryczą: „Moje wysiłki, żeby żyć z Massą 

dobrze, spaliły na panewce. Wolę zdychać z głodu i chłodu, niż żeby mi ktoś wymyślał od 

«gówniarzy» i krzyczał «paszoł won»”289. Hłasko często wdawał się w awantury z ojczymem, 

a niekiedy nawet uciekał z domu290. Wówczas pisał listy, w których dawał upust negatywnym 

emocjom. Zdarzało się, że Hłasko porywał się nawet na szantaż względem swojej matki, 

stawiając ją przed koniecznością wyboru między nim a Kazimierzem291. Ten bunt z czasem 

przerodził się w akceptację i zrozumienie dla sytuacji w rodzinie, choć całkowita normalizacja 

relacji z ojczymem miała trwać latami. 

Mimo że Gryczkiewicz był dość ważną osobą w życiu przyszłego pisarza, w jego 

twórczości postać ojczyma pojawia się rzadko i w zasadzie jedynie we wspomnieniach. Jest to 

być może efekt negatywnego sentymentu, jaki ciążył nad twórcą w wyniku wspomnianych 

trudności we wzajemnych relacjach z Gryczkiewiczem. Tym niemniej akurat przywołane wyżej 

wyznanie bohatera Sowy, córki piekarza to nie jedyne świadectwo o ojczymie, jakie pada na 

kartach tej powieści. Weronika ma za sobą podobne doświadczenie: 

– A potem moja matka wyszła po raz drugi za mąż i bardzo kochała mego ojczyma, a on 

mnie nie cierpiał. Kiedyś uderzył mnie w twarz, a ja poszłam do matki i poskarżyłam się. Wtedy 

kazała mi pocałować go w tę samą rękę, którą mnie uderzył, a ja musiałam to zrobić. A on uderzył 

mnie raz jeszcze i znów musiałam go pocałować. A potem weszło im to w zwyczaj. [SCP 218] 

Bliższe ojcowskiemu paradygmatowi funkcje pełnią u Hłaski osoby spoza domu 

rodzinnego, choć czynią to w sposób dalece niedoskonały. W Sonacie marymonckiej mentorem 

Ryśka Lewandowskiego staje się uliczny rzezimieszek, bohaterów innych utworów nierzadko 

wychowuje zbiorowość: ulica, szemrane towarzystwo, wycieńczająca praca. Wzorce płynące 

z tych wszystkich źródeł sytuują się daleko od tych, które w pierwszym rzędzie niesie archetyp 

ojca, na czele z zapewnianiem bezpieczeństwa i nauczaniem moralności. W paradygmat ten nie 

wpisuje się nawet Wuj Józef z powieści Sowa, córka piekarza, chociaż – mimo ironii 

wyczuwalnej w jego charakterystyce – wzbudza respekt w protagoniście będącym zarazem 

narratorem utworu. Jest to człowiek o barwnym życiorysie i ogromnym doświadczeniu, 

zasłużony w boju kapitan wojska, a także członek palestry. Poza tym głównemu bohaterowi 

zdaje się imponować jego brawurowy styl życia. A przecież postać ta wprost epatuje cynizmem, 

nieuczciwością i upodobaniem do hedonizmu. Wuj Józef okazuje się też skrajnie interesowny, 

nawet wówczas, gdy w grę wchodzi pomoc członkom najbliższej rodziny. 

                                                 
289 M. Hłasko, Listy, oprac. A. Czyżewski, Warszawa 2014, s. 24. 
290 Zob. tamże, s. 23, przyp. 2. Por. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 78‒79. 
291 Zob. M. Hłasko, Listy, dz. cyt., s. 25. 
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Pomimo negatywów bohater ten zajmuje szczególne miejsce wśród postaci 

zaludniających prozę Hłaski. To w nim bowiem spajają się w pewien sposób rodowe tradycje 

oraz doświadczenia przodków pisarza. 

Jest on uosobieniem wszystkich mitów i legend rodzinnych. Pierwowzorem tej postaci był 

nie tylko jego [Marka Hłaski – przyp. Ł. G.] wuj, Józef Czyżewski, ale brat ojca, też Józef, tyle 

że Hłasko. Pięknie się prezentujący w oficerskim mundurze, zawodowy wojskowy, stał się 

bohaterem wojennych opowieści Marka292. 

Historia poświęcenia Józefa Hłaski w działalności konspiracyjnej i zbrojnej walce za ojczyznę 

brzmi podniośle. Tragizmu jej dodaje fakt, że po klęsce we wrześniu 1939 roku ciężko ranny 

wuj pisarza cudem uniknął oflagu – tym zrządzeniem losu mógł później znaleźć się na ulicach 

powstańczej Warszawy, gdzie jego życie dobiegło końca293: „Poległ z bronią w ręku w nocy 

z 30 na 31 sierpnia, na ulicy Bielańskiej, podczas próby przebicia się powstańczych oddziałów 

ze Starego Miasta do Śródmieścia”294. 

Drugim pierwowzorem postaci Wuja z Sowy, córki piekarza był brat Marii Hłasko, 

wspomniany wcześniej Józef Czyżewski. To on fascynował przyszłego prozaika najbardziej. 

Podobnie jak ojciec Marka, był wysoki i przystojny, inteligentny i dowcipny. Imponował 

chłopcu tym, że od spokoju i nudy rodzinnego domu wolał zawsze świat gwaru, muzyki 

i alkoholu – świat knajp i restauracji. Markowi też przez pewien czas się wydawało, że dopiero 

tam jest prawdziwe życie. Wuj Józef był w związku z tym jedynym spośród dorosłych, który nie 

czuł się upoważniony do moralizowania i wychowywania Marka. Znajdowali się w podobnej 

sytuacji. Obydwaj często byli traktowani jak parszywe owce w rodzinie. Ta wspólnota losów 

spowodowała, że w miarę upływu lat fascynacja, przyjaźń i miłość stały się wzajemne i trwały 

do końca życia pisarza295. 

Pytaniem bez jednoznacznej odpowiedzi pozostanie, czy przyjaźń z wujem Józefem – 

przynajmniej częściowo – nie rozwinęła się w tak znaczącym stopniu dlatego, że Hłasko 

wychowywał się w chronicznym niedostatku ojcowskiego autorytetu. Wprawdzie o wpływie, 

jaki wywarł na niego ojciec, nie da się powiedzieć zbyt wiele, ale i biografia, i twórczość pisarza 

wskazuje, że była to rzecz marginalna. Należałoby raczej postawić odwrotne pytanie: jakie 

znaczenie miała dla Hłaski wczesna utrata ojca? Niewykluczone, że przy stale istniejącym 

i oddziałującym autorytecie ojcowskim nie doszłoby choćby do tak głębokiej fascynacji Wujem 

Józefem. Tak samo w utworach Hłaski nie zostałyby zapewne wyeksponowane w tej samej 

mierze zupełnie inne aspekty i inni bohaterowie, zajmujący dziś przestrzeń 

niezagospodarowaną przez archetyp ojca czy wszelkie jakości, idee, zdarzenia z tego archetypu 

wywiedzione. 

                                                 
292 A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 25. 
293 Zob. tamże, s. 26. 
294 Tamże, s. 39. 
295 Tamże, s. 77‒78. 
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Matczyne piętno 

Maciej Hłasko zmarł na chorobę nerek 13 września 1939 roku, a więc wówczas, gdy 

trwało oblężenie Warszawy i nasilały się bombardowania296. Choć już od paru lat przyszłego 

pisarza wychowywała wyłącznie matka, w tym momencie został on całkowicie pozbawiony 

szansy na podtrzymanie kontaktu z ojcem. Fakt ten silnie wpłynął na specyfikę do końca już 

skomplikowanej relacji między Markiem i Marią Hłasko. Matka szybko stała się najważniejszą 

osobą w życiu syna – i tak samo było na odwrót. Andrzej Czyżewski pisał, że była to miłość 

obustronnie zaborcza297, co potwierdzają relacje wielu osób, jak również zachowane 

korespondencje pisarza z matką. Począwszy od tych pisanych jeszcze w latach czterdziestych, 

a skończywszy na roku 1969 i nagłej śmierci pisarza, niemal w każdym jego liście do Marii 

Hłasko pojawiają się ślady głębokiej zażyłości298. 

O relacjach przyszłego pisarza z matką we wczesnej jego młodości wspomniano nieco 

we fragmencie poświęconym ojczymowi. W roku 1951 cała trójka przeprowadziła się do 

Warszawy. W stolicy zamieszkali we trójkę w samodzielnym, ale bardzo ciasnym mieszkaniu 

na Żoliborzu. 

Coś wtedy w życiu rodziny się załamało. Znikła nadzieja. Zaczęło brakować wiary, że życie 

będzie lepsze. Plany na przyszłość zastąpiono narzekaniem na teraźniejszość. […] 

Dla Marka był to zdecydowanie zły okres. Wtedy gdy najbardziej tego potrzebował, 

pozbawiony został własnego kąta. Gdyby nawet chciał się uczyć, to nie miał gdzie. Brakowało 

mu spokojnego miejsca choćby do czytania. Było to mieszkanie na tyle ciasne, że nikt z trójki 

mieszkańców nie mógł pobyć nawet przez chwilę sam299. 

Przeżycia związane z powrotem do Warszawy mogły, przynajmniej w pewnej mierze, 

przyczynić się do degradacji kategorii domu we wczesnej twórczości pisarza300. 

Niewykluczone, że mieszkanie przy ulicy Mickiewicza 17 stało się pierwowzorem dla 

opisywanych przez Hłaskę ciasnych lokali w warszawskich kamienicach; łudząco podobna 

wydaje się zwłaszcza przestrzeń zamieszkiwana przez rodzinę Agnieszki z Ósmego dnia 

tygodnia. 

Wyjazd pisarza na Zachód sprawił, że Hłasko mógł się porozumiewać z matką jedynie 

zdalnie. Komunikacja ta musiała przedzierać się przez sito licznych utrudnień. Rozmowy 

                                                 
296 Zob. tamże, s. 23. 
297 Zob. tamże, s. 19. 
298 Bardziej wnikliwe analizy tych listów pod kątem obrazowania relacji między Markiem i Marią Hłasko 

zawiera studium: Ł. Głos, Miłość i gniew. O listach Marka Hłaski do matki, [w:] Uczucia i emocje w tekstach 

kultury, red. J. Kuć, Kraków 2017, s. 107‒124. 
299 A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 102. 
300 „Jeśli pojawia się tu dom, to – wbrew naturalnym konotacjom – staje się on rodzajem więzienia, miejscem 

ograniczenia wolności, życiowych szans i możliwości emocjonalnego spełnienia.” J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., 

s. XXVII. 
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telefoniczne były kosztowne, a i tak wielu rzeczy nie można było w ich trakcie przekazać, bo 

wszystkiemu przysłuchiwały się peerelowskie służby. Również w zawartość każdego listu 

mogli mieć wgląd państwowi funkcjonariusze, trzeba więc było rozważnie dobierać tematykę 

i formę językową. Z tego względu w korespondencji między Markiem i Marią Hłasko zaczęły 

pojawiać się liczne niedomówienia, zwłaszcza ze strony pisarza, który, jak pisze Czyżewski, 

„przestał być szczery i bezpośredni”301. W dialog syna z matką wkradła się nerwowość 

spowodowana także tym, że niektóre przesyłki dostarczano z dużym opóźnieniem, a część 

z nich mogła nawet w ogóle nie dochodzić do adresata302. Poza tym pozostająca w Polsce Maria 

Hłasko znaczną część informacji o swoim synu zmuszona była czerpać z krajowej prasy, 

traktującej go przecież nieprzychylnie. Ten fakt wprowadził do ich relacji najwięcej niezgody. 

Matka Marka w swoich listach wciąż przekazywała mu napomnienia i pretensje co do jego 

lekkomyślności i nieostrożności, nie zdając sobie sprawy, jak fałszywe są jednostronne 

informacje w kraju na temat jego zachowań we Francji. Ten brak zaufania i intensywne 

dopominanie się o pieniądze były przyczyną słusznej irytacji Marka303. 

Z początku pisarz uspokajał matkę304, jednak wobec nieustających pretensji z jej strony 

zaostrzył ton. W Polsce rozsiewano w tym czasie wiele pogłosek oczerniających Hłaskę305. 

Mówiono między innymi o jego rzekomym bogactwie, co zapewne sprowokowało Marię do 

wysunięcia żądań finansowych. Pierwsze miesiące po opuszczeniu ojczyzny to zatem czas 

narastającego poróżnienia pisarza z ukochaną matką. Okrutna w tym rola przypadła czynnikom 

polityczno-społecznym: politykom, urzędnikom, służbom specjalnym, mediom w Polsce. 

Pogłębiająca się dezinformacja niszczyła i tak niezdrową, ale dotychczas przynajmniej zażyłą 

relację między Markiem i Marią. 

Z jednej strony bardzo młody chłopak postawiony samotnie przed jednym 

z najtrudniejszych wyborów życiowych. Sam, bez przyjaciół i rodziny, w świecie fascynującym 

i obcym. Uznawany i podziwiany, budzi ciekawość. Pieniądze otwierają przed nim świat. Ludzie 

poważni namawiają go do rozpoczęcia nowego, samodzielnego życia. On chce być wierny 

                                                 
301 M. Hłasko, Listy, dz. cyt., s. 133. 
302 Można przypuszczać, że część listów ginęła z przyczyn czysto technicznych, zawieruszając się na przykład 

podczas transportu. Duże znaczenie miał tu jednak również czynnik instytucjonalny: „Matka pisarza była w Polsce 

pod stałą obserwacją SB, na pewno więc podlegały kontroli listy do niej. Prawdopodobnie z tego powodu nie 

wszystkie listy do niej docierały albo dochodziły nieregularnie i ze znacznymi opóźnieniami”. Tamże, s. 504, 

przyp. 3. 
303 Tamże, s. 146, przyp. 3. 
304 Zob. tamże, s. 141. W tym czasie rozpoczęła się w ojczyźnie nagonka prasowa na Hłaskę, będąca reakcją na 

wydanie przez paryski Instytut Literacki tomu zawierającego Cmentarze i Następnego do raju. Zob. np.: Skiz, 

Primadonna jednego tygodnia, „Trybuna Ludu” 1958, nr 95‒97 (przyp. za: Hłasko nieznany, oprac. P. Wasilewski, 

Kraków 1991, s. 195); M. Radgowski, Następny do raju?, „Polityka” 1958, nr 15. W odpowiedzi na wiadomość 

o ukazaniu się artykułu Skiza pisarz nadał z Paryża telegram do matki: „Najlepsze życzenia stop nie bierz na serio 

tych bzdur uściski. Marek” (M. Hłasko, Listy, dz. cyt., s. 142, przekład z języka francuskiego za Andrzejem 

Czyżewskim – zob. tamże, przyp. 1). 
305 Były to m. in. „[…] jednostronne i tendencyjne echa wywiadów prasowych [jakich pisarz udzielał francuskim 

mediom – przyp. Ł. G.]. Maria Hłasko jest zdesperowana. Pisze jakieś pełne rozgoryczenia listy, które się nie 

zachowały, ale ich ślady są w odpowiedziach syna”. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 261. 
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samemu sobie. Za ważne uważa mówienie prawdy bez względu na konsekwencje i przede 

wszystkim pisanie. A własna matka mu nie ufa i daje wiarę najgłupszym plotkom 

i pomówieniom. Otrzymuje od niej tylko gorzkie wyrzuty, że jest lekkomyślny, niedojrzały, że 

trwoni pieniądze, że nie wie, co robi, a ona tymczasem tak się martwi o niego i żyje w nędzy. 

W korespondencji z domu brakuje serdecznego wsparcia, a połowę miejsca zajmuje nie 

prawdziwa troska o los dziecka, tylko jakieś bezsensowne koszule, końcówki do długopisów, 

paczki czy sposoby przekazania pieniędzy. 

Te listy rzeczywiście wykopały między matką a synem przepaść, której już nigdy nie udało 

się do końca zasypać306. 

Taki obraz komunikacji między Marią i Markiem Hłasko rzuca negatywne światło na obrany 

przez matkę punkt widzenia. Ponieważ jednak korespondencje adresowane do pisarza nie 

zachowały się i wszelkie zarzuty wobec niego można rekonstruować właściwie tylko na 

podstawie jego odpowiedzi zwrotnych, należałoby wstrzymać się od ostatecznej oceny tych 

roszczeń. Nawet zresztą jeśli faktycznie brzmiały one tak, jak sugeruje biograf Hłaski, trzeba 

by najpierw rozsądzić, ile w tym tak naprawdę zasługi dezinformacji, pomówień i plotek na 

temat jej syna, wypełniających szpalty krajowych gazet. Sam Czyżewski zwraca uwagę na to, 

iż ekonomiczna przepaść między Polską a Zachodem mogła wywoływać mylne wrażenie, że 

przebywający we Francji pisarz żyje w luksusie307. 

Jesienią 1958 roku, po nieskutecznych staraniach o przedłużenie ważności paszportu, 

przebywający w Berlinie Zachodnim pisarz uzyskał azyl polityczny308, co w praktyce 

przekreśliło jego szanse na powrót do ojczyzny309. Przełom lat 1958 i 1959 to czas 

bezskutecznych starań Hłaski o zgodę władz Polski Ludowej na powrót do ojczyzny. W kraju 

o to samo zabiegała Maria, co jej syn przyjął z niezadowoleniem, ponieważ „[…] chciała 

sprowadzić go nawet za cenę upokarzających próśb i oświadczeń […]”310. Próbowała też 

„[…] nakłonić Marka, aby pisał on grzeczne, ugodowe listy o swojej tęsknocie za Polską i chęci 

powrotu do niej. Zakładając, że Marka listy były czytane, miały być one dowodem jego 

skruchy”311. Syn kategorycznie odmawiał: „[…] nie należy się narażać – jak piszesz – na 

                                                 
306 Tamże, s. 262‒263. 
307 „Komuś w kraju, w którym za równowartość paru dolarów można zrobić przyzwoite zakupy, trudno 

zrozumieć, że czasami za nocleg w hotelu albo obiad w restauracji trzeba tych dolarów zapłacić więcej, niż wart 

jest całomiesięczny polski zarobek. A w końcu gdzieś jeść i nocować trzeba.” Tamże, s. 263. 
308 Hłasko planował powrót do Polski, przez pewien czas chciał jednak pozostać jeszcze na Zachodzie (zamierzał 

m.in. wybrać się w podróż do USA), do czego potrzebny był mu ważny paszport. Wobec odmowy przedłużenia 

ważności dokumentu przez Polską Misję Wojskową pisarz mógł albo natychmiast wracać do ojczyzny, albo 

pozostać nielegalnie w Berlinie Zachodnim. Zdecydował się więc poprosić o azyl polityczny. Zob. tamże, s. 275‒

280. 
309 Szanse te i tak były już niewielkie po wydaniu Cmentarzy i Następnego do raju w wydawnictwie uznawanym 

za „wrogie” Polsce Ludowej. Zob. tamże, s. 253. W reakcji na informację o azylu politycznym dla Hłaski krajowa 

prasa sformułowała jednak wobec pisarza zarzut zdrady ojczyzny, który ciążył na nim do końca życia, a nawet 

i przez kilka lat po jego śmierci. Zob. tamże, s. 280. Por. J. Pyszny, Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka 

Hłaski w prasie PRL, Wrocław 1992, s. 80–83. 
310 M. Hłasko, Listy, dz. cyt., s. 177. 
311 Tamże, s. 218, przyp. 1. 
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rozmaite upokorzenia lub inne sprawy pozbawiające człowieka godności. Bo jakiż jest wtedy 

sens powrotu?”312. O wartości swojej godności i dumy przekonywał matkę wielokrotnie, 

niewzruszony na jej prośby o ukorzenie się313. 

Ujmująca jest niezłomność postawy pisarza, jego wierność wyznawanym pryncypiom 

aksjologicznym – ale i bezwzględność w stosunku do oczekiwań Marii nade wszystko 

pragnącej powrotu ukochanego syna. Hłasko znalazł się w tragicznym konflikcie interesów: 

nie mógł przyjechać do Polski, czym uszczęśliwiłby ukochaną matkę, bez wystawienia na 

szwank swojej godności314. Przy najlepszych intencjach wobec Marii tej granicy nie był w stanie 

przekroczyć. Miał świadomość położenia, w jakim się znalazł, i swojej bezradności. 

Tragiczność jego sytuacji wynikała również z faktu, że właściwie tylko bezpośredni kontakt 

z matką dałby mu możliwość w pełni szczerej rozmowy. Szansy takiej nie stwarzały ani 

kontrolowane przez państwowe służby korespondencje pocztowe, ani połączenia telefoniczne, 

które mogły być podsłuchiwane. W roku 1960 pojawiła się nadzieja na spotkanie – przy okazji 

ślubu pisarza z Sonją Ziemann – jednak planu tego nie udało się zrealizować315. Marek i Maria 

Hłasko spotkali się ostatecznie cztery lata później na terenie Jugosławii316 i był to ich ostatni 

bezpośredni kontakt. 

Rozłąka zapoczątkowana w roku 1958, zamiast zintensyfikować ich korespondencję, 

stała się przyczyną dalszego rozluźniania więzi. Po okresie licznych poróżnień 

i nieporozumień, na które pisarz reagował gwałtownie, w ostatnich latach życia Hłasko 

korespondował z matką w zazwyczaj życzliwym tonie. Mimo że kontakt między nimi był coraz 

rzadszy, jak najbardziej autentyczna wydaje się szczera synowska miłość, o której pisarz 

zapewniał Marię Hłasko niemal nieustannie już do końca. 

Trudno jednoznacznie ocenić wpływ postaci matki na autora Pięknych, 

dwudziestoletnich. Nie ulega wszakże wątpliwości, że psychika, usposobienie, zachowania, 

a w konsekwencji również wyobraźnia twórcza pisarza w znaczącym stopniu ukształtowane 

zostały poprzez wzajemnie zaborczą relację z Marią Hłasko. Sytuacja kształtowałaby się 

zapewne inaczej, gdyby przyszły literat nie został wcześnie pozbawiony ojca. Dlatego mówiąc 

o trwałych śladach, jakie w osobowości Marka Hłaski pozostawiła jego matka, nie należy 

pomijać kwestii niezaspokojonego nigdy głodu ojcowskiego autorytetu. 

                                                 
312 Tamże. 
313 Zob. np. tamże, s. 226. 
314 Osobną sprawą jest, czy w ogóle taki powrót byłby bezpieczny dla zdrowia bądź życia pisarza. 
315 Zob. tamże, s. 237, przyp. 1. 
316 Pierwotnie spotkanie planowane było na kwiecień, ale wówczas nie doszło do skutku ze względu na problemy 

zdrowotne Marka. Ostatecznie udało się je zorganizować w październiku. Zob. tamże s. 305. 
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Traumy erotyczne 

Wiele miejsca w swojej prozie poświęca Hłasko problematyce erotycznej. 

W wywiadach prasowych, a także w wyznaniach spisanych na kartach Pięknych, 

dwudziestoletnich podkreśla pisarz wagę przywiązywaną przezeń do kontaktów między kobietą 

a mężczyzną. Powszechnie znany jest również fakt, że artysta prowadził bujne i burzliwe życie 

towarzyskie. Nie należy poza tym zapominać o jego, przywołanych wyżej, zawiłych relacjach 

z matką. 

Wyznania czynione przez pisarza oraz jego bohaterów składają się na portret mężczyzny 

obarczonego piętnem niepowodzeń w życiu erotycznym. Ponieważ z obrazu tego przebija 

świadomość permanentnego znajdowania się w stanie kryzysowym, nosząca w dodatku 

znamiona neurotyczne, interesującą propozycją terminologiczną może okazać się znane 

z psychologii pojęcie traumy. Z jednym wszakże zastrzeżeniem: o ile doświadczenia 

traumatyczne dotyczą co do zasady „[…] zagrożenia najważniejszej wartości – życia”317, o tyle 

traumy erotyczne Hłaski wynikają ze stanu niebezpieczeństwa, w jakim znalazły się jego 

aksjologiczne ideały, szczególnie te związane z relacjami międzyludzkimi. Pojęcie traumy 

pojawia się tu więc w rozumieniu figuratywnym, dla oznaczenia postaw, przekonań czy 

uprzedzeń stanowiących pokłosie negatywnych doświadczeń erotycznych pisarza. 

Inicjacje 

Jeśli chodzi o problemy relacji między Markiem i Marią Hłasko, szczególnie trudny do 

uchwycenia – a zarazem wielce istotny – wydaje się właśnie jej erotyczny aspekt. Zachowane 

listy, a także wspomnienia innych osób, wskazują na przesadnie zażyły, zaborczy charakter tych 

stosunków. Potwierdzałby to również konflikt między pisarzem a Kazimierzem 

Gryczkiewiczem. Pojawienie się ojczyma w życiu Hłaski poskutkowało traumą, na 

fundamencie której mógł zacząć kształtować się mizoginizm pisarza. „Cielesność kobiety już 

na zawsze pozostała dla Hłaski elementem wrogim, tym, co dla każdej kobiety jest 

najważniejsze – skoro matka opuszcza syna dla kochanka”318. Pisarz eksponował tę optykę 

szczególnie wyraziście, choćby w Ślicznej dziewczynie, ukazując piękno kobiecego ciała, które 

w istocie nie stanowiło „formy substancji Dobra”319. 

                                                 
317 E. Zdankiewicz-Ścigała, Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych, 

Warszawa 2017, s. 27. 
318 J. Lato, dz. cyt., s. 109. 
319 Zob. K. Zaleski, dz. cyt., s. 72. 
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Jednocześnie, jako przeciwwaga, bardzo zajmowała Hłaskę zidealizowana cielesność 

mężczyzny. W świetle obecnej wiedzy wiadomo, że był on człowiekiem wątłego zdrowia i od 

wczesnych lat życia zmagał się z przewlekłymi schorzeniami. Stosował też prawdopodobnie 

kurację hormonalną, aby przyspieszyć dojrzewanie: „[…] w wieku 15 lat był wciąż dzieckiem, 

a nie mężczyzną. Miał poza tym rzeczywiście bardzo dziecinny, wręcz dziewczęcy wygląd”320. 

Wśród kolegów, którym bliżej niż jemu było do wyglądu dorosłego mężczyzny, nierzadko też 

znacznie bardziej od niego ordynarnych, mający wciąż delikatną aparycję i usposobienie 

Hłasko mógł czuć się kimś obcym i wyizolowanym321. 

Kto wie, czy właśnie w latach oczekiwania na spóźniającą się dojrzałość fizyczną nie 

wykształciło się w usposobieniu Hłaski ustawiczne dążenie do podkreślania swojej męskości, 

tak później charakterystyczne zarówno dla jego prozy, jak i wytworzonej wokół niego legendy. 

Męskości, która do końca pozostanie już maską, która wbrew naturalnemu odruchowi 

przedkłada cynizm nad współczucie, wszelkie emocje zastępując aktorską grą i pozą – 

spojrzeniem Bogarta, grymasem Deana. Męskości, która w tym wystudiowanym, patetycznym, 

sztucznym wydaniu skazuje ostatecznie na samotność. 

Łzy samotności zmywają maskę, jej fizyczne i psychiczne malowidła. Odsłaniają prawdę 

twarzy, ale bohater Hłaski nigdy nie płacze, zdarza mu się histerycznie zaszlochać przez 

moment. On drwi i wyśmiewa, nie pozwala mu na to niewzruszoność twardej męskiej kultury. 

Jest chory na nieumiejętność płaczu. Jest obciążony syndromem „taki duży chłopiec, 

a płacze”322. 

Elementów tej „męskiej mistyfikacji” było oczywiście więcej. Najistotniejsze z nich dotyczą 

powodzenia u kobiet – co Hłasko zdemaskował już choćby w opowiadaniu Amor nie przyszedł 

dziś wieczorem, którego bohaterowie chwalą się zmyślonymi doświadczeniami erotycznymi – 

a także awanturniczego sposobu życia, stanowiącego element autokreacji pisarza. Rację może 

mieć Olga Dębicka, twierdząc, że „alkoholizm był jeszcze jedną pozą na silnego mężczyznę, 

wywoływane po pijanemu skandale towarzyskie to przejawy prowokacji”323. Refleks tych 

problemów z przystosowaniem się oraz mistyfikacji wieku młodzieńczego zachował się w 

prozie Hłaski do samego końca. Bohater-narrator Sowy, córki piekarza dzieli się podobnym 

doświadczeniem: 

Dziewczyny nie zwracały na mnie uwagi, wyglądałem o wiele młodziej; byłem przesadnie 

wstydliwy i piłem nawet, lecz i to nie pomagało. Były to jeszcze czasy okupacji i w knajpach 

widywało się szesnastolatków pijących na umór i mówiących językiem przedmieść, co miało im 

pomóc, w chwili kiedy spełni się ich marzenie; nie zaznawszy jeszcze życia, mieli mało czasu, 

                                                 
320 M. Hłasko, Listy, dz. cyt., s. 48. 
321 Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni..., dz. cyt., s. 94. 
322 O. Dębicka, dz. cyt., s. 20. 
323 Tamże, s. 100. 
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aby przyzwyczaić się do myśli o śmierci. Wszyscy oni mieli dziewczyny pijące tak samo 

i mówiące ich językiem; one także miały im pomóc. [SCP 39] 

Szczególnie trudny był dla Hłaski właśnie moment stawiania pierwszych kroków 

w dorosłe życie i wczesnych prób realizowania miłości – takiej, jaką znał z idealnych 

wyobrażeń i szczerych pragnień. W zderzeniu z twardą rzeczywistością musiało to oznaczać 

katastrofę. Wówczas spotkało go kilka bardzo ważnych doświadczeń na tym polu – na tyle 

silnych, aby odcisnąć piętno na niemal całym jego dorobku. Najpierw pisarz wdał się w romans 

z Wandą324, starszą o dwa lata mężatką, znaną mu jeszcze z Wrocławia. Ta gwałtowna 

namiętność trwała przez kilka tygodni. 

[Hłasko – przyp. Ł. G.] Potraktował to ogromnie poważnie. I od razu, prawdopodobnie 

z pierwszą dziewczyną, która mu się oddała – zapragnął się żenić. Chciał się żenić, opiekować 

się nią, żyć z nią. Cóż, ona nie chciała. 

Poczuł się zdradzony i oszukany przez kobiety w ogóle. Sytuacja zaczęła się powtarzać. 

Znów parokrotnie kochał się w starszych od siebie mężatkach albo rozwódkach z dziećmi325. 

Podobny scenariusz obrał związek Hłaski z Hanną Golde, która była mężatką z dwiema 

córkami. Klęska tego romansu pozostawiła trwały ślad w życiu pisarza, prawdopodobnie 

przeżył to Hłasko bardziej niż inne doświadczenia miłosne z tego okresu. Świadczyć może 

o tym wyznanie poczynione po latach w Pięknych, dwudziestoletnich: 

[…] ja sam kochałem się z życiu tylko jeden raz; było to jedenaście lat temu i potem nigdy 

już nie kochałem nikogo ani przez minutę; mimo że bezustannie starałem się stworzyć sobie 

złudzenia. Wszyscy, którzy mnie znają i pamiętają, wiedzą, iż literatura przestała interesować 

mnie naprawdę z chwilą, kiedy rozstałem się z Hanią. [UW5 142] 

Echa nieudanych romansów znajdowały później odbicie w utworach pisanych przez 

Hłaskę. Romans z mężatką stanowi jeden z często powracających motywów; niemal zawsze 

rozgrywa się w atmosferze dokonanej bądź zbliżającej się klęski. Już w opowiadaniu 

Odlatujemy w niebo obnaża pisarz kruchość ideału takiej relacji w obliczu twardych realiów 

codziennej egzystencji: 

Dostaniesz od niej dziesięć „Sportów” na dzień i dychę na wypłatę, żebyś mógł odpić 

flaszkę z kolegami na mahoniowym powietrzu. I nie będziesz mógł postawić kolegom kielicha, 

bo będziesz wiedział, że w domu czeka żona, że masz obce dziecko, na które musisz trochę 

dawać, że ona nie może pracować, bo jest uwiązana, i będzie ci cholernie, cholernie przykro. 

A pewnego dnia powiesz sobie: „Do cholery z tym wszystkim”. I pójdziesz w cug z kolegami, 

bo się zbuntujesz i powiesz: „Gdzie młodość! Gdzie użycie?” To twoje święte prawo i nikt do 

ciebie pretensji mieć nie może. A ona ci będzie robić wymówki, płakać i błagać, aż w końcu 

przyjdzie dzień, że popatrzysz na nią z nienawiścią; zobaczysz, że zbrzydła, postarzała się 

i wtedy, po raz pierwszy, niewinnie uderzysz moją żonę. [BN 141] 

                                                 
324 Według Czyżewskiego znane są przynajmniej dwie kobiety o tym imieniu przyznające się do związku 

z Hłaską. Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 115. 
325 Tamże, s. 116. 
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Przywołany utwór należy do tych opowiadań, gdzie typowy bohater wczesnej prozy Hłaski – 

młody człowiek, który „nigdy nie miał nikogo” i „zawsze wierzył w miłość” – doznaje 

charakterystycznego dla tego etapu twórczości pisarza rozczarowania uczuciowego. Tutaj na 

drodze do pomyślnej realizacji miłości stają życiowe realia czy, mówiąc bardziej ogólnie, świat 

zewnętrzny. 

Hłasko postrzegał współczesną mu rzeczywistość jako siłę wrogą wobec 

młodzieńczych ideałów, czego głośny wyraz dał w opowiadaniu Pierwszy krok w chmurach. 

Jest to utwór emblematyczny, jeśli chodzi o realizację upadłego mitu erotycznego w twórczości 

pokolenia 1956. Szczerze przeżywana namiętność dwojga młodych ludzi staje się tu obiektem 

szyderstwa lumpów z przedmieścia, którzy z nudów zakłócają – jak zapewne powiedziałby 

Hłasko – świętą chwilę erotycznej inicjacji. Życie psychiczne i uczuciowe młodych bohaterów 

potoczy się inaczej niż mogli zakładać, zapewne też drogi tych dwojga rozejdą się, co z mocą 

wyroku zapowiada jeden ze sprawców zajścia: 

– Nie – powiedział Heniek. – Oni już teraz nie będą się kochać. Mnie też spotkało kiedyś 

coś takiego. I nie kochałem już potem tej dziewczyny. 

– Każdego z nas spotkało kiedyś coś takiego – powiedział Maliszewski. […] 

[…] – I za co pan ją tak nazwałeś? 

– Moją dziewczynę też tak ktoś kiedyś nazwał – powiedział Maliszewski. – I jak Boga 

kocham, do dziś nie wiem za co. 

– I nie kochałeś się pan już potem? 

– Nie – powiedział Maliszewski. Milczał, potem rzekł z nagłą złością: – Dajcie mi spokój, 

do cholery! Nie wierzę w żadną miłość. Kobicie swojej też nie wierzę. Nikomu nie wierzę. […] 

Nie pamiętam. Niczego nie pamiętam. Nie chcę niczego pamiętać. Gdybym nie pamiętał, nie 

byłoby tej całej awantury. [BN 152] 

Znów rzecz dla Hłaski charakterystyczna: nawet postać ukazana przez niego w sposób 

jednoznacznie negatywny ma prawo wypowiedzieć w końcu słowa stanowiące głębszą 

wymowę utworu. Co więcej, bohater ten okazuje się być człowiekiem o nie mniej dotkliwych 

doświadczeniach, bogatszym o mądrość daną mu przez życie. I choć rozczarowania miłosne 

bohaterów krajowych opowiadań Hłaski odbierane były w latach pięćdziesiątych w sposób 

pokoleniowy, to już wówczas głosił pisarz prawdę o bardziej uniwersalnym charakterze: o tym, 

że każdy człowiek i każde pokolenie musi doświadczyć tego rodzaju inicjacji326. Kluczowe w jej 

procesie jest jednak nie cierpienie, a rozczarowanie – to ono bowiem pozwala porzucić 

niespełnialne ideały. 

Młodość, z definicji czas niedookreślenia, nieskończenia, zapowiada kształt, który dopiero 

ma okrzepnąć. W „czarnej twórczości” stała się jeszcze bardziej amorficzna, ponieważ 

                                                 
326 Poza tym reprezentujący nawet różne pokolenia bohaterowie Hłaski zdają się posiadać „wspólny kapitał 

doświadczeń” – ci dojrzalsi nieraz spotykają się w twórczości pisarza z tymi, którzy dopiero mają szansę takimi 

się stać. „Podobieństwo tych postaci podkreślają również autocytaty, stałe zwroty, charakterystyczny sposób 

prowadzenia rozmowy, ten sam sposób «trzymania fasonu» i «szpanowania»”. W. Wyskiel, dz. cyt., s. 47. 
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„dorosłość”, która jest celem procesu dojrzewania również nie ma w nim kształtu – w świecie 

przedstawionym nie proponuje się żadnych wzorców, które mogłyby zostać zaaprobowane przez 

młodych. Podobnie dzieje się w przypadku bohaterów Hłaski – ich faktyczna inicjacja to 

przeżycie rozczarowania327. 

Zderzenie z dorosłością i porzucenie ideałów skutkuje oczyszczeniem i – ostatecznie – 

osiągnięciem dojrzałości. Proces ten pozostawia jednak ślady w psychice bohaterów: gorycz 

rozczarowania, brak wiary w miłość czy zaufania wobec kogokolwiek. Jest to swego rodzaju 

oczyszczenie à rebours, które wprawdzie umożliwia im osiągnięcie dojrzałości, ale zarazem 

czyni ich ludźmi zgorzkniałymi, wykolejonymi, wyrzuconymi z życia. Bolesna inicjacja trwale 

zapisuje się w pamięci bohaterów i determinuje ich dalsze życie oraz postawy przez nich 

przyjmowane. Takim ludziom pozostaje jedynie obserwować innych, którzy jeszcze nie 

zażegnali młodzieńczych ideałów, albo destrukcyjnie ingerować w ich sprawy. Być może 

warunkowane jest to zawistną chęcią odegrania się na kimkolwiek za własne niepowodzenia, 

iluzorycznego wyrównania strat egzystencjalnych przez dewaluację resztek wartości, które 

uchowały się gdzieś obok, podczas gdy we własnym życiu dawno już się je zażegnało328. 

Pośrednio jednak skutkiem tego starsi przeprowadzają młodszych przez ogień inicjacji, która 

otwiera drogę do porzucenia złudzeń i poznania życiowej „prawdy”329 – to zaś pozwala osiągnąć 

dorosłość. 

Męskość, kobiety, ego 

Relacje damsko-męskie to jeden z najważniejszych tematów w dorobku pisarza. 

„W literaturze interesowała mnie poza donosem policyjnym jedyna tylko sprawa: miłość 

kobiety do mężczyzny i ich klęska” (UW5 142) – pisał w Pięknych, dwudziestoletnich. Wydaje 

się, że stanowi to tak naprawdę odwrócenie faktycznego kierunku zainteresowań pisarza, 

większość bowiem wychodzących spod jego pióra obrazów tragicznej miłości dotyczy 

utraconego, zniszczonego czy jakkolwiek zdegenerowanego uczucia mężczyzny do kobiety, 

nie na odwrót. Bohater zrodzony w ogniu bolesnego zawodu miłosnego już do końca „[…] nosi 

                                                 
327 I. Kurz, dz. cyt., s. 54–55. 
328 Taką tezę wygłosił Krzysztof Zaleski; polemizował z nią potem Piotr Bratkowski. „Inicjacja w świecie Hłaski 

jest zawsze wtajemniczeniem w plugastwo ludzkiej kondycji. Plugastwo dwuznaczne: niszczymy cudze miłości 

dlatego, że sami miłości nie potrafiliśmy spełnić, że ją tak samo nam kiedyś zniszczono. Lekarstwem na 

nieosiągalność szczęścia będzie wydzieranie go innym, zarażanie Złem anielejących od szczęśliwości […]”. 

K. Zaleski, dz. cyt., s. 72; por. P. Bratkowski, O twórczości Marka Hłaski, dz. cyt., s. 47. 
329 Bratkowski stwierdza celnie, że „[…] u Hłaski poznawać prawdę o życiu, to znaczy tracić nadzieję lub 

szczęście”. Tamże. 



90 

 

i pielęgnuje w sobie głęboko zakorzeniony mit, obsesyjne przeświadczenie o przeszłym 

istnieniu jedynej istoty, z którą był w miłości, harmonii, braterstwie, przyjaźni”330. 

Znając biografię Hłaski, łatwo zauważyć, że optyka przyjęta przez młodego pisarza 

stanowi transpozycję jego osobistych doświadczeń. Pierwszym z nich było wspomniane wyżej 

poczucie odrzucenia przez własną matkę. Drugie zaś – bolesna inicjacja erotyczna – mogło 

stanowić w pewnej mierze pokłosie pierwszego, jako że, według psychologów, „[…] trauma 

spowodowana brakiem lub niedostatkiem relacji przywiązania skutkuje osłabieniem zdolności 

do tworzenia ufnych relacji przywiązania w życiu dorosłym […]”331. Nieszczęśliwa, 

niespełniona miłość sprawiła, że od tej pory czuł się pokrzywdzony przez kobiety – zapewne 

dlatego portretował je najczęściej jako postaci podstępne i niszczycielskie. Wyjątkowe pod tym 

względem jest brzmiące pogodnym tonem, pisane jeszcze przed pierwszym zawodem 

miłosnym opowiadanie Pamiętasz, Wanda332. W późniejszych latach „[…] dziwka z profesji 

lub charakteru […] stanie się niemal jedyną reprezentantką rodzaju żeńskiego w prozie autora 

Pierwszego kroku w chmurach”333. 

W twórczości krajowej szczególnie wyraźnie objawi się to w takich utworach, jak 

Najświętsze słowa naszego życia czy Ósmy dzień tygodnia, gdzie miłość między kobietą 

a mężczyzną okazuje się albo całkowitym złudzeniem i oszustwem, albo ideałem niemogącym 

doczekać się spełnienia w realnym świecie. W pierwszym przypadku bohaterka jest osobą 

z natury cyniczną, a fałszywe mniemanie o niej wynika z idealistycznej projekcji protagonisty, 

który na końcu utworu rozpoznaje prawdę. Podobnie przedstawiona jest narzeczona 

Zawadzkiego z Ósmego dnia tygodnia; natomiast główna postać kobieca, Agnieszka, staje się 

„dziwką”, dopiero porzuciwszy wiarę w możliwość realizacji miłości. Sama jest zatem jedną 

z ofiar naiwnego pojmowania rzeczywistości, co próbuje zamaskować, siląc się na udawany 

cynizm. Obydwa przypadki łączy silne rozczarowanie – w pierwszym z nich dotykające tylko 

głównego bohatera (mężczyznę), w drugim już niemal wszystkie postaci. 

Mimo jednak wyjątków, takich jak Agnieszka, jako najbardziej poszkodowanych 

i godnych współczucia, bo też i najbardziej wyeksponowanych w niemal każdym utworze, 

wskazuje Hłasko bohaterów męskich. Mężczyzna w krajowej twórczości pisarza jest zazwyczaj 

postacią kruchą, naiwną i emocjonalną. Dopiero poznaje prawdę o życiu i uczy się tej 

bezwzględności, którą – przynajmniej na pozór – epatuje odarty z młodzieńczych złudzeń 

                                                 
330 O. Dębicka, dz. cyt., s. 14. 
331 E. Zdankiewicz-Ścigała, dz. cyt., s. 230. 
332 Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 116. Hłasko nigdy nie zdecydował się na publikację 

tego utworu. Zob. tamże, s. 118. 
333 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXV. 
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bohater męski z prozy po roku 1958. Tym niemniej nawet we wczesnych utworach widać ślady 

jego wzrastającej nieufności wobec kobiet. Narrator opowiadania Amor nie przyszedł dziś 

wieczorem przemawia do samego siebie: 

Ale nie martw się, Marku! Jeśli teraz nawet spotkasz jakąś ładną sukienkę, to powiedz sobie 

to, co zawsze myślisz sobie w takich wypadkach, kiedy wiesz, że nic z tego nie będzie. Pomyśl 

sobie o niej: „Ty masz na pewno bardzo zły charakter, moja droga!” Pomyśl sobie tak, 

a natychmiast ci pomoże. My, ludzie, musimy się przecież przed sobą bronić i tylko z tego składa 

się nasze życie, i tak naprawdę jest, i musisz w to wierzyć, choćby ci nawet z tego powodu było 

bardzo przykro. [UW1 333] 

Bohater zmusza się do postawy cynicznej nawet wbrew sobie – stawką jest jednak ochrona 

przed innymi ludźmi, zwłaszcza kobietami. Psycholog mógłby zapewne doszukać się w tej 

sytuacji nadmiernego pobudzenia wskutek zaburzeń pourazowych: „Doświadczywszy 

ekstremalnego stresu, podmiot zaczyna postrzegać świat i otoczenie jako nieprzewidywalne 

i niebezpieczne. W związku z tym jego system samoobrony będzie pozostawał w ciągłej 

gotowości, jak gdyby zdarzenie miało się powtórzyć”334. O nieustannej czujności 

przeżywającego traumę mężczyzny świadczy jego cynizm, stanowiący zarazem reakcję 

obronną o charakterze wyprzedzającym – wymierzony jest bowiem w stronę wszystkich kobiet, 

bez względu na skalę potencjalnego zagrożenia z ich strony. 

Głęboko zakorzeniony w doświadczeniach z Polski mizoginizm pisarza, a wraz z nim 

charakterystyczny cynizm w działaniach męskich postaci, jeszcze wyraźniej zaznacza się 

w utworach emigracyjnych335. Dzieła z tego okresu przełamują również ów nieskomplikowany 

schemat, w którym miłosne zauroczenie determinuje ostateczne rozczarowanie. W świecie po 

upadku wiary w pierwiastkową wartość miłości relacje damsko-męskie przybierają postać 

stricte cielesnej walki płci z wyraźną przewagą mężczyzny. Bohater pragnie sprawiać wrażenie 

niewzruszonego wobec klęski własnych uczuć i przekonań; poza tym, aby nie narazić się na 

ponowne niepowodzenie, próbuje pozostawać chłodny w emocjach i dominować nad kobietą. 

Bohater chce stać się godnym miana „idealnego mężczyzny” – twardziela, broniącego swej 

wolności i autonomii, samowystarczalnego, pewnego własnej siły i wartości, panującego nad 

kobietą, a nie – potrzebującego jej. Kobieta posiadająca cielesność – przez co przynajmniej 

teoretycznie jest zdolna do zdrady – to zagrożenie dla wizerunku twardziela-zdobywcy 

i „fałszywej dumy, zastępującej rzeczywiste poczucie wartości”. Bohater zostaje wywyższony 

przez sam fakt bycia mężczyzną (fasada tzw. prawdziwej męskości), kobiecość zatem sama 

w sobie odbierana jest jako czynnik dewaluujący336. 

                                                 
334 E. Zdankiewicz-Ścigała, dz. cyt., s. 40. 
335 Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 99. 
336 J. Lato, dz. cyt., s. 109. 
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Warto zaznaczyć, że ów „prawdziwy mężczyzna” w emigracyjnej prozie Hłaski jest 

w istocie „niepewnym swej wartości neurotykiem”337. Tak jak w życiu samego pisarza, 

doświadczenia emocjonalne młodzieńców z jego debiutanckich opowiadań nieodwracalnie 

zachwiały męskim poczuciem wartości. Późniejsze dzieła obrazują proces żmudnego 

odbudowywania przez mężczyznę wiary w siebie – tyle że jest to budowanie wizerunku, a nie 

tożsamości, wznoszenie fasady, a nie fundamentu. Poprzez mistyfikacje, pozy, maski i gry już 

do końca próbuje Hłasko odkryć, zarówno przed innymi, jak i przed sobą samym, możliwą do 

przyjęcia formę własnej tożsamości, silnie zakorzenionej w męskim paradygmacie, którym 

pisarz był wyraźnie zafascynowany. A wraz z nim w poszukiwaniach tych uczestniczą 

bohaterowie jego utworów, ośmieszający się w życiowych niepowodzeniach i w konsekwencji 

demaskowani, jak choćby dwaj protagoniści powieści Wszyscy byli odwróceni. 

Izrael Berg i Dov Ben Dov stanowią duet outsiderów o kryminalnej przeszłości, 

próbujących osiągnąć namiastkę życiowej stabilizacji, jednocześnie zaś co chwilę wikłających 

się w porachunki z innymi postaciami. W tej mierze realizują wzorzec „prawdziwego 

mężczyzny”, któremu Hłasko hołdował już w swoim książkowym debiucie. Jest to jednak 

zarazem męskość kwestionowana, szczególnie w przypadku Izraela, który jest fizycznie dużo 

słabszy od Ben Dova. Inni bohaterowie zarzucają mu wprost, że nieustannie próbuje 

naśladować tamtego, zresztą bez powodzenia. „Ja myślę, że ty byś chciał mieszkać w jego 

skórze” (UW3 100) – zauważa Urszula, po czym konstatuje: „Może nawet ci się uda z czasem 

mieć, a może tylko udawać wszystkie jego zalety i dobre strony. Ale nigdy ci się nie uda mieć 

jego wad. I to już tylko twoja wina” (UW3 104). To właśnie cechy negatywne decydują 

o prawdziwej męskości w świecie Hłaski, by przywołać na poły heroiczną kreację Zygmunta 

Zielińskiego z Sonaty marymonckiej czy pełen brutalności świat kierowców z Następnego do 

raju. Awanturnicza przeszłość Ben Dova stale rzutuje na postrzeganie jego osoby przez innych, 

wzbudzając z jednej strony respekt wobec niego, a z drugiej – niechęć w stosunku do 

zafascynowanego nim Izraela: 

– Dziwny gość – powiedział policjant do drugiego. – Odpowiada tak, jakby był Ben Dovem. 

– Popatrzył na niego. – Ale on nigdy nie będzie Ben Dovem – powiedział. – Jak myślisz? 

– Myślę, że nie – powiedział drugi policjant. – Ben Dov to nie jego wymiar. [UW3 110] 

Nawet jednak męskość Ben Dova okazuje się niewolna od słabości. Bohater zostaje 

porzucony przez żonę i nie potrafi rozprawić się z traumą po tym zdarzeniu. Tę sytuację 

z właściwą sobie bezwzględnością ocenia jego ojciec: „Mógłbym usłuchać ciebie, synu […] 

gdybyś był mężczyzną. Ale nie jesteś nim. Nie wiem, czego ci brakuje, ale chyba brakuje ci 

                                                 
337 Zob. tamże, s. 110. 
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czegoś, jeśli opuściła cię żona” (UW3 37). Cios dla jego męskiej dumy – skrzętnie skryty pod 

maską cynika – stanowi również rywalizacja o Urszulę, ku zaskoczeniu wszystkich bohaterów 

przegrana z najbliższym przyjacielem. Zwieńczenie tej rywalizacji jest tragiczne dla Ben Dova, 

w nagłym zwrocie akcji zabitego przez Izraela. Los obchodzi się brutalnie również z jego 

młodszym bratem, który w wyniku ciężkiego pobicia zostaje impotentem. Wszyscy byli 

odwróceni to powieść, w której Hłasko ze szczególną intensywnością eksploatuje motyw 

upadłej bądź zatraconej męskości, czego najbardziej dosłowną, ale zarazem wielce 

symboliczną reprezentację stanowi historia Drugiego Dova, który „nigdy nie będzie już 

mężczyzną” (UW3 134). 

„Prawdziwa męskość” w prozie emigracyjnej Hłaski ma charakter fasadowy, toteż 

kreacje głównych bohaterów mniej lub bardziej wyraźnie odbiegają od wyidealizowanego 

wizerunku mężczyzny z opowiadań krajowych. Bohaterowie pragną podkreślania ich 

podmiotowości i chcą dominować nad całkowicie podporządkowanymi im kobietami. 

Jednocześnie pozostają w tym zakresie bierni – domagają się jedynie danej z góry bezpiecznej 

dla nich, stereotypowej relacji melodramatycznej338. W tak zorganizowanym świecie rolą 

kobiety idealnej jest poprzez całkowite oddanie podtrzymywać w swoim partnerze poczucie 

męskości. Jednocześnie, skoro figura mężczyzny okazuje się wcale nie tak silna, 

samowystarczalna i autonomiczna, jak wynikałoby z autokreacji bohaterów, rolą tej samej 

zdominowanej (to znaczy: dającej się zdominować) kobiety okazuje się – paradoksalnie – 

zapewnienie bezpieczeństwa mężczyźnie; a nawet nie jemu samemu, lecz raczej jego 

podmiotowości, tak przecież usilnie przez niego podkreślanej. Poczucie męskości znajduje się 

tu bowiem w stanie ciągłego zagrożenia; każda interakcja z kobietą stanowi próbę, co wprost 

stwierdza Izrael Berg, obnażając przed Ben Dovem brutalną prawdę: „Boisz się, ale nie tego, 

że tobie będzie z nią niedobrze, ale tego, że jej będzie niedobrze z tobą” [UW3 120]. Idealna 

kobieta łączy więc osobliwie najbardziej typowe cechy kochanki i matki, co z kolei implikuje 

obraz mężczyzny w pewnej mierze infantylnego. Jest to bohater, który dawno już porzucił 

złudzenia i wiarę w miłość, ale jednocześnie „nie może, nie umie i nie chce żyć bez miłości”339. 

Mimo ogromnego rozczarowania młodzieńczymi ideałami mężczyzna z emigracyjnej 

prozy Hłaski wciąż obraca się w kręgu tej samej aksjologii, na której polu doznał bolesnego 

zawodu. Z jednej strony jest to klęska jego mistyfikacji na „twardziela”; z drugiej symptom 

tragizmu340 sytuacji, w jakiej się znajduje, implikującej zarazem konieczność i niemożliwość 

                                                 
338 Zob. tamże. 
339 Zob. tamże, s. 111. 
340 J. Lato pisze o tragizmie neurotycznym albo neurotycznym fatum. Zob. tamże, s. 115. 
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realizacji miłości. Przyczyny owej niemożliwości są zasadniczo dwie. Pierwsza to konflikt 

wartości zajmujących wysoką pozycję w wyznawanej przez Hłaskę hierarchii: 

Sprzeczne dążenia neurotyka: z jednej strony ku miłości, z drugiej – ku wolności od 

drugiego człowieka, udaremniają możliwość zadowolenia i przezwyciężenia poczucia 

bezradności, którakolwiek z możliwości nie zostałaby wskazana do realizacji. Jedynym 

wyjściem okazuje się prawdziwie conradowski wysiłek wierności samemu sobie, jak tłumaczy 

się choćby morderstwo dokonane przez Abakarowa […] w ramach zemsty po latach […]341. 

Drugą przyczynę stanowi degeneracja i dewaluacja samej idei miłości. Stosunek 

bohaterów do tej wartości jest już bowiem obarczony świadomością klęski i rozczarowania. 

Mężczyzna nie jest w stanie żyć bez kobiety, nie potrafi jednak zbudować z nią relacji opartej 

na uczuciach innych niż negatywne. Stąd tendencje masochistyczne, objawiające się 

poszukiwaniem „gorszych od siebie” – kobiet niestwarzających żadnych złudzeń, a zarazem 

dających mężczyźnie szansę na ujarzmienie i poniżenie partnerki342. „Najbezpieczniejszą 

partnerką dla bohatera Hłaski staje się prostytutka […], ponieważ związek z nią opiera się na 

jasnych transakcyjnych zasadach, co znacznie zmniejsza ryzyko uzależnienia 

emocjonalnego”343. 

Jak to jednak możliwe – trzeba wreszcie zapytać – że tak silny mizoginizm objawiał się 

u tego samego Hłaski, dla którego przez całe życie najważniejszą osobę, a nawet ideał 

kobiety344, mogła stanowić matka? Tę pozorną sprzeczność dałoby się wyjaśnić, sięgając do 

psychoanalizy. Biorąc pod uwagę jedno z podstawowych założeń koncepcji Freudowskiej – 

o kształtowaniu psychiki i seksualności dorosłego przez doświadczenia z dzieciństwa – należy 

zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Hłasko wychowywał się w rzeczywistości, w której 

w miarę równomierne, komplementarne rozłożenie damskich i męskich wzorców zachowania 

uległo rozbiciu. Wczesna rozłąka z ojcem345 sprawiła, że cały ciężar wychowania syna spadł 

na matkę, pełniącą od tej pory funkcje obojga rodziców. We wczesnych latach życia chłopiec 

był całkowicie uzależniony tylko od niej i mógł chłonąć wyłącznie jej wzorce; jednocześnie 

                                                 
341 Tamże. 
342 Zob. tamże, s. 112. 
343 Tamże, s. 113. 
344 Zob. odpowiedź pisarza na prasową ankietę pt. Jak wyobraża pan sobie idealną kobietę?, „Zwierciadło” 1957, 

nr 15, s. 5. Na pytanie: „Jakie cechy powinna Pańskim zdaniem posiadać idealna kobieta?”, Hłasko odpowiedział: 

„Takie jak moja mama”. Udzielił jednak negatywnej odpowiedzi na pytanie, czy chciałby mieć taką kobietę za 

żonę. 
345 Zgodnie z koncepcją Freuda wzorce ojcowskie odgrywają zasadniczą rolę choćby w kształtowaniu superego 

i w następstwie – sumienia mającego osądzać ego, „działać jako cenzor”. „Superego wyłania się w początkowych 

latach życia jako tzw. ego idealne, a w konsekwencji prowadzi do ustanowienia sumienia, któremu towarzyszy 

zdolność samoobserwacji. Superego to zasada prawa – «wolno albo nie wolno», nieodłączna od każdej 

osobowości. Powstaje ono na drodze identyfikacji dziecka z rodzicem, wyzwala tzw. proces interioryzacji 

ojcowskich zakazów i nakazów. […] Tak więc poczucie winy okazuje się lękiem przed autorytetem ojcowskim, 

który został już wcześniej «uwewnętrzniony» poprzez nieświadomą identyfikację i przemieniony w osobisty 

wymiar sprawiedliwości”. E. Fiała, Modele…, dz. cyt., s. 25. 
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między synem i matką wytworzyła się silna zażyłość, ich relacja przybrała, jak już 

wspomniano, zaborczy charakter. W późniejszych latach rzutowało to na sposób pojmowania 

przez Hłaskę relacji damsko-męskich346. Być może tutaj właśnie należy upatrywać źródła 

zachowań czy postaw, które odczytywano niekiedy jako dowód homoseksualizmu pisarza347 – 

hipotezy tej wszak trudno zarówno dowieść, jak i całkowicie ją obalić. 

Jednak tej z pewnością niezdrowej relacji z matką nie należy nadawać mocy argumentu 

uniwersalnego i ostatecznego. W książce Hłasko nieznany Piotr Wasilewski stawia pytania 

o głębsze przyczyny uprzedzenia pisarza do kobiet: 

Czy naprawdę tak bardzo go irytowały? Jeśli tak, to w czym tkwi przyczyna? Czy w jego 

niedobrych miłościach, przegranych związkach, w jego nieumiejętnym postępowaniu 

z partnerkami? Może zbyt dużo wymagał, a może męczyły go swoją zaborczością, pragnieniem 

oswojenia i zamknięcia we własnym niewielkim świecie mężczyzny, którego celem była 

nieustanna pogoń za nowymi ludźmi i sytuacjami? […] 

Znający chyba dość dobrze Hłaskę Leopold Tyrmand zauważa, iż ten […] nigdy nie 

zrozumiał, że sam jest źródłem, początkiem, końcem i skutkiem swoich niepowodzeń u pań. 

„Kochało się go zazwyczaj dwadzieścia cztery godziny. Nie można było dłużej. Kilka pań 

próbowało, ale żadnej nie wyszło”348. 

Tym, co dezorganizowało relacje Hłaski z innymi ludźmi, nie tylko z przedstawicielkami płci 

przeciwnej, było jego usposobienie: porywczy i konfliktowy charakter, skłonność do 

podporządkowywania sobie innych ludzi, jednocześnie niezwykle nonszalancki styl życia. Tak 

swoje paryskie doświadczenia z Markiem Hłaską wspominał liście do Czesława Miłosza 

poirytowany Zygmunt Hertz: 

Hłasko – nieznośny pasażer, robiący sobie samemu na złość, marnujący każdą okazję jaka 

mu się nawija. Patrzę z przerażeniem na to marnotrawstwo, facet jest psychopata – mitoman, 

hipochondryk, czart wie co. Nie do życia. Najdziwniejsze jego powodzenie u kobiet. Tego nie 

rozumiem: brudas aż śmierdzi, neurastenik, pijak okazyjny, awanturnik też okazyjny. Myślę, że 

rozwija pawi ogon czarów przez krótki okres czasu, nabiera na litość czy samotność?349 

Hłasko już w bardzo młodym wieku wykazywał konfliktowe usposobienie350, toteż 

sensowne wydaje się poszukiwanie tego przyczyn w traumatycznych przeżyciach 

                                                 
346 Zaborczym tonem pobrzmiewają choćby niektóre z korespondencji Hłaski pisanych z Izraela do Agnieszki 

Osieckiej. Mimo długotrwałej rozłąki, oddalającej się szansy na powrót do Polski, a także nawiązywania nowych 

znajomości z innymi kobietami pisarz domagał się od narzeczonej lojalności i wytrwałości. Co więcej, podobnie 

jak w listach do matki, porywał się w tej korespondencji na szantaż emocjonalny. Zob. J. Jaworska, Osiecka 

wyobrażona, [w:] „Sto metrów asfaltu”…, dz. cyt., s. 156. 
347 Zygmunt Hertz uważał, że mizoginizm Hłaski mógł mieć starannie ukrywany homoseksualny podtekst. 

Zob. P. Wasilewski, Śladami Marka Hłaski, Kraków 1994, s. 68. Podobną sugestię wysunął Gustaw Holoubek: 

„Musiało być coś w jego konstytucji seksualnej, co nie było zupełnie mężczyzną. Teorię tę potwierdza fakt, że 

otaczali go nie tylko homoseksualiści, ale kobiety wybitnie zmaskulizowane”. Tamże, s. 186; cyt. za: O. Dębicka, 

dz. cyt., s. 104. 
348 P. Wasilewski, Niespełnione tęsknoty outsidera, [w:] Hłasko nieznany, dz. cyt., s. 27. 
349 Z. Hertz, Listy do Czesława Miłosza 1952‒1979, Paryż 1992, s. 229; cyt. za: O. Dębicka, dz. cyt., s. 97‒98. 
350 Wiele dowodów na to można znaleźć w jego listach do matki. Poza tym nieudany epizod w harcerstwie, jak 

również burzliwy przebieg jego szkolnej edukacji pokazują, jaki był stosunek przyszłego pisarza do danych z góry 
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z dzieciństwa. Oprócz utraty ojca najważniejszymi z nich mogły być doświadczenia wojny czy 

opóźniona dojrzałość fizyczna. Czynniki te narzucały na Hłaskę pewne ograniczenia i zapewne 

wywoływały w umyśle przyszłego pisarza poczucie wykluczenia czy pokrzywdzenia. Wpływ 

wymienionych aspektów na jego rozwój psychologiczny podkreśliła Joanna Lato, według 

której Hłasko był neurotykiem: 

Trauma dzieciństwa łączy się u Hłaski z trudną młodością, a następnie – z radykalnym 

wkraczaniem w dorosłość, która zaowocowała prześladowaniami politycznymi, banicją, nędzą, 

stanami melancholii i depresji, alkoholizmem i generalnie – poczuciem zmarnowania życia. 

Portret psychologiczny pisarza, jaki wyłania się zarówno z korespondencji, jak i wspomnień 

osób, które w swoim życiu spotkał i wśród których żył, wskazuje na znaczną emocjonalną 

niestabilność i skłonność do popadania w zachowania skrajne i oparte na stałym szkielecie, który 

nazwać można szkieletem lękowym. Tak rodzą się tendencje neurotyczne, które z kolei wywarły 

silny wpływ na kształt świata przedstawionego utworów (tutaj: bohater neurotyczny wrzucony 

w schematy)351. 

Będące pokłosiem traumatycznych przeżyć stany lękowe i tendencje neurotyczne, ale 

z pewnością również przykre doświadczenia w kontaktach z ludźmi, wykształciły w psychice 

pisarza chroniczną nieufność i surowość wobec drugiego człowieka. Cechy te przerodziły się 

w skrajny egocentryzm, uniemożliwiający Hłasce nawiązywanie głębokich relacji z innymi. 

Marek nie miał żadnych przyjaciół, ani w kraju, ani za granicą. Jedynie znajomych. 

Wynikało to między innymi z jego bardzo nieprzyjemnej cechy charakteru – z każdego 

poznanego człowieka, który Marka interesował, brał – i to w sposób bezwzględny – wszystko 

to, co go interesowało. Osobowość, przeżycia, najcenniejsze wartości. Później ten ktoś był mu 

już niepotrzebny352. 

Ów egocentryzm Hłaski można by też nazwać naiwnym egoizmem albo narcyzmem. Jak 

wskazuje Jung, analogiczną postawę wykazywać może dziecko, które nie otrzymało od rodzica 

właściwego poziomu atencji i opieki.: 

Narcyzm pisarza przypomina samolubstwo pozamałżeńskich lub w różny sposób 

zaniedbanych dzieci, które za pomocą złych cech już od początku muszą się bronić przeciw 

niszczącemu działaniu pozbawionego miłości otoczenia, a w związku z tym stają się naturami 

bezwzględnie egoistycznymi bądź biernymi dlatego, że przez całe życie są infantylne i bezradne, 

bądź aktywnymi w ten sposób, że wykraczają przeciw prawu i moralności353. 

Narcyzm w takim ujęciu staje się zatem postawą obronną wobec świata zewnętrznego. Stąd też 

cynizm, który stanowi u Hłaski jedynie narzędzie sygnalizujące i pozwalające wdrażać ową 

postawę, ma proweniencję narcystyczną. 

                                                 
autorytetów. Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 71‒72; T. Stankiewicz-Podhorecka, dz. cyt., 

s. 12. 
351 J. Lato, dz. cyt., s. 106. 
352 P. Wasilewski, Śmierć samotnego mitomana, „Student” 1986, nr 3; cyt. za: O. Dębicka, dz. cyt., s. 98. 
353 C. G. Jung, Psychologia i twórczość, przeł. K. Krzemień-Ojak, [w:] Teoria badań literackich za granicą. 

Antologia, t. 2, red. S. Skwarczyńska, Kraków 1974, s. 567–568. 
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Tak ukształtowana osobowość twórcza najpełniej realizuje się w zarówno książkowej, 

jak i pozaliterackiej autokreacji outsidera, bohatera pozostającego w stanie chronicznego 

nienasycenia, niemogącego osiągnąć szczęścia i spełnienia. Protagonista Hłaski „[…] jest 

«pępkiem świata», to egoista, który nie obdarowuje światem”354. Nie jest w stanie, ale też i nie 

próbuje zrozumieć drugiego człowieka, z drugiej zaś strony nawet wobec samego siebie 

odczuwa pewną niechęć: 

– […] Nie rozumiem nikogo w tym mieście, ale nic mnie wszyscy nie obchodzicie. 

– Z wyjątkiem jednego człowieka. 

– Nigdy tego nie ukrywałem. 

– Ale przecież sam mówisz, że nie jesteś wiele wart. 

– Mimo to jest właśnie tak. [UW1 482] 

Postawę egoistyczną bohatera Hłaski determinuje jego usposobienie, przez które „nie 

dostrzega swojej winy, nic nie jest zależne od niego, neurotyczne poczucie, że […] nie ma 

miłości, ukojenia, kobiet godnych zaufania, traktuje niczym prawdy obiektywne”355. Ben Dov 

z powieści Wszyscy byli odwróceni jest właśnie taką postacią, z czego zresztą sam zdaje sobie 

sprawę. Podkreśla, iż wykracza to poza obręb dostępnej mu autokreacji, żyje też 

w przeświadczeniu, że stanu tego nie da się zmienić: „Nie wymyśliłem samego siebie. To nie 

tylko inni muszą mnie znosić. Ja sam muszę także siebie samego znosić i nie idzie mi to wcale 

łatwo” (UW3 28). Świadom zagrożeń pochodzących i od niego samego, i – zwłaszcza – od 

innych ludzi, pisarz próbuje powołać do istnienia bezpieczny dla siebie świat, przybiera pozy, 

zakłada maski, prowadzi gry z odbiorcami. 

Pisarz – neurotyk tworzy więc konstrukcję, w której centrum stawia bohatera – neurotyka, 

posiadającego twórcze ambicje i konstruktorski zapał, marzącego o ukojeniu równoznacznym 

ze stanem zobojętnienia. Walczącego o formę, która przez swą stałość powinna zapewniać 

bezpieczeństwo. Teatralizującego życie, nieunikającego „gry w życie”356. 

Zarówno bezkompromisowy styl bycia, jak i teatralizacja życia – były to rzeczy, które 

od początku rzutowały na życie zawodowe i osobiste pisarza. Istniały gdzieś między 

rzeczywistością a kreowanym przez niego światem i ostatecznie nadały koloryt jego 

awanturniczej legendzie. I znowu: służyły Hłasce w dociekaniu, ale też w powoływaniu do 

istnienia prawdy o sobie samym, o czym będzie jeszcze mowa. Jednocześnie, warto 

wspomnieć, sięgał twórca po silne bodźce emocjonalne, co wprost oddawało specyfikę jego 

osobowości. Szukał kontaktu z odbiorcą i możliwości oddziaływania na niego. Dynamika 

przeżyć i nastrojów poszczególnych postaci jest jedną z najbardziej charakterystycznych 

                                                 
354 O. Dębicka, dz. cyt., s. 13. 
355 J. Lato, dz. cyt., s. 117. 
356 Tamże, s. 106. 
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właściwości prozy autora Pięknych, dwudziestoletnich; bez tego twórczość pisarza przeszłaby 

najpewniej bez echa. Zarazem jednak Hłasko ponosił duży koszt zaangażowania 

emocjonalnego w swoje dzieła – zarażając innych uczuciem, sam stawał się figurą 

o „pogryzionej duszy”357. 

Kryzys tożsamości 

Zarysowane wyżej zmagania Hłaski z traumami erotycznymi w znacznej mierze 

przyczyniły się do faktu, że pisarz znalazł się w sytuacji kryzysu tożsamości. Nie mniej istotne 

okazuje się jednak również doświadczenie jego pokolenia. Jak wspomniano, przedstawiciele 

tej generacji długo poszukiwali cech, które można byłoby uznać za wspólne dla ich grupy, 

oczekiwali też doświadczenia tę zbiorowość scalającego. Jak podsumował Jerzy Jarzębski, 

młodzi ludzie mający wkrótce zyskać miano pokolenia 1956 „chcieli odzyskać na nowo 

tożsamość, odbudować swoją prywatność i społeczną genealogię, zrozumieć sens tego właśnie, 

jednostkowego życia, które im dano”358. Ich pragnienia były tym silniejsze, że już od 

wczesnych lat ciążyła nad nimi historia. Po dziecięcym doświadczeniu okupacji odczuwali 

presję czynu – powinności dziejowej, którą z niewyobrażalnym poświęceniem wypełnili ich 

poprzednicy. Dla tamtych wojna stanowiła przeżycie generacyjne i mitotwórcze, stanowiąc 

zarazem fundament ich tożsamości. Pokolenie Hłaski nie mogło rzecz jasna podążyć tą samą 

ścieżką: 

Kiedy skończyła się wojna, Hłasko był jedenastoletnim chłopcem, nie do końca 

rozumiejącym zdarzenia poprzednich lat, ale zazdroszczącym tym, którzy mogli wyrazić się 

w walce. Jego pokolenie odczuwało głód czynu, wzrastało w marazmie i świadkowało 

narodzinom nowej Polski, kraju zniewolonego […]. Najdotkliwszym i najwstydliwszym 

problemem „młodych” była n i e m o ż l i w o ś ć  o k r e ś l e n i a  w ł a s n e j  t o ż s a m o ś c i , 

co przekładało się na konieczność przyjmowania kolejnych ról biograficznych, szybko jednak 

odrzucanych jako niewystarczająco przekonywających359. 

Wobec braku własnych doświadczeń pokolenie Hłaski zaczęło z zainteresowaniem 

śledzić wzorce zewnętrzne. Jeszcze zanim do życia kulturalnego wkroczyły pierwsze 

symptomy odwilży, zgłaszali swój akces chętni do objęcia duchowego patronatu nad generacją 

wychowaną w duchu ZMP. Igor Newerly z takiej właśnie pozycji pochylał się nad sytuacją 

młodych: „Kogo mają kochać, czcić i naśladować? Czyj głos przemożny wielbić, zwalczać 

i z tej walki dopiero wychodzić sobą, do nikogo niepodobnym…”360. 

                                                 
357 Zob. I. Kurz, dz. cyt., s. 61. 
358 J. Jarzębski, W Polsce…, dz. cyt., s. 113. 
359 P. Potasińska, dz. cyt., s. 10. 
360 I. Newerly, Pisarze wobec dziesięciolecia, „Nowa Kultura” 1954, nr 5, s. 3. 
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W przypadku Hłaski zagadnienie tożsamości wzbogacają dodatkowo autokreacyjne 

zabiegi pisarza. Jeśli bowiem „był sobą” – to tak naprawdę kim, zważywszy, że nieustannie 

stwarzał samego siebie? Elementy tej konstrukcji zaś czerpał ze źródeł zewnętrznych, takich 

jak amerykańskie kino. Czy więc będąc jak Bogart, był wówczas Markiem Hłaską? 

Zagadnienie to warte jest z pewnością rozwinięcia w osobnej pracy, gdyż wymaga złożonej 

odpowiedzi. Gdyby zapytać o co innego – czy pisarz kiedykolwiek pod kogoś się podszywał – 

odpowiedź byłaby twierdząca: 

W fabryce tej pracowałem pod obcym nazwiskiem, gdyż jako turysta nie miałem 

pozwolenia na pracę. Nocami, rozmawiając ze swym majstrem pochodzącym z Węgier, 

opowiadałem mu tajniki mojego życia rodzinnego, moje kłopoty z żoną i córką; i po jakimś 

czasie tak wżyłem się w tę rolę, że zacząłem zmyślać wciąż nowe perypetie małżeńskie – 

oczywiście wszystko jako Jerzy Buchbinder-Press. [UW5 209–210] 

To interesujący wariant „prawdziwego zmyślenia”, o której to strategii pisarskiej przyjdzie 

jeszcze napisać więcej. Bohater wymyśla sobie rodzinę i wczuwa się w rolę męża i ojca. 

Z czasem uświadamia sobie, że sam w tę fikcję zaczyna wierzyć: „Kiedy wreszcie odszedłem 

z tej fabryki i znalazłem sobie inną pracę, nie mogłem w żaden sposób oswoić się z myślą, iż 

nie mam już żony i córki; i dalej mówiłem o swoich kłopotach rodzinnych” (UW5 210). Hłasko 

niejako na samym sobie demonstruje „skuteczność” własnych mistyfikacji. Jednocześnie ta 

skądinąd komiczna anegdota stanowić może symptom kryzysu tożsamości, w jaki popadł 

pisarz. 

Nie jest to zagadnienie, które dałoby się ograniczyć jedynie do Pięknych, 

dwudziestoletnich. Na różnych etapach twórczości sygnalizuje Hłasko potrzebę 

przeprowadzania poszukiwań tożsamościowych. Symboliczna okazuje się postać Dziewiątki 

z Następnego do raju. Mężczyzna znany jest tylko z przydomku, zarzeka się, że nie pamięta 

swojego prawdziwego imienia, ani kim był, zanim został skazany na więzienie: 

– Słuchaj, dziecko – rzekł po chwili dobrotliwie – nazywają mnie po prostu Dziewiątka, a ja 

sam zapomniałem, jak się nazywam naprawdę. Nazywają mnie tak już od dawna. Ale tu są te 

zasrane góry i nikt tu nie siedzi dla przyjemności. Każdy z musu, dziecko. Siedziałem kiedyś za 

niewinność w kryminale. Artykuł dwieście dwadzieścia pięć. Wiesz, co to jest? 

– Morderstwo. [BN 273] 

I jeszcze jedna rozmowa z Wandą: 

Przysiadła koło niego. 

– Byłeś w więzieniu? 

– Tak. 

– Długo? 

– Starczy. 

– Dlaczego? 

Milczał przez chwilę. 

– Przez kogoś takiego jak ty. 

– Kim byłeś przedtem? 
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Otworzył usta, lecz odpowiedział dopiero po sekundzie. 

– Nie pamiętam. [BN 309–310] 

Inaczej problem tożsamości opisuje Hłasko w prozie emigracyjnej. Tutaj w tożsamość 

się wchodzi, przyjmuje się ją na siebie wraz z określoną rolą. Repertuar ról jest stosunkowo 

wąski; Wojciech Wyskiel wyróżnia następujące ich zestawienia z utworów izraelskich: Dawid 

i Goliat, Gracz i Fanatyk, Esther i „klientka”, święta i Dziwka361. Jak łatwo zauważyć, są to pary 

o charakterze przeciwstawnym. Poszczególne role nie są jednak sztywno przypisane do 

określonych postaci, toteż zdarza się, że jeden bohater zawłaszcza rolę drugiego, jak w powieści 

Wszyscy byli odwróceni. Przez cały niemal bieg akcji tożsamość Ben Dova jawi się jako obiekt 

fascynacji Izraela Berga. Wreszcie na końcu, w kainowym geście, Berg symbolicznie przejmuje 

osobowość Ben Dova i ma w zasadzie otwartą drogę do przyjęcia jego tożsamości. Trzymając 

się wspomnianych wyżej ról: Dawid zabija Goliata i zajmuje jego miejsce; staje się nowym 

Goliatem. 

Tożsamość jest u Hłaski przedmiotem gry, gra zaś toczy się na śmierć i życie. Motyw 

ten do końca już gości na kartach twórczości pisarza. 

Właśnie motyw gry, polegającej na nieustannej reżyserii własnego życia, aranżowaniu przez 

bohaterów tej prozy rozmaitych sytuacji, przywdziewaniu różnych masek, ukrywaniu prawdy o 

sobie za kolejnymi wcieleniami, dominuje nie tylko w prozie izraelskiej, ale także w dwóch 

ostatnich powieściach Hłaski, powstałych już po jego wyjeździe z Izraela – w Sowie, córce 

piekarza oraz Palcie ryż każdego dnia362. 

Bohater Sowy, córki piekarza jest autorem opowiadania, w którym opisuje relację 

między chorym mężem, niewierną żoną i jej kochankiem. Okazuje się, że ze szczegółami akcji 

utworu pokrywają się realne zdarzenia; protagonista wikła się w identyczny układ, co 

doprowadza do tragedii. Z kolei Anderson z powieści Palcie ryż każdego dnia – ostatniej 

w dorobku Hłaski – jest mężczyzną o dominującym usposobieniu, bezwzględnym w relacjach 

z innymi ludźmi. Spod jego cynicznej maski przeziera jednak kompleks niedookreślonej 

tożsamości, ostatecznie zresztą bohater omal nie zostaje przyłapany na autokreacji: 

– Słuchaj – powiedział Ryan. – A może to wszystko wygląda nieco inaczej? Może ty nigdy 

nie byłeś komunistą, który zabijał ludzi, tam, w tym twoim przeklętym kraju? Ani tym 

człowiekiem, który żył ciągle poza prawem łamiąc ludziom ręce i kości? Może to wszystko jest 

tylko tym, co chciałbyś o sobie myśleć? Aby nikt nie pomyślał o tobie, że jesteś słabym, 

niedołężnym człowieczkiem. [UW4 356–357] 

Trudno nie odnieść wrażenia, iż sam autor nawet u schyłku życia stawiał wciąż przed sobą 

podobne pytania. Z pewnością do końca zastanawiał się, czym właściwie była jego młodzieńcza 

fascynacja komunizmem i ku czemu go powiodła – świadomość porzuconego przed laty zapału 

                                                 
361 Zob. W. Wyskiel, dz. cyt., s. 47. 
362 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. LXVI. 
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ideowego przenika bowiem wielu spośród jego protagonistów, tak w twórczości krajowej, jak 

i dziełach emigracyjnych. Podobnie poczucie własnej słabości, jako człowieka, ale również 

jako mężczyzny, wywoływało trwały resentyment, czego dowodem jest ustawiczne kreowanie 

swojego wizerunku – co czynili rzecz jasna również jego bohaterowie. Trauma wywołana 

z jednej strony zagubieniem ideowym twórcy, z drugiej zaś jego niską samooceną, zdaje się 

stanowić najistotniejszy z czynników odpowiadających za rozpowszechnienie w jego prozie 

stanów duchowej bezdomności i obrazów niedookreślonej tożsamości. 

4. Aksjologia rozczarowania 

Celem niniejszego rozdziału było ukazanie aksjologicznych przemian, jakie dokonały 

się w świecie Marka Hłaski na różnych poziomach. Uwzględnionych został szereg perspektyw: 

od historycznej, przez problemy światopoglądowe, po optykę egzystencjalno-psychologiczną. 

Każdy bowiem kolejny wgląd w tę samą – wydawałoby się – materię badawczą ma pomóc 

w nakreśleniu najbardziej charakterystycznych dla omawianego świata tendencji 

aksjologicznych. Dotyczy to zarówno kwestii o szerokim spektrum, jak ewolucja 

światopoglądowa, po zagadnienia bardziej szczegółowe, wśród których wymieńmy choćby 

archetyp ojca, kategorie męskości czy problem tożsamości. Wszystko to są rzeczy podlegające 

w świecie Hłaski określonemu wartościowaniu, a płaszczyzny, na jakich ów proces 

się dokonuje, na potrzeby niniejszej rozprawy nazwane zostały wektorami aksjologicznymi. 

Mimo przewartościowań światopoglądowych pozycja niektórych kategorii w kręgu 

aksjologicznych zainteresowań Hłaski pozostała niezagrożona; dotyczyły one bowiem spraw 

najwyższych, najgłębszych i najtrwalszych przekonań pisarza. Wspomniano już wcześniej 

o prawdzie i czystości – te dwie wydają się kategoriami najbardziej podstawowymi 

w wyobraźni aksjologicznej autora Pętli. Stanowią one pewien rodzaj maksymalnej realizacji 

dobra na płaszczyznach językowo-artystycznej oraz moralnej. Dążenie ku nim traktował 

Hłasko jako ludzką powinność, co miało rozumieć się samo przez się i nie wymagało 

argumentowania. Twórczość artystyczną autor Robotników miał w zwyczaju oceniać pod kątem 

prawdziwości i czystości, pisząc niekiedy także o trzeciej, przenikającej się niejako z nimi 

kategorii: pięknie. Według prozaika utwory przekazujące prawdę o życiu człowieka cechują się 

czystością i na odwrót – dzieła „czyste”, powstałe z najszczerszych moralnych pobudek, są 

w swojej wymowie „prawdziwe”; piękno zaś można przypisać dopiero twórczości, która 
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posiada przymioty prawdziwości i czystości363. Bardzo wysoko cenił Hłasko Dostojewskiego, 

jak tłumaczył, przede wszystkim ze względu na wszechobecne w jego twórczości pragnienie 

prawdy: 

U Dostojewskiego, począwszy od głównych bohaterów, skończywszy na postaciach 

epizodycznych, wszyscy szukają prawdy; ci ludzie, którzy nigdy nie żyli i żyć nie będą, bez 

przerwy miotają się rozpaczliwie w posz[u]kiwaniu jakiejś prawdy, jakiejś idei, która 

wyjaśniłaby im zagadkę życia i usprawiedliwiła ich byt na ziemi. U żadnego z pisarzy, których 

znam, to pragnienie prawdy nie występuje z tak wściekłą namiętnością. [UW4 65] 

Optykę tę stosował Hłasko nie tylko w odniesieniu do literatury – także w recenzjach 

filmowych oceniał poszczególne obrazy pod kątem ich „prawdziwości”364; wspominając zaś 

w Listach z Ameryki zmarłego wydawcę Josefa C. Witscha, nazwał go „prawdziwym 

człowiekiem” (UW4 138). Również „czystość” dostrzegał pisarz we wszelkich ludzkich 

działaniach, pracy, wysiłkach moralnych, przypisywał ją też konkretnym osobom. 

O Broniewskim pisał, że jest to „człowiek czysty” (UW4 37), Michaiła Szołochowa nazwał 

pisarzem „ogromnej czystości” (UW4 39), a Gorkiego „jednym z najczystszych” ludzi 

w literaturze365. 

Z czystością blisko łączy się u Hłaski świętość, której semantyka oddzielona jest od 

języka religijnego. Znaczeniowo zbliża się ona ku doskonałości moralnej, a nawet – najbardziej 

pierwotnej – doskonałości ontologicznej366. Cechę tę nadaje pisarz temu, co najbardziej dla 

niego wartościowe, zwłaszcza najwyższym ideałom oraz próbom ich wcielenia w życie. 

Czasami posługuje się kategoriami świętości i czystości wymiennie, jakby oznaczały mniej 

więcej to samo. Nie wykłada zresztą jasno ich znaczenia – ale też nie bez powodu, pisząc 

o sprawach najwyższej wagi, najtrudniejszych do nazwania i zobrazowania, sięga po tak 

niedopowiedziane, niemożliwe do ostatecznego zdefiniowania pojęcia. Często więc czystość 

i świętość pojawia się w jego utworach tam, gdzie mowa jest o uczuciach między dwojgiem 

kochających się ludzi. 

W twórczości Hłaski miłość jest jedną z rzeczy świętych, a w każdym razie jej dotyczą 

„najświętsze słowa naszego życia”. Silne uczucie, zwykle pierwsze, należy też do stałego 

                                                 
363 Przeciwieństwem sztuki wartościowanej dodatnio – jako czysta, prawdziwa, piękna – była dla Hłaski 

tzw. szmira, kicz, tandeta. Wyznając silny związek twórczości artystycznej z egzystencją i mając świadomość 

wpływu sztuki na wrażliwość estetyczną odbiorców, toczył pisarz zaciętą walkę ze słabej jakości dziełami. 

Por. felieton pt. Podróż do kresu szmiry. List szaleńca do redaktora „Po prostu” (UW4 48–53). 
364 Por. np. teksty publicystyczne Hłaski: Trzy wygrane i trochę marzeń (UW4 54–59) oraz B-Pictures (UW4 60–

63). Kategoria prawdziwości zawsze miała dla Hłaski znaczenie podstawowe. Przykładem tego jest pisany 

dziesięć lat później esej o polskim kinie, publikowany na łamach czasopisma „Die Weltwoche”. Wobec filmów 

socrealistycznych formułował następujący zarzut: „Jest w nich wszystko – od angielskich agentów i polskich 

faszystów poprzez hitlerowskich zbrodniarzy aż do dzielnych sekretarzy partyjnych – wszystko, z wyjątkiem 

życiowej prawdy”. M. Hłasko, Film powojenny w Polsce, dz. cyt., s. 82. 
365 Tenże, Dopóki żyje człowiek, dz. cyt. 
366 Zob. S. Sawicki, Aksjologiczne wymiary literatury, dz. cyt., s. 27. 
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repertuaru pojęć definiujących młodość. O ile jednak kultura masowa wzywa swoich odbiorców: 

„Bądźcie piękni, bądźcie zakochani, bądźcie młodzi”, o tyle Marek Hłasko zajmuje się tym, co 

z tego wynika w społecznej, „czarnej” rzeczywistości. Romans często zatem ustanawia 

fabularny szkielet jego opowiadań, ale zawsze będzie to romans nieszczęśliwy367. 

Miłość do końca stanowiła dla Hłaski jeden z najważniejszych tematów artystycznych, 

w czym starał się przy różnych okazjach utwierdzać odbiorców. W jednym z wywiadów, 

odpierając zarzuty o nihilizm, tłumaczył zasadniczą treść swojej twórczości: „[…] ja 

przynajmniej trzy czwarte tego co napisałem, właściwie napisałem o ludziach, którzy się 

kochają naprawdę i szczerze i dla tych, których najgorszą tragedią jest to, że nie mogą być 

razem, że inni im «gnoją» ich sprawy”368. Miłość, jaka twórczo zajmowała Hłaskę 

zdecydowanie najbardziej, miała charakter przede wszystkim erotyczny, toteż nie zaskakuje 

fakt, że pisarz tak chętnie inspirował się konwencjami romansu czy melodramatu. Z tym że 

niemal zawsze jest to uczucie w jakiś sposób skażone, wypaczone czy wplecione w węzeł 

tragiczny – i niemożliwe do realizacji w swojej czystej formie. Gdyby jednak taka forma 

miłości u Hłaski istniała, wyglądałaby zapewne mniej więcej tak: 

Począł się ubierać; nie śmiał przy tym dotknąć własnego ciała. Czuł ją ciągle przy sobie; aż 

po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki 

umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo 

czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało 

się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych 

drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko. 

[BN 162] 

Doniosłość artystyczna opisu z Najświętszych słów naszego życia być może załamuje się pod 

ciężarem patosu i dość schematycznie stosowanych hiperbol czy wyliczeń – ale czy jednej 

z owych najświętszych spraw miałby Hłasko odmówić tak sugestywnej intensyfikacji 

literackich środków ekspresji? Pisarz w charakterystyczny dla siebie sposób usakralizował 

erotyczną miłość; to nie dziwi, bo chętnie sięgał on po język religijny, przedstawiając doskonałe 

formy ważnych dla niego idei. Sacrum, jak zawsze u Hłaski, styka się i miesza ze sferą 

profanum. Nawet własne ciało, gdy zostaje uświęcone czystym uczuciem, zyskuje właściwości 

relikwii – a jednocześnie jest niegodne dotykać samego siebie. Próbując odczytać ten 

wypełniony paradoksami świat idei pisarza, łatwo uprościć i przeinaczyć rozciągającą się 

w nim aksjologiczną głębię. Sam twórca nie ułatwiał odbiorcom zadania w tym zakresie, 

sięgając nieraz po rozwiązania, jakimi ściągał na siebie oskarżenia o szerzenie wulgarności 

i pornografii. Czasem pozostawał po prostu niezrozumiany; tu mogło tkwić zarzewie sporu 

                                                 
367 I. Kurz, dz. cyt., s. 60. 
368 Co sądzą dwaj krytycy…, dz. cyt., s. 4. 
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Hłaski z Aleksandrem Fordem, reżyserem ekranizacji Ósmego dnia tygodnia. Jak po latach 

tłumaczył pisarz: 

Opowiadanie, na podstawie którego nakręcono ten film jest całkiem proste: młoda 

dziewczyna, żyjąca w potwornych warunkach mieszkaniowych, ma narzeczonego i szuka dla 

swojej miłości godnego i pięknego początku, bowiem w jej wyobrażeniu miłość jest jedyną 

rzeczą będącą w stanie nadać sens jej ponurej egzystencji. W interpretacji Forda chodzi jednak 

cały czas tylko o to, jak załatwić odpowiednie łóżko, w którym mógłby się odbyć akt miłosny. 

Ford nie zrozumiał o co w gruncie rzeczy chodziło dziewczynie, a mianowicie o romantyczność 

i czystość miłości, rzeczy trudne do znalezienia w kraju, gdzie rozpacz i brutalność przybrały 

wyjątkowo drastyczne formy369. 

Charakterystyczne dla optyki, przez którą – szczególnie we wcześniejszej twórczości – 

opisywał Hłasko silną namiętność, jest także złączenie w jedno skrajnych odczuć i postaw: 

największego bólu i największej rozkoszy, nienawiści i miłości do wszystkiego. Łatwo takie 

sprzężenie dostrzec w przywołanym wyżej opisie z debiutanckiej książki pisarza; w kolejnych 

dziełach akcent przesuwa się jednak coraz bardziej w stronę cierpienia. Jeszcze w Ósmym dniu 

tygodnia tli się resztka – iluzorycznej oczywiście i ostatecznie rozwianej – nadziei, że możliwe 

jest szczęście w trwałej relacji mężczyzny z kobietą. Jak w większości krajowych opowiadań 

Hłaski, wizja pomyślnego związku dwojga kochających się ludzi stanowi tutaj utopijną ideę, 

kontrowaną przez tragiczny determinizm świata, który uniemożliwia wcielenie jej w życie. 

W konsekwencji nieszczęśliwi kochankowie najczęściej rozstają się, tracą też poczucie sensu 

i celu życia. Natomiast proza emigracyjna przynosi novum w postaci schematów wspólnego 

życia dwojga ludzi po rozczarowaniu i porzuceniu ideałów. Są to odarte ze złudzeń obrazy 

związków scalanych przez współprzeżywanie negatywnych emocji: doświadczonych dawniej 

traum, pragnienia zemsty czy sadystycznych zapędów. 

To tak jakby bohaterowie Hłaski oswoili się z prawdą, iż wszystko co przeciwstawia się 

miłości, stanowi jej gwarancję. […] Nawet fikcja nie jest uprzywilejowaną sferą miłości, 

niemożliwość pogodzenia miłości z trwaniem dotyczy obu wymiarów: fikcyjnego 

i rzeczywistego. Miłość Tristana i Izoldy, Romea i Julii, Wertera i Lotty kończy się klęską 

i śmiercią. Bohaterowie Marka Hłaski także przeżywają nieszczęśliwe miłości, ale przede 

wszystkim rozczarowują się i uodporniają na miłosny zawód. Rezygnują z miłości, ale nie 

z życia. Różnica pomiędzy miłością w literaturze i w życiu ogranicza się do dostojeństwa, patosu 

i konwencji. Cierpienie literackie w porównaniu z prawdziwym bólem nieszczęśliwych 

kochanków jest papierowe370. 

Przesiąknięte cynizmem i brutalnością obrazy stosunków damsko-męskich w prozie 

emigracyjnej stanowią ogniwo łączące u Hłaski idee miłości i prawdy. „Czarna” optyka jest 

oczywiście tylko jedną z możliwych dróg opowiadania o relacjach międzyludzkich, wcale też, 

jak się zdaje, nienależącą do tych najbardziej wiarygodnych. Niemniej w kontekście 

                                                 
369 M. Hłasko, Film powojenny w Polsce, dz. cyt., s. 86. 
370 O. Dębicka, dz. cyt., s. 44–45. 
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powszechnie znanych i eksploatowanych, przyobleczonych w patos archetypów taka 

odwrócona tonacja wywołuje wrażenie prawdziwości – tym silniejsze, że wzbogacone 

o perspektywę osobistych doświadczeń, nieobcych także wielu odbiorcom pisarstwa Hłaski. 

Odsłania się tu sytuacja paradoksalna: autor próbuje ukazać „życiową” prawdę o miłości 

i cierpieniu w kontrze wobec niedoskonałej prawdy literackiej, choć oczywiście czyni to za 

pomocą tego samego medium. Recepcja twórczości pisarza – szczególnie jednak początków 

jego działalności – dowodzi, że to raczej niemożliwe do całkowitego wypełnienia założenie 

udało mu się w pewnej mierze zrealizować. 

Celem podsumowania wszystkiego, co dotychczas powiedziano, należy w tym miejscu 

postawić tezę, której śladem poprowadzony zostanie wywód w dalszej części pracy. Otóż 

spośród najistotniejszych, najstabilniejszych – i funkcjonujących w świecie Hłaski w sposób 

najbardziej trwały – większość wektorów aksjologicznych przebiega po wspólnej osi, wiodącej 

od fascynacji ku rozczarowaniu. W życiu i twórczości pisarza można dostrzec szereg realizacji 

tego schematu. Historia wielu jego bohaterów rozpoczyna się bądź nabiera zasadniczego biegu 

w momencie zaistnienia fascynacji, która sama w sobie jest szczera i czysta. Następuje 

oczarowanie – całkowite oddanie się sprawie, moment, w którym nadzieje i aspiracje dominują 

nad rozsądkiem i kalkulacją. Ostatecznie dochodzi jednak do rozczarowania, gdyż to, czemu 

przypisywano wysoką wartość, uległo dewaluacji bądź w ogóle okazało się iluzoryczne. Jest to 

moment, w którym rodzi się gniew albo trauma. 

Rozczarowanie zdaje się leżeć u podstaw świata Hłaski. Właśnie ono stanowi źródło 

hierarchii aksjologicznej, która decyduje o najbardziej charakterystycznych właściwościach 

dorobku i legendy371 pisarza. Ono leży w centrum portretowanej przez Hłaskę rzeczywistości. 

Z jednej strony nieuchronnie wiodą ku niemu niemal wszystkie fascynacje, z drugiej – w nim 

właśnie rodzą się typowe elementy tego świata: zgrzebna przestrzeń, pogrążona w marazmie 

rzeczywistość, codzienność pod szarym niebem, brak nadziei na zmiany, szczęście tylko 

chwilowe i nieprawdziwe, wreszcie bohaterowie tułający się, zagubieni, zgorzkniali i cyniczni. 

                                                 
371 Ilekroć w niniejszej pracy mowa jest o aksjologicznych uwarunkowaniach życia Hłaski, należy zachować 

świadomość znaczącego wpływu legendy pisarza na stan wiedzy o jego biografii. Legenda ta jest dużo bardziej 

wyrazista, spójna i ekspansywna niż w zasadzie wkomponowany w nią życiorys, co zresztą wcale nie czyni 

z Marka Hłaski wyjątkowego przypadku. Jak zauważył Janusz Sławiński, „[…] biografia w swoim aspekcie 

dokumentalnym jest nieuchronnie «dziurawa», pozbawiona ciągłości i kompozycji; uwierzytelniona przez dane 

pewne – ale niespójna, «prawdziwa» – ale fragmentaryczna. Natomiast legenda biograficzna, choć złożona 

w znacznej mierze (przecież nie wyłącznie) z danych nie weryfikowalnych, ze zmyśleń i zafałszowań, przedstawia 

się jako konstrukcja zintegrowana i na swój sposób kompletna; ukazuje ona życie danej postaci jako przebieg 

spójny i ciągły, poddany wyraźnej zasadzie porządkującej, wyposażony w wewnętrzną teleologię”. J. Sławiński, 

Myśli na temat: biografia pisarza jako jednostka procesu historycznoliterackiego, [w:] Biografia – geografia – 

kultura literacka, red. J. Ziomek, J. Sławiński, Wrocław 1975, s. 19–20. 
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Wszelkie wartości wiodące ku rozczarowaniu oraz przewartościowania będące jego 

następstwem – słowem: wszystko, co w taki właśnie sposób stało się budulcem zasadniczej 

treści pisarstwa Hłaski – można by włączyć w obręb koncepcji myślowej, określanej 

w niniejszej pracy mianem aksjologii rozczarowania. Pisarz prezentuje świat wartości 

zdegenerowanych, utraconych bądź nawet tylko oczekiwanych a nigdy nierealizowanych. 

Miejsce po nich usilnie próbuje zapełnić, w efekcie czego powołuje do życia własny świat 

wartości372. Uniwersum to wprawdzie sięga częściowo do hierarchii aksjologicznej, która uległa 

dewaluacji, Hłasko pozostawia w nim kontynuacje czy bardziej: replikacje wartości 

związanych z idealnie pojmowaną prawdą, miłością bądź wolnością. Są to najbardziej ogólne 

problemy, którymi pisarz interesował się do końca. Sposób mówienia o nich podlega jednak 

ciągłej ewolucji, co w sposób najbardziej osobliwy wyraża się w grach prowadzonych przez 

pisarza na aksjologii związanej z prawdą. Jest to dziedzina wprost powiązana z fascynacją 

i rozczarowaniem, jednocześnie bardzo pojemna – rozważając problem prawdy u Hłaski, 

można przywołać wiele wektorów aksjologicznych, zarówno związanych z grą czy kreacją, jak 

i dotykających problemu miłości bądź wolności. 

W rozdziale drugim omówione zostaną biograficzne, formalne i fabularne gry, które 

podejmował pisarz w reakcji na upadek naiwnej, idealistycznej aksjologii, przynoszącej 

gorzkie rozczarowanie. Ponieważ w wielu aspektach zachwianiu uległa jego wizja świata, 

najbardziej zajmujący pozostał dla niego problem prawdy, przez której pryzmat ukazywał 

również inne wartości. Jak się okaże, droga dojścia ku poznaniu tego, co prawdziwe, 

wielokrotnie wiodła pisarza przez pogranicze obrazów rzeczywistych i konfabulacji. Do tego 

charakterystycznego dla swojej twórczości zabiegu uciekał się Hłasko ze świadomością, że 

inne możliwości uratowania – czy też odnalezienia – bliskiej mu hierarchii aksjologicznej 

zostały już wyczerpane. 

  

                                                 
372 Za Stefanem Sawickim można powiedzieć, że twórczość Hłaski stwarza, ewokuje pewien świat wartości. 

Przy czym pisarz kładzie szczególny nacisk właśnie na owo „stwarzanie”, tak że jego koncepcja rysuje się bardziej 

osobliwie niż w klasycznym rozumieniu ewokacji wartości w dziele literackim. Zob. S. Sawicki, Problematyka 

aksjologiczna w nauce o literaturze, dz. cyt., s. 80. 
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Rozdział II 

Aksjologiczne gry Marka Hłaski 

Mnie nie obowiązuje wiara w nic; obowiązuje mnie jedno – pisać 

to co widzę, i to co czuję; i to jest moją wiarą i słońcem. […] Jeśli 

zobaczę w naszym życiu sprawy czyste i święte – będę pierwszym 

człowiekiem, który rzuci się przed tymi sprawami na kolana; i zrobię 

wszystko, żeby pisać o nich najlepiej i najpiękniej, jak potrafię373. 

Właściwie cała proza Marka Hłaski to jedno wielkie kłamstwo. 

On wszystko wymyślił. Wymyślił siebie, swoje dziewczyny, które na 

zdjęciach wyglądają tak sobie, a człowiek czyta o nich jak o Bóg wie 

jakich pięknościach, wymyślił Polskę lat 50-tych i 60-tych, którą znał 

trochę i na którą patrzył z dwóch skrajnych perspektyw374. 

Rozdział niniejszy nieprzypadkowo otwierają dwa cytaty: pierwszy z wywiadu 

udzielonego przez Hłaskę śląskiej „Panoramie” w roku poprzedzającym wyjazd pisarza 

z ojczyzny, kolejny – pełen przekory fragment poświęconej temu autorowi gawędy Gabriela 

Maciejewskiego. Z jednej strony mamy artystę, który pragnie pozostawić szczere świadectwo 

o otaczającej go rzeczywistości i o sobie samym, z drugiej zaś problem fikcji literackiej, która 

bez – mówiąc językiem Hłaski – „zmyślenia” obejść się nie może375. Z tym że w dziełach autora 

Pięknych, dwudziestoletnich co najmniej równie wyraźnie, jak fikcyjność samej ich konstrukcji, 

zauważalna jest autokreacja, wykraczająca zresztą poza ramy jego prozy. Legenda „polskiego 

Jamesa Deana” narodziła się częściowo na krętych drogach Sudetów i w warszawskich 

kawiarniach, gdzie bawili literaci, ale też w znacznej mierze na kartach opowiadań i powieści, 

wypełnionych historiami fikcyjnymi przecież, a sprawiającymi wrażenie wiernej relacji z życia 

ich autora. Tak działało „prawdziwe zmyślenie”, o czym doskonale wie też Maciejewski, 

podkreślający w innym miejscu swojego wywodu, jak silnie proza Hłaski ewokuje 

prawdziwość, mimo licznie w niej występujących konfabulacji czy zapożyczeń376. 

Prawda jest oczywiście tylko jednym z wektorów, jakimi obdarzone zostały rozmaite 

ścieżki w aksjologicznej przestrzeni dorobku Hłaski. Istnieją wszakże przesłanki, aby sądzić, 

                                                 
373 M. Hłasko, Zły człowiek prosi o głos, dz.cyt. 
374 G. Maciejewski, dz. cyt., s. 223. 
375 Zob. Fikcja literacka, [hasło w:] Słownik Terminów Literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002, s. 155. 
376 Zob. G. Maciejewski, dz. cyt., s. 225. Istnieje wiele świadectw czytelników ujętych „dotkliwą 

prawdziwością” utworów Hłaski, por. np. E. Morawiec, Coś czystego, „Życie Literackie” 1977, nr 11, s. 10. 
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że jest to wektor w pewien sposób dominujący, organizujący hierarchię pozostałych wartości – 

dlatego też właśnie problem prawdziwości stanowi w niniejszej pracy centralny punkt 

rozważań. Nie przez przypadek również przywołany został na wstępie właśnie Maciejewski. 

Po pierwsze, nie jest on literaturoznawcą, lecz reprezentuje głos czytelników, którzy dorastali, 

czytając Hłaskę w sposób pokoleniowy; a właśnie lektura generacyjna pomogła w znacznej 

mierze zbudować i przez kolejne dekady utrwalać w kulturze wizerunek pisarza będącego 

idolem oraz jednocześnie reprezentantem młodzieży. Po drugie, autor Baśni jak niedźwiedź 

celnie charakteryzuje istotę specyficznej dla Marka Hłaski metody twórczej, zwanej 

„prawdziwym zmyśleniem”, wskazując na dwuznaczność pojęcia prawdy tak w prozie, jak 

i w życiu pisarza – sferach silnie ze sobą powiązanych i przenikających się. 

1. Mistyfikacje Hłaski 

Wiele mitów, jedna legenda 

Do mitologii stworzonej wokół postaci Marka Hłaski – nie mylić, rzecz jasna, 

z mitologią pokolenia październikowego przełomu – odnosi się wiele prac badawczych, czy to 

o charakterze biograficznym, czy bardziej literaturoznawczym (czego, jak powiedziano 

wcześniej, nie da się traktować w zupełnym oddzieleniu). Założeniem zdecydowanej 

większości z nich jest jednak pisanie przede wszystkim o życiu bądź twórczości Hłaski, nie zaś 

o tym, jaki wizerunek samego siebie kreował. To charakter zarówno biografii, jak i silnie 

„zautobiografizowanego” pisarstwa autora Pięknych, dwudziestoletnich, wpływa na to, że 

badacze jego dorobku stają na ogół przed koniecznością przynajmniej pośredniego odniesienia 

się do owej mitologizacji. Są wreszcie i prace traktujące tylko o tym ostatnim zagadnieniu, jak 

choćby rozdział książki Pauliny Potasińskiej o figurach autokreacji u Tyrmanda, Hłaski 

i Konwickiego. Według autorki ucieczka w mit stanowiła odpowiedź pisarza na świat 

zagrażający jemu i jego rówieśnikom, co wydaje się zrozumiałe szczególnie wobec 

omawianego wcześniej kryzysu tożsamości pokolenia.  

Na taką rzeczywistość autor Ósmego dnia tygodnia odpowiedział stwarzaniem siebie 

w micie, który stał się podstawowym kryterium umożliwiającym rozgraniczenie między 

zagadnieniami ważnymi a błahymi. Pisarz ignorował te aspekty swojego życia, których nie mógł 

przedstawić w postaci zmitologizowanej, dlatego też wizerunek stworzony w oparciu 

o mitokonstrukcję okazuje się niepełny. Można go uznać raczej za p r o j e k t  t o ż s a m o ś c i , 

nie zaś kompletny obraz „ja” opisywanego. Bez narzędzi zaproponowanych przez mit (matryce, 
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klisze, archetypy i toposy) Hłasko w ogóle nie dostrzegał szans na zrozumienie świata i swojej 

w nim roli […]377. 

Mit zatem stanowił dla pisarza narzędzie, za pomocą którego mógł on zarówno poznawać, jak 

i ukazywać innym to, co sam uważał za prawdziwe i najbardziej wartościowe. Projekt świata 

oraz samego siebie – swojej tożsamości – jaki przedkładał odbiorcom (nie tylko jego literatury, 

ale i biografii), obarczony był w związku z tym zadaniem ocalania upadającego świata wartości. 

Wobec zdezorganizowanej hierarchii aksjologicznej mitologia Hłaski miała rozgraniczać 

rzeczy ważne od błahych, dobre od złych, prawdę od fałszu. Stanowiła też, jako trwale 

wkomponowana w tożsamość pisarza, jego rację bytu. Uważał ją za konieczność, nawet jeśli 

sam gubił się we własnych mistyfikacjach378. 

Mity, które Hłasko eksploatował we wczesnej twórczości, wpisywały się w przywołaną 

już mitologię pokolenia październikowego przełomu, odnosiły się więc do archetypów łatwo 

rozpoznawanych w drugiej połowie lat pięćdziesiątych: odrębności całej generacji, poczucia 

chronicznej nieszczęśliwości, mitów erotycznych, a także fascynacji postaciami z marginesu 

życia społecznego, buntownikami, kontestatorami379. Z czasem jego własna mitologia 

wzbogaciła się o charakterystyczne dla niego klisze, czerpane między innymi z literatury 

rosyjskiej (zwłaszcza twórczości Dostojewskiego) czy kina amerykańskiego380. Szczególnie 

upodobał sobie postać Humphreya Bogarta, na którego próbował się stylizować do tego 

stopnia, że anegdoty z życia aktora przeszczepiał niekiedy do własnej biografii. 

Miałem w owym czasie fatalną historię; wszedłszy kiedyś do baru przy ulicy Yaarkon 

poprosiłem o kieliszek koniaku. Dosiadła się do mnie jakaś dziewczyna i poprosiła mnie, abym 

postawił jej także. Powiedziałem, że jestem pusty i uprzedziłem barmana, że płacę tylko za 

siebie. Po czym poprosiłem o drugi i trzeci kieliszek; młoda dama piła wraz ze mną. Wreszcie 

dostałem rachunek; barman wystawił mi rachunek za sześć kolejek. 

– Nic z tego nie będzie – powiedziałem. – Uprzedzałem, że płacę tylko za siebie. 

Barman dał mi dobry rachunek; sięgnąłem po popielniczkę, aby strząsnąć popiół, ale 

rozwścieczona córa Koryntu odsunęła popielniczkę. 

– Dla takich gości jak ty szkoda nawet popielniczki – powiedziała. 

– Ty to powiedziałaś – rzekłem i zgasiłem papierosa na jej policzku. 

Zaaresztowano mnie; w parę lat później przeczytałem, że mój ukochany Humphrey Bogart 

zachował się kiedyś w analogiczny sposób i na pytanie sędziego: „Czy pan był wtedy pijany”, 

Bogart spojrzawszy na niego z najwyższym zdumieniem, powiedział: „A któż jest trzeźwy 

o godzinie czwartej rano?” [UW5 205–206] 

W narracji Pięknych, dwudziestoletnich pełno jest „pęknięć” wypełnionych takimi anegdotami. 

W efekcie styl dzieła sprawia wrażenie nie tyle powieści biograficznej, ile relacji mówionej 

                                                 
377 P. Potasińska, dz. cyt., s. 10‒11. 
378 Zob. tamże, s. 67. 
379 Zob. J. Błoński, Zmiana warty, dz. cyt., s. 24‒58. 
380 Nie zatracił przy tym Hłasko, nawet pod koniec życia, łączności z mitologią pokolenia „Współczesności”. 

W Pięknych, dwudziestoletnich odwoływał się do każdego z konstytuujących ją mitów, wyjąwszy jedynie mit 

erotyczny, który przeszedł u pisarza daleko sięgającą ewolucję. Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 87. 
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z dokonywaną w czasie rzeczywistym – czasem bardziej, czasem mniej świadomie – selekcją 

doświadczeń opowiadającego381. Oprócz własnych wspomnień pisarz wielokrotnie przywołuje 

„dykteryjki z rynku wtórnego”, jak choćby przywołana historia o Bogarcie382. Tego typu 

ekskursy w narracji utworu nie miały wszak pełnić jedynie funkcji klisz poutykanych w tekście, 

aby utrwalać mit o Hłasce-awanturniku. Stanowiły one nośnik i zarazem egzemplifikację 

strategii narracyjnej, którą ochrzcił pisarz mianem „prawdziwego zmyślenia” – doczeka się ona 

osobnego omówienia w niniejszym rozdziale. 

Zagadnienie odrębne od mitologii stanowi legenda Marka Hłaski, która nie była 

narzędziem wykorzystywanym przez pisarza do ukazywania rzeczy dla niego ważnych, lecz 

zjawiskiem zewnętrznym, częściowo od niego niezależnym. Według Potasińskiej legenda 

Hłaski miała charakter polifoniczny – i to zarazem na dwóch płaszczyznach: przestrzeni i czasu. 

Jak na aktora pierwszoplanowego przystało, Hłasko dostosowywał swoje zachowania do 

oczekiwań rozmówców i do okoliczności, w związku z czym generował symultanicznie 

istniejące rozbieżne warianty legendy – ten proces nazywam polifonią w przestrzeni. Z drugiej 

strony wyraźna jest ewolucja legendy w czasie, co wiąże się ze zmianą sytuacji życiowej „barda 

Października”383. 

Hłasko wpłynął zdecydowanie na powołanie do życia i początkowy kształt swojej legendy, ale 

wraz z upływem czasu rozwijała się ona w coraz większym oderwaniu od intencji pisarza. 

Miała przy tym szeroki zasięg społeczny, szczególnie w okresie największej popularności 

pisarza, kiedy o Hłasce mówiło się nie tylko w kręgach odbiorców literatury czy środowiskach 

młodzieżowych. Później, jeszcze za życia pisarza, legendę tę zaczęto postrzegać jako zjawisko 

pokoleniowe, co ów zasięg stopniowo umniejszało384. 

Zrozumiałe jest, że po śmierci Marka Hłaski jego legenda funkcjonowała w sposób 

całkiem autonomiczny; natomiast dopóki jeszcze pisarz mógł się do niej w jakikolwiek sposób 

odnieść, robił to bardzo chętnie. Był to dla niego element pracy nad własną tożsamością, której 

poszukiwał i którą zarazem kreował, stawiając między tymi czynnościami znak równości. 

Hłasko dociekał prawdy o sobie poprzez fingowanie rzeczywistości – i „stwarzanie” samego 

siebie. 

                                                 
381 Por. K. Koprowska, Historia mówiona a afektywny krajobraz pamięci, [w:] Kultura afektu – afekty w kulturze. 

Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza, Warszawa 2015, s. 101–102. 
382 Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 77. 
383 Tamże, s. 80. 
384 Niektórzy badacze skłonni są nawet zawężać jej zasięg wyłącznie do generacji, z której wywodził się sam 

autor, jakby nie zważając, że i kolejne pokolenia czytelników przeżywały – nieporównywalny wprawdzie do 

czasów odwilży – okres fascynacji Hłaską. Zob. A. Z. Makowiecki, Trzy legendy literackie. Przybyszewski. 

Witkacy. Gałczyński, Warszawa 1980, s. 129. 
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Idol i deprawator 

Legenda zaczęła rosnąć wokół młodego pisarza już na wczesnym etapie jego 

działalności artystycznej. Wspomniano wcześniej o mistyfikacji na „chłopaka z Marymontu”, 

przy której Hłaskę wspomógł nieco Igor Newerly385. To, że opowiadanie o kierowcach napisał 

szofer, człowiek „z ludu”, miało w intencji promotorów młodego twórcy przysporzyć 

autentyzmu dziełu oraz jego autorowi – i rzeczywiście, zwłaszcza w początkowym okresie, 

jego kariera „od robotnika do pisarza” ekscytowała środowisko kulturalne oraz czytelników386. 

Również sam pisarz nigdy się od tej kreacji nie odżegnywał i nawet na emigracji podtrzymywał 

„[…] zmistyfikowany wizerunek chłopaka ze stołecznej złej dzielnicy, który wyłącznie przez 

przypadek umknął przeznaczeniu proletariusza i zajął się literaturą”387. Był to bowiem 

znakomity punkt wyjścia dla twórcy, któremu zależało na podkreślaniu swojej wiarygodności 

i skracaniu dystansu do odbiorcy – a zarazem fundament, na jakim wkrótce zaczęły wyrastać 

nowe składowe wizerunku Hłaski. 

Zamiast jednak towarzysza ze społeczności robotniczej, szybko zaczęto w nim widzieć 

knajpianego chuligana388. To pozornie – na ówczesny standard – negatywne 

przewartościowanie spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony odbiorców. Wszak stroniący 

od oficjalnej obyczajowości „człowiek z marginesu” ubarwiał monotonną codzienność 

znużonego społeczeństwa; symbolizował też długo wyczekiwany bunt, o którym w końcu 

można było mówić389. 

Występował jako trybun „bojowego” pisma „Po prostu”, ale jego robotnicza aura bardzo 

zbladła – na jej miejsce pojawiły się nuty buntu, obyczajowego protestu i echo głosu pokolenia. 

Tę całość tworzyła legenda towarzyska Hłaski jako bywalca warszawskich lokali, treść jego 

opowiadań, których narratora lub bohaterów utożsamiano z pisarzem – oraz jego publicystyka, 

w której coraz częściej stosował metodę prowokacji, wygłupu, pisał o chodzeniu na wódkę 

i dawaniu w pysk. Proletariusz stawał się lumpenproletariuszem, budzącym jednak zachwyt – 

i swoją prezencją, i twórczością390. 

                                                 
385 Inicjatywa leżała jednak po stronie Hłaski, który prawdopodobnie już Newerlemu i Czeszce przedstawił się 

jako niewykształcony kierowca. Decydując się na mistyfikację o robotniczym pochodzeniu, być może zdawał 

sobie sprawę z tego, że wzbudzi litość w środowisku literackim, co podniesie jego szanse na otrzymanie 

stypendium oraz ułatwi zaistnienie. Newerly tę mistyfikację podtrzymał, choć trudno osądzić, na ile mógł być jej 

świadom. Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 93. 
386 Zob. L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 17. 
387 Co więcej, w Pięknych, dwudziestoletnich Hłasko wzbogacił ten wizerunek o elementy legendy 

hagiograficznej, jednocześnie parodiując tę konwencję. Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 80‒81. 
388 Przy czym terminu „chuligan” używano wówczas w szerokim znaczeniu. Każdy przejaw buntu i stylu 

wykraczającego poza oficjalne normy nazywano „chuligaństwem”. Zob. I. Kurz, dz. cyt., s. 52. 
389 Lech Kurpiewski zwraca uwagę na fakt, że w polskim życiu literackim pierwszej połowy lat pięćdziesiątych 

nieobecna była cyganeria artystyczna. Zainteresowanie Hłaską mogło w pewnej mierze wynikać z tęsknoty 

środowiska czytelniczego za choćby namiastką tego zjawiska, jednocześnie jako sprzeciw wobec uniformizacji 

życia i kultury. Zob. L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 18. 
390 I. Kurz, dz. cyt., s. 46. 
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W tym czasie ukonstytuował się mit Hłaski-outsidera, który już do końca oddziaływał 

na wizerunek pisarza391, a wówczas stanowił swego rodzaju kod pokoleniowy. Poczucie 

nieprzystawalności do świata skłaniało młodych twórców do ucieczki z dala od spraw 

najbardziej eksponowanych w oficjalnym dyskursie w doświadczenia rekompensujące życie 

w ciągłym niepokoju. Akurat autor Pierwszego kroku w chmurach najmocniej akcentował 

alternatywy takie jak erotyka i alkohol. Po pierwsze dlatego, że były to wówczas sprawy 

oficjalnie piętnowane i marginalizowane, co stało w sprzeczności z naturalnym rytmem życia. 

Próby usunięcia z powszechnego dyskursu niedającej się w pełni kontrolować biologiczności 

doprowadziły w końcu do rozmycia paradygmatów tożsamościowych: w jedno zaczęło się 

zlewać to, co naturalne, i to, co sztuczne, zachwianiu uległa opozycja męskości i kobiecości392. 

W efekcie wypaczona i zdehumanizowana została hierarchia aksjologiczna, z której siłą 

wyparto wartości związane z życiem prywatnym – także te dotyczące sfery erotycznej, do której 

człowiek instynktownie raczej lgnie, a nie się od niej odcina. Przykładem była zarówno 

literatura, jak i malarstwo socrealistyczne, gdzie próżno było szukać obrazów bezinteresownej 

miłości ludzi skupionych nie na sprawach zewnętrznego świata, a na sobie nawzajem393. 

Po drugie, opisywanie rzeczywistości przez pryzmat doświadczeń intymnych – 

niewolnych od erotyzmu i wulgarności – przychodziło młodemu twórcy sprawniej niż gładkie 

opowiadanie o uczuciach. I nie bez znaczenia był oczywiście fakt, że tematy te wpasowywały 

się w wizerunek outsidera i „złego chłopca”394. Awanturnicza obyczajowość pisarza, a także 

jego literacka wizja świata, sprawiły, że zaczęto mówić o tak zwanej „czarnej legendzie” 

Hłaski395. Oddziaływała ona na wyobraźnię czytelników i kolegów po piórze. Opowiadano 

liczne historie o ekscesach z udziałem pisarza, nie zawsze zresztą zgodne z faktami, a nawet 

spierano się o fizjonomię owego amanta i buntownika: 

W tamtych czasach on dla nas był taką samą przygodą jak Amerykanie. […] Od roku był 

naszym pisarzem. Wykupywaliśmy literackie tygodniki, poszukując Jego opowiadań. 

Dopytywaliśmy się, jak wygląda. Opisy bywały różne. Silny, barczysty brunet o brutalnej 

urodzie. To znów wysoki, giętki jak trzcina blondyn, przypominający wikinga. Aż zobaczyłem 

                                                 
391 Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 89. 
392 Zob. I. Kurz, dz. cyt., s. 56. 
393 Iwona Kurz, za Wojciechem Tomasikiem, porównuje np. Na rusztowaniu Aleksandra Stefanowskiego 

i Zakochanych Janiny Jasińskiej. Te dwa obrazy z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych zupełnie odmiennie 

ukazują relacje damsko-męskie: „Na rusztowaniu siedzi para współpracowników […]. Wzrok obojga skierowany 

jest w jednym kierunku, ku budowie, co zmusza także widza do przyjęcia tej perspektywy. Zakochani nie 

pozostawiają miejsca ani na świat zewnętrzny, ani na wzrok widza – wydaje się, że naruszałby on kruchą 

prywatność spotkania”. Tamże, s. 57. 
394 Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 89. 
395 Zob. tamże, s. 81. 
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go pewnego razu. Słusznego wzrostu, miał jasne, żywe oczy i twarz skrzywioną w przekornym, 

cwaniackim grymasie396. 

Najbardziej podatna na fascynację niepokornym artystą okazała się młodzież, której 

przedstawiciele roztoczyli wokół niego swoisty kult. Na łamach „Współczesności” Stanisław 

Grochowiak przywołuje świadectwa „wyznawców” pisarza: 

Przypominam sobie audycję radiową […] na temat wychowania, gdzie były cytowane listy 

młodych dziewcząt. W tych listach jakaś dziewczyna pisała, że należy wyrzucić belfrów, którzy 

te dziewczęta uczą, bo oni nie znają życia; natomiast powinien uczyć i wychowywać pan Marek 

Hłasko, bo on życie zna. Znaczy – literatura Hłaski szeroko docierała. Znam to z autopsji, bo 

interesował mnie fenomen historii wokół Hłaski i rozmawiałem z „wyznawcami” Hłaski 

z gimnazjum, którzy mnóstwo mówili o książkach Hłaski, w ogóle ich nie czytając. To znaczy 

Hłasko nie tylko oddziaływał w piśmie, ale nawet legendą, w tradycji przekazywanej397. 

Hłasko stał się zatem szybko bohaterem młodzieży czy – jak już wtedy mówiono – idolem 

pokolenia398. Po pierwsze dlatego, że udało mu się wpasować ze swoją wizją świata 

w specyficzny moment historyczny, jakim był przełom lat pięćdziesiątych. Potrafił, także na 

potrzeby autokreacji, zebrać w jedno charakterystyczne typy osobowe tamtych czasów, jak 

choćby artystę-inteligenta, robotnika i chuligana399. Po drugie, pisał bezkompromisowo, 

wprost, co po dziesięciu latach „literatury dla POM” było zjawiskiem ujmującym świeżością 

i autentyzmem – stanowiło powrót pisarstwa „do pierwiastkowej uczciwości reagowania”400. 

Krytycy literaccy zrazu entuzjastycznie przyjęli debiutanckie utwory Hłaski, 

podkreślając nowatorstwo ich „ducha i formy”. Jednocześnie jednak, jako ulubieńca młodzieży, 

oskarżano go o to, że wywiera zły wpływ na czytelników dopiero kształtujących swoją 

wrażliwość i postrzeganie świata. Stawiano mu zarzuty epatowania przemocą i wulgarnością 

czy wręcz szerzenia pornografii401. Pojawiały się nawet sygnały o publicznym paleniu jego 

książek, choć prawdopodobnie były to tylko nieznajdujące potwierdzenia pogłoski402. 

Ostatecznie kontrowersje wokół debiutu Marka Hłaski nie prowadziły jednak do spadku 

czytelnictwa jego utworów wśród młodzieży, a nawet przysparzały mu nowych wielbicieli. 

                                                 
396 M. Nowakowski, Chłopak z gołębiem na głowie, Warszawa 2006, s. 166‒167. 
397 Casus Hłasko…, dz. cyt., s. 2. 
398 Zob. I. Kurz, dz. cyt., s.74. 
399 Zob. tamże, s. 27. 
400 Zob. Z. Florczak, dz. cyt. 
401 Nie był to wówczas rzadko spotykany zarzut. Podobne oskarżenia bywały kierowane między innymi pod 

adresem Tyrmanda, Kotowskiej czy Françoise Sagan. W przypadku Hłaski ataki te często dotyczyły opowiadań 

drukowanych w odcinkach na łamach prasy – zdarzało się bowiem, że niektóre z osobno publikowanych 

fragmentów zupełnie przypadkowo okazywały się wyjątkowo wulgarne i czytelnicy nieznający kontekstu całości 

utworu uznawali je za pseudoartystyczną prowokację. Zob. np. sprawozdanie z obrad konferencji nad sprawą 

pornografii w literaturze w tygodniku „Głos Nauczycielski” 1958, nr 5, 7, 8. 
402 Zob. np. W. J., Owidiusz, Saganka i Hłasko nie zostali spaleni, „Nowiny Rzeszowskie” 1958, nr 59. 
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Emigracja i ponowna mityzacja 

Rok 1958 przyniósł przełom w życiu pisarza. W lutym Hłasko wyjechał z Polski, aby – 

jak się później okazało – już nigdy do niej nie wrócić. Kiedy wystąpił o azyl w Berlinie 

Zachodnim, polskie władze oskarżyły go o działalność szpiegowską. W ojczyźnie zmienił się 

jego status: autor jeszcze do niedawna popularny stał się obiektem politycznie motywowanych 

ataków, a jego twórczość została wyeliminowana z krajowego ruchu literackiego403. Przylgnął 

wprawdzie do Hłaski nimb pisarza-emigranta, „młodzieńca prześladowanego przez władze”404 

– czytanie jego utworów miało więc jeszcze przez jakiś czas walor obcowania z czymś 

politycznie zakazanym – jednak w polskim światku artystycznym jego pisarska gwiazda 

przygasła. Przez kolejne lata kontekst historyczny, w jakim Hłasko debiutował, ulegał 

stopniowo rozmyciu. Utrwalona w czytelniczej świadomości pozostała za to romantyczna 

legenda pisarza, która wobec jego absencji w Polsce zaczęła „funkcjonować na prawach 

wiarygodności”405; wciąż też sposób bycia i prowadzenia rozmowy „w stylu Hłaski” znajdował 

w Polsce wielu naśladowców406. 

Pozostawiwszy w ojczyźnie odbiorców wierzących w zmitologizowanego Hłaskę, na 

Zachodzie wciąż pracował pisarz na swoją legendę. 

O ile jednak w Polsce „bard Października” powoli odchodził w zapomnienie, o tyle na 

emigracji stawał się ucieleśnieniem literata w opresji – „maskotką” kontestatorów, argumentem 

w dyskusjach i wdzięcznym tematem dla przedstawicieli mediów. Pisarz rzadko mógł się bronić 

przed pomówieniami, dlatego coraz łatwiej poddawał się bez walki i przekornie odgrywał 

przypisywane mu role, nawet jeśli nie uznawał ich za własne407. 

Czasem przyjmował Hłasko postawę wygnańca, innym razem – uciekiniera, jakby „[…] nie 

potrafił zdecydować, co stanowi dla niego większą wartość: powrót do ojczyzny czy godne 

życie i publikowanie w zgodzie z własnym sumieniem”408. Ze źródeł, zwłaszcza listów, wynika, 

że tęsknił za krajem rodzinnym; nie chciał jednak wracać do Polski za cenę ideowego 

kompromisu. To właśnie podczas pobytu Hłaski na emigracji utrwaliły się ostatecznie takie 

składniki jego wizerunku, jak polityczna kontestacja, antykomunizm czy heroiczna wręcz 

uczciwość światopoglądowa wobec samego siebie. 

                                                 
403 Omówieniu okoliczności wyjazdu pisarza i kulisów politycznej nagonki na jego osobę poświęca osobny 

rozdział swojej książki Andrzej Czyżewski – zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 235‒289. 

Zob. też J. Pyszny, Nie wszyscy byli odwróceni..., dz. cyt. O specyfice emigracyjnej tułaczki Marka Hłaski, 

spoglądając na nią przez pryzmat figur „zdrajcy” i „wygnańca”, pisze również J. Galant, dz. cyt., s. 72‒77. 
404 P. Potasińska, dz. cyt., s. 81. 
405 Zob. T. Stankiewicz-Podhorecka, dz. cyt., Warszawa 1994, s. 11. 
406 Zob. A. Z. Makowiecki, dz. cyt., s. 37. Rodzaj oddziaływania legendy Hłaski na „potomnych”, objawiającego 

się w tego typu naśladownictwie, nazywa badacz „siłą fatalną”. 
407 P. Potasińska, dz. cyt., s. 76. 
408 Tamże, s. 82‒83. 
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W 1966 roku ukazała się książka, która miała ostatecznie ukonstytuować istniejącą już 

legendę pisarza. W Pięknych, dwudziestoletnich przeprowadził Hłasko na nowo całkowitą 

mistyfikację swojego życia: 

Co ciekawe, sama biografia autora Pierwszego kroku w chmurach nie jest zjawiskiem 

nadzwyczajnym, ale staje się nim w efekcie licznych zabiegów narracyjnych, które zmierzają do 

zaakcentowania antynomii, nietypowych zdarzeń i przygód łatwych do przetransponowania 

w dykteryjki. Legenda wykracza poza sferę publiczną i szuka uzasadnienia w życiu prywatnym, 

dlatego też autor Cmentarzy m i s t y f i k u j e  w s z y s t k i e  a s p e k t y  ż y c i a : pochodzenie, 

relacje rodzinne, związki, dorobek literacki, podróże czy też prace zarobkowe (nawet jeśli 

charakteryzuje swoje faktyczne zajęcia, to nie spisuje relacji, lecz interpretacje)409. 

Hłasko nie spisał swojej biografii, lecz ją w y k r e o w a ł ,  czy też z i n t e r p r e t o w a ł 410. 

Nieprzypadkowo właśnie w Pięknych, dwudziestoletnich wyłożył teorię „prawdziwego 

zmyślenia”, która znalazła zastosowanie nawet w dziele o, wydawałoby się, diarystycznym 

charakterze. Zdaniem Potasińskiej tej strategii narracyjnej trzymał się Hłasko nawet poza 

kartami swoich dzieł: 

Ta teoria nie podlega ocenie moralnej: nie należy analizować jej w kategoriach dobra lub 

zła, lecz skuteczności lub jej braku. Konsekwencje takiego podejścia uwidaczniały się nie tylko 

w literackiej autonarracji snutej przez Hłaskę, lecz także w jego życiu. Pisarz twierdził, że 

istnieć, to tworzyć, a tworzyć, to opowiadać poruszającą historię, nawet za cenę kłamstwa. Tak 

też sfabularyzował swoją biografię – efektownie i przekonywająco, niekoniecznie zaś wiernie411. 

Do końca więc tworzył Hłasko nowe mity na swój temat. Jako zarazem reżyser, 

scenarzysta i aktor swojego życia wymyślał role, w które potem wchodził – bowiem w kreacji 

widział dla siebie jedyną możliwość istnienia. Najwłaściwszą zaś drogę wiodącą ku 

wykreowaniu biografii widział w „rozpoznaniu jej w kategoriach mityzacji”412. Z jednej strony 

chciał pisarz stworzyć bohatera na miarę swoich czasów, z drugiej – w kreacji jednostki 

zawrzeć jak najwięcej prawdy o ludzkiej zbiorowości. Dlatego, kiedy pisał o latach spędzonych 

w Polsce, potrafił w charakterystyce i postępowaniu jednej postaci oddać typowe dla 

peerelowskiego społeczeństwa antynomie. „Autor Cmentarzy chciał uchodzić za bohatera 

o chwiejnym statusie ontologicznym: jednocześnie kloszarda i inteligenta, amatora wódki pitej 

w zaułkach zagruzowanej stolicy i bywalca najmodniejszych lokali warszawskich, złodzieja 

i porządnego pracownika”413. 

Wkład Pięknych, dwudziestoletnich w proces konstruowania legendy Marka Hłaski jest 

nie do przecenienia. Po publikacji książki „pisarz staje się wzorcową realizacją m i t u  

                                                 
409 Tamże, s. 83. 
410 Tamże, s. 70. 
411 Tamże, 74. 
412 Tamże, 75. Literaturoznawczy aspekt tego zagadnienia zostanie omówiony w części dotyczącej zerwania 

przez Hłaskę „paktu autobiograficznego” w Pięknych, dwudziestoletnich. 
413 Tamże, s. 91. 
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b o h a t e r a  t a m t y c h  c z a s ó w : ze «sportem» zwisającym w kąciku ust, butelką wódki 

w kieszeni amerykańskiej kurtki wojskowej i pozą kontestatora. Bez tych atrybutów nie istniał 

[…]”414. Do dziś najbardziej utrwalony w powszechnym odbiorze pozostaje taki właśnie 

wizerunek Hłaski. Takie też postaci ukazywał na kartach innych emigracyjnych dzieł, co wobec 

przenikającego z ich działań „melodramatycznego sentymentalizmu”415 okazywało się jedynie 

pozą; w ten sposób stworzył pisarz „bohatera Bogartowskiego”. 

Na legendzie literata zaciążyło jedno jeszcze zdarzenie, którego quasi-autobiografia 

objąć nie mogła. Jego tajemnicza śmierć w czerwcu 1969 roku wywołała falę spekulacji, które 

szybko przerodziły się w pogląd, że Hłasko miał odebrać sobie życie. Rozważanie szczegółów 

dotyczących samego zdarzenia byłoby tutaj bezzasadne, natomiast bardzo duże było jego 

znaczenie dla dalszych losów wizerunku pisarza. Na wiadomość o okolicznościach śmierci 

Hłaski błyskawicznie zareagowała peerelowska prasa, która dla celów politycznej nagonki od 

początku spekulowała o samobójstwie416. Również bardziej fanatyczni „wyznawcy” pisarza 

skłaniali się ku tej hipotezie, bo bardzo dobrze wpisywała się ona w zmitologizowany 

wizerunek artysty417. Ostatecznie wytworzona wokół Hłaski otoczka emocjonalna pozwoliła na 

stałe wprowadzić jego nazwisko do kręgu tak zwanych kaskaderów literatury418, na co 

w kolejnych dziesięcioleciach chętnie przystawało również wielu badaczy. 

2. Gry z formą literacką 

Modyfikacje „socmetody” 

Lata 1948–1949 przyniosły rewolucję w polskim życiu literackim, czego najbardziej 

znamiennym sygnałem okazał się zjazd szczeciński. W myśl jego postanowień każde z dzieł 

kierowanych do rąk czytelnika miało wpasowywać się w instytucjonalnie narzuconą optykę. 

Rozpoczął się czas powszechnego zakłamania i racjonalizacji absurdu. Przykładem niech 

będzie wypowiedź z I Plenum ZG ZLP w styczniu 1951 roku, kiedy to „Jerzy Putrament zwrócił 

                                                 
414 Tamże, 71. 
415 Zob. J. Lato, dz. cyt., s. 101. 
416 W zaangażowanych ideologicznie publikacjach krajowych z tego czasu przewija się zwłaszcza interpretacja 

życia i tragicznej śmierci pisarza w kategoriach zbrodni i kary. Zob. J. Pyszny, Nie wszyscy byli odwróceni, dz. cyt., 

s. 92. 
417 Zob. L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 6. 
418 Termin Jana Brudnickiego, który posłużył później za tytuł dla opracowania Edwarda Kolbusa pt. Kaskaderzy 

literatury…, dz. cyt. 
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uwagę na stronniczość i tendencyjność realizmu socjalistycznego, pozwalające przeciwstawić 

go fałszywemu, jak to określił, obiektywizmowi realizmu mieszczańskiego”419. 

W oparciu o socrealistyczną doktrynę sformułowano szereg właściwości „prawidłowo” 

napisanej powieści, które podsumował w swojej pracy Piotr Kuncewicz. Za podstawowy 

wyznacznik socrealistycznej metody pisarskiej badacz uznaje – sprzeczną wewnętrznie420 – 

schematyczność421 ideową, artystyczną i kompozycyjną422. Przykładem jest powieść 

produkcyjna, na której model, jeżeli w ogóle można mówić o jego istnieniu, składają się przede 

wszystkim: „[…] 1. produkcja: konflikt człowieka z materią; 2. konflikt nieantagonistyczny: 

«dojrzewanie» bohaterów, awans społeczny, uświadomienie sobie błędów i samokrytyka; 

3. konflikt antagonistyczny, klasowy: sabotaż, wroga propaganda, szantaż, zamachy na 

działaczy”423. 

Akcja powieści rozpoczyna się z reguły w momencie kryzysu produkcyjnego. […] 

Kryzys ten należy opanować i przezwyciężyć. W tym celu stosuje się trzy różnorodne, 

częściowo związane ze sobą i występujące łącznie metody, polegające na częściowej lub 

całkowitej zmianie kierownictwa fabryki, na zmianie nastawienia załogi z komercyjnego na 

bezinteresowne, ideowe, i po trzecie – na wprowadzeniu usprawnień i wynalazków. 

W toku pracy, która nosi z a w s z e  charakter „walki o plan”, wyłaniają się dwojakie 

trudności. Przede wszystkim, są to trudności materiałowe, techniczne; po wtóre rozgrywa się tu 

walka klasowa i polityczna. […] 

Książka kończy się ostatecznie happy endem: wróg zostaje zdemaskowany i ukarany, cnota 

nagrodzona, plan wykonany424. 

Z pojęciem „powieści produkcyjnej” polemizował Wojciech Tomasik, uznając je za 

genetycznie zbyt niedookreślone i nieodnoszące się do immanentnych właściwości literatury 

pisanej pod socrealistyczną tezę425. W jego miejsce zaproponował użycie terminu „powieść 

tendencyjna”426, podkreślając znaczenie charakterystycznej, wspólnej dla utworów z tego 

okresu perswazyjności427. Ta znów cecha prowadzi w prostej linii do zjawiska nowomowy, 

która z łatwością przenikała do silnie uschematyzowanej literatury. Jak zauważa Michał 

Głowiński, „[…] w powieści socrealistycznej […] opowiadać znaczyło tyle co komentować, 

                                                 
419 W. Tomasik, Polska powieść tendencyjna 1949‒1955. Problemy perswazji literackiej, Wrocław 1988, s. 9. 
420 Zob. P. Kuncewicz, Poetyka powieści produkcyjnej, [w:] Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 3, red. 

A. Brodzka, Z. Żabicki, Warszawa 1965, s. 156. 
421 Por. G. Wołowiec, Schematyzm, [hasło w:] Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, 

Kraków 2004, s. 311‒314. 
422 Zob. P. Kuncewicz, Poetyka powieści produkcyjnej, dz. cyt., s. 142. 
423 Tamże, s. 145. 
424 Tamże, s. 144. 
425 Zob. W. Tomasik, Polska powieść tendencyjna 1949‒1955…, dz. cyt., s. 15. 
426 Zob. tamże, s. 18. Termin ten jest z kolei tradycyjnie kojarzony z literaturą pozytywistyczną, toteż mówienie 

o socrealistycznej „powieści tendencyjnej” również może prowadzić do nieścisłości znaczeniowych. 
427 Zob. tamże, s. 16. 
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a więc obwieszczać, co jest słuszne, a co niesłuszne, co dobre a co złe, postępowe lub 

niepostępowe itd.”428. 

Doktryna nie tylko określała ściśle schemat fabularny, ale narzucała również sposób 

kreowania bohaterów. Postaci miały z jednej strony odpowiadać typowym przedstawicielom 

społeczeństwa klasowego, z drugiej zaś stanowić matrycę obrazującą postulowany rozwój 

jednostki. 

Fabularne ukształtowanie utworu demonstruje etapy edukacji bohatera. Proces 

ideologicznego dojrzewania postaci przebiega zwykle jednokierunkowo; nie ma w nim miejsca 

na błędy, pomyłki, chybione decyzje. Dużą rolę odgrywa tu dzieciństwo. Jest to okres, w którym 

zaznacza się silna presja środowiska społecznego (rodziny, grupy rówieśniczej), ale który 

zarazem pokazuje siłę jednostki, zdolnej przeciwstawić się wpływom negatywnym i bardzo 

wcześnie wejść w dorosłość429. 

Literaturze pisanej pod dyktando socrealistycznych założeń trudno odmówić 

optymizmu, który przynajmniej na jakiś czas mógł jednać jej odbiorców, zwłaszcza młodych, 

przeżywających jeszcze traumę wojny. Twórczość ta próbowała również rościć sobie walory 

edukacyjne430 – miała wdrażać czytelnika w nieznany mu wcześniej system wartości oraz 

zapoznawać go z nowymi schematami poznania i oceny rzeczywistości. Oczywiście cechy te 

wyniesiono na piedestał kosztem wartości artystycznej, za to w ideologicznym sztafażu, więc 

„[…] pozornie spójny system i szczytnych, i wcale rozsądnych założeń dał w rezultacie jedynie 

swoją karykaturę”431. Wrażenie to musiał dodatkowo pogłębiać wybuch żarliwości 

ideologicznej doktrynerów i artystów po śmierci Stalina432, już nigdy później z taką mocą 

nieeksponowanej. Literatura została oderwana od rzeczywistości w najbardziej niepożądanym 

tego sformułowania znaczeniu: wrażenie jej autentyczności uległo zatarciu w wyniku 

niepomiernego rozszerzenia zakresu pojęć „prawdy” i „realizmu”433 – aż stały się one puste 

znaczeniowo434. 

Przyparci do muru pisarze uciekali się do różnych sposobów, aby bez jawnej kontry 

wobec z góry narzuconego jarzma móc dalej przekazywać swoją prawdę435. Popularnym 

                                                 
428 M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze, dz. cyt., s. 63. 
429 W. Tomasik, Proza narracyjna, [hasło w:] Słownik realizmu socjalistycznego, dz. cyt., s. 220. 
430 Zob. J. Jarzębski, W Polsce..., dz. cyt., s. 103. 
431 P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. 2, dz. cyt., s. 398. 
432 Zob. tamże, s. 399. 
433 Zob. J. Jarzębski, W Polsce..., dz. cyt., s. 108. 
434 Por. P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. 2, dz. cyt., s. 400. Warto też wspomnieć o cynizmie 

epistemologicznym literatury socrealizmu. Jerzy Jarzębski pisze o „sprzeczności pomiędzy zasadniczo 

empirycznym charakterem metody a kryptoidealizmem w interpretacji świata”. Głoszona na kartach powieści 

produkcyjnych empiria była bowiem całkowicie podporządkowana apriorycznie przyjętej wizji rzeczywistości. 

Zob. J. Jarzębski, W Polsce…, dz. cyt., s. 98. 
435 Pisarskim strategiom radzenia sobie z cenzurą w tym okresie poświęcony został rozdział w książce: 

K. Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948‒1958, Białystok 2009. Dalsze informacje na ten 

temat zaczerpnięte zostały z tej właśnie pozycji, s. 240‒257. 



119 

 

rozwiązaniem było stosowanie języka ezopowego, aby w sposób niebezpośredni móc odnieść 

się do sytuacji aktualnej. Zabieg ten objawiał się zwykle przybieraniem przez twórców tak 

zwanych kostiumów, a szczególnie „kostiumu nierealności”, którego istotą jest „[…] opisanie 

niecenzuralnego, a istotnego dla społeczeństwa polskiego problemu, przy umiejscowieniu go 

w innym kontekście historycznym, najlepiej bardzo odległym”436. Oryginalny przykład 

realizacji tej strategii stanowi kostium fantastyczny Stanisława Lema, który jednak 

poskutkował zakwalifikowaniem jego dzieł do kręgu literatury młodzieżowej. Nie mogło się to 

obyć bez szkody dla autora – „okazuje się bowiem, że tak trudna strategia porozumienia «ponad 

cenzorem» pozostaje poza zasięgiem intelektualnym młodego odbiorcy, nienawykłego przecież 

do odbierania «mowy ezopowej»”437. Warto wspomnieć tu inną strategię, która również 

zawężała krąg odbiorców – ale inaczej niż u Lema, bo i celowo, i tylko pozornie. Rozwiązanie 

to obliczone zostało na odbiór dosłowny wśród najmłodszych czytelników i jednocześnie 

aluzyjną recepcję ze strony dorosłych. Strategia ta była domeną twórców poezji dziecięcej 

z Janem Brzechwą na czele. 

Znacznie jednak częściej pisarze polscy – jak choćby Andrzejewski, Stryjkowski, 

Szczypiorski – przywdziewali kostium „kościelny” bądź historyczny. Charakterystycznym 

zabiegiem było tu zwłaszcza wynajdywanie podobieństw między ideologią komunistyczną 

a katolicyzmem, przez co obrazy związane z niechlubnymi kartami w historii chrześcijaństwa 

(jak krucjaty, inkwizycja czy pogromy żydowskie) zyskiwały w odbiorze znaczenie 

niedosłowne, bardziej adekwatne do współczesnych wydarzeń polityczno-społecznych. Wadą 

tego zabiegu było to, że takie semantyczne przeniesienie wymagało od czytelnika 

historycznego rozeznania, aby mógł on w ogóle odczytać ów zakodowany przez autora sens, 

toteż podskórnie zawarta prawda mogła być przekazywana w ten sposób głównie w kręgach 

inteligenckich. Z drugiej jednak strony właściwość taka mogła zwiększać szanse na publikację 

utworu w pożądanym przez autora brzmieniu, zwłaszcza jeśli treści ujawniane 

w powierzchownej lekturze mogły sprawiać wrażenie jak najbardziej zgodnych czy nawet 

ideologicznie użytecznych dla władz. Takich „podstępów” dopuszczał się choćby 

Andrzejewski: 

Rozszyfrowywanie kostiumu odbywa się przecież w recepcji, można więc było liczyć na to, 

że tylko niewielka liczba czytelników odczyta krytykę ideologii i braku wolności twórczej. 

A jeśli na Bramy raju lub Idzie skacząc po górach trafi czytelnik mniej elitarny, to pozostanie 

                                                 
436 Tamże, s. 243. 
437 Tamże, s. 251. 
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dlań powierzchniowa warstwa dzieł, bardzo dla władzy użyteczna, krytyka Kościoła i krytyka 

zachodnich elit438. 

Drugim obok mowy ezopowej często – a według niektórych badaczy nawet 

każdorazowo439 – spotykanym działaniem twórców była autocenzura. Tak naprawdę pojęciem 

tym można określić szereg zabiegów o różnym charakterze, nierzadko trudnych bądź 

niemożliwych od rozszyfrowania w gotowym dziele. Ta złożoność problemu wynika z faktu, 

że autorzy dokonywali korekt o charakterze ideologicznym samodzielnie, jeszcze przed 

kierowaniem swoich tekstów do cenzury, chcąc zapobiec w jak największym stopniu 

cenzorskiej ingerencji. Aby nie zagłębiać się zanadto w tę rozległą tematykę, przywołajmy 

tylko jedno z bardziej charakterystycznych rozwiązań w tym zakresie, znane jako „strategia 

porcelanowego pieska”. 

„Strategia porcelanowego pieska” jest umyślnym działaniem pisarza, który włącza do 

utworu jedną sporą, wyraźnie niecenzuralną scenę, o której wie, że zwróci ona uwagę instytucji 

kontroli. Na scenie tej, przerysowanej i zbędnej jak porcelanowa figurka, zupełnie mu nie zależy 

i łatwo godzi się na jej usunięcie. Fragment ma za zadanie jedynie odwrócić uwagę od innych 

„nieprawomyślnych” treści rozsianych w tekście i dać satysfakcję cenzorowi440. 

Po strategię tę chętnie sięgał Jerzy Andrzejewski, narażając się wielokrotnie na oskarżenia 

o obsceniczność, a nawet szerzenie pornografii – była to jednak cena, na którą godził się i on, 

i wielu innych twórców chcących zachować w swoich dziełach prawdy politycznie 

niewygodne. 

Jeśli chodzi o odniesienie do spraw ideologicznych, twórczość Marka Hłaski 

przedstawia się niejednolicie. Jego najwcześniejsze utwory obarczone są raczej szczerym 

entuzjazmem i przychylnością wobec komunizmu, co z historycznoliterackiego punktu 

widzenia nie powinno zaskakiwać. Dawno już zwracano uwagę na oczywisty wpływ dziejowej 

sytuacji, w jaką musiał być uwikłany początkujący pisarz w pierwszej połowie lat 

pięćdziesiątych: 

Hłasko był socrealistą! A kim innym miałby być? […] Rósł w kraju wstrząsanym przez 

rewolucję społeczną. Był jej świadkiem. Musiał być uczestnikiem. Szukał racji własnego 

istnienia. Więc zaakceptował utopię uzasadniającą owe wstrząsy. Była na podorędziu: kusząca, 

młodzieńcza, dynamiczna; przyrzekała ład w historii, spełnienie miłości, radość pracy oraz brak 

jakiegokolwiek dystansu między słowem i czynem441. 

Po publikacji Sonaty marymonckiej Leszek Bugajski stwierdził, że powieść wprawdzie 

„podporządkowana jest zaleceniom wówczas obowiązującym”, lecz „[…] może nawet nie było 

                                                 
438 Tamże, s. 249. 
439 Zob. tamże, s. 257. 
440 Tamże, s. 248. 
441 M. Komar, dz. cyt., s. 96. 
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to w pełni uświadomione podporządkowanie, ale odruchowe dostosowanie się do istniejącego 

i dostępnego modelu prozy”442. Z kolei Janusz Termer podkreślił młodzieńczą naiwność Hłaski, 

który utwór ten pisał wówczas, gdy jeszcze nie był nawet dorosły: 

No, ale jakie to dzieło mogło być, jeśli pamięta się, że pisał je siedemnastolatek w 1952 

roku! Otóż miało być to w zamyśle autorskim dzieło pomyślane jako rozprawa 

z „cwaniacko-warszawskim” systemem wartości, lumpenproletariackim i przedmiejskim stylem 

życia wciągającym wszystkich, którzy znaleźli się w orbicie jego wpływów, choć chcieliby żyć 

„po nowemu”. […] Więcej w tym pobożnych życzeń młodego autora, niż życiowej prawdy 

[…].”443 

Jednocześnie należy pamiętać, że zdecydowana większość juweniliów Hłaski została 

wydana dopiero po śmierci pisarza. Nawet najbardziej znaną wśród nich, wspomnianą już 

Sonatę marymoncką, uznał autor za utwór niewart publikacji444 i przeszczepił jedynie część jej 

wątków do Bazy Sokołowskiej, wydanej w 1954 roku w „Almanachu Młodych”445. W Sonacie 

„[…] odnaleźć można wszystkie podstawowe elementy poetyki realizmu socjalistycznego”: 

fabularny schemat walki, dojrzewanie ideowe głównego bohatera, problematykę wyboru 

między kontrastowymi ideami i postawami, stronniczość narratora, dwupłaszczyznowość 

fabuły, figurę wroga czy fałszywego nauczyciela446. Jan Galant wskazuje w powieści Hłaski 

również wiele innych składników typowych dla poetyki socrealistycznej, zauważając przy tym 

pewną modyfikację względem doktrynalnych wyznaczników: 

[…] sylwetkę nawróconego pracownika (Rustecki), relację z zebrania załogi, które przynosi 

gwałtowną przemianę postaw, upodobanie do wyspecjalizowanej gwary środowiskowej, za 

pomocą której opisywana jest praca, optymistyczne zakończenie, gdy kara spotyka wszystkich 

odrzucających nowy porządek (dyrektor Herbinger), a do grona budowniczych nowej Polski 

przyłączają się wahający (Lewandowski, Zieliński, Biliński). Jeżeli już mówić o ewentualnej 

modyfikacji socmetody w Sonacie marymonckiej, to jedynym jej wyrazem jest być może fakt, 

iż ideowa przemiana Lewandowskiego została mocniej umotywowana poprzez powiązanie jej 

z młodzieńczymi marzeniami o wielkości, sławie i bohaterstwie447. 

„Modyfikacja socmetody” idzie jednak nieco dalej niż zakłada Galant. Wszak 

w powieści produkcyjnej zawsze „[…] pierwsze miejsce przypada dyrekcji; nigdy, ani 

w jednym wypadku, szeregowy robotnik nie staje się głównym bohaterem”448. Tymczasem 

w utworze Hłaski głównym bohaterem jest Rysiek Lewandowski. To na nim pisarz skupia się 

do tego stopnia, że przyjęty przez niego schemat powieści produkcyjnej zaczyna się kruszyć: 

Hłasko nie ułatwił sprawy sobie ani ewentualnym czytelnikom i nie przekreślił z góry i od 

razu swojego bohatera, nie charakteryzował go jednoznacznie i nie dał sobie szansy np. na jego 

                                                 
442 L. Bugajski, Początek, „Twórczość” 1983, nr 9, s. 139. 
443 J. Termer, Współczesna proza polska, „Polonistyka” 1983, nr 6, s. 464. 
444 Zob. J. Galant, dz. cyt., s. 31. 
445 Zob. P. Wasilewski, Śladami Marka Hłaski, dz. cyt., s. 139‒140. 
446 Zob. J. Galant, dz. cyt., s. 32‒35. 
447 Tamże, s. 35‒36. 
448 P. Kuncewicz, Poetyka powieści produkcyjnej, dz. cyt., s. 147. 
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socjalizację poprzez pracę, bo od początku zrobił z niego świetnego fachowca, najzdolniejszego 

mechanika i kierowcę w bazie, który jednak broni swojej prywatności i nie pozwala się 

indoktrynować. Ostatecznie, po szeregu doświadczeń, przystaje oczywiście do „nowego”, bo 

inaczej być nie może, ale nie odbywa się to łatwo. 

[…] 

Już w Sonacie marymonckiej widać, jak pod piórem młodego pisarza schemat powieści 

produkcyjnej zaczyna się kruszyć, jak chce mu się podporządkować, a jednocześnie ten schemat 

go dusi, odbiera siłę jego prozie449. 

Gdyby zresztą ów doktrynalny schemat zaimplementował Hłasko bez modyfikacji, raczej 

nieujawniony jeszcze pozostałby jego „oryginalny talent realisty i znakomitego obserwatora 

rzeczywistości”450. Bo też faktycznie w literaturze interesował go przede wszystkim realizm451, 

dopiero potem – socjalizm. Dowodów tego dostarczał zarówno w publicystyce452, jak 

i w opowiadaniach. 

Baza Sokołowska bywa stawiana obok takich opowiadań jak: Gawęda staromiejska, 

Dom mojej matki, Targ niewolników, Robotnicy, Okno, List, Finis perfectus, Żołnierz – 

mających niejako „uczłowieczać” socrealistyczną doktrynę453. W przypadku Bazy teza ta broni 

się rzeczywiście dość łatwo. Jest to utwór napisany w konwencji poszczecińskiej i na pierwszy 

rzut oka bardzo dobrze wpasowuje się w doktrynalny schemat. Nawet cenzor recenzujący 

opowiadanie udzielił mu pełnej aprobaty: 

Opowiadanie – reportaż poświęcony pracy kierowców bazy transportu samochodowego. 

Reportaż ten stanowiący debiut literacki pisarza-szofera, ukazuje w sposób wyjątkowo żywy 

i ciekawy bogactwo skomplikowanych problemów opisywanego terenu, trudy 

i niebezpieczeństwa związane z pracą kierowcy, wybijając na czoło opowiadania proces 

dojrzewania nowego człowieka – zahartowanego, aktywnego budowniczego socjalizmu 

w warunkach codziennej, ciężkiej pracy, proces narodzin silnego kolektywu ludzi związanych 

wspólną pracą i wspólną walką. Reportaż ten należy niewątpliwie do rzędu dobrych lub nawet 

bardzo dobrych. Ludzie w nim są żywi i pełni krwi, akcja ciekawa i zwarta, każda zaś stronica 

tchnie tętniącym życiem454. 

Ta pobrzmiewająca pozytywnym tonem opinia przynosi w istocie krzywdzące konkluzje – 

pomija bowiem fakt, że Hłasko rozłożył w Bazie akcenty inaczej, niż robili to twórcy powieści 

produkcyjnych. Przede wszystkim temat pracy, który zawsze autora żywo interesował, już 

                                                 
449 L. Bugajski, Początek, dz. cyt., s. 139. 
450 J. Termer, dz. cyt., s. 465. 
451 Chodzi o realizm rozumiany nie tyle jako technika „obiektywnej prezentacji świata”, ile optyka ukazująca 

sytuację jednostki w kontekście przestrzeni jej funkcjonowania oraz wznosząca obraz rzeczywistości na bazie 

osobowych doświadczeń. Pominięcie tej roli indywiduum, zdaniem m.in. Jerzego Jarzębskiego, oznacza odejście 

od istoty realizmu. Patrząc z tej perspektywy, pojęcie socrealizmu może wydawać się mylące – jego związek 

z nurtem realistycznym w sztuce okazuje się przede wszystkim postulatywny. Tym bardziej, że np. w powieściach 

produkcyjnych nawet realizm zredukowany do funkcji opisowej ustępuje pola procesowi uzgadniania empirii 

z teorią. Zob. J. Jarzębski, W Polsce..., dz. cyt., s. 86–87, 103. 
452 Por. słowa Jana Galanta: „Nowością w felietonach pisanych przez Hłaskę był krąg poruszanej przez niego 

problematyki i przyjęta postawa poznawcza. Opierała się ona na poszukiwaniu w najróżniejszych przejawach 

kultury współczesnej prawdy o świecie i człowieku.” J. Galant, dz. cyt., s. 25. 
453 Zob. tamże, s. 36‒37. 
454 AAN, GUKPPiW, I/385, teczka 31/118, k. 455; cyt. za: K. Budrowska, dz. cyt., s. 198. 
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w tym opowiadaniu zaczął być stopniowo oddzielany od spraw ideologicznych. Choćby 

koleżeństwo, które łączy zespół kierowców pracujących w bazie, opisał Hłasko bez 

ideologicznego uschematyzowania, które podsuwałoby pojęcia „kolektywu”, „walki” czy 

„dojrzewania”. Grupa stanowi zgraną jedność, jak pewnie chcieliby i komuniści – ale inaczej 

niż w świecie kreowanym przez ideologów, tutaj nie ma potrzeby „mówienia o tym”: 

Załoga była liczna, zżyta, zgrana z sobą. W bazie wszystko łączyło ludzi: stare „trupy”, na 

których jeździli, wspólne kłopoty, ciężki zawód, który się tyle razy wyklinało w cholery, 

a którego przecież nikt by nie zamienił, gdyby przyszło co do czego. Ludzie razem pracowali, 

scementowani silnie ze sobą i koleżeńscy, chociaż o tym nie mówiło się nigdy. Bo i po co? I tak 

każdy wiedział, że jak trzeba, to „chłopaki pomogą”. [BN 49] 

Tak samo postać marksisty-ideowca nie zajmuje już centralnego miejsca w utworze, 

ustąpiwszy pola fachowcowi, który posiada umiejętności i spryt, posługuje się 

wyspecjalizowanym słownictwem, a przede wszystkim podejmuje walkę z własnymi 

słabościami i trudnościami losu. Oczywiście – nie należy zapominać o Szymaniaku, którego 

Hłasko opisuje w sposób zupełnie odmienny niż wszystkich pozostałych pracowników bazy: 

Był jeszcze jeden człowiek w bazie żyjący naszymi troskami jak swymi własnymi, cieszący 

się z naszych osiągnięć i przeżywający wspólne klęski. Jeśli Rustecki był kośćcem bazy, Solecki 

jej nerwem, to Szymaniak, sekretarz partii, był jej sercem. Nikt nie jest w stanie obliczyć, ile 

włożył pracy i sił w sprawy bazy, ile marzeń i Szymaniakowego serca tkwi w niej. Baza była 

jego dzieckiem: rozgrzewał, pomagał, grzebał się razem z nami w silnikach, aby za chwilę lecieć 

na dzielnicę, z rękami czarnymi jeszcze od smaru. [BN 59] 

Passus ten różni się stylistycznie do tego, co jest najbardziej dla konstrukcji Bazy 

charakterystyczne: oszczędnych w słowa opisów, ustępów nasyconych słownictwem 

technicznym oraz dialogów pełnych przekleństw i zwrotów potocznych. Poza tym 

pobrzmiewający tutaj patos sprawia wrażenie komiczne, perswazyjność zostaje ośmieszona 

i w efekcie osłabiona. Trudno powiedzieć, czy był to zabieg celowy, czy w jakiś sposób 

wymuszony na autorze ze względów ideologicznych – albo po prostu stylistyczne potknięcie 

młodego pisarza. 

Oparte na działalności ideowej kompetencje Szymaniaka sprawiają, że jego postać 

odróżnia się od pozostałych bohaterów – skoncentrowanych głównie na fachowym 

wykonywaniu pracy fizycznej – i rozbieżności tej nie sposób zniwelować. Stąd wynika nieco 

groteskowy charakter sceny zakładowego wiecu, gdzie widać, że motywującemu załogę 

sekretarzowi bliżej do ideowca niż do fachowca: 

– Jakie to łożysko, towarzyszu Durczak? – pyta Szymaniak. 

– Timken, cholera. Amerykańskie. 

– O, tak, to gorzej z tymi łożyskami. A zastępcze, jakieś, coś? 

– Też nie, nie pojedzie. Chyba że… – zamyśla się Durczak. 

– No… Chyba że co? 

– Bo ja wiem? Może by dało radę pierścień wytoczyć i zastępcze jakieś coś… 
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– Spróbujecie? 

– No, dobra! Można spróbować! 

– No, widzicie, towarzysze, jak to jest. Dopiero teraz wszyscy sobie przypominają, że 

zastępcze, że jakoś można, że wóz się podratuje, że będzie latał. A można było już dawno. Każde 

dziecko wie, że można pierścienie wytaczać i dać zastępcze łożysko. [BN 63‒64] 

Postać Szymaniaka, choć czasami ociera się o śmieszność, pełni kilka ważnych funkcji 

w opowiadaniu – pomijając oczywisty fakt, że musiała się pojawić, aby można było 

opublikować utwór. Przede wszystkim jest to komunista o rewizjonistycznym charakterze, co 

współgra z ówczesnymi przekonaniami Hłaski, chcącego ideologię ulepszać, a nie zwalczać. 

„Grzebał się razem z nami w silnikach” – powiada o Szymaniaku narrator, a w innym miejscu 

dodaje: „Mówił bez frazesów i zakrętasów; wiedział, jak ma do nas trafić” (BN 64). Pełni też 

ideowiec ważną funkcję fabularną, roztaczając swego rodzaju doktrynalny patronat nad 

Michałem Kosewskim – młodym kierowcą, który dopiero rozpoczyna, nie bez trudu, pracę 

w bazie. Sekretarz partii, który doradza i wstawia się za głównym bohaterem, ma nadać jego 

rozwojowi osobistemu pozory dojrzewania ideologicznego. 

Bardziej bezpośredni wkład w ów rozwój ma jednak Stefan Kamiński. Poważany 

w zakładzie brygadzista z początku pomagał wdrażającemu się w pracę Studentowi 

rozwiązywać wiele technicznych problemów, co nie przyniosło oczekiwanych efektów. 

Sytuacja zmieniła się wówczas, kiedy zmusił on Kosewskiego do samodzielnego radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach. Według Kamińskiego lepszym można się stać dzięki wierze w siebie 

i wytrwałej walce z przeciwnościami losu. Jego tyradę na ten temat ubrał Hłasko 

niejednoznacznie w płaszcz ideologiczny, jakby celowo unikając jednocześnie wybiegów 

doktrynalnych: 

– […] Chcemy ludzi mocnych i śmiałych, a nie łachudrów. Właśnie wierzymy w człowieka, 

w jego możliwości, w rozum, w serce. 

– „My” to znaczy kto? 

– Nie wygłupiaj się, dobrze wiesz kto. Właśnie na tej wierze budujemy to wszystko. Marnie 

by było z tobą, gdyby nie ta wiara. To nie frazesy, człowieku. Już teraz wiesz kto? 

– Uhm… 

[…] 

– […] Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. 

A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko 

trzeba zdobywać. No, tak? 

– Uhmm… 

– No, to pamiętaj, musisz wierzyć w siebie i wierzyć w nas. […] [BN 74‒75] 

Dużo w tej scenie niejednoznaczności. Stefan deklaruje po chwili, że nie jest komunistą, od 

razu jednak dopowiada słowa, które sprawiają wrażenie korekty ideologicznej: „Nie i jeszcze 

długo nie. Ale będę nim. Myślisz, że to tak łatwo? Że wystarczy powiedzieć: «Jestem 

komunistą», i to już koniec? To ciężkie słowo i ciężkiej drogi trzeba, żeby pokryło się z życiem” 

(BN 75). Znamienne, że z życiem Kamińskiego słowo to nie zdążyło się pokryć – w niedługi 
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czas potem zginął na drodze, stając się niejako symbolem poświęcenia i odpowiedzialności 

pracy kierowcy. 

Jedynym, który wstawiał się od tej pory za Kosewskim, pozostał Szymaniak. To 

nieprawda, że jego język był całkiem wolny od frazesów, jak przekonywał wcześniej narrator, 

ale faktycznie z ust sekretarza padały zwroty o nieco innym charakterze niż typowa dla 

powieści produkcyjnych „drętwa mowa”. 

To bardzo przykre – mówił do Rusteckiego – że wy tak zupełnie nie rozumiecie spraw 

ludzkich, że was wcale a wcale nie obchodzą. Powiem wam szczerze: dla was najważniejszy jest 

samochód. I dopiero przez ten samochód patrzycie na człowieka. […] U was człowiek jest tylko 

dodatkiem do samochodu. […] Trochę serca też wystarczy. Nie wychodzi mu robota, nie umie, 

to pokazać, nauczyć. A nie machać ręką na niego i mówić: „Szlag by go trafił, nie ma żyłki”. 

[BN 90‒91] 

Tego typu zabiegi młodego Hłaski, mające na celu wzbogacenie języka komunistycznej 

nowomowy o bardziej ogólny, zhumanizowany sens, Jan Galant nazwał próbą stworzenia 

„socrealizmu z ludzką twarzą”455. Taki też jest ostateczny wydźwięk Bazy Sokołowskiej, której 

główny bohater musi w końcu zmierzyć się z zadaniem trudnym i wyczerpującym – 

a wykonując je, udowadnia na przekór niemal wszystkim, że jest już wprawnym fachowcem 

(osiąga z góry założoną dojrzałość, rozwój zawodowy). Jednocześnie zaś potwierdza słuszność 

postawy jedynego człowieka, który w niego nieprzerwanie wierzył, ideowca Szymaniaka, 

a zatem również słuszność idei „uczłowieczonego” komunizmu. 

Partyjniak-entuzjasta z najwcześniejszego okresu twórczości powraca w późniejszych 

dziełach Hłaski pod postacią ideowca pełnego wątpliwości, jak narrator Domu mojej matki, 

albo mającego te doświadczenia już za sobą, jak Pijany o dwunastej w południe, lub też 

rozczarowanego komunisty, którego reprezentację stanowi Zabawa z Następnego do raju. Za 

każdym razem ideowe zaangażowanie bądź partyjna przeszłość przedstawiane będą 

w oderwaniu od optyki entuzjastycznej. W pierwszym z wymienionych opowiadań gorliwość 

głównego bohatera stanie się zarzewiem konfliktu między nim a jego matką, w drugim 

wyrzucenie z partii (za światopoglądowe wątpliwości) przedstawione będzie jako krok na 

drodze do upadku tytułowej postaci. Zabawa natomiast – gnębiony przez partię, niekochany 

przez żonę, znienawidzony przez towarzyszy pracy – stopniowo traci wszystko, na koniec 

wyzbywając się też resztek wiary w komunizm. 

Podsumowując powyższe analizy, warto najmocniej zaakcentować fakt, że wczesnego 

Hłaskę łączy z piewcami socrealizmu jeden główny wektor aksjologiczny, związany 

z wartościowaniem pracy. Pisarz przykładał do tego tematu wielką wagę; choć jednak, tak jak 

                                                 
455 J. Galant, dz. cyt., s. 36‒37. 
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nawoływała doktryna, zdecydowanie afirmował pracę, to czynił to na własnych warunkach. 

Nie od razu poszedł w zdecydowanej kontrze wobec doktrynalnych założeń, bo od Sonaty 

marymonckiej, przez Bazę Sokołowską, po opowiadania z debiutanckiego tomu jego sposób 

pisania o pracy ewoluował, ale w końcu na wspomnianej osi aksjologicznej pojawiły się 

rozbieżne, czasem zupełnie przeciwne zwroty. Toteż tam, gdzie komuniści chcieli widzieć 

zideologizowany obraz pracy, pisarza interesowała praktyczna realizacja ich postulatów 

i faktyczna sytuacja w środowisku robotników. Tam, gdzie głoszono euforię, on wolał opisywać 

trud. Oderwanym od rzeczywistości planom, normom, wyzwaniom wobec kolektywu 

przeciwstawiał Hłasko realia egzystencjalne pojedynczych ludzi tworzących społeczeństwo. 

Socrealizm zaczął pisarz stopniowo kontrować realizmem456, doktrynę – prawdą. 

„Czarny realizm” 

Wpływ poetyki poszczecińskiej sprawił, że nawet „realizm” pozbawiony 

dookreślających przymiotników pojmowano w latach pięćdziesiątych w znaczeniu 

zredukowanym dość jednoznacznie, przede wszystkim jako przeciwstawną wobec 

romantycznego irracjonalizmu457 technikę twórczą. Sama optyka werystyczna budować miała 

wrażenie obiektywizmu w tekstowym przedstawieniu rzeczywistości, co rzecz jasna nie 

rozwiązywało wcale kwestii wiarygodności literatury. Od tak rozumianego realizmu pisarze 

odwilżowi starali się odżegnywać458; to zaś, ku czemu lgnęli, stanowiła „prawda”. 

W lata odwilży literatura polska weszła […] z kompleksem fałszu i ten kompleks, rzecz 

osobliwa, wiązał się właśnie z poetyką realizmu. Nic w tym dziwnego, jeśli pamiętać, ile w jego 

imieniu wcześniej nakłamano. Zrodziło się napięcie między „realizmem” a „prawdą”; 

w poszukiwaniu tej ostatniej pisarze zaczęli uciekać od weryzmu i obiektywizmu. Obok 

wykorzystywano wywrócone na nice schematy prozy produkcyjnej do reinterpretacji 

zafałszowanego uprzednio obrazu świata459. 

                                                 
456 Chodzi rzecz jasna o uwolnienie sztuki realistycznej spod narzuconych jej instytucjonalnie ideologicznych 

powinności. Samo pojęcie realizmu w literaturze rozumiane jest wielorako, czego dowodzi choćby mnogość 

stanowisk badawczych przywołanych w tekście: A. Brodzka, O pojęciu realizmu w powieści XIX i XX wieku, [w:] 

Problemy teorii literatury, red. H. Markiewicz, Wrocław 1967, s. 314–342. Na potrzeby niniejszej rozprawy 

przyjęte zostało rozumienie zaproponowane przez Henryka Markiewicza, które Brodzka cytuje w swojej pracy: 

„Realizm […] oznacza jeden z typów prawdy artystycznej w literaturze, typ poznawczo najbogatszy 

i w bezpośredniej konfrontacji dzieła literackiego z życiem najbardziej wierzytelny […]”. H. Markiewicz, 

Dyskusja o realizmie, [w:] tegoż, Tradycje i rewizje, Kraków 1957, cyt. za: A. Brodzka, dz. cyt., s. 327. 
457 Por. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 45. 
458 To nie zamyka oczywiście przed dzisiejszymi badaczami dorobku pokolenia odwilży możliwości 

posługiwania się rozumianym neutralnie, pod względem ideowo-politycznym, pojęciem realizmu. Dlatego pisze 

się niekiedy, że Hłasko polemizował z literaturą socrealistyczną, przywdziewając „kostium realisty”. 

Zob. T. Lubelski, dz. cyt., s. 113. 
459 J. Jarzębski, W Polsce…, dz. cyt., s. 106. 
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Odwilżowi pisarze nie bali się w imię „pełniejszej prawdy” odchodzić od „realizmu 

wyważonego w proporcjach”, bo też istotnie przerysowany niekiedy pesymizm ich utworów 

obnażał nieprzystawalność ich prawdy do sztucznie optymistycznej socrealistycznej wizji 

świata. Ponieważ jednak propagandowy obraz rzeczywistości miał zasięg totalny, ocalenia 

przed jej fałszem szukano poza nią: 

Nie należałoby pewnie lekceważyć rozczarowania do samej rzeczywistości. Miała ona być 

terenem radosnej pracy i świętowanych zbiorowo sukcesów – w istocie okazała się szara, nudna, 

skłamana, często groźna. Stąd akt odrzucenia tego, co obiektywnie istniejące, stał się w swej 

głębokiej wymowie aktem wartościowania. Pisarz, który opiewać chciał marzenia jednostki 

o lepszym świecie, musiał zerwać z tym, co widzi wokół460. 

Efekt autentyczności miał zatem być wywołany nie tyle przez obiektywizm i weryzm w opisie, 

ile przez zsubiektywizowaną i zaksjologizowaną wizję rzeczywistości. Młodym pisarzom nie 

chodziło rzecz jasna jedynie o ucieczkę w przestrzeń wolnej idei czy zamknięcie się przed 

światem zewnętrznym we własnej jaźni. Wobec coraz bardziej oczywistej kompromitacji 

doktryny socrealizmu literaci szukali mniej zawodnego sposobu opowiadania o rzeczywistości. 

Odżegnując się od twórczości poszczecińskiej, nie porzucali wszystkich założeń realizmu 

w literaturze. W subiektywizmie swoich wizji starali się ocalić ogólność, do której ów 

subiektywizm nieustannie się odwoływał461. 

Pierwszy krok w chmurach ukazał się w maju 1956 roku. Wśród czytelników wywołał 

poruszenie, wciąż bowiem brakowało na rynku literatury przełamującej poetykę realizmu 

socjalistycznego i pochylającej się w bezpośredni sposób nad problemami egzystencjalnymi 

jednostki. Recenzenci też zareagowali dość przychylnie, pisząc między innymi, że oto 

zabrzmiał „głos pokolenia”462, „narodził się pisarz”463, że rodzime pisarstwo zyskało „nowego 

ducha i formę”464, powracając „do pierwiastkowej uczciwości reagowania” po dziesięciu latach 

„literatury dla POM”465. Nawet w cenzorskiej recenzji tomu pojawiło się stwierdzenie, że 

Hłasko „przełamuje jednak (i w tym sukces pisarza) lakiernicze konwencje rozśpiewanej 

prozy”466. Książkowy debiut młodego pisarza nie oznaczał jeszcze całkowitego rozbratu 

z poetyką socrealistyczną, stanowił jednak wyrazisty sygnał najnowszych tendencji tak 

w tworzeniu, jak i w odbiorze literatury. Zmiany w rodzimej kulturze znacząco przyśpieszyły, 

choć wciąż stanowiły proces, tak jak sama recepcja tomu Hłaski. 

                                                 
460 Tamże, s. 115. 
461 Tamże, s. 119. 
462 Zob. A. Kijowski, Głos pokolenia, dz. cyt. 
463 Zob. Z. Lichniak, dz. cyt. 
464 Zob. H. Bereza, Nowy duch i forma nowa, „Nowa Kultura” 1956, nr 34‒35. 
465 Zob. Z. Florczak, dz. cyt. 
466 AAN, GUKPPiW, I/424, teczka 31/36, k. 140; cyt. za: K. Budrowska, dz. cyt., s. 106. 
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Z czasem w odbiorze jego twórczości będzie następowało przesuwanie akcentów – z głodu 

wartości, które obejmowałyby też życie publiczne, na tytułowy Pierwszy krok w chmurach jako 

świadectwo klęski młodzieńczych złudzeń sprowadzone do życia obyczajowego. Z polityki na 

erotykę467. 

Na fali odwilżowych przemian w pierwszej kolejności zaakcentowany został jednak 

przede wszystkim polityczny wydźwięk książki468, której sama forma szła w kontrze wobec 

oficjalnie obowiązującego dyskursu, opartego na stanowiącym już wówczas synonim kłamstwa 

języku propagandy. Wygładzonej i podniosłej, a jednocześnie pustej znaczeniowo formie 

oficjalnych komunikatów, przemówień i socrealistycznej literatury przeciwstawił Hłasko 

słownictwo proste, potoczne, nawet wulgarne – takie, jakie na co dzień można było usłyszeć 

na ulicy czy w zakładach pracy. Takim językiem pisarze pokolenia 1956 chcieli artykułować 

„[…] prawdę o świecie i przeciwstawić ją zmitologizowanej rzeczywistości literatury lat 

pięćdziesiątych”469; potoczność stylu stawiała też w centrum zainteresowania pojedynczego 

człowieka kosztem polityczno-społecznej machiny470. Było to najistotniejsze z dokonanych 

przez nową generację przewartościowań w sposobie komunikowania się, ale aksjologiczne tło 

zmian dokonanych w języku literackim sięgało znacznie głębiej: 

Została w nim odrzucona jednolitość i jednoznaczność aksjologiczna, elementy nowomowy, 

magiczne formuły i rytualne zaklęcia, ich miejsce zajęły potoczność i aforystyczność mowy, 

chwiejność aksjologiczna, dialogowość i operowanie przeciwieństwami, rejestrowanie 

społecznej wielo- i różnojęzyczności. Profanowanym wartościom wczorajszej literatury młodzi 

pisarze przeciwstawiali peryferyjność opisywanej rzeczywistości i jednostkowość żyjącego 

w niej bohatera, a w sferze języka – indywidualizację, wielogłosowość, mowę prywatną. 

Charakterystyczny dla prozy 1956 roku zabieg budowania opozycji – między okrutnym światem 

a czystym, zranionym bohaterem, między prawdą życia i kłamstwem propagandy, między urodą 

doktryny i szpetotą jej realizacji, między duchem i materią – w sferze języka stylizowanego na 

mowę potoczną przyniósł opozycję słów wysokich i niskich, należących na przemian do sacrum 

i profanum471. 

Przemieszanie przeciwstawnych wobec siebie stylów wypowiedzi samo w sobie kontrastowało 

z jednorodnym językiem politycznej propagandy i literatury realizmu socrealistycznego. 

Dlatego pierwsi odbiorcy Hłaski wywodzili z tych zabiegów „prawdę knajp, ulic i bazarów”, 

której jednak i autor Pierwszego kroku w chmurach nie oddawał wiernie, bo jego dialogi były 

zbyt nasiąknięte retorycznością, a przez to – niezgodne z życiowym prawdopodobieństwem472. 

                                                 
467 I. Kurz, dz. cyt., s. 47. 
468 Por. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. LXVIII. 
469 Tamże, s. XXXIX‒XL. 
470 „Potoczność jako kategoria językowo-kulturowa ufundowana na pojęciu antropocentryczności została – 

razem ze «zdrowym rozsądkiem», perspektywą «szarego człowieka» i społecznym rozumieniem «normalności» 

– ostro skontrastowana z oficjalnością fundowaną na pojęciu urzędu i ideologii”. J. Bartmiński, Styl potoczny [w:] 

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, s. 130. 
471 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XL. 
472 Zob. tamże, s. XLVI–XLVII. Według Tadeusza Lubelskiego „[…] dialogi Hłaski naśladują nie tyle reguły 

potocznej mowy, ile efektowną wymianę ripost z westernowej prozy czy filmów z Humphreyem Bogartem”. 

T. Lubelski, dz. cyt., s. 113. 
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Natomiast przyjęta przez niego dwubiegunowość w prezentowaniu rzeczywistości 

odpowiadała dość dobrze ówczesnym nastrojom społecznym. W debiutanckim tomie ujawniała 

się na każdym niemal kroku: przez kontrast centrum i przedmieścia w Domu mojej matki; 

między oczekiwaniami i szczytnymi dążeniami bohaterów a okrucieństwem otaczającego ich 

świata w utworze Odlatujemy w niebo czy w opowiadaniu tytułowym; przez obraz konfliktu 

jednostki ze społeczeństwem na przykładzie postaci Pijanego o dwunastej w południe bądź 

włóczęgów z Dwóch mężczyzn na drodze; albo też w portrecie człowieka przegranego, 

samotnego, obarczonego traumatyczną pamięcią lub piętnem tragiczności codziennego 

bytowania – w Oknie, Liście, Żołnierzu i Pętli. 

Szczególnego wyczulenia na fałsz w języku dowodzi omawiane już zderzenie 

propagandy z gorzką prawdą o pracy w Robotnikach. Ryzyko związane z oceną tego, co 

pozornie jawi się jako piękne i prawdziwe, stanowi zasadniczy problem Ślicznej dziewczyny, 

i z uderzającym dramatyzmem zostaje rozwinięte w Najświętszych słowach naszego życia. 

Drugie z opowiadań w sposób szczególnie sugestywny obnaża fałsz już nie propagandy, 

a codziennej komunikacji i ludzkich zachowań – a przez nie stopień dewaluacji 

najważniejszych spośród wartości wyznawanych przez pokolenie Hłaski. „Najświętsze słowa” 

szeptane przez bohaterkę utworu nie do jedynego ukochanego, ale, jak się okazuje, do bardzo 

wielu mężczyzn, tracą zupełnie swoją świętość; od tej pory pojęcie to staje się na poły 

ironiczne, na poły tragiczne. Jest to punkt graniczny w twórczości pisarza, który jeszcze 

niedawno pisał socrealistyczne juwenilia, a za chwilę miał popaść w „czarny realizm” 

Następnego do raju czy Cmentarzy. Ta zmiana nastąpiła właśnie na kartach Pierwszego kroku 

w chmurach – co w pewnym stopniu zdaje się potwierdzać nawet układ poszczególnych 

utworów – a najpełniejszy jej obraz można dostrzec, spoglądając przez pryzmat kategorii 

prawdy. Pochylając się nad jej zagadnieniem, pisarz stopniowo przesuwa punkt ciężkości 

swojego debiutanckiego tomu z kryzysu wiary w doktrynę ideologiczną na tragizm egzystencji. 

Motywy takie jak samotność i utrata złudzeń, przestrzeń naznaczona wszechobecną 

brzydotą, wreszcie kreacja bohatera – „buntownika bez powodu”, a zarazem Bogartowskiego 

„prawdziwego mężczyzny o miękkim sercu”473 – wszelkie najbardziej charakterystyczne 

wyznaczniki prozy Hłaski i jego następców, zwanych „hłaskoidami”474, trafiły zrazu celnie 

w potrzeby czytelników, zwłaszcza tych wkraczających właśnie w dorosłość. Przełamawszy 

skostniały schemat, pisarze ci równie szybko skonstruowali jednak własną konwencję, która 

                                                 
473 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XLIV. 
474 Zob. tamże, s. XXII. 
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bezpowrotnie utraciła nimb sztuki świeżej i odkrywczej475. Do ich twórczości przylgnęło miano 

„czarnej prozy”, zaś jako jej główną wadę wskazywano – tak samo jak w przypadku „literatury 

dziesięciolecia” – schematyczność. Z różnicą, rzecz jasna, w obrazowaniu rzeczywistości: 

„idealną szczęśliwość socrealistycznej ojczyzny” zastąpiła tu „nieidealna nieszczęśliwość 

jednostkowego bohatera-obywatela”476. 

W utworach z okresu krajowego pozostał Hłasko do końca wierny tej zasadzie twórczej, 

zresztą nie bez szkody dla swoich dzieł. Po publikacji kolejnych opowiadań, a później jeszcze 

mikropowieści, coraz częściej spotykał się z zarzutami o zwodniczą naturę ich realizmu 

i prawdomówności: „[…] przy całym bogactwie szczegółów uderza bowiem nagromadzenie 

wyłącznie mrocznych barw opisywanego świata, prowadzące do jednostronnej, ciemnej 

i pesymistycznej jego wizji”477. Przypisywany pisarzowi autentyzm szybko zaczął być 

uznawany za złudzenie wywołane przez „czerń”, „pesymizm”, „mitomaństwo”, „pozę”478 – 

jakości z początku doceniane w zasadzie tylko dlatego, że szły w kontrze wobec 

znienawidzonego przez wielu czytelników socrealistycznego dyskursu. Co gorsza, w nowych 

utworach odbiorcy dostrzegali powtarzalność „tych samych motywów, bohaterów i chwytów 

artystycznych” względem wcześniejszych tekstów479. Krytyce poddana została „[…] jednolicie 

mroczna tonacja opowieści o przegranych i wyzbytych już odruchu buntu obywatelach 

pozbawionego perspektyw świata upadłych wartości […]”, a także ekspozycja takich cech jak 

„jednostronność i czarnowidztwo, brutalność i cynizm”480. 

W zamykających krajowy okres twórczości mikropowieściach Hłasko dalej eksploatuje 

motyw konfrontacji jednostki z mechanizmami życia zbiorowego. W Ósmym dniu tygodnia 

spełnienie miłości – uczucia wciąż najświętszego i najbardziej przez bohaterów pożądanego – 

uniemożliwia przede wszystkim nędza bytowania, ale też „przeklęci, głupi ludzie”481. Hłasko 

ukazuje świat tak człowiekowi wrogi, że aż absurdalny – do tego stopnia, że wartości, które 

ocalały od zniszczenia, obracają się w swoje przeciwieństwo: 

[…] wierność przechodzi tu w bezmyślną zdradę, miłość – w oddanie się pierwszemu 

lepszemu, dziewictwo staje się tylko kłopotliwą komplikacją. […] wolność, niosąca 

nierozwiązywalne problemy i zmuszająca do dramatycznych wyborów, wydaje […] się gorsza 

od bezpiecznej samotności w celi482. 

                                                 
475 Zob. J. Galant, dz. cyt., s. 29‒30. 
476 Zob. J. Lato, dz. cyt., s. 99. 
477 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXX. 
478 Zob. I. Kurz, s. 55. 
479 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XLIX. 
480 Tamże. 
481 Zob. tamże, s. LII. 
482 Tamże, s. LIII. 
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Coraz wyraźniej zarysowuje się znów problem sytuacji politycznej, sprzęgnięty tym 

razem z tragizmem, który rodzi się ze zderzenia człowieka z wrogim, odartym z wartości 

światem „jako takim”483. Krytyce poddany zostaje sposób urządzenia państwa: z początku 

pośrednio w obrazie organizacji pracy z Następnego do raju albo poprzez opis problemów 

codziennej egzystencji w Ósmym dniu tygodnia; później zupełnie wprost w jawnie 

antysystemowych Cmentarzach, odtwarzających na gruncie peerelu motyw Kafkowskiej 

antyutopii. Ostatni z utworów ukazuje z jednej strony wędrówkę wiernego partii bohatera „po 

kręgach polskiego piekła lat pięćdziesiątych”484, z drugiej zaś materialną i psychiczną 

degradację narodu, w którym „[…] więzi międzyludzkie zostały potargane, ludźmi rządzi 

strach rodzący agresję i podłość, zło bowiem – jak zwykle u Hłaski – rodzi zło”485. 

Intensyfikacja negatywnych emocji wyraźnie tym razem rzutowała na wartość artystyczną 

utworu. „Nagromadzenie mrocznych barw w literackim obrazie świata osiągnęło tu […] 

poziom podważający realizm tego obrazu, sugerujący ujęcie karykaturalne czy satyryczne”486. 

Choć pisarz zarzekał się, że Cmentarze oparł w całości na autentycznych zdarzeniach, to 

w sposobie obrazowania rzeczywistości osiągnął w istocie efekt przerysowania. 

Krytyka w kraju dostrzegała coraz bardziej nachalny pesymizm kolejnych utworów 

Hłaski, programowo kierowany przez niego przeciw ustrojowi. Nagrodę Polskiego 

Towarzystwa Wydawców Książek, przyznaną mu na początku roku 1958 za Pierwszy krok 

w chmurach, komentowano zazwyczaj w nieprzychylnym tonie, zaś późniejsze wyróżnienia za 

Cmentarze od „Kultury” i londyńskich „Wiadomości” – zdecydowanie potępiano. Wczesne 

głosy uznania za ekspozycję głodu wartości ustąpiły miejsca zarzutom o aksjologiczny 

nihilizm487, jak również o porzucenie literackiej prawdy na rzecz lirycznego efektu488. Warto 

jednak podkreślić, że po racje estetyczne krytyka w Polsce sięgała coraz częściej z przyczyn 

natury ideologicznej. Po wyjeździe z kraju Hłaskę coraz częściej atakowano, jego pierwsze 

emigracyjne publikacje „[…] uznano za polityczne paszkwile, autora oskarżono 

o antykomunizm”489. 

                                                 
483 Zob. tamże, s. LI. 
484 Zob. tamże, s. LVIII. 
485 Tamże, s. LIX. 
486 Tamże, s. LX. 
487 Zob. H. Michalski, W sprawie „talentyzmu”. Z okazji przyznania „nagrody wydawców”, „Trybuna Literacka” 

1958, nr 3/11, s. 2; Skiz, Primadonna jednego tygodnia?, „Trybuna Ludu” 1958, nr 97, s. 3. 
488 Artur Sandauer stawia nawet w jednym rzędzie opisy uroczystości pierwszomajowych z książek Hłaski 

(Głupcy wierzą w poranek) i Brandysa (Obywatele), jako reprezentujące skrajnie różne punkty widzenia, ale 

„równie fałszywe”. Zob. A. Sandauer, O pewnej nagrodzie, [w:] tegoż, Bez taryfy ulgowej, Warszawa 1959, s. 38. 
489 L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 5. 
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Nie oznacza to, że zarzuty dotyczące stylu nowo powstałych utworów były bezzasadne. 

Sam pisarz już od dłuższego czasu dostrzegał schematyczność przyjętego przez siebie języka 

literackiego. Co więcej, cechę tę próbował na własnych warunkach wykorzystywać dla 

osiągnięcia efektu artystycznego. 

Pojawia się także schemat (nie tylko ten zamierzony) oraz typowy (pesymistyczny) sposób 

obrazowania, który nie zmienia się wraz ze zmianą miejsca zamieszkania przez pisarza, wraz ze 

zmianą okoliczności świata przedstawionego utworów […]. Z biegiem czasu – coraz bardziej 

ostentacyjne deformowanie i schematyzowanie, przechodzące wyraźnie w grę, o której z całą 

pewnością można powiedzieć, że jest zjawiskiem zamierzonym490. 

Pesymistyczny ton rozbrzmiewał w prozie Hłaski już do końca. Również podstawowe motywy, 

z których konstruował pisarz „czarną” wizję rzeczywistości, stanowiły kontynuację z prozy 

krajowej – wśród nich zwłaszcza: 

[…] bezdomność przegranego „sentymentalnego twardziela” skazanego na nieuchronną 

klęskę w świecie upadłych wartości, zło rodzące zło, mizoginizm, alkohol jako nieodłączny 

składnik egzystencji, beznadziejny upór bohaterów w podejmowaniu wciąż na nowo prób 

ocalenia fizycznej egzystencji, ale i godności491. 

Od momentu wyjazdu pisarza z ojczyzny jego twórczość zaczęła jednak uwalniać się 

od dychotomicznego schematu, na jaki składały się literatura socrealistyczna i „czarna proza”, 

a w którego ramach da się zamknąć właściwie cały jego krajowy dorobek. Jeszcze w 1958 roku 

wydane zostały wpisujące się w tę zasadę Cmentarze i Następny do raju, ale w kolejnych 

utworach sięgał już Hłasko po szerszy zakres rozwiązań fabularnych i technik narracyjnych. 

Przede wszystkim wprowadził motyw gry między bohaterami492; coraz wyraźniej ujawniała się 

też autokreacja pisarza – obecna w jego prozie od początku – aż do momentu, w którym zaczął 

on „zlewać się w jedno” ze swoimi bohaterami493. Już w posłowiu do drugiej z wymienionych 

mikropowieści wyznał: „[…] byłem i Warszawiakiem, i Zabawą, i Dziewiątką, i Wandą, 

i Orsaczkiem, i Apostołem, i żadnym z nich. Takie jest prawo człowieka, który żeby przekazać 

prawdę, musi zmieniać i zmyślać fakty” (BN 462). Wobec wyczerpania schematów 

socrealizmu i anty-socrealizmu ta właśnie strategia miała nadać nowy wyraz twórczości Hłaski. 

Zerwany pakt i „prawdziwe zmyślenie” 

W świetle wyżej omówionych gier z konwencjami pisarskimi zupełnie inaczej 

przedstawia się autonarracja Hłaski, w której biografia nierozerwalnie łączy się 

                                                 
490 J. Lato, dz. cyt., s. 99‒100. 
491 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. LXV. 
492 Zob. tamże, s. LXV. 
493 Zob. J. Lato, dz. cyt., s. 100. 
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z „mitokonstrukcją”494. Pod względem formalnym konkretyzuje się ona w dyskursie 

autobiograficznym, który najpełniej wybrzmiewa w Pięknych, dwudziestoletnich. Andrzej 

Czyżewski nazwał tę książkę „pułapką dla wszystkich tych, którzy odczytują ją dosłownie jako 

autobiografię pisarza”495. Zresztą sam autor, celowo sięgając po formę pamiętnika, odżegnywał 

się od takiego traktowania utworu, „[…] zarzekał się, że nie chce notować własnych dziejów, 

ale – odciąwszy się od literatury dokumentu osobistego – posługiwał się jej strategiami w celu 

stworzenia korekty do legendy biograficznej”496. Tak obrana konwencja literacka mogła 

zawarte w dziele znaczenia uczynić bardziej wiarygodnymi dla czytelnika. 

Odbiorca wydaje się widzieć ostrzej kwestie, rozpoznawać lepiej ich wartość, kiedy 

opowiadane są z perspektywy kogoś autentycznego, a nie abstrakcji w postaci bohatera 

fikcjonalnego. Gdyż nawet nie chodzi o prawdziwość tego, co w takiej czy innej narracji 

autobiograficznej się pojawia, lecz o z n a c z e n i e , sens tego opowiadania497. 

Trzeba oczywiście zaznaczyć, że wpływ autobiografizmu na literaturę 

dwudziestowieczną był znaczący. Co więcej, „[…] kreowanie «wizerunku własnego» stało się 

względnie powszechną formą uświadamiania i określania własnych korzeni, przypisań i ról 

oraz […] komunikowania tych ustaleń otoczeniu […]”498. Dlatego na tle literatury współczesnej 

Hłasce Piękni, dwudziestoletni nie stanowią wcale niespotykanego zjawiska. 

Relacja autobiograficzna przejęła […] funkcje kształtowania za sprawą i na użytek 

komunikacji medialnej osobowego portretu autora (jego image’u), formowania jego 

indywidualnych i społecznych znaków rozpoznawczych, wyrażania postawy wobec siebie 

i wobec otoczenia. Podjęła się kształtowania – za pośrednictwem metody „bezpośredniej 

autoprezentacji” – stosunku doń określonych audytoriów i środowisk499. 

Nawet jednak przy zachowaniu świadomości tego faktu Piękni, dwudziestoletni do dziś 

sprawiają czytelnikom i badaczom trudność, zarówno jeśli chodzi o „prawdziwościową” 

interpretację utworu500, jak również wówczas, gdy przychodzi sprecyzować jego dystynkcje 

gatunkowe. Ukuto różne pojęcia, mające choć w przybliżeniu uchwycić specyfikę dzieła, wśród 

                                                 
494 Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 85. Według Potasińskiej „[…] w postrzeganie biografii jako mitokonstrukcji 

wpisane są przekłamania, fantazjowanie oraz igranie z faktografią”. Tamże, s. 86. 
495 A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 407; cyt. za P. Potasińska, dz. cyt., s. 68‒69. 
496 Tamże, s. 69. 
497 M. Dąbrowski, (Auto)-biografia, czyli próba tożsamości, [w:] Autobiografizm – przemiany, formy, znaczenia, 

red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2001, s. 48. 
498 E. Kasperski, Autobiografia. Sytuacja i wyznaczniki formy, [w:] Autobiografizm…, dz. cyt., s. 11. 
499 Tamże, s. 11–12. 
500 Chodzi tu o faktyczne istnienie w rzeczywistości pozaliterackiej elementów świata przedstawionego 

w Pięknych, dwudziestoletnich. „Prawdziwościowa” interpretacja dzieła może jednak zakładać całkowitą 

fikcyjność tych elementów, zaś źródło sensu utworu dostrzegać raczej w jego aluzyjności, a nie właściwościach 

sprawozdawczych. Por. S. Sawicki, Uwagi o „prawdziwościowej” interpretacji literatury, [w:] Prawda 

w literaturze, dz. cyt., s. 33–44. 
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nich między innymi: „dokument literacki”501, „łże-biografia”502 czy „łże-autobiografia”503, 

„literacka autocharakterystyka” lub „nie-opowiadanie”504, „sylwiczna opowieść”505 bądź 

wreszcie popularny termin Stanisława Stabry – „quasi-pamiętnik”506. Każde z pojęć zawiera w 

sobie pewną sprzeczność, nie wszystkie nawet wprost odnoszą się do literatury dokumentu 

osobistego. Choć bowiem pod względem formalnym utwór przypomina pamiętnik, to 

tematycznie czerpie z przywoływanych wcześniej klisz i motywów zasilających mitologię 

Hłaski. Jednocześnie trudno określić, którędy właściwie przebiega w tym dziele granica między 

– spotykającymi się w literaturze autobiograficznej – tożsamością narracyjną i tożsamością 

egzystencjalną507. Wydaje się zasadne określać Pięknych, dwudziestoletnich mianem powieści 

autobiograficznej, gdyż wyraźnie dostrzegalną domeną utworu jest fikcja literacka508, zaś 

dominanta narracyjna oraz styl utworu wskazują bardziej na powieść niż autobiografię 

w ścisłym rozumieniu509. 

Warto zaznaczyć, że poczyniona wyżej sugestia genologiczna ma charakter 

upraszczający i nie w pełni pokrywa się z koncepcją Philippe’a Lejeune’a, wedle której autor 

powieści autobiograficznej neguje bądź przynajmniej stara się nie afirmować swojej 

tożsamości z głównym bohaterem510. Hłasko tę tożsamość wręcz eksponuje, co wszakże nie 

oznacza, iż przez odbiorców Pięknych, dwudziestoletnich jest ona zgodnie przyjmowana za 

pewnik. Na tej podstawie Lejeune mógłby albo odmówić temu utworowi statusu autobiografii 

– pierwotnie bowiem sądził, że wszelkie wątpliwości w tej kwestii „[…] przemawiają za 

rozstrzygnięciem negatywnym”511 – albo przypisać mu tę właściwość z zastrzeżeniem, że 

wspólna tożsamość autora, narratora i bohatera ma tu charakter dwuznaczny512. Hłasko 

przedkłada czytelnikowi ową współdzieloną tożsamość, tym samym zawiązując z nim „pakt 

autobiograficzny”513. Dochodzi do tego zarówno dzięki wyrazistym śladom pierwszoosobowej 

                                                 
501 W słowie od wydawcy w edycji Czytelnika (UW5 5). 
502 Zob. I. Kurz, dz. cyt., s. 26. 
503 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. LXVII. 
504 Zob. J. Lato, dz. cyt., s. 102. 
505 P. Potasińska, dz. cyt., s. 69. 
506 S. Stabro, Legenda i twórczość Marka Hłaski, Wrocław 1985, s. 38. Cyt. za: P. Potasińska, dz. cyt., s. 70. 
507 „Pierwsza spełnia się poprzez zapis tekstowy i ta w zasadzie realizuje pewien projekt skończony i zamknięty 

[…]. Znacznie trudniejsza jest tożsamość egzystencjalna – ta ma tyle realizacji, ile jest w nas chęci, aby 

uporządkować swoje życie, nadać mu sens […]”. M. Dąbrowski, dz. cyt., s. 52. 
508 Zob. E. Kasperski, dz. cyt., s. 23. 
509 Por. P. Lejeune, Pakt autobiograficzny (bis), przeł. S. Jaworski, [w:] tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. 

O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001, s. 191. 
510 Zob. tenże, Pakt autobiograficzny, przeł. A. Labuda, [w:] tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu…, dz. cyt., 

s. 34. W innym szkicu badacz przyznaje jednak, że granica między powieścią autobiograficzną a autobiografią 

„[…] stała się bardziej niepewna niż kiedykolwiek”. Tenże, Pakt autobiograficzny (bis), dz. cyt., s. 189. 
511 Tenże, Pakt autobiograficzny, dz. cyt., s. 24. 
512 Zob. tenże, Pakt autobiograficzny (bis), dz. cyt., s. 189. 
513 Zob. tenże, Pakt autobiograficzny, dz. cyt., s. 36. 
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optyki pisarza – choćby we fragmencie otwierającym tekst – jak i przez ujawnienie szeregu 

informacji osobistych, na czele z imieniem i nazwiskiem piszącego. Pozostaje wszakże 

w Pięknych, dwudziestoletnich szereg trudnych do wyjaśnienia nieścisłości, następuje 

przemieszanie przeciwstawnych stylów i kręgów tematycznych, wreszcie retoryczność 

prowadzonej narracji budzi wątpliwości co do prawdziwości przywoływanych przez Hłaskę 

faktów. Jak zasygnalizowano wcześniej, autobiografizm utworu jest kwestią sporną, nie należy 

jednak pochopnie upatrywać w tym słabości dzieła. 

[…] zdyskwalifikowana jako autobiografia, opowieść taka stanie się w płaszczyźnie 

wypowiedzi interesująca jako fantazmat, a na poziomie wypowiadania sfałszowanie paktu 

autobiograficznego zostanie odebrane jako akt znaczący, pozwalający domyślać się intencji 

mimo wszystko autobiograficznej, choć skrytej w zmyślonej fabule514. 

„Zmyślenie” nie tylko nie wyklucza intencji autobiograficznej – dla Hłaski stanowi 

jedynie słuszną strategię opowiadania o sobie samym, co wynika z faktu, że na ludzką 

egzystencję spogląda pisarz z perspektywy narratologicznej. „Dano ci życie, które jest tylko 

opowieścią; ale to już twoja sprawa, jak ty ją opowiesz i czy umrzesz pełen dni” (SCP 134) – 

przekonuje protagonista Sowy, córki piekarza. Aby móc odejść w poczuciu „pełni dni”, 

zapragnął Hłasko sprawować całkowitą kontrolę nad własnym życiorysem. Jednym 

z podstawowych założeń autora Pięknych, dwudziestoletnich było więc dokonanie 

wspomnianej wyżej „korekty do legendy”515. Możliwe też, że owa autobiografia à rebours, 

przez spiętrzenie zmyśleń, miała umożliwić Hłasce zgłębienie prawdy o sobie samym516. To 

dążenie ku poznaniu, bądź też powołaniu przed odbiorcami, wiarygodnego „wizerunku 

własnego” mogło w pewnej mierze ocalać jego osobistą wartość517 oraz podmiotowość wobec 

poczucia zagrożenia stanu „bycia” jednostki518. 

[…] Hłasko posługuje się w swojej narracji mitem, niejako wpisanym w interpretację 

zjawisk. Buduje pozatekstowy filtr odrzucający te aspekty życia, których nie da się przedstawić 

w postaci zmitologizowanej. Nie szuka mitu adekwatnego do opowiedzenia jakiejś historii, lecz 

odwrotnie – opowiada wyłącznie te historie, w które ów mit jest wpisany. Dzieje się tak, 

ponieważ narracja Hłaski jest próbą dookreślenia własnej tożsamości, przy czym pisarz korzysta 

z m e t o d y  n e g a t y w n e j , to znaczy nie wie, kim jest, ale wypróbowawszy kolejne role 

biograficzne, może stwierdzić, kim nie jest519. 

                                                 
514 Tamże, s. 52. 
515 Dąbrowski stwierdza, że autobiografia w ogóle jest „próbą zbudowania mitu osobistego”. Zob. M. Dąbrowski, 

dz. cyt., s. 53. 
516 Por. tamże, s. 52–53. 
517 Por. tamże, s. 56. 
518 Zob. E. Kasperski, dz. cyt., s. 12. Owo zagrożenie podmiotowości oraz przygodność i incydentalność istnienia 

człowieka stanowi zarazem świadectwo kryzysu kultury współczesnej. Jednakże, według Mieczysława 

Dąbrowskiego, każdy okres kryzysu jest dla kultury „[…] twórczy i ocalający, bowiem prowadząc do chaosu, 

zamieszania, niezgody i dysharmonii – prowadzi też do wykrystalizowania się nowych wartości”. M. Dąbrowski, 

dz. cyt., s. 39. 
519 P. Potasińska, dz. cyt., s. 85. 
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Tu leży źródło tej charakterystycznej dla Pięknych, dwudziestoletnich rewii postaci, 

w jakie wciela się pierwszoosobowy narrator dzieła. Często jest to młody pisarz albo kierowca 

stanowiący pewnikiem porte parole Hłaski, niekiedy życiowy pechowiec, wołający „Goofy to 

ja” (UW5 76), a innym jeszcze razem – robotnik o sfingowanym życiorysie. W kolejne role 

wchodzi bohater szybko – i równie szybko je porzuca. Jak nietrudno dostrzec, autorowi 

Pięknych, dwudziestoletnich zależy nie tyle na rzetelnej opowieści autobiograficznej, ile na 

„legendotwórczym” budowaniu tożsamości520 „ja sylleptycznego”521. W ten sposób, za pomocą 

konkretnych epizodów fabularnych, jak również poprzez wachlowanie różnorakimi rolami 

biograficznymi, kształtuje Hłasko mity osobowościowe. Sięga przy tym po inne jeszcze, nieco 

bardziej zawoalowane techniki umożliwiające mu skonstruowanie wyobrażenia swojej osoby, 

jakie czytelnik może przyswajać niepostrzeżenie, nawet nieświadom mitokonstrukcji. Z jednej 

strony są to „mistyfikacje na prawach anegdoty”522, przemycone na marginesie głównej historii 

i z pozoru nieistotne, lecz stwarzające w odbiorze pewien obraz porte-parole autora. Z drugiej 

pojawia się tak zwana „charakterystyka przemycona”523, polegająca „[…] na takim 

wkomponowaniu dodatkowych informacji na temat instancji nadawczej, aby czytelnik 

przyswajał je mimowolnie i bezwiednie uzupełniał o nie legendę pisarza”524. 

Swój wizerunek sprzed roku 1958 wykreował pisarz, sięgając po obrazy romantyka, 

outsidera, „buntownika bez powodu”, awanturnika, zdolnego debiutanta pochodzącego z nizin 

społecznych i łamacza serc; natomiast Hłasko-emigrant to przede wszystkim wygnaniec, 

młodzieniec gnębiony przez władze, loser i mizogin525. Warto przy tym odnotować, że tę 

charakterystykę rozszerza pisarz także na innych przedstawicieli swojej generacji. 

Pierwszoosobowy bohater Pięknych, dwudziestoletnich, mimo iż jest postacią nietuzinkową, 

jednocześnie o niejasnej i nieokreślonej do końca tożsamości – nosi znamiona everymana. 

[…] Piękni, dwudziestoletni sytuują się gdzieś pomiędzy indywidualnym wyznaniem 

a uogólnionym portretem pokolenia. Bez większych trudności można tu dostrzec fingowaną 

autobiografię literacką, która posługuje się jednostkowym przykładem, by ukazać szersze 

zjawisko. Świadczą o tym co najmniej dwa zabiegi. Po pierwsze, Hłasko nie usiłuje wiernie 

rekonstruować własnego biogramu i wybiórczo traktuje fakty (nawet datę urodzenia podaje na 

marginesie podczas opisywania rozmowy z funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa). Po 

                                                 
520 Zob. tamże. 
521 Termin Ryszarda Nycza. „Ja sylleptyczne” stanowi „ja” autorskie rozumiane równocześnie na dwa sposoby: 

„[…] jako prawdziwe i jako zmyślone, jako empiryczne i jako tekstowe, jako autentyczne i jako fikcyjno-

powieściowe”. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, [w:] tenże, Literatura jako trop 

rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001, s. 67; cyt. za: J. Lato, dz. cyt., 

s. 102. 
522 Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 74. Por. J. Jarzębski, Hłasko – retoryka grzechu…, dz. cyt., s. 290. 
523 Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 77. 
524 Tamże, s. 78. 
525 Tamże, s. 86‒87. 
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drugie, opowieść nabiera ogólniejszego wymiaru dzięki prostemu zabiegowi – posłużeniu się 

w tytule liczbą mnogą, sugerującą wspólnotę przeżyć generacji526. 

Zapewne też dlatego fakt, że rozmaite role głównego bohatera często były trudne do 

pogodzenia, nie przeszkadzał Hłasce przechodzić błyskawicznie z jednej w drugą. Z jednej 

strony była to dla niego forma poszukiwania własnej tożsamości i budowania legendy, z drugiej 

zaś, przez ten prosty zabieg, portretując jedną postać, scharakteryzował szerszą zbiorowość. 

Mógł więc po dniu ciężkiej fizycznej pracy wśród ludzi z klasy robotniczej udać się do 

„Kameralnej” na spotkanie z przedstawicielami artystycznych elit527. Że dla czytelnika 

brzmiało to mało wiarygodnie, Hłasko wiedział i – co więcej – fakt ten wykorzystał 

w konstruowaniu wymowy i nastroju Pięknych, dwudziestoletnich, a częściowo też dla 

silniejszego podkreślenia podmiotowości autorskiej w tekście528. Konieczność oscylowania 

między różnorakimi rolami biograficznymi przyjął autor za pewnik, nie czyniąc jednak z tego 

swojej prywatnej tragedii, lecz grę-intrygę529. Wszystko tu mogło zarazem być i nie być iluzją, 

fakty w sposób niemal jednorodny zmieszał pisarz z elementami zmyślonymi. To do czytelnika 

należała decyzja, w co wolałby uwierzyć, a w co nie530. 

Tak też sam Hłasko pojmował współczesny sobie świat: wobec niepoznawalnej 

ostatecznie prawdy, skażonej, zmieszanej z fałszem, można było jedynie przyjmować na wiarę 

określone narracje. Pisarz zawsze odnosił się do tego stanu rzeczy krytycznie, choć w różnym 

czasie demonstrował tę postawę w odmienny sposób. O ile we wczesnej twórczości naiwnie 

nawoływał do odbudowania uczciwych pojęć i prawdziwych znaczeń, o tyle później zrozumiał, 

że do zastanej rzeczywistości może się tylko w pewien sposób odnosić i na nią reagować, nie 

uda mu się natomiast w żaden sposób na nią wpłynąć. Dlatego jedyną przestrzeń, w której 

mogły się odznaczyć ideały Hłaski, z ideą prawdy na czele, stanowiło literackie theatrum jego 

gier z prawdą i fałszem. Prezentowany przez niego świat niepokoi i skłania do refleksji 

o świecie realnym; w odpowiedzi na pozaliteracką rzeczywistość, która pozornie wydawać się 

może prawdziwa, świat ten sprawia wrażenie „nierzeczywistości”, celowo nieprawdziwej, lecz 

ewokującej realny sens. 

                                                 
526 Tamże, s. 71. 
527 Zob. tamże, s. 87. 
528 Według Andrzeja Zieniewicza „[…] sama komplikacja realności zaciera granicę między ją przedstawiającym 

a światem przedstawionym […]”. A. Zieniewicz, Obecność autora (Role podmiotu autorskiego w literaturze 

współczesnej), [w:] Autobiografizm…, dz. cyt., s. 119. 
529 Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 89. 
530 Przy czym należy pamiętać, że czytelnik w Pięknych, dwudziestoletnich „istnieje raczej w domyśle, ponieważ 

wspomnienia spisuje się zwykle dla kogoś, ale nacisk narracji pada tu na przekaz przeżywającej jednostki, nie zaś 

na odbiorcę. Inaczej niż Konwicki, Hłasko nie dbał o budowanie relacji z czytelnikiem […]”. Tamże, s. 75. 
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Owo wrażenie „nierzeczywistości” skonstruował Hłasko wielopłaszczyznowo. Jednym 

z poziomów jest omówiona wyżej konstrukcja bohatera, kolejnym – język Pięknych, 

dwudziestoletnich. Styl dzieła stanowi metanarracyjną531 mieszankę inspiracji i jawnych 

zapożyczeń z innych książek, filmów, publikacji prasowych czy języka potocznego. Pisarz 

kreował Bogartowski wizerunek swojego porte-parole, rzeczywistość charakteryzował przez 

analogię do książek Dostojewskiego, a wypowiedzi swoich bohaterów kształtował na modłę 

„warszawiaków z wpływami amerykańskimi”532. Z jednej strony nawiązywał do poetyk 

romantyzmu i realizmu, z drugiej sięgał po konwencję westernu bądź wprowadzał słownictwo 

typowe dla klasy robotniczej, a nawet elementy partyjnej nowomowy533. Hłasko 

wykorzystywał dysonanse między tymi wszystkimi stylami do podkreślenia, że jego mowa 

naznaczona jest fałszem – a to dlatego, że bardzo zajmował go problem statusu prawdy 

w języku. 

Wyraźnie zatem widać, że Hłasko swobodnie poruszał się między rejestrami wysokim 

i niskim, a zasadę decorum miał za nic – znał ją, lecz nie zamierzał jej respektować. W ten sposób 

manifestował niezgodę na niewystarczalność słowników oferowanych przez rzeczywistość. 

Autor Ósmego dnia tygodnia podjął nawet trud zrekonstruowania „języka tamtych czasów”, 

który scharakteryzował jako „dziwną mieszaninę slangu, komunikatów urzędowych, języka 

używanego na wiecach partyjnych i na ulicy”534. 

„Język tamtych czasów”, w którym odgórne imperatywy ścierały się z potrzebami prostych 

ludzi, stanowił istotnie zjawisko pełne wewnętrznych sprzeczności. W książce Hłaski owe 

nieścisłości zostały po prostu wyraźniej uwypuklone, aby można było obnażyć zakłamanie 

komunikacyjne i szerzej: w ogóle fałsz otaczającej rzeczywistości. Warstwa fabularna, 

bohaterowie, język utworu – słowem wszystko, z czego Hłasko skonstruował Pięknych, 

dwudziestoletnich, składa się na ten złożony z mistyfikacji i przeinaczeń obraz 

p r a w d z i w e g o  świata, przenikający spod bezwstydnie sfingowanej rzeczywistości 

przedstawionej. Słusznie zatem będzie powiedzieć, że „[…] prawda i fałsz zyskują tu 

jednakowy status tekstologiczny, są równouprawnionym tworzywem literackim […]535”. 

A może nawet jeszcze lepiej, za Bogdanem Rudnickim, zapytać: „Pamiętnik? Kpina? 

Prowokacja? Stek kłamstw – czy sama «prawda»? Może wszystko naraz i w efekcie – 

«prawdziwe zmyślenie»?”536. 

                                                 
531 „Gdyż narracje autobiograficzne są już dzisiaj także metanarracjami; świadomość języka, którym się mówi, 

jest oczywista i często pozostaje jako jedyna wartość tekstu”. M. Dąbrowski, dz. cyt., s. 53. 
532 Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 76‒77. 
533 Zob. tamże, s. 88. 
534 Tamże. 
535 Tamże, s. 67. 
536 B. Rudnicki, Marek Hłasko, Warszawa 1983, s. 9. 
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To na kartach Pięknych, dwudziestoletnich tłumaczy Hłasko teoretyczne założenia 

ostatniego z wymienionych pojęć, jednocześnie wypróbowując je od razu w praktyce pisarskiej. 

Według twórcy technika ta miała być 

[…] konstruowaniem z odpowiednio skomponowanych elementów rzeczywistości, przy 

użyciu symboli oraz sytuacji umownych, pewnego modelu świata, który – pozostając czystą 

kreacją artystyczną – swoje podobieństwo opiera na zgodności z odczuciami przekonaniami 

i wewnętrzną prawdą wspólnymi autorowi i czytelnikom537. 

Dla ilustracji działania „prawdziwego zmyślenia” opowiada Hłasko anegdotę, której 

fikcyjność następnie demaskuje. Choć sama historia nie jest prawdą, autentyczne miały być 

okoliczności towarzyszące opisanym w niej wydarzeniom – a to na ich oddaniu najbardziej 

zależy pisarzowi: 

Opowiadano mi, że w czasie blokady Kuby usiłowano zorganizować demonstracje przed 

ambasadą amerykańską; charakteru demonstracji nie trzeba tu wyjaśniać. Gliniarze ubrali się 

w hełmy i wzięli ze sobą bomby łzawiące i banany, znaleźli się jednak out of job. Owszem, 

przyszło kilku korespondentów zagranicznych, aby sfotografować smutnych gliniarzy 

i rozradowanych ludzi. W pobliskiej knajpie tajniacy prowadzili rozpaczliwe pertraktacje 

z chuliganami błagając ich, aby wybili przynajmniej parę szyb i zaczęli ryczeć złowrogie teksty 

pod adresem Ameryki […]; jednak warszawscy chuligani byli twardzi i odrzucali wszystkie tak 

nęcące w normalnych warunkach propozycje. Anegdota ta oczywiście nie może być prawdziwa: 

nie jest przecież trudno ubrać gliniarzy ze szkoły policyjnej w ubrania cywilne i kazać im udawać 

oburzonych Polaków. Ale anegdoty rodzą się wskutek istniejących warunków i sympatii, tak 

więc, choć nie jest to prawdą, jest prawdziwym zmyśleniem. [UW5 94] 

Historia, której zgodność z faktami Hłasko natychmiast dyskredytuje, okazuje się nie tylko 

demonstracją przyjętej przezeń „techniki” opowiadania prawdy, ale również zgrywą i żartem 

z czytającego. Wrażenie to ulega jeszcze pogłębieniu przez absurdalność przywołanych 

w anegdocie scen – opisane wydarzenia stanowią w zasadzie karykaturę tragicznych faktów, 

pozostawiając zarazem wyrazisty, jednoznaczny aksjologicznie obraz sytuacji. Zapewne 

zresztą o to chodziło pisarzowi, aby pominąwszy najbardziej zawiłe elementy historii, 

uchwycić jej sens; albo też nadać jej dramatyzmu i wzniosłości, ukazując naród skłócony 

z władzą polityczną, co rzecz jasna w praktyce dziejowej stanowiło kwestię dużo bardziej 

złożoną. Na podobnej zasadzie skonstruował Hłasko fragment o „nieśmiertelnych dniach 

Października”. Bez wdawania się w dywagacje na temat pokrycia tej anegdoty w faktach, 

można dostrzec autokreację pisarza na osobę najzupełniej niewzruszoną dziejowym 

fermentem, który dla generacji „Współczesności” miał przecież stać się przeżyciem 

pokoleniowym: 

Pamiętam, jak szedłem smutny Krakowskim Przedmieściem w owe nieśmiertelne dni 

Października, a koledzy zatrzymali mnie przed uniwersytetem. 

– Przyjdź dzisiaj wieczorem na Żerań – powiedzieli. – Będą rozdawać karabiny. 

– A po co mi karabin? – zapytałem. 

                                                 
537 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXXIII–XXXIV. 
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– Będziemy się bić. 

– Odłóżcie, panowie, ruchy wolnościowe do jutra – powiedziałem. – Dziś wieczorem jestem 

zaproszony na imieniny do Kropki Minkiewiczowej. Nie mogę nawalić. 

I poszedłem dalej. [UW5 74] 

Hłasko, przy swoich dążeniach autokreacyjnych pragnący jednocześnie głosić prawdę 

o sobie i o znanej mu rzeczywistości, uchylał się od jednobiegunowego wyboru poprzez 

„prawdziwe zmyślanie” historii, takich jak te przywołane wyżej. W opisanej przez siebie teorii 

łączył prawdę ze zmyśleniem i ogłosił ten fakt jako odkrycie538, choć nie wydaje się niczym 

nadzwyczajnym konstruowanie fikcji dla ewokowania znaczeń przywołujących to, co realne, 

autentyczne, tak bowiem zasadniczo działa literatura. Spośród innych strategii obieranych 

przez współczesnych Hłasce polskich pisarzy koncepcję „prawdziwego zmyślenia” może 

zapewne wyróżniać szczególne wyeksponowanie owej „prawdziwości” – jej wrażenie jest 

rzeczywiście silnie odczuwane przy lekturze, nawet w sytuacjach, kiedy wiadomo, że obcuje 

się z przekazem całkowicie fikcyjnym. Poza tym, co warto podkreślić, tę technikę twórczą 

stosował Hłasko wyjątkowo szeroko, także do kreowania własnego wizerunku i biografii. Tym 

samym „prawdziwe zmyślenie” wykraczało poza ramy literatury, dotykając egzystencji; to być 

może uczyniło koncepcję autora Pięknych, dwudziestoletnich bardziej doniosłą, a jej 

oryginalność – bardziej wiarygodną. 

Zmyślenie proponowane przez Hłaskę jako zasada twórcza miało też charakter 

ostentacyjny, co niekiedy aż nadto wyraźnie kontrastuje z dojmującym wrażeniem autentyzmu 

jego prozy: 

[…] pisarz bez cienia zażenowania przyznał się do swojej skłonności do zmyśleń, dzięki 

czemu wprowadził dodatkowy element niepewności – i podważywszy autentyczność wszystkich 

wcześniejszych deklaracji – podjął grę z czytelnikiem. Tutaj rysuje się kolejny p a r a d o k s  

a u t o b i o g r a f i z u j ą c e j  p r o z y  H ł a s k i : z jednej strony pisarz wyczulał czytelnika na 

kłamstwa, przekoloryzowania i mistyfikacje, z drugiej zaś głęboko pragnął zaufania 

i akceptacji539. 

Czy jednak nie taka właśnie postawa wpisywała się w jego koncepcję prawdy literackiej? 

Hłasko wyznawał zasadę, że do napisania poruszającej opowieści nie wystarcza zestawienie 

kilku autentycznych zdarzeń540; w Pięknych, dwudziestoletnich wykładał ten pogląd na 

przykładzie Cmentarzy, o czym przyjdzie jeszcze wspomnieć. 

Koncepcję „prawdziwego zmyślenia” opracowywał pisarz do samego końca. 

W dziełach z późnego okresu jego twórczości stanowi ona zarówno zagadnienie samo w sobie 

poddawane dyskusji, jak i strategię narracyjną. Pierwszy z przypadków realizuje się 

                                                 
538 Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 73. 
539 Tamże, s. 75. 
540 Zob. tamże, s. 74. 
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w swoistych „metanarracjach” Hłaski. Na przykład w utworze Opowiem wam o Esther, gdzie 

główny bohater męski prowadzi dialog na temat ludzkich doświadczeń w taki sposób, jakby 

dyskutował nad scenariuszem melodramatu. W ten sposób cynicznie dystansuje się od 

opowiadanej historii, skupiając się jedynie na sposobie jej opowiadania. Zupełnie nie dba o to, 

co Esther ma mu do zakomunikowania – jest bowiem przekonany, że wszystko to jest 

kłamstwem i nie warto wierzyć w żadne słowo, jedyną więc wartość tej opowieści dostrzega 

w jej walorach konstrukcyjnych. 

– Mój chłopak zginął – powiedziała. – A ja potem już nigdy nie kochałam innego. 

– Piękna historia… – powiedziałem. – Kiedy byłam młoda, miałam chłopaka, który zginął, 

i nigdy już potem, i tak dalej. Mnóstwo takich historii w życiu słyszałem. 

– Nie wierzysz w to? 

– Powiedziałem ci: historia jest dobra. Możesz ją opowiadać i zawsze będą ci wierzyć. 

Musisz tylko dodać, że ten człowiek walczył o najświętsze sprawy świata albo coś w tym 

rodzaju. To tylko parę słów więcej, a lepiej brzmi. I co się z nim stało? 

– Zabili go na granicy syryjskiej. 

– To jest do niczego – powiedziałem. – W końcu latał z karabinem po polu, strzelał do innych 

i zginął jak mężczyzna. Zmień. Niech to będzie wypadek samochodowy. Wtedy będziesz miała 

bezsens śmierci i to jest właśnie tym, z czym nie możesz się pogodzić. [UW1 477] 

Ostatnia uwaga jest szczególnie charakterystyczna dla strategii „prawdziwego zmyślenia”. 

Można zakładać, że fakty przywołane w opowieści są tak naprawdę fikcyjne, ale mimo to wciąż 

ewokują realne jakości. Nieważne okazuje się to, jak zginął chłopak Esther – liczy się poczucie 

straty i świadomość bezsensu jego śmierci; to należy oddać w pierwszej kolejności, 

opowiadając jego historię. Hłasko zwodzi jednak odbiorcę. Dalsza część dialogu unieważnia 

dopiero co poczynione założenia, przy zachowaniu jednak tej samej optyki metanarracyjnej: 

– To wszystko nieprawda, co ci powiedziałam. Nigdy nie miałam takiego chłopaka. 

– To już brzmi lepiej. Tylko o tym mów oczywiście na końcu. Tęsknota za miłością. Pustka. 

Nowocześniej. [UW1 477] 

Opowiadanie „świetnych historii” stanowiło jedną z namiętności Hłaski. Śledząc 

metanarracyjny dyskurs w jego prozie można odnieść wrażenie, że autor wystawia na próbę 

kolejne pomysły fabularne, szukając perfekcyjnej formuły konstruowania opowieści. 

W dialogu między bohaterami rozważa niejako sam przed sobą za i przeciw poszczególnych 

koncepcji prowadzenia narracji, a niekiedy nawet zdaje się pokrzepiać w sobie poczucie 

twórczego samozadowolenia poprzez słowa pochwały padające między bohaterami: 

– […] Pan po prostu jechał za szybko przez zakręt i pańskiego pomocnika diabli wzięli. 

Prawda? 

– I nic jak tylko prawda – rzekłem. 

– Dobrze. 

– Co dobrze? 

– Że pan tak potrafi kłamać. 

– Ale czy zwrócił pan uwagę, jak szczerze patrzyłem panu przy tym w oczy i jak smutny 

stawał się mój głos? 

– Tak. Bardzo dobrze. […] Pan to świetnie opowiedział. [SCP 55–56] 
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Z pewnością nieprzypadkowo główny bohater Sowy, córki piekarza zajmuje się pisaniem. 

Bycie twórcą narracji oznacza u Hłaski atrybut władzy nad rzeczywistością. Jest to ekwiwalent 

mocy wpływania na cudzy los – stawiania innych w relacji zależności od samego siebie. 

Zagadnienie to eksploatuje pisarz w Drugim zabiciu psa i Nawróconym w Jaffie. 

Konstruowanie fikcji stanowi rację bytu głównych bohaterów obydwu utworów – oszustów, 

którzy przez zmyślanie fabuł i wcielanie się w określone role zdobywają pieniądze na życie. 

Rozdzielenie funkcji aktora i reżysera w tym osobliwym widowisku wywołuje dysproporcje 

między postaciami. Jeden z bohaterów, przygotowując dla drugiego scenariusz do odegrania, 

niejako stwarza na nowo tożsamość tamtego; świadom tej zależności, nosi w sobie poczucie 

wyższości: 

– […] Czasami budzę się w nocy i duszę się ze śmiechu, kiedy pomyślę o tych wszystkich, 

którym mówisz o miłości i o tym życiu, które razem zaczniecie. I żadna z nich się nigdy nie 

dowie, że te wszystkie teksty wymyślił stary, gruby Żyd, który ma obustronną przepuklinę 

i któremu niedobrze jest nawet po poziomkach ze śmietaną. A tym starym Żydem jestem ja. Ty 

to wszystko robisz, a ja leżę sobie spokojnie w łóżku i czekam tego momentu, kiedy zainkasujesz 

forsę i szepcąc najświętsze słowa, oddalisz się w sobie tylko wiadomym kierunku. Nie, synu. 

Nie jestem żaden loser. To ja wymyśliłem ciebie i ten cały teatr. [UW3 496] 

Jakby na potwierdzenie, w Drugim zabiciu psa władza Roberta nad rzeczywistością zaczyna 

z rozwojem akcji wykraczać poza uknutą przez głównych bohaterów intrygę. Narrator powieści 

włącza czytelnika do metanarracyjnej gry, gdy słowo reżysera-oszusta okazuje się nosić 

znamiona mowy magicznej, kształtującej nieuwzględnione w scenariuszu elementy świata 

realnego:  

– Żal mi tego psa – powiedziałem. 

– Nie myśl o tym. 

– I jej mi też żal – powiedziałem. – Wszystkich mi ich żal. Powiedz temu psu, żeby odszedł 

ode mnie. 

– Odejdź od niego – powiedział Robert do psa. I pies odszedł. [UW3 519] 

Jako kształtująca utwór strategia narracyjna „prawdziwe zmyślenie” dominuje 

szczególnie w Opowiem wam o Esther i Sowie, córce piekarza. Opowiadanie izraelskie składa 

się z dwóch równolegle biegnących narracji; obydwie dotyczą miłości bohatera-narratora do 

prostytutki, z tym że jedna toczy się w czasie rzeczywistym, druga zaś przybiera kształt 

odległego wspomnienia o tragicznie zakończonej namiętności. Obie stopniowo oddalają się od 

siebie, co stwarza wreszcie wrażenie, że niewymieniona z imienia główna bohaterka narracji 

przebiegającej współcześnie i przywoływana w reminiscencjach Esther to dwie różne osoby. 

Zakończenie opowiadania zupełnie jednak zmienia sposób jego odczytania: „Nie, Esther – 

powiedziałem. – Jestem już zmęczony. Przez cały dzień staram się wymyślić jakąś historię 

o tobie i o dziecku, które mógłbym mieć z tobą. Ale nic z tego nie wychodzi” (UW1 485). Owo 
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quasi-wspomnienie jest więc opowieścią alternatywną wobec określonej w utworze 

rzeczywistości, świadczącą o ustosunkowaniu narratora do owej rzeczywistości, w której żyje 

u boku „prawdziwej” Esther. Przebieg wymyślonej przez bohatera opowieści oraz fakt, że 

ostatecznie „nic z tego nie wychodzi”, to czynniki, za sprawą których spomiędzy 

niejednoznaczności przezierają cząstki prawdy o trudnościach i niepokojach ciążących na 

mężczyźnie uwikłanym w relację z kobietą. 

Narracje równoległe prowadzi Hłasko również w Sowie, córce piekarza, gdzie podobnie 

jedna obiera bieg współczesny, a druga wspomnieniowy. Nie następuje jednak falsyfikacja 

przywoływanych reminiscencji, uzupełniają one raczej i pogłębiają narrację główną – i to 

właśnie w jej obrębie zachodzi „prawdziwe zmyślenie”. Można powiedzieć, że u schyłku 

swojej twórczości pisarz maksymalnie rozwinął tę strategię, implementując ją do powieści na 

kilka różnych sposobów. Z jednej strony romans protagonisty z Barbarą oraz późniejsze 

samobójstwo jej i Jana stanowią odbicie zdarzeń opisanych wcześniej przez głównego bohatera 

w opowiadaniu; realia niejako podążają tu za fikcją. Z drugiej natomiast „zmyślenie” służy 

oswojeniu prawdziwych zdarzeń, jak we wspomnieniach rozmówcy z pociągu, dopiero co 

zwolnionego z politycznej odsiadki. Mężczyzna opowiada historię mężczyzny, któremu 

w zamian za darowanie życia kazano wykonać wyrok śmierci na współwięźniu; gdy zostaje 

zdemaskowany jako bohater tej opowieści, nie zapiera się tego. Nie podejmuje też jawnie 

własnej obrony, której dokonał uprzednio, wyłożywszy racje anonimowego skazańca 

w pobrzmiewającej rozpaczą racjonalizacji: „Był przecież człowiekiem niewinnym. A tamtego 

już nic nie mogło ocalić, gdyż prezydent odrzucił jego prośbę o łaskę. Był już tak czy owak 

martwy. A ten drugi więzień mógł uratować swoje życie. Raz jeszcze powtarzam, że był 

zupełnie niewinny” (SCP 21). 

Przejęcie cudzej tożsamości następuje w znacznie bardziej zaawansowanym stopniu 

w działaniu głównego bohatera, który zajmuje miejsce skazanego w procesie politycznym męża 

Weroniki. Nie tylko zaczyna jeździć samochodem majora i żyć u boku jego żony, ale wprost 

wciela się w jego postać. Symboliczne jest zdarzenie na moście, gdzie niejako odegrana zostaje 

scena zapoznania Weroniki z przyszłym mężem. Bohater przedstawia się jego imieniem: 

„Nazywam się Rackmann. Edward Rackmann […]” (SCP 98) i od tej pory całkowicie 

przyjmuje rolę majora – nawet do tego stopnia, że zaczyna spodziewać się denuncjacji 

i przygotowywać się do aresztowania. Znana z Cmentarzy atmosfera politycznego terroru 

również i w Sowie, córce piekarza przenika tło wydarzeń, choć nie w sposób równie totalny, 

a poprzez nagromadzenie odniesień, relacji świadków czy nawet szczątkowej projekcji manii 

prześladowczej. Ekspozycja punktu widzenia majora Rackmanna, choć niejako „zapożyczona” 
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– a właściwie zawłaszczona przez bohatera-aktora – pozwala na wprowadzenie do powieści 

wielu takich elementów i w efekcie na kreację autorskiej prawdy o życiu w rzeczywistości 

politycznego zniewolenia. 

Piotr Weiser zwraca uwagę na jeszcze jeden interesujący zabieg Hłaski, w ramach 

którego konstruuje pisarz sytuację narracyjną o łatwo dostrzegalnej fikcyjności. Krytyk pochyla 

się nad językową stroną Nawróconego w Jaffie, dostrzegając celowe lapsusy w stylu 

wypowiedzi zarówno bohaterów, jak i samego narratora: 

Kiedy po angielsku zaproponował piwo misjonarzowi, napotkał jego ciekawy wzrok, ów 

fakt podkreślając takim okrągłym zdaniem: „Spojrzał na mnie. Tak się mówi po polsku, 

powinienem powiedzieć: podniósł na mnie oczy”. Gdy zauważył stylistyczną pomyłkę – 

nadwiślańską kalkę zamiast wyspiarskiego ducha – swą gramatykę skorygował natychmiast. 

Korekta językowa pokazuje zarazem jakiś zapętlony kamuflaż Hłaski. Jakby angielski był 

udawany totalnie. W słowach dialogów i w myślach narratora. Polski jednak udaje każdą wersję: 

i połamaną, i poprawną541. 

Celne spostrzeżenie. Język angielski nie stanowił naturalnej mowy ani dla Żydów, ani dla 

Polaków, Rosjan czy Niemców przybyłych do Izraela, co Hłasko subtelnie zasygnalizował. 

Wszyscy komunikowali się ze sobą za pomocą mowy w pewnej mierze „udawanej”. Narrator 

poprawiający sam siebie może również nieść świadectwo autorskiego zagubienia w tym 

wieloetnicznym świecie i zarazem stawiać pytanie o status tożsamościowy migranta. 

3. Bohaterowie na tropie wartości 

Antybohater w obliczu klęski 

Już w początkach twórczości Hłasko umieścił swoich bohaterów w szczególnej sytuacji 

aksjologicznej, skazując ich wrażliwą i sentymentalną moralność na z góry przegraną 

konfrontację z innymi ludźmi oraz z obiektywną rzeczywistością542. Wszelkie ich nadzieje 

zgasił w zarodku, sprowadzając na nich klęskę, zanim jeszcze dane im było podjąć równą walkę 

o najistotniejsze dla nich wartości. 

Sentymentalni bohaterowie Hłaski są więc niejako skazani na klęskę, żyją bowiem 

w świecie, w którym zniknęły lub uległy deformacji nie tylko preferowane przez socrealizm 

wartości społeczne, ale także – a raczej przede wszystkim – najbardziej elementarne wartości 

indywidualne i etyczne. […] W tym świecie nie jest możliwa ani wiara, ani nadzieja, ani miłość; 

młodość, wrażliwość i niewinność czynią człowieka jeszcze bardziej bezbronnym wobec 

                                                 
541 P. Weiser, dz. cyt., s. 50. 
542 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXVII. 
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brutalnego świata; poszukiwania wartości są bezskuteczne, a rozczarowania i życiowe klęski nie 

rodzą zrozumienia, współczucia i chęci pomocy, lecz cynizm, okrucieństwo i egoizm543. 

W niniejszym podrozdziale omówione zostaną działania bohaterów, które wbrew 

przywołanemu osądowi doprowadzają ich do przynajmniej namiastki pożądanej wartości. Nie 

może być rzecz jasna mowy o wartościach pojmowanych w sposób tak czysty i naiwny, jak 

czyniły to postaci z najwcześniejszych opowiadań Hłaski. Ta hierarchia aksjologiczna będzie 

zdeformowana i pełna pustych miejsc, a drogi ku niej kręte i nieraz zupełnie nieoczywiste. Tak 

samo więc i na poniższych refleksjach analitycznych położony zostanie większy niż dotychczas 

nacisk interpretacyjny. 

Ponieważ Hłasko usunął zdecydowanie ze świata swojej prozy fabularny koncept 

zmierzania ku dobru, dążenia jego bohaterów tracą wymiar heroiczny. Po młodzieńczym 

rozczarowaniu protagonista pisarza staje się zgorzkniałym cynikiem, którego zadaniem jest 

walka o utrzymanie swojego minimum egzystencji; sprawy takie jak honor czy godność 

człowieka, nie mówiąc o ważkich problemach dziejowych, sytuują się już poza horyzontem 

jego zainteresowań. Nawet jednak obraz młodego idealisty doczekał się ostatecznie korekty na 

kartach Sowy, córki piekarza: „Spędzić II wojnę światową w poprawczaku za przestępstwo 

kryminalne po niezbyt udanej wyprawie na dziwki – czy może być coś bardziej 

nieheroicznego?”544. Zresztą powieść ta prowokacyjnie odziera z heroizmu nie tylko głównego 

bohatera, ale – poprzez ekscentryczną postać Wuja Józefa czy wątek komunistycznych 

więźniów politycznych, trochę absurdalny, a trochę wzbudzający pożałowanie – całą rodzimą, 

tradycyjnie bogoojczyźnianą, narrację martyrologiczną545. 

Wracając jednak do całościowej oceny dorobku Hłaski, poza socrealistycznie 

sportretowanym męczeństwem Stefana Kamińskiego trudno doszukać się tu bohaterstwa. 

Najbardziej charakterystyczne figury oraz przyjmowane przez nie postawy wpisują się 

w teoretyczne ramy pojęcia wręcz przeciwstawnego, jakim jest antybohater546. Trud 

zdefiniowania i sproblematyzowania tej kategorii podjął Michał Januszkiewicz. Według 

badacza 

[…] antybohater jest outsiderem – postacią pozostającą w szczególnym konflikcie 

z przyjętymi potocznie normami i formami życia społecznego, kwestionującą je i uzasadniającą 

tę swoją postawę w sposób refleksyjny. […] antybohater nie jest po prostu pozbawionym 

                                                 
543 Tamże, s. XXV–XXVIII. 
544 K. Sobczak, Trochę o wierzbach, coś o szwoleżerach, czyli chodzi o pozory dramatyzmu. Wojna, dzieciństwo 

i literatura, [w:] „Sto metrów asfaltu”…, dz. cyt., s. 238. 
545 Zob. tamże, s. 238–242, 246. 
546 Pojęcie ukute przez Fiodora Dostojewskiego na kartach Notatek z podziemia. Zob. M. Januszkiewicz, 

W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęcie antropologii literatury, „Teksty Drugie” 2010, nr 3, s. 66. 

Sam autor szkicu wskazuje, że w Polsce postać antybohatera doszła do głosu m.in. w twórczości pokolenia 1956, 

w tym u Hłaski. Zob. tamże, s. 68. 
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wszelkich zasad łajdakiem czy nikczemnikiem. […] jeżeli antybohater jest antyheroiczny, to ów 

heroizm okazuje się nie tylko po prostu negowany, ale i afirmowany. Brak cech heroicznych 

ujawnia w tym przypadku tęsknotę do heroizmu; podważanie ogólnie przyjętych zasad 

moralnych ukazuje zarazem tęsknotę za tymi zasadami. Jako człowiek świadomy 

i samoświadomy antybohater odkrywa jedynie iluzyjność czy fikcjonalność porządku 

społecznego, obnaża jego niestabilność, nietrwałość i zakłamanie. Jest nihilistą – owszem. Ale 

właśnie z tego powodu jest również – moralistą. Dostrzegając abstrakcję skodyfikowanych 

systemów etycznych – formułuje moralność, opierającą się na wrażliwości i elementarnych 

ludzkich uczuciach. Ta moralność to wyraz spotkania z światem zmiennym i pozbawionym 

fundamentów, z drugim człowiekiem jako istotą efemeryczną, słabą, cierpiącą547. 

Tak zdefiniowany antybohater jest niemal wzorcowym protagonistą Hłaski. Z zastrzeżeniem 

jednak, że mowa tu konkretnie o jednym spośród wyodrębnionych przez Januszkiewicza 

modeli antybohatera romantycznego – „odwróconym idealiście”, pożądającym ideałów, lecz 

jednocześnie mającym „świadomość daremności tego pożądania”548. I z tą jeszcze różnicą, że 

w świecie autora Pierwszego kroku w chmurach moralność oparta na wrażliwości 

i elementarnych ludzkich uczuciach niezmiennie wiedzie ku katastrofie. W obliczu takiej klęski 

rozczarowanym antybohaterom pozostaje już tylko nihilizm, skłaniający ich do ucieczki, 

wędrówki lub kontestacji – aby zachować resztki tożsamości – bądź skutkujący przybieraniem 

póz i wcielaniem się w obce role – aby kosztem własnej tożsamości ocalić byt. Obydwa typy 

działań doczekają się wkrótce bardziej wnikliwego omówienia, tymczasem warto nakreślić 

jeszcze nieco szerzej sytuację fabularną, w jakiej znajdują się antybohaterowie Hłaski. 

Upadek miłości 

W podróży przez zgrzebną, wrogą człowiekowi rzeczywistość punkt wyjścia stanowi 

u Hłaski moment, kiedy bohater znajduje się w stanie „czystym” i dopiero „[…] zostanie przez 

tak opisaną rzeczywistość zdradzony”549. Podstawą światopoglądu postaci w tym stadium 

rozwoju stanowi niezachwiana wiara w miłość. W opowiadaniu Pamiętasz, Wanda wyraża się 

ona najmocniej i najbardziej naiwnie; późniejsze utwory z okresu krajowego stanowią zapis 

postępującego rozczarowania. Wydaje się, że antybohatera Hłaski w znacznej mierze 

ukształtowało właśnie doświadczenie nieszczęśliwej miłości, sugestywnie oddane 

w omawianych już tekstach: Pierwszy krok w chmurach, Odlatujemy w niebo, Najświętsze 

słowa naszego życia. Nawet w ostatnim z opowiadań, choć silnie ewokuje ono rozczarowanie, 

nie następuje jeszcze ostateczny rozbrat Hłaski z młodzieńczymi ideałami. Wprawdzie 

całkowicie fasadowe okazuje się uczucie, jakim główny bohater został obdarzony przez 

                                                 
547 Tamże, s. 63. 
548 Tamże, s. 65. 
549 I. Kurz, dz. cyt., s. 65. 
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kobietę, ale ta jednostkowa tragedia nie oznacza przecież, że na świecie nie ma prawdziwej 

miłości. Młody Hłasko wciąż wierzy, że szczere i czyste uczucie może zaistnieć – i że to właśnie 

ono ma moc ocalającą dla młodego człowieka znajdującego się na życiowym rozdrożu: „On 

sobie musi znaleźć jakąś dziewczynę, żeby go pokochała, żeby mu powiedziała coś dobrego, 

coś świętego. Jak Boga kocham, że mu jest potrzebna taka dziewczyna. Pomóżcie mu” 

(BN 168). 

Wizja przedstawiona w Ósmym dniu tygodnia nasączona jest jednak jeszcze większą 

dawką goryczy. „To wiek dwudziesty, Agnieszka: Izolda mieszka w burdelu, a Tristan pije 

z sutenerami na rogu” [UW2 24], „Dzisiaj nie śpi się z kobietami dla przyjemności, ale dlatego, 

żeby opowiadać o tym kolegom” [UW2 56] – głosi nieszczęśliwie zakochany Grzegorz. 

Rozwój relacji Piotra z Agnieszką i jej absurdalny koniec utrwalają tylko poczucie tragizmu 

i wrażenie beznadziejności wszelkich starań o ocalenie miłości. W Następnym do raju 

natomiast uczucie między dwojgiem ludzi – zresztą fasadowe – stanowi już tylko instrument 

do realizacji partykularnych interesów Wandy, pragnącej uciec z górskiej bazy transportowej. 

Jak wspomniano już w niniejszej pracy, gry, pozy i walka między mężczyzną a kobietą to 

główne składowe emigracyjnych przedstawień relacji damsko-męskich. Nawet jednak 

cyniczny, unikający emocjonalnego zaangażowania mężczyzna daje się ponownie oszukać 

kobiecie, a powtórzenie schematu emocjonalnego rozczarowania nosi znamiona tragicznego 

determinizmu. Tak dzieje się w opowiadaniu W dzień śmierci Jego, którego główny bohater 

żyje w związku z prostytutką, co już samo w sobie stanowi pokłosie redukcji jego oczekiwań 

wobec życia. Tyrada Ewy brutalnie obnaża powszechność dewaluacji erotycznych uczuć: 

– Boisz się żyć z kurwą – powiedziała – bo ci się zdaje, że możesz kiedyś mieć coś lepszego. 

Ale to nieprawda. Nie będziesz miał innej. Wszystkie są kurwami i wy wszyscy jesteście 

klientami. To jest miłość. Ale ty nie będziesz klientem. Będziesz alfonsem. A zresztą co ci za 

różnica. [UW1 431] 

W świecie po upadku miłości wciąż jednak trwa poszukiwanie resztek wartości, których 

bohater Hłaski stara się kurczowo trzymać. Tu leży przyczyna charakterystycznej redukcji 

aksjologicznej w emigracyjnych obrazach miłości, gdzie ostatnią ostoją najgłębszej 

prywatności – określanej mianem sfery „najświętszych spraw” – pozostaje cielesność, którą 

jako jedyną cenną własność ofiarować można jeszcze drugiemu człowiekowi, jak również 

otrzymać od drugiego. Poczucie obcowania z być może ostateczną granicą wartości uświęca 

nawet czysto erotyczną cielesność, pozbawioną wymiaru duchowego czy idealistycznych 

wyobrażeń miłości – tak, że z obawy przed naruszeniem tej ostatniej z cennych rzeczy nie 

powinno się o niej nawet mówić, aby nie pogrążyć jej w banałach. Głęboko świadoma tego 
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stanu może być nawet kobieta, którą Hłasko tak przecież pogardza; w Brudnych czynach 

kluczowa konstatacja aksjologiczna przewija się w rozmyślaniach Katarzyny: 

Więc to się tylko liczy. To, o czym ten biedak nie chciał powiedzieć tamtemu, i to, co tamten 

chciał od niego usłyszeć. Nie chciał, ale nie wiedział, że tego po prostu nie potrafi; że nie 

potrafiłby tego opowiedzieć, gdyby nawet naprawdę jego życie od tego zależało. Ani on, ani ja, 

ani nikt. I dobrze, że tak jest; że istnieje jakaś ochrona w tej jednej tylko sprawie; i że to, co jest 

najprostsze, jest nie do przekazania, nie do utrwalenia, ale i nie do zapomnienia. I że mają rację 

te dziewczyny sklepowe, te katolickie kucharki i narzeczone żołnierzy, które po pierwszej nocy 

mówią do nich: Oddałam ci to, co miałam najświętszego. Tylko one mają rację; i może jeszcze 

te prostytutki, które mają po dwudziestu mężczyzn dziennie, ale nie pozwalają się całować 

nikomu, jedynie własnemu alfonsowi, który siedzi na rogu i gra w karty, i który źle się czuje. 

[UW3 337–338] 

Ograniczenie sfery „świętych spraw” do intymnie przeżywanej cielesności, szczególnie gdy 

cielesność ta i tak jest przedmiotem erotycznego nadużycia w akcie nierządu, skutkuje 

oparciem relacji między dwojgiem ludzi na osobliwych zasadach: „Już nie chodziło o nic, tylko 

o to, aby być pierwszym tego dnia. Taka była między nami umowa i to mi Ewa przysięgła 

w pewnym burdelu, naszego pierwszego dnia […]” (UW1 429). Nawet cyniczny bohater prozy 

emigracyjnej powiela znany z twórczości krajowej mechanizm obdarzania kobiety zaufaniem. 

W konsekwencji powtórzeniu ulega również schemat zwieńczony tragicznym rozpoznaniem 

prawdy: 

– Tak nigdy nie było – powiedziała patrząc na mnie swymi ponurymi oczami. – Zawsze już 

ktoś był przed tobą. I dzisiaj też. […] Nie daj się okłamywać tak głupio. 

Zwinąłem się: trafiła celnie. Mogła mi tego zaoszczędzić. Człowiek zawsze rozumie je 

wtedy, kiedy odchodzą już naprawdę. [UW1 454] 

Jeśli bohater o porównywalnym bagażu doświadczeń – rozczarowany miłością aż do 

cynicznego ekstremum – wciąż pozwala się „okłamywać tak głupio”, najwyraźniej kieruje nim 

pewna siła fatalna, zamykająca jego egzystencję w tragicznym cyklu. Przez swoją naiwność 

mężczyzna stale ryzykuje kolejnymi rozczarowaniami. Za bezpośrednią przyczynę jego 

niepowodzeń uznać jednak należy nie tyle nieumiejętność wnioskowania z przykrych 

doświadczeń, ile bezwzględne prawa otaczającej go rzeczywistości. On sam pragnie tylko 

namiastki wartości ocalającej jego człowieczeństwo, czego świat zewnętrzny mu nie oferuje. 

Mógłby się z tym pogodzić nihilista, którym jednak protagonista Hłaski nie jest. Nawet więc 

jeśli tę nieracjonalną może pogoń za nieuchwytną wartością da się rozpatrywać w kategoriach 

winy – albo nawet swoistego „grzechu pierworodnego” bohatera – należy jednocześnie uznać, 

iż jest to postawa z humanistycznego punktu widzenia konieczna. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że w powieściach izraelskich pojawia się też ruch 

w przeciwną stronę. W Drugim zabiciu psa i Nawróconym w Jaffie sprawy „święte”, czyli 

związane z intymnością, stają się kapitałem wykorzystywanym przez oszustów 
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matrymonialnych. Drugi z utworów ukazuje zresztą intrygę angażującą nie tylko zafałszowaną 

namiętność mężczyzny do kobiety, ale również udawaną konwersję Żyda na katolicyzm. 

Oszustwo dokonuje się jednocześnie w sferach erotycznej i religijnej, obydwie zaś noszą 

atrybut świętości – pierwsza w wyniku partykularnego wyboru aksjologicznego pisarza, dla 

drugiej jest to uświęcona tradycją konotacja kulturowa. Ostatecznie „święte” w wymienionych 

powieściach zostaje zdewaluowane do poziomu niewystarczającego nawet na ocalenie 

człowieczeństwa. Może ratować jedynie resztki egzystencji, jako źródło środków finansowych 

zapewniających przetrwanie. 

Interesujące obrazy klęski miłości przynoszą dwa opowiadania odrębne od większości 

emigracyjnych narracji Hłaski: Miesiąc Matki Boskiej i Szukając gwiazd. Jak w twórczości 

krajowej, powraca tu kontekst historyczny, ale z istotnym novum w postaci osadzenia akcji 

w realiach okupowanej przez Niemców Polski. Wojna stanowi czynnik, który zupełnie odbiera 

młodym ludziom szansę na szczęśliwy rozwój miłości; jednocześnie prowokuje do refleksji 

nad złożonymi zagadnieniami etycznymi. Bohaterka Miesiąca Matki Boskiej, mimo gróźb ze 

strony konspiratorów, podtrzymuje związek z Niemcem. Jej miłość jawi się jako uczucie 

szczere i prawdziwe, ale ostatecznie musi zostać brutalnie ukarana za kolaborację z okupantem. 

W konflikt wartości zaangażował tu Hłasko problem natury moralnej, bowiem miłość oznacza 

paradoksalnie zdradę innych wartości, dotyczących wprawdzie nie jednostki, a zbiorowości, 

ale mających wysoki status, jak godność czy honor. Jest to inne oblicze tej samej tragiczności, 

której doświadczają bohaterowie Pierwszego kroku w chmurach. Hłasko kreśli trudny do 

rozwikłania dylemat moralny, pokazując, że miłość może zrodzić się nawet tam, gdzie 

z etycznego punktu widzenia raczej nie powinna w ogóle zaistnieć. Łatwo da się wyczuć, że 

opowiada się przeciwko niszczeniu również takiej realizacji miłości: 

– To dlatego, że nic jeszcze nie rozumiecie i że nawet nie wiecie, jak to jest, kiedy kocha się 

mężczyznę, i wtedy ważne jest tylko to, że on jest mężczyzną, tylko mężczyzną. I nie mundur, 

który on nosi. Ale wy jesteście tylko dziećmi, którym dano się pobawić bronią, zanim zginą. 

I nie możecie wiedzieć o tym, że teraz, w czasie wojny miłość jest więcej warta niż kiedy indziej. 

Każda miłość. [UW1 388] 

Motyw młodzieńczej miłości skazanej na klęskę w wojennych realiach rozwija Hłasko 

w innym opowiadaniu z 1962 roku, noszącym tytuł Szukając gwiazd. W stosunku do większości 

utworów pisarza zaskakuje tutaj wiek postaci – główny bohater ma dziewięć lat, a jego 

wybranka pochodząca z żydowskiego domu osiem. Tragiczność zarysowanej w tekście sytuacji 

wynika z realiów okupacji: zagłada ciąży nad rodziną Ewy niczym fatum i bardzo szybko staje 

się faktem, zaś wszyscy sąsiedzi zostają zmuszeni przez Niemców do oglądania egzekucji. 

Szukając gwiazd to opowiadanie dużo mniej znane niż utwory z debiutanckiego zbioru Hłaski, 
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nieustępujące jednak tamtym, jeśli chodzi o dramatyzm przeżyć jednostki. Ciężar tragicznego 

doświadczenia został złagodzony jedynie o tyle, że chłopiec oglądający śmierć swojej 

pierwszej, najsilniejszej – i, jak wierzy: jedynej – miłości wciąż jeszcze pozostaje daleki od 

erotycznej inicjacji i przychodzącej wraz z nią bolesnej dojrzałości „dwudziestoletnich”. 

W jego przeżyciu tragiczność łączy się jeszcze z naiwnością: „Płakał jednak od czasu do czasu; 

wtedy właśnie, kiedy przypominał sobie, że nigdy już nie będzie mógł mieć żony i dzieci, bo 

przysiągł już wierność; i że zakochany jest przecież na całe życie” [UW1 399]. 

Według Joanny Pyszny „miłość zawsze i wszędzie ponosi klęskę, bo jeśli nie zniszczą 

jej inni ludzie, to dokona tego obiektywna rzeczywistość, oferująca zakochanym tylko 

bezdomność, beznadzieję i obezwładniającą mizerię codziennego bytowania […]”550. Jest to, 

zdaje się, pogląd często głoszony w odniesieniu do twórczości Marka Hłaski. Opisuje stan, 

w jakim jego bohaterowie są, znajdą się albo już dawno byli – w skali całego dorobku pisarza 

miejsce to stanowi zaś punkt wyjścia do aksjologicznych poszukiwań. Wśród wzorców 

osobowościowych pogrążonych zwykle w tym stanie jednym z najbardziej 

charakterystycznych, oprócz opisywanego już cynika-egoisty, jest loser. 

Chroniczni „przegrywacze” 

Mianem tym określa się antybohatera prozy emigracyjnej Hłaski, przyjmującego rolę 

na poły tragiczną, na poły komiczną. W postawie losera – w autorskim spolszczeniu: 

„przegrywacza” – chroniczne rozczarowanie i fatalizm ścierają się z niezażegnanymi wciąż 

refleksami nadziei, która ostatecznie popycha postać ku kolejnej klęsce. Loser jest mężczyzną, 

który nosi w pamięci uraz do kobiet spowodowany nieszczęśliwą miłością; to właśnie dążenia 

związane ze sferą erotyczno-emocjonalną ściągają na niego kolejne problemy. Jednocześnie 

bohater zakłada maskę niewzruszonego niepowodzeniami cynika, pod którą nieudolnie skrywa 

niezaspokojone namiętności. Hłasko samego siebie nazwał loserem; w Pięknych, 

dwudziestoletnich opisał sytuację, w której miał rzekomo „przegrać życie”: 

Wstyd: mamy już swoje trzydzieści parę lat, a jedyny nasz majątek osobisty to maszynka 

do golenia, którą dostaliśmy po wybraniu azylu od narodu amerykańskiego. Jesteśmy tym, co 

nazywa się tak pięknie po angielsku loser, czyli przegrywacz. Pisarz może bez trudu wymyślić 

sytuację, w której przegrał życie: pracował przez rok dla wielkiego reżysera z Hollywood; od 

tego zależała jego przyszłość; reżyser stał się jego najbliższym przyjacielem; jednak żona 

reżysera-milionera zakochała się w nim i dostaliśmy kopa w tyłek. [UW5 113–114] 

                                                 
550 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXVI. 
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Bez względu na to, jakie były faktyczne przyczyny fiaska w Hollywood, Hłasko dotkliwie 

odczuł tę porażkę. Przekreślone zostały jego szanse na zawodową stabilizację; wciąż musiał 

utrzymywać się z ciężkich prac dorywczych bądź pozostawać „na utrzymaniu żony” 

(UW5 114). Lata sześćdziesiąte przyniosły zresztą pisarzowi wiele niepowodzeń, które nie 

mogły pozostać bez wpływu na jego samoocenę – i tu być może tkwi przyczyna ekspansji 

postaci losera w końcowej fazie twórczości Hłaski. Główny bohater i zarazem 

pierwszoosobowy narrator powieści Drugie zabiciu psa określa tym mianem samego siebie, 

wskazując na fatalizm ciążący nad jego egzystencją. Dla niego bycie „przegrywaczem” 

również nie ogranicza się do sfery erotycznej; „loser to taki facet, który ciągle przegrywa” 

(UW3 495) – także w życiu zawodowym i w kwestii utrzymania materialnych podstaw bytu. 

Loser pojawia się też na kartach Listów z Ameryki. Bohater realizujący ów wzorzec to 

zwyczajny przedstawiciel zachodniej klasy średniej. Żyje sprawami, jakie na co dzień zajmują 

dużą część społeczeństwa, i nawet w życiu emocjonalnym nie jest w stanie wznieść się ponad 

przeciętność, czego akurat najbardziej chciałby wymagać od niego pisarz. 

William jest kimś, o kim się mówi loser. William jest inteligentny, oczytany, dobry 

i dostatecznie sceptyczny, aby zachować zimną głowę. William potrafi wszystko: mówić mądrze 

o przeczytanej książce, wyśmiać zły film, krytykować wybory i kandydaturę gubernatora; 

William potrafi mówić o armii, o wojnie w Wietnamie i o wielu innych rzeczach. Nie potrafi 

tylko jednej rzeczy: nie potrafi pozbyć się wiary, iż pewnego dnia w jego życiu zaistnieje 

wyjątkowa sytuacja, wyjątkowe spotkanie; pewnego dnia zjawi się wyjątkowy człowiek, 

a wtedy życie Williama ułoży się inaczej. [UW4 105] 

Tak sproblematyzowany portret losera pokrywa się w zasadzie z obrazem everymana czy po 

prostu zwykłego człowieka. Czy dla Hłaski wszyscy bez mała ludzie są przegrani? Nawet jeśli 

miałoby tak być, nie każdego zechciałby pisarz tytułować mianem losera. Jest to bowiem jedna 

z pieczołowicie przez niego rozdysponowywanych ról: poszczególni jego bohaterowie – ci 

w jakiś sposób obciążeni kulturowo – odgrywają ją z namaszczeniem, najzupełniej świadomie 

kreują siebie na „przegrywaczy”551. 

Fundament tej postawy stanowi wspólna Hłasce i jego protagonistom samowiedza, 

głosząca upadek wartości i wynikające stąd widmo nieuchronnej klęski w konfrontacji 

z rzeczywistością552. Zamiast doznawać wciąż tych samych rozczarowań, lepiej przywdziać 

maskę losera i z premedytacją, cynicznie, suwerennie sprowadzać na siebie kolejne porażki. 

Nie jest tu istotna przegrana – bo przegrywa się zawsze – ale właśnie pełna świadomość 

poszczególnych etapów tego procesu, luksus wiedzy o tym, co się stanie, nawet gdy doskonale 

wiadomo, że nie wydarzy się nic dobrego. W powieściach izraelskich postawa ta osiąga 

                                                 
551 Zob. J. Galant, dz. cyt., s. 82. 
552 Por. tamże, s. 83. 
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ekstremum: „[…] bohater Hłaski zawsze podejmuje najgorszą możliwą decyzję z pełną 

świadomością, że jej konsekwencje prowadzą do unicestwienia siebie i innych, do pogrzebania 

szans na jakiekolwiek «ułożenie sobie życia»”553. Niewykluczone, że prócz namiastki kontroli 

nad własnym losem izraelski loser dostrzega w swoim działaniu możliwość samopotępienia. 

Pozbawiony niewinności w drodze mitycznego doświadczenia początkowego – choćby 

okupacji, Zagłady, traumatycznej inicjacji erotycznej, rozczarowania ideowego czy 

emocjonalnego – zawsze już pozostanie naznaczony, „unurzany w klęsce”, co może postrzegać 

nie tylko jako swoją krzywdę, ale też współwinę554. A moralność Hłaski, choć partykularnie 

odkształcona i przerysowana, jest moralnością pryncypialną; zasady „winnych ukarać” 

przestrzega pisarz bezwzględnie. 

Bezradność na własnych warunkach 

Bohaterowie, którzy pogodzili się już z dewaluacją wartości, nie podejmują więcej 

jałowych starań o zachowanie namiastki upadłych ideałów. Są, jak już powiedziano, bezradni 

wobec aksjologicznej degradacji ich świata. Ponieważ jednak życie ich trwa nadal, zmuszeni 

są obrać konkretne postawy. Wielu wycofuje się na peryferia, by tam wieść egzystencję 

z poczuciem rozczarowania, ale nie prowadząc już przynajmniej beznadziejnej walki. Inni – 

przeciwnie – nie mogąc wprawdzie zmienić porządku świata, wyrażają swój sprzeciw w sposób 

mniej lub bardziej pośredni. Ich gesty mają charakter wyłącznie performatywny, a sensem tych 

działań jest kontestacja rzeczywistości, w której żyje się źle, ale poza którą nie ma innego życia. 

Pojawia się wreszcie, często u Hłaski spotykana, figura włóczęgi, który przemieszcza się 

niekoniecznie tylko po to, aby dotrzeć w konkretne miejsce. W świecie, gdzie nie można już 

odnaleźć azylu, wędrówka jest trwaniem – ostateczną manifestacją wolności i istnienia. 

Figury eskapistyczne 

W świecie, gdzie jakiekolwiek przejawy buntu mają wartość właściwie jedynie 

performatywną, a najwięcej wolności doświadczyć może pozbawiony własnego miejsca na 

świecie włóczęga, wielu bohaterów rezygnuje z walki o ważne dla siebie wartości i ideały. 

Postaci te chcą chronić resztki tego, co jeszcze im pozostało, dlatego nie podejmują ryzyka – 

                                                 
553 P. Dobrosielski, Człowiek bez niewinności. Izraelski bohater Hłaski, [w:] „Sto metrów asfaltu”…, dz. cyt., 

s. 381. Por. W. Wyskiel, dz. cyt., s. 44. 
554 Por. P. Dobrosielski, dz. cyt., s. 385. 
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„boją się własnego chcenia”, „[…] aby nie prowadzić do kolejnych klęsk, wycofują się 

w siebie”555. Ten dość często spotykany w zachowaniu bohaterów Hłaski eskapizm nie prowadzi 

rzecz jasna do odbudowy pożądanego świata wartości – jest rodzajem biernej postawy 

ocalającej, murem odgradzającym z jednej strony od zagrożeń, a z drugiej nierzadko od 

codziennego życia i od innych ludzi. Wybór ten spotyka się więc najczęściej ze społecznym 

niezrozumieniem i prowadzi ku jeszcze większemu osamotnieniu bohaterów. 

Jak już powiedziano, Hłasko zwykł w swojej prozie przedkładać problemy jednostki 

nad sprawy doniosłe w powszechnym, ogólnospołecznym sensie. Podobnie akcję większości 

utworów lokował pisarz w oddaleniu od najbardziej wyeksponowanych przestrzeni, nawet jeśli 

– szczególnie w opowiadaniach krajowych – rozgrywała się ona w Warszawie. Często 

ukazywał Hłasko stołeczne przedmieścia, czasem też małe miasteczka556. Główny bohater 

utworu Finis perfectus mieszka „[…] w północnej dzielnicy miasta” (BN 27). Akcja Dwóch 

mężczyzn na drodze oraz Kancika rozgrywa się w prowincjonalnych miasteczkach, gdzie „nic 

się nie zmienia” (BN 112). W opowiadaniu, którym Hłasko debiutował w „Almanachu 

Młodych”, „rzucony z daleka od miasta transport, a mówiąc potocznie baza, gniótł się na 

peryferiach Woli w zaułku ulicy Sokołowskiej” (BN 48). Również w Pijanym o dwunastej 

w południe miejscem wydarzeń jest Praga, a nie ścisłe centrum Warszawy. 

Akcja debiutanckich opowiadań rozgrywa się zazwyczaj na ulicach albo w zakładach 

pracy. Jeżeli ukazuje Hłasko miejsca o bardziej osobistym, intymnym charakterze, to albo nie 

zapewniają one zakładanej prywatności – jak w tytułowym opowiadaniu zbioru – albo 

przynajmniej noszą ślady ułomności. Bohater Okna jest postacią osamotnioną, jego „brudny 

i brzydki dom” sytuuje się „przy jednej z bocznych ulic” (BN 15). Opis domu jednoznacznie 

wskazuje na jego nieatrakcyjność, którą na koniec podkreśla jeszcze pełna rozczarowania 

reakcja chłopca odwiedzającego mieszkanie: „[…] gaśnie zachwyt na jego twarzy. 

Zobaczyłem, że posmutniał […]. Potem rzekł: – Wszędzie jest tak samo” (BN 17). W postawie 

narratora natomiast nie znajdziemy choćby cienia pretensji. Emanuje z niego spokój, jakby był 

człowiekiem bardzo już doświadczonym i pogodzonym z prawdą, która tak zasmuciła 

młodzieńca. Stwierdza: „Na całym świecie są takie pokoje. Świat to jest właśnie kilka takich 

pokoi” (BN 17). Hłasko utwierdza odbiorcę we wrażeniu powszechności występowania takich 

miejsc, bardzo podobnie opisując choćby dom bohatera Listu: „Dom, w którym 

zamieszkiwałem śmiesznie mały pokój, był jednym ze starych domów na przedmieściach 

                                                 
555 Soldenhoff określa tę postawę Tischnerowską kategorią manicheizmu woli. T. Soldenhoff, dz. cyt., s. 158. 
556 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXXI. 
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naszego miasta. Był to dom o poczerniałych ścianach, wytartych schodach i zielonym od 

wilgoci podwórku” (BN 19). 

Jeśli zaś u Hłaski – tak jak w Domu mojej matki – pojawiają się „duże, jasne domy”, 

stanowią opozycję aksjologiczną wobec przedmieścia, symbolizują tę bardziej ekspansywną, 

opiewaną w propagandzie, a więc zafałszowaną część rzeczywistości. Usunięte w cień 

przedmieście przykuwa więcej uwagi bohatera: „Wydawało mi się, że gdzieś tam właśnie tkwi 

jakaś siła magnetyczna, którą znają wszyscy ludzie prócz mnie” (BN 7). Ów magnetyzm 

odczuwał sam autor, zafascynowany Marymontem, na który z mieszkania przy Mickiewicza 17 

miał niedaleko, toteż często w ten rejon zaglądał557. W tej peryferyjnej dzielnicy ulokowana 

została akcja utworów Pierwszy krok w chmurach i Najświętsze słowa naszego życia. Stąd także 

pochodzi betoniarz Stefan z Robotników. Tutaj, przy „małych, piaszczystych uliczkach” 

(BN 161), niszczeją liczące wiele lat zabudowania: 

Był to stary, ohydny, obdrapany dom; jeden z tych domów, przed którym wystarczy, abyś 

stanął i raz spojrzał, a zobaczysz kupę nieszczęść i marzyć będziesz, aby drzwi tego domu na 

zawsze były zamknięte przed tobą. Przy piaszczystych i krzywych ulicach dzielnicy zwanej 

Marymont jest jeszcze wiele takich domów. [BN 167] 

Na Marymoncie czas zatrzymał się jeszcze przed nastaniem okresu wielkich zmian 

społecznych i politycznych, dlatego dzielnica ta wyraźnie odstaje od dynamicznego centrum. 

Życie w niej toczy się bez pośpiechu, przed domami przesiadują „obserwatorzy życia”, jakby 

żywcem wyjęci z twórczości Wiecha558: 

Obserwatorów można spotkać jedynie na przedmieściu. Życie przedmieścia zawsze było 

i jest bardziej zagęszczone; na przedmieściu w każdą sobotę, kiedy jest pogoda, ludzie wynoszą 

krzesła przed domy; odwracają je tyłem i usiadłszy okrakiem, obserwują życie. […] czasem 

siedzą w ten sposób przez całe życie i nie widzą nic prócz twarzy obserwatora z przeciwka. 

[BN 144–145] 

Obecność „obserwatorów” również stanowi o odrębności przedmieścia – w centrum bowiem 

„[…] wymarli obecnie obiektywni obserwatorzy życia” (BN 144). Przy okrzyczanej 

doniosłości zmian zachodzących w dzielnicy „wielkich, jasnych domów” owa „śmierć 

obiektywizmu” dokonała się niemal niepostrzeżenie i bez echa. Tymczasem natarczywie 

                                                 
557 Zob. P. Dunin-Wąsowicz, Przy piaszczystych i krzywych ulicach…, [w:] „Sto metrów asfaltu”…, dz. cyt., 

s. 43. 
558 W latach pięćdziesiątych felietony Stefana Wiecheckiego cieszyły się dużą popularnością; prawdopodobnie 

z nich w dużej mierze czerpał Hłasko inspirację do posługiwania się w prozie gwarą warszawską, a nawet niektóre 

pomysły charakterologiczne i fabularne. Wśród typowych „sytuacji z Wiecha” autor Pięknych, dwudziestoletnich 

wymienia między innymi „[…] ludzi przedmieścia siedzących przed domami na krzesłach i gapiących się na 

siebie” (UW5 148) – motyw wykorzystany w Pierwszym kroku w chmurach. Już zresztą w Sonacie marymonckiej 

sięga pisarz po warszawski język ulicy, by wspomnieć tylko występującą również u Wiecha „sklepiczarkę”. 

Zob. P. Dunin-Wąsowicz, dz. cyt., s. 46. Podobnej inspiracji, co teksty słynnego stołecznego felietonisty, mógł 

dostarczać Hłasce także esej Wronia i Sienna Jerzego Stempowskiego. Zob. I. Tomczyk, Najpiękniejsza kobieta 

Warszawy, [w:] „Sto metrów asfaltu”…, dz. cyt., s. 134–135. 
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demonstrowane piękno okazuje się fasadą zasłaniającą gruzy zniszczonych wartości. 

Wykorzystując i demaskując tę właściwość języka propagandy, skonstruował Hłasko własny 

mechanizm służący odsłanianiu bolesnej prawdy, szczególnie przez zestawianie wysokich 

jakości estetycznych z niskim jakościami etycznymi. Tak dzieje się w Ślicznej dziewczynie 

i Najświętszych słowach naszego życia, gdzie z pozoru czysta, niewinna miłość młodych ludzi 

okazuje się iluzją. Podobna sytuacja ma miejsce w Lombardzie złudzeń. Tutaj na końcu ulicy 

tak pięknej, „[…] że gdybyś szedł nią nie wiadomo jak spodlony, jej piękno i wdzięk każą ci 

trzymać łeb do góry […], w kamieniczce ozdobionej pięknymi, brązowymi smokami […]” 

(BN 169) główna bohaterka dowiaduje się, że miłość, jaką wyznaje jej pewien młody pisarz, 

jest tylko złudzeniem559. 

To, co doniosłe, piękne, oficjalne, budzi zatem w krajowej twórczości Hłaski dużą 

nieufność. Wielu bardziej doświadczonych życiowo bohaterów decyduje się więc pozostać na 

peryferiach, zarówno w sensie dosłownym, jak i w odniesieniu do struktury społeczeństwa. 

Dom mojej matki stanowi zapis psychomachii młodego mężczyzny, który skłania się ku 

uczestnictwu w życiu oficjalnym, ale świadomość istnienia świata alternatywnego wobec tej 

rzeczywistości nie daje mu spokoju. Osią opowiadania jest konflikt między nim a jego starą 

matką i właśnie tytułowy dom stanowi symboliczny przedmiot sporu. Kobieta „[…] nie pragnie 

już cierpień, miłości ani walki; […] jedynym pragnieniem jej życia jest mały, własny, kolorowy 

domek na przedmieściu” (BN 4). Syn wyraża ostry sprzeciw wobec tej postawy: „Przecież to 

straszne dla mnie – mówi do matki – że ty marzysz tylko o własnym domku i o niczym już 

więcej. Jakże mam cię kochać? I dlaczego tylko tyle?” (BN 4). 

Na pozór wydawać by się mogło, że reakcja młodzieńca wyraża bunt wobec 

materializmu i stanowi apologię wartości duchowych czy moralnych. Faktycznie jednak kierują 

nim inne pobudki: „[…] chociaż jestem twoim synem, nie może mnie wzruszać twój smutek, 

że nie masz własnego, małego domku na przedmieściu, kiedy widzę radość innych ludzi, 

wprowadzających się do wielkich, wspólnych domów” (BN 7). Syn jednoznacznie opowiada 

się za „wielkimi, wspólnymi domami”, nie bacząc na wolę najbliższej mu osoby. „Mały, 

                                                 
559 Mechanizm odsłaniania prawdy przez obnażanie fasadowego charakteru rzeczywistości stanowi niewątpliwą 

zdobycz literatury odwilżowej, co nie oznacza, że Hłasko sięgał po niego wyłącznie w prozie krajowej. Pisarz 

wykorzystał tę technikę na przykład w powieści Palcie ryż każdego dnia, kontestując już nie dyskurs 

socrealistyczny, a konsumpcyjny styl życia w kapitalistycznym świecie: „I jadąc teraz samochodem należącym do 

Judy patrzył na ten brzeg i na tych ludzi, którzy zamienili się [w] rośliny poświęcając się hodowli roślin i używając 

do tego sztucznych nawozów; pływających w sztucznych basenach i jadających w drogich nadmorskich 

restauracjach homary i ryby z metalowych puszek; patrzył na ich kobiety ukrywające twarze pod szminką; 

i wiedział, iż wszystko to widzi tym razem już po raz ostatni i że nie wróci tu nigdy” (UW4 358). 
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własny, kolorowy domek na przedmieściu” stanowi dla niego konotację wartościującą ujemnie. 

Wybory te rzecz jasna inspirowane są ideologicznie: 

O, nie było doprawdy argumentu, którego bym nie użył. Mówiłem o trudzie tych, którzy 

budują od podstaw nowe życie, o tysiącach nowych domów; przynosiłem dziesiątki gazet, moje 

radio znienawidzili sąsiedzi, staruszka mieszkająca przez ścianę nie odpowiadała na moje 

ukłony; przestałem mówić ludzkim głosem, tylko ryczałem, przybierałem teatralne pozy: to 

wszystko było przecież moją prawdą i robiłem wszystko, co mogłem, aby zrozumiała ją także 

moja matka. Lecz wszystko na próżno – ten przeklęty, kolorowy domek na przedmieściu był 

wbity jak dziesięciocalowy gwóźdź w drzewo marzeń mojej matki. [BN 5] 

Frazes o budowaniu „nowego życia” oraz hiperbola „tysiące nowych domów” to oczywiście 

sformułowania, jak powiedziałby Michał Głowiński, „narzucające ustabilizowany znak 

wartości”560. W tym kontekście „dziesiątki gazet”, „radio” i „teatralne pozy” także kojarzą się 

wprost z agitacją polityczną. Bohater Domu mojej matki zdradza tę samą gorliwość ideową, 

która stała się udziałem młodego Hłaski. Aby móc aktywnie uczestniczyć w powszechnych 

przemianach, musi opuścić przedmieście, a nawet wyrzec się go – i poszukać swojego miejsca 

wśród nowo budowanych „wielkich, jasnych domów”. 

Matka zaś to osoba podchodząca do nowej rzeczywistości z rezerwą, niezainteresowana 

ani głoszeniem propagowanych haseł, ani stawianiem oporu. Wierząca w swoje święte prawo 

do zaniechania ideologicznego zaangażowania w sprawy wykraczające daleko poza jej 

codzienną egzystencję. Postać ta obrazuje również wątpliwości, do których nie chciał przyznać 

się jeszcze wprost sam protagonista, choć jego ideologiczne zaślepienie i tak nie jest zupełne. 

Miejsce fascynacji zajmują w końcu wątpliwości; uniemożliwiają one ostateczny wybór, 

dlatego młodzieniec pozostaje rozdarty między dwoma światami. Przyznaje: „[…] czasem 

ciężko mi żyć: właśnie wtedy, kiedy przechodzę obok takich wielkich, jasnych domów, a także 

kiedy nocami wałęsam się po krzywych i piaszczystych uliczkach przedmieścia […]” (BN 7). 

Dwie rzeczywistości – ta oficjalna, bardziej dostojna, i skryta w jej cieniu przestrzeń prywatna 

– tak w dużym uproszczeniu można określić świat przedstawiony Pierwszego kroku 

w chmurach. 

Tytułowy „dom”, rozumiany jako schronienie, miejsce własne, oswojone, przestrzeń 

życia – stanowiący tym samym wręcz archetypiczną konotację pozytywnie wartościującą561 – 

umiejscowiony jest na uboczu również jako swoisty znak czasu. W świecie przedstawionym 

wczesnych opowiadań Hłaski to właśnie w strefie podmiejskiej zachowały się jeszcze resztki 

przeszłości. Przestrzeń miejska natomiast, ze swym permanentnie zmieniającym się 

krajobrazem, z dynamicznie ewoluującymi normami funkcjonowania, staje się coraz bardziej 

                                                 
560 Zob. M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze…, dz. cyt., s. 30. 
561 Zob. J. Puzynina, Język wartości, dz. cyt., s. 119‒122. 
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obca, a nawet wroga bohaterom. Rolę czynnika różnicującego odgrywa tutaj czas. Oddziałuje 

on na świadomość postaci, tak że otaczająca je rzeczywistość stopniowo ulega przekształceniu. 

W efekcie, wraz z postępem zmian, przeszłość zaczyna wydawać się coraz bardziej 

iluzoryczna: „Wszystko, co było dawniej, wydaje się dziwne” – mówi jeden z bohaterów – 

„Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem 

śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie, jakie było naprawdę” (BN 127). 

Wspomnienia zostają wyparte przez wątpliwości, pamięć jest zniekształcona – 

ostatecznie prawda zaciera się. W tym dziwnym świecie nawet czas przyczynia się do 

dekonstrukcji wartości. Nie działa on jednak w sposób jednostronny, sprzyja bowiem również 

demaskowaniu obłudy: „Kiedy byłem szczeniakiem – powiedział jakiś staruszek i popatrzył na 

zebranych spłowiałymi oczyma – wmawiano we mnie, że wszystkie Polki są piękne. Ale i to 

złudzenie szlag trafił” (BN 129). Warto przy tym zastanowić się, czy owe iluzoryczne 

wyobrażenia nie stanowią czasem ostatniej możliwości kontaktu z pozytywnymi wartościami 

i dopiero ich porzucenie nie przesądza o aksjologicznej katastrofie. Część bohaterów Hłaski ma 

bowiem świadomość utraty czegoś wartościowego, a mimo to pragnie żywić się złudzeniami 

bądź wspomnieniami, bo – nawet nieprawdziwe – są one człowiekowi bardziej przyjazne niż 

współczesna rzeczywistość. 

I już wiedzieliśmy: siedzi obok siebie dwóch obcych ludzi i tylko dlatego usiłują prowadzić 

z sobą rozmowę, że łączyło ich coś kiedyś przed dwudziestu laty. […] Nie mogłem dopuścić do 

siebie myśli, że już zupełnie nic nie łączy mnie z tym człowiekiem – przed laty przecież był on 

moim przyjacielem. Gdybym odszedł teraz, wszystko, co przeżyłem ongiś, wydawałoby mi się 

wprost nieważne […]. [UW1 301] 

Pierwszoosobowy narrator opowiadania Wielki strach za wszelką cenę próbuje zachować 

resztki przeszłości, choćby były najmniej istotne, najbardziej oderwane od jego własnej 

egzystencji. To także próba ocalenia bądź raczej ponownego nawiązania relacji z drugim 

człowiekiem, rozpaczliwe poszukiwanie choć jednego wspólnego doświadczenia. Jałowość 

tych starań obnaża absurdalny rozwój dialogu między bohaterami: 

– Słuchaj – rzekł nagle Frank – czy pamiętasz naszego pastora? 

– Pastora?... Czy mówisz o czasach szkolnych? 

– Tak. 

Ożywiłem się. 

– Oczywiście, że pamiętam – rzekłem. – Siwy, niski… 

– Przeciwnie: wysoki. 

– Tak! – zawołałem. – Oczywiście: wysoki!... Pamiętam, że bardziej podobny był do trapera 

niż do duchownego. Tak? Miał mały domek w pobliżu plaży: hodował tam wiele gatunków róż… 

Tak? 

– Tak. 

– Więc co? 

– Właściwie nic… Przypomniał mi się nagle. [UW1 302] 
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W następstwie Frank wygłasza typową dla opowiadań Hłaski retoryczną puentę, nadającą ton 

ogólnej wymowie utworu: „Żadne, nawet najlepsze wspomnienie nie może przynieść nic prócz 

udręki, nie przywołuje się dobrych wspomnień, gdy człowiekowi jest strasznie…” (UW1 303). 

Sposób myślenia o przeszłości warunkowany jest przez sytuację aktualną, która zawsze jest zła. 

Skrajnie negatywny sprzeciw wobec „tu i teraz” demonstruje użycie kategorii pamięci 

w stosunku do wydarzeń teraźniejszych: „Jeśli zapalam papierosa – muszę o tym zapomnieć. 

Jeśli całuje mnie moja żona – muszę o tym zapomnieć, gdyż udrękę sprawia mi myśl, że całuje 

mnie człowiek skazany tak jak i ja na śmierć. Muszę zapomnieć o tym jedząc obiad, idąc do 

kina, wracając z pracy i budząc się rano” (UW1 291). 

Konflikt między teraźniejszością a przeszłością uwydatniony zostaje również 

w antyutopijnych Cmentarzach. Utraciwszy wszystko, czym żył na co dzień, Franciszek 

Kowalski zwraca się ku swojej partyzanckiej przeszłości – w lesie mógł bowiem żyć według 

zasad jawiących się jako bardziej zrozumiałe i uczciwsze niż w państwie policyjnym okresu 

stalinowskiego. Podróż ku przeszłości jest jednak niebezpieczna, w dobie powszechnego 

terroru może ona grozić poważnymi zarzutami. Inna sprawa, czy sentymentalne skłanianie się 

ku czasom minionym ma w ogóle jeszcze sens wówczas, gdy echa dawnego bohaterstwa 

przebrzmiały, a pamięć o czynach człowieka może mu przynieść więcej straty niż pożytku: 

– Tamte chwile, tamte chwile – bełkotał Niedźwiedź. – Cóż one znaczą wobec życia? Wobec 

strachu, którym trzeba żyć; ciągle bez przerwy, od świtu do nocy? Rozkoszować się czasem 

chwały, kiedy żyje się w czasie moru? […] Odejdź, a jeśli nic nie rozumiesz, to daj chociaż 

spokój mnie i innym. Coś nam się przecież należy za czasy chwały. Choćby to, aby o nas nie 

pamiętano. [UW2 170–171] 

Często zatem na tle fatalistycznie zorganizowanej rzeczywistości krzyżują się u Hłaski dwie 

postawy: dążenie do ucieczki we wspomnienia oraz, przeciwnie, porzucenie myśli o czasie 

minionym. W pierwszym wypadku bohaterami kieruje pragnienie doznania chwili szczęścia, 

które obecnie nie jest możliwe, ale jego echo wydobywa się z przeszłości; w drugim – obawa 

przed wydobyciem z pamięci jakichkolwiek emocji, których przeżycie mogłoby jedynie 

uwydatnić ból codziennej egzystencji. Jedna i druga postawa ma charakter eskapistyczny, 

w obydwu bowiem chodzi o ucieczkę przed osaczającym bohaterów „tu i teraz”, czy to przez 

porzucenie owego „teraz”, czy przez negację zarówno „teraz”, jak i „dawniej”. 

Taki temporalny eskapizm może przyjąć formę uniwersalną i wynikać wyłącznie 

z osobistych doświadczeń człowieka albo – jak wyżej – stanowić pokłosie fatalistycznej wizji 

rzeczywistości. Gdy uruchomiony zostaje kontekst społeczno-polityczny, ucieczka 

w przeszłość może polegać nie tylko na negacji, ale też na aksjologicznej kontestacji 

rzeczywistości, stanowiąc zarazem manifest światopoglądowy albo sygnał biernego oporu. Już 
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sam język lub zachowanie postaci może pełnić funkcję znaków czasu, symbolizować wartości 

wiążące się z jego upływem. Trud budujących „od podstaw nowe życie” i „tysiące nowych 

domów” to obrazy wyjęte ze świata zupełnie innego niż ten reprezentowany przez „piaszczyste 

i krzywe uliczki”. Ludzie mieszkający na uboczu prowadzą niespieszną egzystencję, nie 

angażując się w walkę o wielkie sprawy: 

Kiedyś – była to niedziela – zobaczyłem dziada siedzącego w kalesonach na progu. Mrużył 

oczy od słońca i leniwie przebierał palcami po klawiszach, gdyż trzymał na kolanach harmonię. 

„Oto – pomyślałem dygocąc ze wściekłości – przeżytek”. Zwróciłem mu uwagę; grzecznie 

powiedziałem, że nasze miasto jest wielkim miastem i on jako jego mieszkaniec... i tak dalej. 

Dziad spojrzał na mnie sennie, potem zawołał swoich trzech synów wyglądających bardzo po 

junacku, a ci obeszli się ze mną brutalnie. Kiedy na czworakach wycofywałem się z placu boju, 

dziad otworzył jedno oko i rzekł: 

– Mocnych demokracja zamknęła... [BN 6–7] 

W Pierwszym kroku w chmurach chętnie sięga Hłasko po podobne modele sytuacji 

narracyjnej: młodych agitatorów, takich jak narrator Domu mojej matki czy Szymaniak 

i Kamiński z Bazy Sokołowskiej, zderza pisarz z ludźmi opornymi na zmiany, od wielu lat 

wiodącymi życie, które ma „jedną twarz” (BN 20). Charakterystyczne, że w większości są to 

osoby starsze, jak choćby matka i sąsiadka narratora Domu mojej matki, zbrojarz Kamiński 

z Robotników, bohaterowie Listu, snujący apokaliptyczne wizje mężczyzna z Finis perfectus, 

Rustecki z Bazy Sokołowskiej czy zawiadowca i fryzjer z Kancika. Wszyscy ci ludzie 

funkcjonują w obrębie przestrzeni mniej lub bardziej oddalonej od centrum. Przestrzeni, ale 

i czasu: większość z nich przywiązana jest do niezmiennego od lat schematu życia i zazwyczaj 

okazuje nieufność albo niechęć wobec nowości. 

W ironicznej formie fakt ten podkreśla opowiadanie Kancik czyli wszystko się zmieniło. 

Włosy ostrzyżone „w kancik” symbolizują specyfikę dawnego, minionego już życia na 

prowincji, o którym stary fryzjer opowiada dziennikarzowi z Warszawy: „Panie, teraz w kancik 

to już nikt nie chce. Przedtem to się strzygli. A przeważnie łobuzeria” (BN 115). Teraz jednak 

– stwierdza starzec – „wszystko się zmieniło, czasu nie ma na łobuzerkę”; i dodaje: „Ja też, 

panie, inny człowiek jestem” (BN 116). Zakończenie utworu odsłania pełnię ironii: dziennikarz 

spostrzega w lustrze, „[…] że jego głowa ostrzyżona jest w plugawy, ohydny kancik” (BN 120). 

Jak się okazuje, nie mylił się on zbyt dalece w swoim nieprzychylnym sądzie, że „nic nie 

zmienia się w tych małych, zasranych miastach […]” (BN 112). 

Zachowania eskapistyczne w sposób najbardziej oczywisty objawiają się poprzez ruch 

bohaterów w przestrzeni, a czasem również przez wymowny bezruch stanowiący rodzaj 

biernego oporu. Stąd być może aż tak wielka fascynacja Hłaski samochodem – jedyną jego 

zdaniem rzeczą, „[…] dzięki której można uciec od życia, od siebie i od innych” (BN 462). 
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Taka ucieczka, choć z założenia niemożliwa do realizacji, stanowi wymowny sygnał 

nieprzystosowania jednostki do życia w określonej rzeczywistości, tak samo jak omówiona 

wyżej zamiana centrum na peryferia. Często jest to także ucieczka od współczesności – im 

bowiem dalej od wyeksponowanej przestrzeni centralnej, tym czas płynie wolniej562. Różne 

formy wędrówki bohaterów Hłaski stanowić będą przedmiot refleksji w kolejnej części pracy. 

Zamykając zaś myśl powyższą, warto jeszcze zasygnalizować, że wycofanie może 

kierować bohaterów na drogę usianą niebezpieczeństwami: bądź to skłaniając ich ku 

zniszczeniu w sobie dobrych emocji, „[…] zanim staną się przyczyną bólu, goryczy i zawodu”, 

bądź popychając do świadomego gestu autodestrukcji, aby na koniec mogli ocalić przynajmniej 

godność563. Pierwszą z dróg podążają, charakterystyczne zwłaszcza dla emigracyjnego 

pisarstwa Hłaski, postaci przybierające niewzruszone pozy i nakładające cyniczne maski. 

Drugą obierają ci, którzy balansują na granicy życia i śmierci, szczególnie samobójcy – także 

niedoszli – jakich wielu można znaleźć na kartach omawianej prozy. O bohaterach obydwu 

typów przyjdzie jeszcze wspomnieć nieco później. 

Włóczęga albo pielgrzym 

Już wczesne opowiadania Hłaski przedstawiają bohaterów wędrujących, a najpełniejszy 

wyraz tej funkcji oddaje figura włóczęgi, spopularyzowana w debiutanckim tomie pisarza. 

Topos ten nie był wyłączną zdobyczą autora Pierwszego kroku w chmurach – pod postacią 

„mitu lumpa” wymieniał go Błoński w szeregu motywów pielęgnowanych przez prozaików 

pokolenia 1956. Temat włóczęgostwa podsunęła zresztą twórcom sama rzeczywistość 

powojennej Polski. Wznoszony z gruzów kraj był miejscem, gdzie, mówiąc językiem Eliadego, 

kosmos pozbawiony został pierwotnej hierarchii, utracił swoje święte centrum i zawsze w nim 

rozdzielone sfery sacrum i profanum uległy przemieszaniu564. Yi-Fu Tuan powiedziałby 

natomiast, że miejsce mające skupiać ustalone wartości uległo otwarciu i odczłowieczeniu – 

i znikło w odmętach nieoswojonej, pozbawionej znaczeń przestrzeni565. Nastąpił chaos: „lud 

                                                 
562 Dzieje się to również wówczas, gdy zgoła odmienne są oczekiwania bohaterów. Znalazłszy się na peryferiach 

wbrew własnej woli, mogą oni traktować wydłużony upływ czasu jako zjawisko niepożądane. Tak dzieje się 

w opowiadaniu Amor nie przyszedł dziś wieczorem: „Nie miałem w tym mieście nikogo, do kogo mógłbym pójść; 

nie chciałem również wracać do koszar przed końcem przepustki, co ośmieszyłoby mnie w oczach dziarskich 

kolegów; musiałem więc robić to, co robimy wszyscy, choć tak ciężko nam jest przyznać się do tego. Musiałem 

zabijać czas, musiałem zabijać przeklęte zero swego czasu i łazić, łazić, łazić” (UW1 331–332). 
563 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXIX. 
564 Zob. M. Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata, [w:] tegoż, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, 

przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974, s. 49‒85. 
565 Zob. Y.-F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa 1987, s. 75. 
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wszedł do śródmieścia”, inteligencja osunęła się z piedestału, Warszawa nie odzyskała 

przedwojennej struktury, lecz „stała się poligonem wielkiego, ściśle zideologizowanego 

eksperymentu”566. 

Dekonstrukcja porządku przestrzennego idzie w parze z rozbiciem hierarchii moralnej. 

Podstawową tego przyczynę stanowi forsowany przez ideologów komunizmu model 

aksjologiczny, odrzucający fundamentalne dla cywilizacji zachodniej autorytety i wartości, ze 

sferami prywatności czy transcendencji na czele. Silnie zideologizowana przestrzeń życia oraz 

skolektywizowane i stłoczone społeczeństwo nie są w stanie zapewnić jednostce odrobiny 

wolności, niezależności i nawet najskromniejszego schronienia, gdzie można byłoby 

realizować prywatne „święte sprawy”. Jak pisze Jerzy Jarzębski, „ostatnim residuum 

odświętności jest w tym świecie miłość, ale właśnie miłość potrzebuje dla siebie miejsca 

specjalnego, wyłączonego z przestrzeni publicznej, niedostępnego dla powszechnej 

wulgarności i chamstwa”567. 

To właśnie z brakiem miejsca dla swojej miłości borykają się bohaterowie opowiadań 

Odlatujemy w niebo i Pierwszy krok w chmurach, ten sam problem wyznacza oś Ósmego dnia 

tygodnia. Nie tylko jednak zakochani poszukują własnego miejsca w tym świecie. Bardzo wielu 

bohaterów z debiutanckiego tomu Hłaski doświadcza bezdomności: 

Akcja większości opowiadań rozgrywa się na ulicy (Pijany o dwunastej w południe, Dwaj 

mężczyźni na drodze, Pętla), w knajpie lub snobistycznej kawiarni (Pętla, Lombard złudzeń), 

w prymitywnych barakach (Robotnicy), na łączce za fabryką (Odlatujemy w niebo), na brzegu 

rzeki w peryferyjnej dzielnicy miasta (Pierwszy krok w chmurach)568. 

Podobną tendencję dostrzec można w utworach napisanych przez Hłaskę przed publikacją 

Pierwszego kroku w chmurach, a także w jego późniejszych mikropowieściach. Marymont, 

z którego pochodzi Rysiek Lewandowski, zostaje w Sonacie marymonckiej zdyskredytowany, 

zdemitologizowany, a główny bohater zmuszony jest poszukiwać miejsca dla siebie w nowej 

rzeczywistości. Żołnierze na przepustce z opowiadania Amor nie przyszedł dziś wieczorem 

snują się po prowincjonalnym miasteczku, bezowocnie poszukując kobiecego towarzystwa. 

Życie marynarzy z Portu pragnień upływa pod znakiem ciągłej zmiany miejsc – bądź na morzu, 

bądź w portowych barach. W egzystencji bohaterów zarówno pierwszego, jak i drugiego 

z opowiadań nie ma ani miejsca, ani czasu dla głębokich przeżyć i trwałych uczuć, dlatego 

doświadczają oni jedynie krótkotrwałych namiętności. Chwilowość i ulotność rządzi także 

                                                 
566 Zob. J. Jarzębski, Zniszczenie centrum, [w:] Miejsce rzeczywiste, miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią 

miejsca w przestrzeni kultury, red. M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka, Lublin 1999, s. 407. 
567 Tamże, s. 412. 
568 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXVI. 
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losem postaci przedstawionych w Następnym do raju. Prezentowany przez nich relatywizm 

moralny, z powierzchownym, materialistycznym usposobieniem życiowym, nie umniejsza 

tragizmu ich sytuacji – przestrzeń, w jakiej funkcjonują, jest im nie tylko obca, ale wręcz wroga. 

Śmierć czyha tu na nich każdego dnia. 

Bezdomność i wyobcowanie bohaterów Hłaski ma swoje źródło również w dewaluacji 

domu, który w twórczości autora Pierwszego kroku w chmurach przestaje symbolizować 

bezpieczne schronienie569. W opowiadaniu Dom mojej matki „mały, kolorowy domek na 

przedmieściu” stanowi pewien mit, utopię, jako symbol przestrzeni prywatnej – marginalnej 

zupełnie przy świetności „wielkich, jasnych domów”, zamieszkiwanych przez rzesze ludzi. 

Mieszkanie na uboczu prowadzi do osamotnienia, jak w utworach Okno czy List, bądź wiedzie 

ku miałkości życia, czego przykładem są mężczyźni z Marymontu w Pierwszym kroku 

w chmurach. W marymonckim domu dokonuje się też iluzja, zwodząca bohatera Najświętszych 

słów naszego życia nadzieją na miłość i w konsekwencji sprowadzająca nań rozczarowanie. 

Mimo jednak wszelkich zagrożeń i niedoskonałości peryferia zdają się czymś 

bohaterów Hłaski przyciągać. Przyczyna tego jest znana: „zniszczone centrum” stało się 

siedliskiem dużo większych niebezpieczeństw. „W programowo scentralizowanym świecie 

komunistycznego państwa nastąpiła – paradoksalnie – na wielką skalę erozja centrum, 

odrzucenie jego nowego kształtu przez społeczeństwo, ucieczka w peryferyjność 

i marginesy […]”570 – pisze Jarzębski. To właśnie na uboczu postaci z opowiadań Hłaski 

poszukują miejsca dla realizacji wartości „centralnie zakazanych”: swojej pierwotnej 

niewinności i czystości uczuciowej571, wolności, prawdy, czy wreszcie miłości. Potrzeba 

opuszczenia aksjologicznie zdekonstruowanego centrum oznacza konieczność wędrówki, 

przemieszczenia się. Stąd tak wiele postaci snujących się po zaułkach i peryferiach miast oraz 

włóczących się po prowincjonalnych miejscowościach. 

Wprawdzie nie zawsze wcale czynnikiem sprawczym ich wędrówki jest chęć zmiany 

miejsca, ale nawet w pozornie bezcelowej włóczędze kryje się dążenie ku pewnej swoistości. 

Tuan zwraca uwagę na związek między przestrzenią, ruchem i doświadczeniem wolności: 

Przestrzenność jest blisko związana z poczuciem wolności. Wolność implikuje przestrzeń; 

oznacza to: mieć dość siły i przestrzeni do działania. Określenie „być wolnym” ma wiele 

poziomów znaczeń. Podstawą jest możliwość przekraczania istniejących warunków, 

a przekraczanie w najprostszy sposób przejawia się jako elementarna możliwość 

poruszania się572. 

                                                 
569 Zob. tamże, s. XXVII. 
570 J. Jarzębski, Zniszczenie centrum, dz. cyt., s. 417. 
571 Zob. J. Błoński, Zmiana warty, dz. cyt., s. 32. 
572 Y.-F. Tuan, dz. cyt., s. 72. 
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Otwarta przestrzeń, która z jednej strony – w przeciwieństwie do ściśle określonego miejsca – 

nie daje szansy na stabilizację i, co więcej, wystawia człowieka na zagrożenie, z drugiej zaś 

stanowi symbol wolności, zachęcając do działania573. Bohater Domu mojej matki przyznaje, że 

„z natury swej jest włóczęgą”. Rozdarty między sferą oficjalnego życia w skolektywizowanym 

społeczeństwie a peryferyjnym przeżywaniem prywatności, wstrzymuje się od ostatecznego 

wyboru, snując się na granicy obydwu światów. Stara się w jak najdalszym stopniu zachować 

indywidualizm, co daje mu szerszy ogląd rzeczywistości i może nawet namiastkę wolności574 – 

faktycznie jednak pozostaje zamknięty w dychotomicznie zorganizowanej przestrzeni bez 

możliwości znalezienia innej alternatywy. W efekcie jego udziałem staje się doświadczenie 

bezdomności575. 

Podobnie rzecz się ma z bohaterami opowiadania Dwaj mężczyźni na drodze, dla 

których włóczęga jest życiową koniecznością. Nie mogąc znaleźć zatrudnienia, wędrują 

z miejsca na miejsce. Kolejne niepowodzenie w poszukiwaniu pracy skłania ich do rozważenia 

dwóch alternatywnych rozwiązań problemu, przed jakim stoją: rezygnacji (śmierć) i dalszej 

walki (wędrówka). Okazuje się, że wciąż bardziej „ludzką” postawą jest trwanie w nadziei: 

„My, ludzie, musimy iść do końca. Nawet wtedy, kiedy nas gonią i kiedy nikt nas nie kocha” 

(BN 47). Wędrówka staje się metaforą życia, a rajzer jego obrońcą. Tak rozumiana włóczęga 

jest wartościowa sama w sobie. Choć w oficjalnej obyczajowości zepchnięta na margines, 

pozostaje przecież manifestacją wolności – jednej z najwyższych wartości możliwych jeszcze 

do osiągnięcia w świecie przedstawionym Hłaski. Dlatego ukazywane przez pisarza postaci 

włóczęgów bywają nazywane przez badaczy nomadami576; reprezentują bowiem mentalność 

koczowniczą i wątpliwe wydaje się, aby nagła poprawa warunków egzystencji mogła ich 

skłonić do zakończenia wędrówki. 

Najczęściej jednak w prozie Hłaski zaobserwować możemy rzeszę ludzi zmierzających 

w konkretnych kierunkach i ku określonym celom, choćby ich ruch wydawał się chaotyczny 

lub bezcelowy. Z jednej strony Rysiek Lewandowski staje się, niemal programowo, „nowym 

człowiekiem” w zaangażowanej ideowo, młodzieńczej jeszcze Sonacie marymonckiej. 

Z drugiej – bohater Pętli, niczym w labiryncie, wędruje po ulicach i knajpach Warszawy ku 

                                                 
573 Zob. tamże, s. 75. 
574 „Włóczęga […] zdaje się być osobliwym sposobem manifestowania wolności albo też próbą odrzucenia 

ograniczeń i rygorów codziennego życia”. P. Kowalski, Droga, wędrówka, turystyka w kulturze popularnej, [w:] 

Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich, red. P. Kowalski, 

Opole 2001, s. 14. 
575 Jak zauważa Piotr Kowalski, „[…] być w drodze to nie być ani tu, ani tam”. Tamże, s. 7. 
576 Zob. np. P. Weiser, dz. cyt., s. 17. Obecnie kategorię nomadyzmu stosuje się w odniesieniu do Hłaski 

w szerszym rozumieniu, choćby na określenie zabiegów autofikcyjnych pisarza, skutkujących namnożeniem 

i zwielokrotnieniem jego własnego wizerunku. Zob. Topo-Grafie III. Literatura i ruch, dz. cyt., s.13. 
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nieuchronnemu, tragicznemu końcowi577. To są jednak sprawy marginalne. Największy ferment 

rozgrywa się wokół poszukiwania przez bohaterów miejsc do celebrowania ich „świętych 

spraw”, przede wszystkim miłości. Tak jest choćby w Pierwszym kroku w chmurach, 

Odlatujemy w niebo czy w Ósmym dniu tygodnia. Łaknienie własnego, uświęconego zakątka 

przestrzeni objawia się także poprzez symboliczne poszukiwanie miejsca na dom w Żołnierzu 

i tęsknotę za „małym domkiem na przedmieściu” z opowiadania otwierającego debiutancki tom 

Hłaski. Spoglądając jeszcze szerzej – czy bohater Najświętszych słów naszego życia nie jest 

właśnie wędrowcem zdążającym ku centrum „najświętszych spraw”, przeżyć „najświętszych” 

w zdekonstruowanej aksjologicznie przestrzeni? 

W rozważaniach na temat współczesnej kultury popularnej Piotr Kowalski stwierdza, 

że „wciąż możliwe jest bycie pielgrzymem, człowiekiem zmierzającym do świętości, wciąż 

możliwe jest posłużenie się figurą homo peregrinus jako definicją w coraz wyższym stopniu 

zagrożonej istoty człowieczeństwa”578. Ujęcie sytuacji zagubionych, poszukujących restytucji 

wysokich wartości, żyjących przecież w poczuciu faktycznego zagrożenia istoty 

człowieczeństwa bohaterów Hłaski w ramy kategorii pielgrzymowania może prowadzić do 

interesujących wniosków. Zwłaszcza jeśliby przez pielgrzymkę rozumieć wędrówkę ku 

„świętemu celowi”, „uświęconemu początkowi”579, axis mundi. Nie chodzi przy tym 

o przestrzennie rozumianą oś świata – jak wspomniano na początku, centrum uległo 

dekonstrukcji. Chodzi o rdzeń pewnej ogólnoludzkiej, mniej więcej zbliżonej w różnych 

intersubiektywnych konkretyzacjach hierarchii wartości, a więc swego rodzaju „centrum 

aksjologiczne”, jeżeli już gdzieś we wczesnej twórczości Hłaski lokowane, to na 

topograficznych peryferiach. 

Dochodzi zatem do znamiennego przewartościowania: zamiast dążyć ku przestrzeni 

centralnej, kulturowo związanej z sacrum, bohaterowie krajowych utworów pisarza 

pielgrzymują w stronę profanum. Wobec destabilizacji kosmosu poszukują porządku w chaosie. 

Paradoks ten jest jednak może w niewielkiej tylko mierze ich zasługą – to świat, w jakim żyją, 

urządzony został na opak, gwałtownie, sztucznie, odgórnie, wbrew utrwalonym wcześniej 

tradycjom i ukształtowanej samorzutnie kulturze. Wędrówka ta wydaje się więc jedną 

z niewielu możliwych reakcji ocalających świat wartości bohaterów Hłaski. Jest ucieczką ze 

                                                 
577 Por. P. Łazarczyk, „Finis perfectus”. Problematyka końca w opowiadaniach Marka Hłaski, [w:] Obecność 

i przemijanie. Fenomen początku i końca w kulturze i literaturze współczesnej, red. A. Gleń, P. Kowalski, 

Opole 2001, s. 121‒122. 
578 P. Kowalski, dz. cyt., s. 8. 
579 Zob. tamże, s. 9. 
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zniszczonego centrum580, popychaną przez rozwiane nadzieje, pociąganą przez nadzieje 

niespełnione581. Jest poszukiwaniem prawdy582, ratunkiem dla czystości i niewinności583. Jest 

wreszcie sama w sobie potwierdzeniem człowieczeństwa i w ogóle istnienia584 – w tym 

znaczeniu przybliża się ku włóczędze jako manifestacji wolności i niezależności. 

Dlatego też wydaje się, że wśród wędrujących bohaterów Hłaski włóczęga stoi obok 

pielgrzyma, nie stanowiąc wobec niego alternatywy. We wczesnej twórczości pisarza nawet ci, 

którzy snują się pozornie bez celu, uczestniczą w wielkiej pielgrzymce-poszukiwaniu. Ta 

wędrówka ma swój konkretny cel – jest wyprawą po wartości, zniszczone, wykorzenione, 

a może tylko przeniesione i ukryte gdzieś na peryferiach. Wobec jednak niemożności ich 

odnalezienia sama włóczęga-pielgrzymowanie staje się celem i wartością585. 

W prozie emigracyjnej Hłasko kładzie nacisk na bardziej figuratywne rozumienie 

wędrówki. W każdej z jego powieści izraelskich, a także w ostatniej, określanej jako 

amerykańska, ważne miejsce zajmują imigranci z Europy Środkowej. Bohaterowie ci 

prezentują optykę bliską samemu autorowi, w ich postaciach zawiera pisarz fragmenty 

własnych doświadczeń, przeżyć i wspomnień. Hłasko był tułaczem586 – i również mężczyźni 

opisywani przez niego w prozie emigracyjnej są najczęściej osobami wyrwanymi z ziemi 

macierzystej, bezskutecznie szukającymi miejsc oswojonych czy to w dzikiej, wrogiej 

człowiekowi przestrzeni Izraela, czy w znieczulonym przez ducha materializmu społeczeństwie 

amerykańskim. Każdą z tych rzeczywistości główni bohaterowie Hłaski przemierzają w bliżej 

nieokreślonym kierunku, a jeśli osiadają, to z poczuciem tymczasowości i wolą ucieczki w inne 

miejsce. Sugestywne opisy morderczego klimatu Izraela, jak również panujących tu twardych 

praw egzystencji, zdają się wyjaśniać konieczność nieustannej wędrówki. „Ruchliwość to lek 

na klaustrofobię. Siedzenie w jednym miejscu to umieranie z duchoty”587. Polskę przedstawiał 

                                                 
580 Zob. J. Jarzębski, Zniszczenie centrum, dz. cyt., s. 416‒417. 
581 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, [w:] tegoż, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, 

Warszawa 1994, s. 29; cyt. za: P. Kowalski, dz. cyt., s. 15. 
582 Zob. P. Kowalski, dz. cyt., s. 9. 
583 Zob. J. Błoński, Zmiana warty, dz. cyt., s. 32. 
584 „«Człowiek jest o tyle, o ile mieszka», powiada Heidegger, albo przynajmniej o ile pielgrzymuje do miejsc, 

w których mógłby się zakorzenić”. E. Wolicka, Zamiast wprowadzenia, [w:] Miejsce rzeczywiste, miejsce 

wyobrażone..., s. 15. 
585 O ile sama kategoria włóczęgi wywołuje u Hłaski określone odniesienia aksjologiczne, o tyle ryzykowne 

wydaje się podnoszenie przedstawianych przez niego lumpów do rangi nośników wartości. Bo choć wpisują się 

oni w szereg bohaterów kontestujących społeczny ład, nie umniejsza to obrzydzenia, jakie wywołuje kreacja tych 

postaci. Zob. A. Karpowicz, Topofobie, [w:] „Sto metrów asfaltu”…, dz. cyt., s. 33–34. 
586 Jak zauważa Jan Galant, bezdomność rozumiana jako brak ojczyzny doprowadza do wyobcowania wędrowca 

i przemienia włóczęgę w tułaczkę. Zob. J. Galant, dz. cyt., s. 78. 
587 P. Weiser, dz. cyt., s. 184. 
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Hłasko często jako więzienie, nigdy zaś jako azyl; w twórczości emigracyjnej rolę tę przejął 

Izrael588. 

W ostatniej powieści, Palcie ryż każdego dnia, składa pisarz hołd wzorcowi postawy, 

który towarzyszył jego prozie od chwili książkowego debiutu. Opis wędrówki Andersona, 

wzbogacony o kontekst konfliktu między jednostką a społeczeństwem, bardzo przypomina 

omawiane już obrazy z twórczości krajowej: 

Więc widział siebie; idącego, chociaż mógł kupić sobie bilet i pojechać autobusem, ale 

postanowił iść i wiedział, że drogę, którą wybrał, musi przejść i zobaczyć raz jeszcze, i że 

potrzeba mu tego było – widoku pustyni, gór i piasku, który wydawał się czerwony lub ciemny, 

podrywany z ziemi podmuchami wiatru. Wiedział, iż musi to znów zobaczyć; iść tamtędy tak 

długo, jak starczy mu sił; i zawsze, wszędzie znajdą się jacyś ludzie, którym przeszkadzać będzie 

widok człowieka, który idzie nie prosząc o nic. [UW4 348–349] 

Tak jak Anderson, Hłasko wędrował do samego końca. Nawet śmierć zastała go w drodze589, 

niemal w przeddzień powrotu do Izraela590, gdy przebywał w obcym domu – choć ten 

prawdziwie swój opuścił tak naprawdę już dawno, wyjeżdżając z Polski. Ani w Izraelu, ani 

w Stanach Zjednoczonych, ani w żadnym innym kraju nie było mu dane odnaleźć miejsca, do 

którego zawsze mógłby wracać z tułaczki po świecie. Choć prawdą też się wydaje, że ta 

włóczęga stanowiła dlań – a przynajmniej dla jego legendy – w jakiejś mierze rację istnienia591. 

Prowokatorzy i podpalacze 

Kontestacja należy do najbardziej charakterystycznych spośród postaw 

reprezentowanych przez bohaterów Hłaski. W jego wczesnej twórczości bunt wobec źle 

urządzonego świata przybierał często dość typową postać. Pisarz akcentował przede wszystkim 

problemy codziennej egzystencji, z których znaczna część wynikała z sytuacji politycznej. Tak 

jak inni z jego pokolenia, wołał głosem gniewu i rozpaczy: 

Ile czasu będą jeszcze te łączki, te ludzie pod płotem, te hotele, te składki na flaszkę po pięć 

złotych, te tablice bumelantów, tłok w tramwajach, te kolejki po masło? Ile jeszcze czasu 

zakochani nie będą mieli gdzie mieszkać, ile czasu jeszcze ludzie będą rozchodzić się z sobą, bo 

mieszkanie, pranie, sraty-taty? [BN 142–143] 

                                                 
588 Weiser zwraca uwagę na paralelę między sytuacją skazańców z Następnego do raju i zesłańców z Ejlatu. 

Jedni i drudzy byli kryminalnymi wygnańcami, walczącymi o przetrwanie na niegościnnej ziemi. Zob. tamże, 

s. 197–198. 
589 Por. L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 13. 
590 Zob. A. Czyżewski, Piękny dwudziestoletni…, dz. cyt., s. 576. 
591 Postawa włóczęgi wiąże się zapewne z charakterystyczną dla Hłaski obojętnością wobec dóbr materialnych. 

Pisarz mógł wprawdzie poszukiwać odpowiedniego dla siebie miejsca na świecie, ale już bez entuzjazmu odnosił 

się do kwestii posiadania własnego mieszkania, którego podstawową funkcję spełniały dlań choćby domy 

przyjaciół i rodziny, kibuce, pokoje hotelowe, a może nawet i cele więzienne. Zob. W. Parfianowicz-Vertun, 

Jamesa Deana trapi lumbago albo o fatalnych skutkach nie(posiadania) własnego kąta, [w:] „Sto metrów 

asfaltu”…, dz. cyt., s. 285. 
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Eksponowaną przez Hłaskę postawę sprzeciwu docenili pierwsi krytycy jego utworów. 

„Jest to bunt bez nadziei może, nawet bez określonego kierunku. Ale już sam sprzeciw wobec 

zastanego świata ma walor humanistyczny, nie pozwala mówić o «skrajnym pesymizmie»”592 

– pisał Janusz Danielak, zbliżając się tym sądem ku koncepcji „człowieka zbuntowanego” 

Camusa. Oprócz jednak ukazywania jawnych form buntu potrafił pisarz niejako mimochodem 

„przemycać” swój stosunek do peerelowskiej rzeczywistości, również w wypowiedziach 

postaci drugoplanowych: „Temu zabrakło pieniędzy, ten wyleciał z pracy, tego skądś tam 

wyrzucili, a przedwczoraj jeden stary człowiek zgubił bilet miesięczny na kolejkę i to go tak 

rozzłościło, że się upił i poderżnął sobie gardło brzytwą. Do licha z tym wszystkim” 

(UW1 325). W świecie Hłaski nawet próba samobójcza może stanowić gest sprzeciwu wobec 

wrogiej człowiekowi rzeczywistości; będzie o tym mowa w dalszej części pracy. 

To charakterystyczne dla autora Pętli, że różnorakie sygnały kontestacji w swojej 

twórczości krajowej potrafił przekazywać niebezpośrednio. Brak możliwości konstruktywnego 

działania albo jawnego buntu – który szybko okazywał się zbyt naiwny, aby cokolwiek ocalić 

– oznaczał konieczność bądź poddania się, bądź sięgnięcia po inne sposoby wyrażenia 

sprzeciwu, w tym również prowadzące ku (auto)destrukcji593. Figury nadające się do 

przeprowadzenia takiej kontestacji podsuwała zresztą sama propaganda w kraju, gdzie 

„bumelant obijający się na budowie linii kolejowej pod Małkinią czy Sochaczewem wpływa 

swoją postawą na wyniki wojny w Korei […]”594. Nawet więc pozornie mało istotna dla 

semantyki utworu i miałka charakterologicznie postać pijaka mogła stanowić nośnik wizji 

świata i matrycę, na której z łatwością odbijał Hłasko krytyczny pogląd na otaczającą 

rzeczywistość595. Zapewne między innymi dlatego alkohol stał się atrybutem, który pisarz tak 

chętnie wykorzystywał w swojej prozie596. Tygodniowy rytm życia wyznacza na przemian 

praca i picie wódki: „W sobotę miasto traci swoją pracowitą twarz – w sobotę miasto ma pijaną 

mordę” (BN 144). Także cykl dobowy regulowany jest kolejno przez picie i trzeźwienie, jak 

w utworze Brat czeka na końcu drogi: 

To było małe miasto i mała stacja. Pociągi przychodziły rzadko, nikt tu prawie nie 

przyjeżdżał, a ludzie przesiadujący z nudów nocami w bufecie kolejowym znali się już dobrze: 

                                                 
592 J. Danielak, dz. cyt., s. 33. 
593 Por. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXIX. 
594 J. Jarzębski, W Polsce…, dz. cyt., s. 100. 
595 Należy również pamiętać, że postać pijaka niemal zawsze pełni u Hłaski istotną funkcję kompozycyjną oraz 

nośnik znaczeń, również w dyskursie autobiograficznym. „Faktycznie, pisarz często przywoływał ten rys swojego 

wizerunku, jednak im gorliwsze deklaracje, tym ostrożniejszy winien być czytelnik przed wygłaszaniem 

pochopnych opinii. Rola awanturnika podlega bowiem funkcjonalizacji – Hłasko wielokrotnie posługiwał się 

pijackimi anegdotami, by odwrócić uwagę od przeżywanych emocji albo by móc powiedzieć więcej 

i usankcjonować swój weredyzm”. P. Potasińska, dz. cyt., s. 90. 
596 Por. A. Kijowski, Powieść. Opowiadanie, dz. cyt., s. 89; J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXVIII. 
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pili tanie wina, piwo i ukradkiem przyniesioną wódkę; rano szli do pracy otępiali, z żelaznym 

bólem pod rozpaloną czaszką597. 

W twórczości Hłaski alkohol stanowi element codziennej rutyny – na tyle naturalny, że 

bardzo rzadko wywoływany zostaje temat całkowitej abstynencji, jakby była ona czymś 

nieosiągalnym czy niepożądanym. Zaniechanie picia świadczy zwykle o poważniejszym 

problemie; w Pętli oznacza odwyk, w Izraelu zaś ciężkie warunki bytowe i brak możliwości 

ugaszenia pragnienia598. Stan, w którym bohaterowie funkcjonują zwyczajnie, na co dzień, 

można określić mianem „picia normalnego”: 

Gazety na budowę przywoził nam listonosz z miasteczka odległego o kilkanaście 

kilometrów; gdy pił normalnie – gazety spóźniały się o jeden dzień; gdy trochę mocniej – gazety 

spóźniały się o dwa dni; a jak go przycisnęła chandra – to przez cały tydzień nie wiedzieliśmy, 

co się dzieje na świecie. [BN 10] 

Zamiast przemieszczać się pomiędzy stanami trzeźwości i nietrzeźwości, bohaterowie Hłaski 

poruszają się raczej w obrębie opozycji „picia pełzającego” i „erupcji picia”: „Na rauszu jest 

się na co dzień, na umór pije się od święta”599. Sprzeciw wobec traktowania picia jako 

naturalnego atrybutu codzienności bywa natomiast uznawany za aberrację, o czym przekonali 

się choćby Kuba z Pętli czy Rysiek Lewandowski z Sonaty marymonckiej: 

– Jak tak – krzyknął – to won mi z wozu! Wódkę piją, mowy sobie wstawiają. A ja będę 

czekał na jaśniepanów. Zostańcie zdrowi. 

Zeskoczył z wagonu i pobiegł do szoferki. 

– Poczekajże, frajerze – dogonił go Kibała. – O co ci chodzi? – zastąpił mu drogę. 

– Nie wiesz o co? Ja potrzebuję zarobić. 

– A ja to co? Modlić się przyszedłem? Nie bój się, zarobisz. 

– Samo się załaduje, tak? 

– Głupiego robota kocha, a nie chłopaka z Marymontu. Tylko mordę trzymaj krótko, 

a wszystko będzie dobrze. 

Lewandowski zrozumiał. […] 

Kibała splunął. 

– Trudno. Ja lecę. Chcesz się napić? 

– Trochę mogę, ale niedużo. Chociaż i tak, jak się ma co stać, to się stanie. 

– Pewnie. 

Ładowacze popatrzyli nieufnie. 

– Swój chłopak – powiedział Kibała – tylko tak powiedział. Każdy chce zarobić te parę 

groszy. [SM 121–123] 

Oprócz wielu postaci pijących często, ale – jako się rzekło – „normalnie”, ukazuje 

Hłasko także tych, którzy całkowicie zatracają się w alkoholu. Do nich właśnie należy tytułowy 

bohater Pijanego o dwunastej w południe. W tym nieskomplikowanym konstrukcyjnie 

opowiadaniu zawarł Hłasko dość sugestywną symbolikę. Znamienne jest akcentowanie 

w tytule i treści utworu konkretnej godziny. „Uchlał się w samo południe. Co teraz zrobić 

                                                 
597 M. Hłasko, Brat czeka na końcu drogi, [w:] Hłasko nieznany, dz. cyt., s. 150. 
598 Zob. P. Weiser, dz. cyt., s. 163. 
599 Tamże. 
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z takim bydlakiem?” (BN 124) – irytuje się jeden z bohaterów; „Dlaczego się uchlałeś w samo 

południe?” (BN 132) – pyta z żalem inny. W interpretacji można tu odwołać się do kontrastu 

nocy i dnia, za pomocą którego Hłasko niejednokrotnie zestawiał spokój i stagnację przestrzeni 

prywatnej, położonej na uboczu, z dynamiką bardziej wyeksponowanej scenerii działania 

kolektywu. Tak podzielona jest choćby przestrzeń w Domu mojej matki: „[…] czasem ciężko 

mi żyć: właśnie wtedy, kiedy przechodzę obok takich wielkich, jasnych domów, a także kiedy 

nocami wałęsam się po krzywych i piaszczystych uliczkach przedmieścia […]” (BN 7) – 

powiada rozdarty między tymi dwoma światami pierwszoosobowy narrator. Dzień, tak jak 

jasność i wielkość, stoi w opozycji wobec nocy i krzywych uliczek. Zaś „południe” stanowi 

przecież sam środek jasnego, dynamicznego świata, symbolizując zarazem centrum sfery 

publicznej. Jakże więc traktować jednostkę, która wyłamuje się z kolektywnej wspólnoty 

i w samym środku tej oficjalnej przestrzeni wprowadza zamieszanie? Jest to człowiek 

„niewygodny”, skaza na pozornie pięknym obrazie świata. Stąd bierze się rozdrażnienie 

uczestników zbiorowej iluzji – choć warto zauważyć, że nie wszystkich, bo u Hłaski obraz 

pijanego jest zjawiskiem częstym i zwyczajnym, nawet jeśli dochodzi do piętnowania tej 

postawy600. 

Tej interpretacji można nadać również głębszy, choć może mniej oczywisty wymiar. 

Przedstawienie sytuacji głównego bohatera opowiadania jako doświadczenia o charakterze 

religijnym wydaje się śmiałe, lecz raczej uprawnione. Oś problemowa utworu zdaje się bowiem 

opierać na dwóch głównych zagadnieniach: relacji między oficjalną, ogólnospołeczną wizją 

świata i jego faktycznym kształtem, a także kwestii ewolucji światopoglądowej jednostki, z jej 

fascynacjami, wątpliwościami i rozczarowaniem. Tytułowy pijany to mężczyzna całkowicie 

wypalony; pośród zbiorowości ludzi przybierających oficjalne pozy jawi się jako człowiek 

zupełnie obojętny wobec tego, jak jest postrzegany. Przeżywa stan podobny do acedii, którą 

Ewagriusz z Pontu nazwał „demonem południa” 601, nawiedzającym właśnie w środku dnia 

anachoretów zamieszkujących pustynię. Pracę interpretacyjną na ten temat już podjęto602, 

pozostaje jedynie zasygnalizować tutaj możliwość przeprowadzenia tego rodzaju lektury. 

Odwołanie do topiki sakralnej nie wydaje się bowiem całkowicie bezzasadne, przede 

wszystkim dlatego, że relacja między gapiami a pijanym mężczyzną determinowana jest przez 

                                                 
600 Narrator opowiadania informuje zresztą z przekąsem, że „[…] rzecz działa się na Pradze, gdzie – jak wiadomo 

– jedyną atrakcją są niedźwiedzie i pijacy” (BN 121). 
601 Por. L. Misiarczyk, Acedia według Ewagriusza z Pontu [w:] Acedia – duchowa depresja. Wybór tekstów, 

wyb. W. Zatorski OSB, Kraków 2008, s. 17. 
602 Zob. Ł. Głos, Wokół kategorii nudy w wybranych utworach Marka Hłaski. Różne perspektywy badawcze, 

„Maska” 2018, nr 37, s. 113‒127. 
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kontrast na płaszczyźnie wiary. Po jednej stronie sytuuje się grupa ludzi zaangażowanych 

ideowo, po drugiej zaś kontestator idei, który całą swą postawą – nie wypowiadając wprost ani 

słowa – wyraża sprzeciw. Dla ludzi postrzegających otaczającą ich rzeczywistość przez 

pryzmat zbiorowego entuzjazmu, niedopuszczających możliwości ideowego zwątpienia, gest 

pijanego ma charakter obrazoburczy. 

Łatwo zauważalne jest nasycenie ideologiczne rozmowy prowadzonej nad pijanym; jej 

uczestnicy konstruują doktrynalny schemat, do którego ów człowiek nie przystaje. Nierealny 

świat bez prawdziwych, codziennych problemów: „Powinien sobie znaleźć cel w życiu. Cel, 

rozumie pan? A samotność? Tego nie ma. Teraz nikt nie jest samotny ani nieszczęśliwy. Tego 

nie ma” (BN 123). W takim świecie pijaństwo stanowi przejaw łamania norm dwojakiego 

rodzaju: zarówno moralnych, jak i ideologicznych. Bohater opowiadania podlega 

ostracyzmowi z jednej strony jako pijak, człowiek ze społecznego marginesu, z drugiej zaś – 

jako zdrajca doktryny porządkującej życie zbiorowości albo ten, na którego idea z trudnych do 

pojęcia przyczyn „nie działa”. A mówiąc językiem religijnym: jako jednostka dopuszczająca 

się grzechu bluźnierstwa wobec powszechnie przyjętych wierzeń. 

Omawiany utwór oddaje duszny, męczący klimat Polski lat pięćdziesiątych. Mimo że 

bohaterowie przybierają oficjalne pozy, da się odczuć powszechne znużenie ludzi przaśną 

atmosferą socrealizmu i ich zmęczenie trudną sytuacją egzystencjalną. W ich dialogach postać 

pijanego okazuje się w zasadzie pretekstem do cichcem przemyconej krytyki warunków życia 

codziennego: 

– Czy on był wariatem? – zapytał mężczyzna z wytatuowanym wężem. – Dlaczego on tak 

dziwnie mówił? 

– Każdy człowiek mówi dziwnie – powiedział ten, który spotykał się z leżącym w „Schronie 

u Marynarza”. – Każdego człowieka trudno zrozumieć. Ale on nie był wariatem. To był kiedyś 

bardzo fajny i porządny chłop. 

– Wiele ludzi się rozpiło – powiedział jakiś pan o szczupłej twarzy, w okularach. – Gdyby 

ludziom dać to wszystko, co im potrzeba do dobrego życia, toby nie pili. Za mało zarabiają. 

– Panie! – powiedział właściciel węża. – Panie, komu pan to mówisz? Mnie? Jak ja zarabiam 

tysiąc złotych, a mam kobitę i dwoje dzieci? Mnie pan to mówi? [BN 125] 

Tu odsłania się kolejna funkcja postaci pijanego: ma on nie tylko zakłócać oficjalnie panujący 

ład, ale też prowokować do pytań o prawdę na temat rzeczywistości. Każdy zresztą przejaw 

buntu o destrukcyjnym charakterze – a właśnie takie formy kontestacji bardzo Hłaskę 

zajmowały – skłania do refleksji o prezentowanym przez pisarza świecie. Nawet atak na 

wartości intuicyjnie kojarzone w sposób pozytywny odsłania przed czytelnikiem autorski 

stosunek do realiów życia, które pozwalają na takie aberracje. W opowiadaniu Pierwszy krok 

w chmurach próba przełamania stanu chronicznego odrętwienia prowadzi do konfrontacji 

między bezmyślnymi lumpami a młodymi kochankami, którzy zostają zastraszeni i ośmieszeni. 
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Ostatecznie zresztą całe zajście wcale nie uwalnia mężczyzn z przedmieścia od przewlekłego 

znużenia – uczucie „ssącej pustki” szybko powraca i całe zdarzenie nawet jego prowokatorom 

zaczyna wydawać się czymś zupełnie niepotrzebnym, pozbawionym najmniejszego sensu. 

Czy jednak wyłączną motywację działań proletariuszy w przywołanym utworze stanowi 

chęć przełamania codziennej rutyny? Wydaje się, że nie bez znaczenia pozostaje tu również 

wola życia, chęć zachowania tego, co bezpowrotnie mija. Coś, co czeka przecież bez mała 

każdego. 

Obserwatorzy życia na starość stają się niespokojni. Miotają się, patrzą na zegarki; jest to 

jeden z śmiesznych nawyków starych ludzi – pragną ratować czas. W pewnym okresie chciwość 

życia i wrażeń staje się u nich silniejsza niż u dwudziestolatków. Dużo gadają, dużo myślą: 

uczucia ich są dzikie i tępe zarazem. Potem gasną szybko i spokojnie. Umierając wmawiają 

wszystkim, że żyli szeroko. Impotenci chwalą się sukcesami u kobiet, tchórze – bohaterstwem, 

kretyni – mądrością życia. [BN 145] 

Ci nerwowi „obserwatorzy życia”, chociaż z jednej strony pozostają wycofani, z drugiej 

wykazują dużą aktywność, aby „ratować czas”. Ich wysiłki mają jednak znaczenie głównie 

performatywne, gdyż nie zmieniają realnie ich sytuacji, nie przynoszą też pozytywnych zmian 

w otoczeniu, a czasem przeciwnie nawet – wiodą ku nieszczęściu. Obserwator nie jest jednak 

u Hłaski jedynie figurą, a funkcją, którą pełni się w określonym momencie życia. Również więc 

ci młodzi, którzy właśnie żegnają się z dziecięcymi ideałami, staną się kiedyś „obserwatorami 

życia” i będą nerwowo ratować upływający czas. Pierwszy krok w chmurach to opowiadanie, 

w którym bodaj najbardziej wyraziście wykłada Hłasko swoją filozofię egzystencji – 

młodzieńczą jeszcze, ale pozostawiającą trwały ślad na dalszych jego pisarskich dokonaniach. 

Inną formę kontestacji aksjologicznej stanowi niszczenie tych elementów 

rzeczywistości, które stanowią nośniki wartości partykularnie uznawanych przez drugiego 

człowieka. Hłasko przeszczepił do swojej prozy Hemingwayowską zasadę, że „człowieka 

można zniszczyć, ale nie pokonać”, zmieniając w niej wszakże rozkład akcentów. Na przykład 

Izaaka Eisenmanna z Brudnych czynów zalicza do ludzi reprezentujących szczególny typ 

osobowości, nierzadko w dziełach Hłaski spotykany: 

Więc mówię ci: jak się trafi goj bandyta czy pijak, czy gracz, to zawsze w końcu znajdzie 

się na niego jakaś rada. Ale kiedy trafi się taki Żyd, to nie ma na niego rady. I nic go nie 

powstrzyma, i nie można mu niczego wytłumaczyć, bo to jest tak, jakby człowiek mówił nie do 

głowy, ale do krwi; jakby człowiek mówił do szumu lub jakby chciał pokazać coś drugiemu 

człowiekowi w pokoju bez okien i światła. Więc ich można tylko zniszczyć, nie pokonać. Oni 

już są tacy, ale ludzie tego jeszcze nie wiedzą. Świat ich nie zna; ich wściekłości, zaciętości 

i pasji. [UW3 422] 

Ludzie tacy często tą samą miarą postrzegają innych, tocząc z nimi nieustanną rywalizację. 

Świadomi, że konfrontacja ta jest w zasadzie bezprzedmiotowa – bo w świecie Hłaski nikt 

w pełni nie zwycięża – wykonują przynajmniej gesty dające im poczucie dominacji nad drugim 
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człowiekiem. Owo wrażenie wynika przede wszystkim z mocy wpływania na świat wartości 

innego. Rzecz mało ważna dla jednej osoby może stanowić istotną wartość dla innej. Cyniczne 

niszczenie takiej rzeczy stanowi demonstrację siły i, tym samym, podkreśla choćby 

symbolicznie przewagę nad drugim człowiekiem. Bohater dokonujący owej manifestacji, 

dyskredytując hierarchię aksjologiczną rywala, eksponuje zarazem świat własnych wartości – 

w takiej sytuacji rywalizacja międzyludzka przybiera formę konfrontacji partykularnych 

hierarchii wartości. 

Tę prawidłowość można zaobserwować w postępowaniu Andersona z powieści Palcie 

ryż każdego dnia. Już od momentu fabularnego wprowadzenia bohater wznosi gardę, mającą 

chronić jego poczucie dumy przed narażeniem na szwank. Przy czym źródło zagrożenia nie 

tkwi w niczyjej agresji, a – przeciwnie – w odruchu litości: 

– Rostbeef – powiedział. 

– Kosztuje dolara i dwanaście centów. 

– Nie ma pan czegoś za dolara? Hamburgera? 

[…] Wyjął ze szklanej gablotki bułkę z szynką i podał mężczyźnie, obszedłszy go dookoła. 

– Masz – powiedział. – Nie lataj na pusty żołądek. I schowaj sobie swojego dolara. 

– To szlachetne z pańskiej strony – powiedział stojący w słońcu. Wziął bułkę; popatrzył na 

nią przez chwilę, nim upuściwszy ją na ziemię starannie i wolno roztarł ją obcasem, tak że mięso 

i chleb zmieszało się z żwirem. Nie odwracając się poszedł do baraku i pchnąwszy drzwi wszedł 

do środka. [UW4 176] 

Znamienne, że manifestując w ten sposób pogardę dla sprzedawcy, Anderson nie tylko 

cynicznie ośmiesza wartość jego pracy, ale również samego siebie pozbawia możliwości 

zaspokojenia głodu. Czyni to jedynie dla obrony wartości wyższego rzędu, jaką stanowi dlań 

duma mężczyzny, który o nic nie prosi i nie korzysta z niczyjej łaski. W relacjach z innymi 

ludźmi bohater znajduje się niekiedy także po drugiej stronie – jako ten, który ma możliwość 

okazania litości. Nie korzysta on rzecz jasna z tej sposobności, także wówczas, gdy takiego 

zachowania się od niego oczekuje. Właśnie owo oczekiwanie traktuje Anderson jako wyzwanie 

i kolejne zagrożenie dla jego dumy; nie decyduje się zatem na gest, o jaki zostaje poproszony, 

starając się zmierzać jedynie suwerennie obranymi ścieżkami. Tak dzieje się, gdy ciemnoskóry 

chłopiec prosi go o pustą butelkę po napoju; wydaje się, że ów gest nic by Andersona nie 

kosztował, ale bohater pozostaje jedynie przy pustej obietnicy, stanowiącej właściwie 

retoryczny wybieg w celu zbycia rozmówcy. 

– Dasz mi butelkę po coli? 

– A na co ci ona? 

– Cztery centy. 

– Dobrze – powiedział Anderson. – Ale musisz poczekać do piątej. Mogę ci ją tu zostawić. 

[…] Patrzyli teraz na siebie; mężczyzna, który był kiedyś chłopcem, i chłopiec, który dawno 

już stał się mężczyzną, chociaż nie wiedział jeszcze o tym, tak jak nigdy nie wiedział o tym, że 

był kiedyś dzieckiem – a teraz patrzył, jak dłoń białego unosi się i butelka po coli zatacza 

w nadchodzącym zmierzchu świetlisty łuk i rozpryskuje się na murze. [UW4 297–300] 
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Jest to zarazem kolejny w prozie Hłaski obraz konfrontacji dojrzewającego młodzieńca 

z dorosłym mężczyzną – i jednocześnie kontynuacja ustanowionego w Pierwszym kroku 

w chmurach porządku egzystencjalnej inicjacji, przez którą starsi bohaterowie przeprowadzają 

młodszych, objawiając im gorzką prawdę o życiu. Co jednak wywoływać może zawód 

u chłopca, dla Andersona stanowi jedynie prozaiczny gest; emocjonalne zaangażowanie w tę 

konfrontację nie rozkłada się równomiernie na obydwie jej strony. Daje to psychologiczną 

przewagę i poczucie triumfu temu, kto okaże mniej skrupułów. Stąd uporczywe kreowanie 

przez Hłaskę bohaterów, którzy cyniczną postawą osiągają pyrrusowe zwycięstwo: wobec 

niemożliwości poprawy sytuacji egzystencjalnej zadowala ich przynajmniej ocalenie, nawet 

złudne, własnej dumy. Pomaga w tym świadomość przewagi, a w skrajnych przypadkach 

poczucie władzy nad drugim człowiekiem. W świecie rządzonym prawami rywalizacji obrona 

własnej podmiotowości wiedzie przez podporządkowanie sobie innych ludzi: 

– Mike, to nieważne, kim są ludzie dla nas. Ważne jest, kim my możemy stać się dla ludzi. 

Inaczej nie mamy nad nimi władzy. 

– Nie chcę władzy nad ludźmi. 

– Ale ja chcę – powiedział Anderson. [UW4 354] 

Anderson realizuje ten wzorzec w sposób karkołomny. Wobec obcych odczuwa 

w najlepszym razie obojętność, często woli jednak zdominować ich, czyniąc to niejako dla 

zabezpieczenia samego siebie. W stosunku do wrogów jest mściwy i zarazem wyrachowany; 

agresja z jego strony nie ma charakteru afektywnego, lecz stanowi akt cynizmu. Widać to 

w przypadku walki z meksykańskim pięściarzem. Grozę wywołuje spokój, z jakim bohater 

atakuje rywala, i zadziwiająca przewaga fizyczna nad człowiekiem, który boksuje przecież 

wyczynowo. Anderson jest wyjątkowo brutalny: Hłasko szczegółowo opisuje, jak Salvatore 

zostaje najpierw pobity, następnie poparzony strumieniem pary, potem wleczony przez salę 

barową. Nawet po przyjeździe policji oprawca kontynuuje obrany plan, bestialsko łamiąc rękę 

boksera na oczach funkcjonariuszy. Zamknięcie przed Meksykaninem szans na sportową 

karierę okazało się dla Andersona cenniejsze niż jego własna wolność: 

– Nie myślisz, że ten człowiek mógł kochać boks tak samo, jak ty kochasz latanie? 

– Myślałem o tym. 

– Więc dlaczego to zrobiłeś? 

– Właśnie dlatego: wiedziałem, że on kocha boks. [UW4 315] 

Anderson jest bohaterem doświadczonym życiowo, a sposób prowadzenia przez niego 

dialogów wskazuje na utajoną we wnętrzu jego osobowości głębszą świadomość swojej 

sytuacji egzystencjalnej. Być może zdaje sobie sprawę z faktu, że wartości zasilające jego 

hierarchię aksjologiczną mają charakter iluzoryczny: klęskę miłości przeżył już dawno, 



174 

 

a swojej wolności zdaje się nie cenić nazbyt wysoko, zakładając zapewne, że nie jest mu dane 

być człowiekiem w pełni wyzwolonym z egzystencjalnych ograniczeń. W życiu Andersona nie 

ma już wyższych wartości, których mógłby jeszcze bronić. Jedyne działanie, jakie może podjąć 

– a więc destrukcja cudzych wartości – przybiera z konieczności formę aksjologicznej 

prowokacji, podkreślającej wagę „egzystencjalnego oporu” bohatera: 

Hłaskowe postacie bowiem nie znoszą próżni wokół siebie, nie mogą w niej egzystować. 

Dlatego też te ich wszystkie masochistyczne „ekscesy”, te ich raz niewinne, raz okrutne, 

niekiedy zaś kabotyńskie prowokacje wobec ludzi i losu […] to również ich własny sposób 

oswajania nicości, sposób polegający na poszukiwaniu lub stwarzaniu „egzystencjalnego oporu” 

pozwalającego intensywnie, choć często bardzo boleśnie, odczuć materię życia603. 

Niszczenie resztek wartości nazywa Hłasko paleniem ryżu, co stanowi nawiązanie do 

wojny wietnamskiej i niszczenia upraw ludności cywilnej przez amerykańskich żołnierzy. Ową 

myśl przewodnią utworu wygłasza autor ustami Helen: „[…] jesteście jak ci ludzie, którzy palą 

ryż. Niszczycie wszystko i wszystkich dookoła tylko dlatego, że nie umiecie się kochać” 

(UW4 328). W tak zarysowanym kontekście znamiennie wybrzmiewa tytuł ostatniej powieści 

pisarza. „Palcie ryż każdego dnia” – mógłby nawoływać autor, postulując przełamywanie 

niemocy działania poprzez ostentacyjne niszczenie dobra, jakie jeszcze się ostało. Z tym że to 

nie on ustalił znany dziś tytuł powieści, która ukazała się już po jego śmierci604. Obok wersji 

angielskiej – The Riceburners – miał Hłasko rozważać kilka polskojęzycznych wariantów: 

Podpalacze ryżu, Codziennie siejcie ryż, Życie bez Esther; natomiast powszechnie dziś znana 

forma Palcie ryż każdego dnia, brzmiąca jak wezwanie do destrukcji wartości, pojawiła się 

dopiero w wydaniu z roku 1983605. Interpretacja tytułu, którego zgodność z wolą autorską jest 

wątpliwa, byłaby ryzykowna poznawczo, w zasadzie nawet bezprzedmiotowa; nie oznacza to, 

że nie podejmowano interesujących prób w tym zakresie606. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że nazwana „paleniem ryżu” skłonność do niszczenia 

wartości przynależnych drugiemu człowiekowi wynika nie tyle z indywidualnego usposobienia 

bohaterów takich jak Anderson, ile ze schematów działania podyktowanych nadaną im przez 

autora funkcją. W związku z tym role poszczególnych postaci często nie są ostatecznie 

przesądzone – zdarza się nawet, że następuje ich wzajemna wymiana. W prozie emigracyjnej 

skonstruował Hłasko powtarzalny układ dwóch męskich charakterów, silniejszego i słabszego, 

gdzie odwrócenie ról następuje w kulminacyjnym momencie akcji. Ten schemat zostanie 

                                                 
603 L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 27. 
604 Zob. M. Hłasko, Listy, dz. cyt., s. 568, przyp. 1. 
605 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. LXIV. 
606 Najbardziej przekonująca wydaje się interpretacja tytułu jako parodii imperatywu etycznego. 

Por. I. Piotrowski, Ten sam ogień. Straż pożarna, brandy i ogniomistrz Hłasko, [w:] „Sto metrów asfaltu”…, 

dz. cyt., s. 225. 
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jeszcze w niniejszej pracy przywołany i omówiony nieco szerzej, ale już w tym miejscu trzeba 

wspomnieć, że bohaterowie zamknięci w takim bipolarnym układzie stanowią zazwyczaj dwa 

warianty jednej osobowości607. Pod koniec Palcie ryż każdego dnia Mike Ryan wykonuje gest, 

który przypomina przywoływane wyżej zachowania Andersona: 

Wyciągnął ku Andersonowi rękę z wygasłym papierosem i zgniótł go między palcami: 

Anderson patrzył, jak tytoń sypie się na podłogę. – Przepraszam – powiedział Ryan. – A może 

ty także nie masz co palić? To był mój ostatni. – I rozdeptał tytoń. 

– Tak – powiedział Anderson. – To fakt, że nie mam co palić. Nie pracowałem już przez 

wiele dni. – Wziął kawałek gazety; ukląkł, zwinął tytoń i zapalił niedopałka. [UW4 351–352] 

Nie jest to jedyna sugestia dotycząca silnego związku między obydwiema postaciami. Po chwili 

narrator opisuje twarz Ryana, która jest „[…] ostra, zmęczona i nie różniąca się niczym od 

twarzy majaczącej obok jego twarzy. Więc jeśli jeszcze była jakaś różnica; różnicą tą było 

dziesięć lat dzielące te dwie twarze” (UW4 356). 

Na koniec warto wskazać jeszcze jeden z aksjologicznych paradoksów Hłaski. Pisarz 

stawia wartość negatywną w jednym szeregu z wartościami rozumianymi dodatnio, pokazując, 

jak niedoskonały jest świat, w którym nawet zło nie potrafi zaistnieć w najpełniejszej formie. 

Postępowanie takich bohaterów, jak przywołany wyżej Anderson, wpisuje się w tę optykę 

o tyle, o ile czynią oni zło dla podkreślenia własnej podmiotowości, a nawet – tu właśnie tkwi 

paradoks – swojego człowieczeństwa. W Pięknych, dwudziestoletnich deprecjonuje jednak 

Hłasko „styl polskiej zbrodni” jako kolejny z przykładów peerelowskiej zgrzebności: 

Bohaterowie Tyrmanda strzelają do siebie z broni palnej, ścigają się samochodami, 

zorganizowani są w gangi, tworzą organizacje o charakterze zbrodniczym i tak dalej. Są 

złoczyńcami w wielkim stylu: tymczasem styl polskiej zbrodni jest nędzny – rabunek, gdzie 

zabitemu odbiera się sto złotych; bójka po pijanemu o miejsce w kolejce do kina, kradzież pary 

butów; jakaś mała afera w handlu uspołecznionym – oto jest styl polskiej zbrodni. Potem na 

szczęście trochę się poprawiło: myślę o „aferze mięsnej”, „garbarskiej” i „włókienniczej”. 

[UW5 63] 

Optyka przyjęta przez Hłaskę nie dowodzi rzecz jasna jego przyzwolenia na popełnianie zła. 

Wartość negatywna stanowi dla pisarza zwyczajny przedmiot opisu; werdykt w sprawie stopnia 

jej realizacji to po prostu jeden z procesów na drodze ku ewaluacji rzeczywistości. Z kolei ów 

osąd świata otaczającego ludzi – i tych postępujących godnie, i tych czyniących zło – to przede 

wszystkim ocena możliwości, jakie świat ten otwiera przed człowiekiem, a więc głos w sprawie 

jednostkowej wolności. W ten niedosłowny sposób stawia Hłasko pytanie, na ile wolny jest 

człowiek w kraju, gdzie nawet niecnych zamiarów, nie mówiąc o dobrych, nie da się 

zrealizować w pełni. I jaka jest wartość życia oraz pojęcie godności człowieka, kiedy umrzeć 

                                                 
607 Por. L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 25–26. 
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można z trywialnego powodu, w sposób odarty z jakiegokolwiek bohaterstwa, tak że śmierć 

przynosi jedynie wstyd i oprawcy, i ofierze. 

Tak nakreślony punkt widzenia warunkowany jest głównie przez trudy codziennej 

egzystencji, choć nie sposób przecenić roli doświadczeń dziejowych i negatywnych nastrojów 

społeczno-politycznych. Wówczas, gdy ludzie wokół byli wycieńczeni wojną, sterroryzowani 

komunizmem i rozgoryczeni utraconą podmiotowością państwa, co również mogło nadwątlać 

ich wiarę w wartość życia. Nie tylko jednak w ojczyźnie nastał czas niepokoju; istniały globalne 

obawy, że wojenny koszmar może się w jakiejś formie powtórzyć. Choćby jako konflikt 

atomowy, o którym pisał Hłasko z autentycznym lękiem, najwcześniej bodaj w Wielkim strachu 

z 1954 roku608. Przywoływana później w Pięknych, dwudziestoletnich rymowanka „Truman, 

Truman, puść ta bania…” – niech stanie się najgorsze, byleby zmienił się ten stan beznadziei – 

to oczywiście pełen przekory głos rezygnacji, świadczący zapewne o jakimś wspólnotowym 

„poczuciu klęski i śmieszności”. Hłasko wychowywał się i wchodził w dorosłość w takiej 

właśnie atmosferze, poprzetykanej wprawdzie urzędowym optymizmem propagandy, i widział 

postępujące rozczarowanie Polaków. A po latach wspominał: „[…] Truman nie puścił bani; 

nadzieje okazały się płonne. Nawet nadzieje na zgliszcza, z którymi godzono się, aby tylko 

wrócić na swoją ziemię” (UW5 89). 

Na granicy życia i śmierci 

W postawie wędrowca z prozy Hłaski swoista manifestacja witalizmu splata się 

z ciążącym na egzystencji widmem końca; Dwaj mężczyźni na drodze to przykład 

emblematyczny. Drogi włóczęgi, dalekie od centrum świata, nierzadko biegną blisko jego 

granic. Wędrówka ta wiedzie niekiedy również przez pogranicze życia i śmierci – w strefie tej 

leży wiele tajemnic ludzkiej egzystencji, których zgłębianie wyraźnie interesowało Hłaskę. 

W literaturze dotyczącej autora nierzadko przewija się temat samobójczej śmierci. Jest to rzecz 

jasna pokłosie faktu, że sam pisarz zmarł w niejasnych okolicznościach, a z racji na jego 

burzliwe życie przyczyny zgonu próbowano wielokrotnie doszukiwać się w celowym działaniu. 

Towarzysząca tej sprawie aura tajemniczości rzutuje niekiedy na odbiór twórczości Hłaski – 

wspomniano już o włączeniu artysty w krąg „kaskaderów” – ale też i pobrzmiewający w tej 

prozie nihilizm może zachęcać do interpretacji nakierowanych na problem autodestrukcji. 

                                                 
608 Zob. M. Szewczyk, Środek Europy. Hłasko, Berlin, Niemcy, [w:] „Sto metrów asfaltu”…, dz. cyt., s. 349. 
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Samobójstwo stanowi zresztą temat, tło bądź zwieńczenie wielu utworów pisarza i służy 

zazwyczaj ewokacji szerszych znaczeń. 

Już w debiutanckim tomie opowiadań Hłasko spogląda na to zagadnienie z kilku 

różnych stron. Nastrój egzystencjalnego zmęczenia spaja niemal wszystkie zebrane tu utwory. 

Narrator otwierającego zbiór Domu mojej matki przyznaje, że „czasem ciężko mu żyć” (BN 7), 

jednak to Finis perfectus stanowi pierwszy poważniejszy sygnał przeczuwanego i w pewnej 

mierze oczekiwanego końca. „Niech raz skończy się ta cała męka” (BN 30) – powiada główny 

bohater opowiadania, nie tyle skarżący się na własną egzystencję, ile domagający się 

oczyszczenia dla świata, mającego nastąpić w wyniku globalnej katastrofy. Apokalipsa 

faktycznie następuje, lecz tylko dla niego samego: bohater żegna się z życiem po tym, jak „[…] 

wpadł pod ciężarówkę z pomidorami, która jechała z umiarkowaną szybkością i którą 

prowadził starszy, umiarkowany kierowca” (BN 30). Głoszona przez niego globalna zagłada 

w zderzeniu z jego własnym, żałosnym końcem daje efekt groteskowy – tak jak groteskowy 

jest żywot człowieka, któremu wydaje się, że pojął wreszcie zasadę istnienia świata i znalazł 

receptę na jego uzdrowienie, gdy tymczasem świat ten istniał przedtem i istnieć będzie dalej, 

nie obejrzawszy się na niewiele znaczący w istocie dramat jednostki. Z jednej strony, dla tego 

świata, pojedyncze życie znaczy więc niewiele, zwłaszcza że przecież niedawno jeszcze 

mordowano miliony. Z drugiej, dla człowieka, życie okazuje się najbardziej ostateczną 

z wartości. „Żyć” – to ostatnie słowo, jakie padło z ust bohatera, wywoływane niemal 

nieustannie w czasie jego trzydniowej agonii. 

Podobną woltę da się dostrzec w Dwóch mężczyznach na drodze. Utwór ten obrazuje 

stopniowe porzucanie nadziei na możliwość przetrwania w świecie, który nie stwarza 

warunków do egzystencji. Bohaterowie pozbawieni są dachu nad głową i pracy, a przez to 

również środków do życia. W dodatku wątłe zdrowie jednego z nich bardzo ogranicza im 

możliwości znalezienia zatrudnienia. W momencie, gdy ów słabszy zdaje się ostatecznie 

rozstawać z nadzieją i decyduje się poddać – co oznacza śmierć – następuje błyskawiczny zwrot 

akcji: 

– Chodź! – krzyknął wysoki i brutalnie chwycił małego za rękę. A kiedy uszli już kawałek 

drogi, objął go ramieniem i rzekł: – W tym młynie na pewno dostaniemy pracę. 

– Trzymać głowę prosto? – zapytał mały. – A jeśli on znów pozna? 

– Nie pozna – powiedział wysoki. – My, ludzie, musimy mieć coś dla siebie takiego, aby 

nie poznali w nas tego inni. Czy inni ludzie wiedzą i poznają to, że my, dwaj mężczyźni na 

drodze, jesteśmy obaj silni i zdrowi? [BN 47] 

Puenta opowiadania, choć pojawia się niespodziewanie i razi nieco przez moralizatorski 

wydźwięk, stanowi wyraźny sygnał, że dla Hłaski wartość życia rozciągała się daleko poza 
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sferę materialną. Istnienie ma sens, który nie wymaga tłumaczenia i nie dezaktualizuje się 

w momencie egzystencjalnego zwątpienia. Tak samo narrator opowiadania Wielki strach 

kilkakrotnie podkreśla sens i wolę istnienia właściwą człowiekowi nawet wówczas, gdy staje 

on w obliczu powszechnej dewaluacji wartości życia. „Bo przecież wiem dobrze – puentuje 

pierwszoosobowy bohater utworu – że my, ludzie oczekujący na śmierć od napalmu i bomb 

termojądrowych […] pragniemy przecież żyć” (UW1 314). Afirmacja życia ludzkiego we 

wczesnej twórczości Hłaski znajduje inne jeszcze paradoksalne potwierdzenie w opisie 

tragicznej śmierci Stefana Kamińskiego z Bazy Sokołowskiej. W dramatyczny sposób zestawia 

pisarz radosną grupę narciarzy z pędzącym w ich stronę kierowcą w uszkodzonej ciężarówce: 

Siedemdziesiąt. Był to jeden moment, przerażająco krótki odcinek czasu, w którym 

Kamiński równoważył wartość swego życia z życiem tamtych. Sześćdziesiąt metrów. 

Pięćdziesiąt metrów. Czterdzieści metrów. Za sekundę masakra, masakra, masakra… 

[…] 

Tak zginął Stefan Kamiński, dwudziestotrzyletni kierowca naszej bazy, kochający życie, 

ulice swego miasta, ludzi, dziewczynę, wiosenny zapach bzu o zmroku… [BN 80] 

Bohater mógł się uratować, lecz pozostał w wozie do końca; wybrał własną śmierć, by ocalić 

życie innych, nieznanych sobie ludzi. Opis jego tragicznej i zarazem bohaterskiej śmierci 

stanowi apologię istnienia, przede wszystkim za sprawą emocji, jakie wywołuje. Jest to 

jednocześnie niespotykany właściwie w późniejszej twórczości pisarza obraz czystego 

heroizmu, funkcjonujący tu na wyjątkowych prawach, bo wpisany w socrealistyczną 

konwencję Bazy Sokołowskiej. Pod tym względem Kamiński stanowi przeciwieństwo 

większości bohaterów Hłaski, którzy wpisują się we wspomniany wyżej schemat 

antybohatera609. 

W kolejnych opowiadaniach z debiutanckiego zbioru wzrasta stopniowo frustracja 

bohaterów chcących wieść zwyczajną egzystencję wolną od udręk nadwątlających wiarę w sens 

istnienia. W utworze Odlatujemy w niebo, gdzie pragnienie ułożenia sobie życia z ukochaną 

kobietą zostaje skonfrontowane z banalnymi problemami codziennej egzystencji, niemal 

dochodzi do pierwszej próby samobójczej. Nie jest to świadome działanie, a raczej bezwiedna 

reakcja otępiałego, działającego w afekcie bohatera: 

Czerwona mgła przesłoniła mu oczy. Wyprostował się i rozejrzał nieprzytomnie. Potem 

począł biec przed siebie. […] Kiedy usłyszał rozwścieczone wrzaski i zrozumiał, że gonią go 

ludzie – skręcił gwałtownie; biegł w stronę bocznicy kolejowej, tam gdzie wciąż przetaczano 

pociągi. Dopadł wreszcie toru i zobaczył, że nadjeżdża akurat pusta lokomotywa. „To wszystko 

                                                 
609 Szczególnie jaskrawo z postacią Kamińskiego kontrastują dwaj bohaterowie Następnego do raju. Pierwszy 

z nich, Warszawiak, jako kierowca doprowadził do śmierci wielu osób, samemu uniknąwszy sprawiedliwej kary. 

Jedno ze zdarzeń przypomina nawet wypadek z Bazy Sokołowskiej: „Zwaliłem wszystko na hamulce, sam 

wyskoczyłem, ale z pudła i łebków marmolada; ładowali ich w trumny jak smar” (BN 255). Drugi – Dziewiątka 

– ginie w podobnych okolicznościach, co Kamiński, wioząc jednak kłonice na nielegalną sprzedaż i zabijając przy 

tym działacza partyjnego. 



179 

 

nieprawda! – pomyślał. – To nieprawda!” Ludzie już nadbiegali; zdawało mu się, że czuje na 

karku ich gorące oddechy. Wyprężył się jak kot i chciał rzucić się pod koła, lecz wtedy ktoś 

z nadludzką siłą krzyknął: „Uwaga!” Tadeusz machinalnie zatrzymał się – lokomotywa 

przejechała, dojrzał jeszcze spoconą twarz maszynisty. [BN 143] 

Wybawienie przychodzi znienacka, w ostatniej chwili, za sprawą głosu, który nagle zaczyna 

dobiegać z głośników rozwieszonych na placu. Spiker informuje o odczycie prelegenta 

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej pod tytułem Jak i kiedy polecimy na księżyc – w tym jednym 

obrazie oddał Hłasko zarówno wszędobylskość (komunikat słychać wszędzie), jak i oderwany 

od najważniejszych problemów codziennej egzystencji dydaktyzm obowiązującego wówczas 

systemu organizacji życia i pracy. Głos dobiegający z megafonu, zamiast wzbudzać 

zainteresowanie, drażni słuchających z przymusu; na Tadeusza zadziałał natomiast ogłuszająco, 

doprowadzając paradoksalnie do jego ocalenia. Scena ma charakter groteskowy, cały jej 

dramatyzm w ostatnim momencie obraca się w kuriozum. Również fakt, że szczęśliwym 

zrządzeniem losu nie dochodzi do tragedii, sprawia wrażenie raczej tylko pozornego 

wybawienia. Hłasko przybliża się stopniowo do konstatacji, że w prezentowanym przezeń 

świecie samo zachowanie życia nie gwarantuje człowiekowi ocalenia. 

W zamykającej debiutancki zbiór Pętli stawia zaś pisarz pytanie, czy wybawienie 

z egzystencjalnej nędzy jest w ogóle możliwe. I dalej – czy w tej sytuacji dalsze istnienie ma 

sens. Główny bohater utworu, alkoholik, oczekuje na rozpoczęcie leczenia. W walce 

z uzależnieniem ma go wspomóc ukochana kobieta, na którą Kuba czeka samotnie w swoim 

mieszkaniu. Początek opowiadania nie zwiastuje tragicznego obrotu zdarzeń, dostrzegalna jest 

w bohaterze motywacja do zmiany trybu życia. Jego spokój mącą jednak dzwoniące co chwilę 

telefony od dociekliwych znajomych, traktujących postanowienie Kuby jako ciekawostkę, 

sensację bądź po prostu pustą deklarację niemającą szans spełnienia610. Pozornie życzliwe głosy 

w słuchawce z jednej strony pobrzmiewają tonem potępienia dla pijących, z drugiej zaś 

z nostalgią przywołują historie pijackich awantur. Dla bohatera chcącego odciąć się od swojego 

dotychczasowego postępowania staje się to coraz trudniejsze do zniesienia. 

Czas oczekiwania, aż „o szóstej przyjdzie Krystyna i to się wszystko skończy” 

(BN 184), wydłuża się z każdym kolejnym telefonem – i zamiast przynosić Kubie tak potrzebne 

zapomnienie o tym, co było, daje mu sposobność do rozpamiętywania złych reminiscencji, 

namnażając w nim wątpliwości. Co chwilę z niepamięci wydobywane są wspomnienia 

o wódce, knajpach, awanturach i komisariatach. To, z czym Kuba chce zerwać wszelki kontakt, 

                                                 
610 Łudząco podobna jest anegdota o Władysławie Broniewskim z Pięknych, dwudziestoletnich (UW5 51). 

Sytuacja opisana przez Hłaskę, jeśli faktycznie miała miejsce, stanowiła najpewniej inspirację dla sceny 

przedstawionej w Pętli. 
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stopniowo staje się przewodnim tematem jego myśli. Aby nie ulec w tej psychomachii, bohater 

salwuje się ucieczką z klaustrofobicznej przestrzeni mieszkania. Jednak anonimowość ulicy 

również nie pozwala porzucić świadomości uwikłania w nałóg, okazuje się bowiem, że nie ma 

już anonimowości. Dozorca domu dobrze wie o problemach Kuby, a i nawet zupełnie nieznani 

mu ludzie widzą w nim pijaka. Inni znów przechodnie najchętniej rozprawiają właśnie 

o alkoholu, tak jakby całe miasto najbardziej zajmowały właśnie problemy pijaństwa. 

Narracja Pętli okazuje się w istocie projekcją manii prześladowczej bohatera611, 

pchniętego na skraj szaleństwa przez otaczającą go rzeczywistość: wrogą przestrzeń, piętnujące 

społeczeństwo oraz fatum spowalniające upływ czasu tak, aby rzeczy najbardziej upragnione 

w ogóle nie następowały. Wielogodzinna włóczęga po mieście – tylko po to, aby przetrwać czas 

do przybycia Krystyny i rozpoczęcia kuracji – przytłacza bohatera do reszty. Każdy dostępny 

mu skrawek przestrzeni okazuje się ciasny, duszny i złowrogi: zarówno pusty dom, jak i szary 

labirynt miejskich ulic pod nieprzychylnym, ciężkim niebem. Wreszcie Kuba trafia do knajpy, 

by ponownie ulec nałogowi. Oczekiwanie na odkupienie okazuje się bezcelowe i nie znajduje 

końca. Bohater salwuje się więc ucieczką – a jedyną jej drogę znajduje poprzez samobójczą 

śmierć. Jej obrazem zamyka Hłasko swój debiutancki tom opowiadań, co pogłębia nihilistyczny 

wydźwięk książki. 

Negatywny nastrój i świadomość nikłej nadziei na wybawienie człowieka z jego 

tragicznego położenia podtrzymał pisarz w kolejnych utworach. Czas akcji w tych dziełach 

tkwi jakby w marnym, tragicznym bezruchu, ostatecznie przynosząc jedynie rozczarowanie 

i sprowadzając na ludzi chroniczne zmęczenie. Wyraźne sygnały takiej wizji rzeczywistości 

dawał Hłasko już w debiutanckich opowiadaniach: w przedstawieniach równiny w Robotnikach 

czy przedmieścia w Pierwszym kroku w chmurach. Nawet obraz przedwojennego Marymontu 

z wcześniejszej jeszcze Sonaty marymonckiej przesiąknięty był beznadziejnością 

i wszechobecnym marazmem. Słowa przywołane w Pijanym o dwunastej w południe zwiastują 

zaś mającą niedługo doczekać się rozwinięcia problematykę „ósmego dnia tygodnia”: „Cały 

tydzień czekałem, że pójdę gdzieś w niedzielę, lecz w niedzielę nie chciało mi się nigdzie iść” 

(BN 125). Moment, w którym odkupienie ma nadejść, nazwał pisarz znamiennie owym 

„ósmym dniem” – takim, który nie istnieje i nigdy nie nastąpi. 

Mikropowieści pisane przez Hłaskę tuż przed wyjazdem z ojczyzny pełne są postaci 

pogrążonych w stanie przewlekłej apatii, zniechęcenia, pełnych rezygnacji bądź płonnej 

nadziei, która nie ma prawa się ziścić. Nieco wyróżniają się na tym tle Cmentarze, których 

                                                 
611 Por. L. Pijanowski, Zabawa bez mety, „Polityka” 1958, nr 6, s. 4. 
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akcja zawiązuje się w momencie, gdy główni bohaterowie znajdują się w sytuacji stwarzającej 

optymistyczne wrażenie; klęska pogłębia się stopniowo, znajdując kulminację w samobójczej 

próbie Elżbiety. Tak jak wszystkie nieszczęścia ukazane utworze, śmierć ta stanowi 

konsekwencję nawarstwienia instrumentów terroru politycznego i związanych z nimi 

mechanizmów napiętnowania społecznego. List pozostawiony ojcu ukazuje skalę, jakiej sięga 

wpływ systemu na życie jednostki: 

Wybacz – napisała – ale to najrozsądniejsze, co mogłam uczynić. Wyrzucono ciebie z partii 

– i Mikołaj odszedł z domu; Mikołaj odszedł z domu – i mnie wyrzucono ze studiów, gdyż nie 

ma sensu, aby studiowały dzieci ludzi, których usuwa partia. Rozeszłam się z Romanem, dlatego 

że on sam złożył samokrytykę, iż żył z córką takiego człowieka jak ty. Nie chcę, aby ten 

łańcuszek doszedł do mojego dziecka, a już za późno, aby go się pozbyć w inny sposób. 

[UW2 209]  

W tragicznej sytuacji od początku znajdują się wiecznie niespełnieni bohaterowie 

wywołanego już Ósmego dnia tygodnia, wśród nich zwłaszcza niemogący wykonać 

„pierwszego kroku w chmurach” Agnieszka i Piotr czy rozczarowany emocjonalnie i ideowo 

Grzegorz. Także jednak postaci z dalszego planu funkcjonują w stanie zawieszenia – jak ojciec 

wyczekujący niedzielnej wyprawy na ryby, którą przekreśla zła pogoda, a także Zawadzki 

w nieskończoność naprawiający swój motocykl i czekający na przyjazd narzeczonej, która 

zresztą ostatecznie okazuje się niewierna. Bohaterowie zatrzymują się w nadziei na 

zrealizowanie swych iluzorycznych oczekiwań, tymczasem życie wokół nich biegnie dalej; 

zostają więc wyrzuceni poza jego bieg, najczęściej zupełnie już bierni. Jedynie Agnieszka 

przejmuje inicjatywę, decyduje się wyjść poza rolę nieszczęśliwie zakochanej, naiwnej 

dziewczyny, jakiej widmo zdaje się dostrzegać nad sobą. Odbywa się to jednak kosztem 

porzucenia etycznej czystości i rozbratu w młodzieńczymi ideałami. Jest to innymi słowy 

inicjacja poprzez upadek, przez zbesztanie „najświętszych” spraw, jakby tylko tędy wiodła 

droga ku życiu, które wydaje się mniej iluzoryczne, bardziej namacalne i prawdziwe. 

W myślach bohaterki pada zresztą kwestia „Witaj, życie” (UW2 80)612 – co doskonale ewokuje 

ten właśnie sens. 

Jedna z ostatnich scen Ósmego dnia tygodnia przynosi znów opis niedoszłego zamachu 

na własne życie. Tym razem jednak Hłasko zaprezentował intrygę jeszcze innego rodzaju. To 

Agnieszka, często przyjmująca w utworze rolę czynnika sprawczego dla działań innych 

głównych bohaterów, pozornie próbuje przekonać do samobójstwa odrzuconego przez 

ukochaną brata: „Weź ten pistolet – jest odbezpieczony. Teraz ja odejdę, a ty to zrobisz. Nie 

                                                 
612 Kwestia ta stanowi nawiązanie do tytułu powieści Witaj, smutku (1954) autorstwa Françoise Sagan; tematyka 

utworu Hłaski również wyraźnie koresponduje z dziełem francuskiej pisarki. 
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będziesz już więcej czekał na nią ani dręczył się klęskami. Nie zapiszesz się już nigdzie, nikomu 

nie będziesz potrzebował wierzyć. Nikt cię nie oszuka. Ani władza, ani kobieta” (UW2 83). 

Dalszy rozwój zdarzeń wyjaśnia jednak faktyczny cel tego gestu, mającego w istocie obnażyć 

bezsens samobójczej śmierci – w opisywanym świecie byłaby to bowiem manifestacja 

pozbawiona znaczenia, a nawet zakrawająca na groteskę: 

Odeszła i biegła przez plac. Potem, na ulicy, zatrzymała się. Przyszedł po paru minutach. 

– Wiedziałaś przecież, że tego nie zrobię – rzekł. 

Wzruszyła ramionami. 

– Oczywiście – rzekła. – Chciałam ci tylko pokazać, że wszyscy jesteśmy komiczni 

z naszymi historyjkami. Po prostu komiczni… – Zaczęła się śmiać. [UW2 84] 

Kierowcy „uwięzieni” w odciętej od świata bazie z Następnego do raju, podobnie jak 

bohaterowie poprzedniego utworu, czekają na swój „ósmy dzień”. Każdego dnia balansują na 

granicy życia i śmierci; w pracy utrzymuje ich właściwie tylko myśl, że wkrótce „przyjdą nowe 

wozy”. Oczekiwanie na dostawę ciężarówek stanowi jeden z motywów przewodnich: już na 

początku pada stwierdzenie, że samochody mają przyjechać „dzisiaj”; faktycznie zaś docierają 

do bazy w ostatniej scenie. Wówczas, kiedy w bazie pozostaje już tylko Zabawa – Dziewiątka 

i Apostoł nie żyją, Partyzant uciekł, a Orsaczka, który stracił wszystkie pieniądze sumiennie 

odkładane na spełnienie nierealnych marzeń, zaaresztowała milicja. Pozostaje jeszcze 

Warszawiak, który jako ostatni odchodzi z bazy „szukać następnego mocnego ze spluwą” 

(BN 458). Żegna się on z Zabawą w momencie, gdy nowe samochody pojawiają się w dolinie. 

Zabawa patrzył za nim, jak idzie; wysoki, ciemny i zgarbiony, jak wsiada do swojego wozu 

i odjeżdża rozrywając ciszę na strzępy; potem spojrzał na stojący samotnie ostatni już swój 

samochód – potrzaskany, brudny, biedny i już nie do jazdy; potem przeniósł wzrok na dolinę, 

skąd nadjeżdżały te nowe, lśniące, bezpieczne i wspaniałe; milczał porażony ich blaskiem 

i blaskiem słońca, które poprzez mgły i chłody, wiatry i wirujące wciąż rosy wdarło się 

zwycięsko na białe niebo i oblało świat bezlitosnym blaskiem – chciał obronić się przed tym 

blaskiem, przysłonić oczy, lecz nie miał sił podnieść rąk – były bezwładne i ciężkie, jakby 

uczepiła się ich cała ogromna ziemia, ze wszystkimi swymi spokojnie szumiącymi drzewami. 

[BN 459] 

Świadomość mogącej nastąpić lada chwila zmiany – przybycia nowych samochodów albo, 

przeciwnie, katastrofy, nagłej śmierci – wisi bez przerwy nad bohaterami jak widmo. Wątła jest 

wiara w rzeczy trwałe, nawet życie traktowane jest przedmiotowo i bez emocji. Warszawiak 

opowiada bez skrępowania, niczym niewinne anegdoty, makabryczne historie o tym, jak przez 

jego brawurową jazdę ginęli ludzie. Gdy na początku utworu kierowcy przyjeżdżają po zwłoki 

mężczyzny pracującego w ich bazie, zdają się nie być poruszeni faktem, że właśnie tragicznie 

zakończyło się życie jednego z nich. Ciało człowieka okazuje się tylko kłopotliwą materią, 

którą trzeba uprzątnąć. „Nie będę ładował tej galarety gołymi rękami” (BN 256) – oświadcza 
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Warszawiak. Sygnał rodzącego się współczucia wobec zmarłego okazuje się sytuacyjną 

zgrywą: 

– Szkoda go – powiedział Warszawiak. 

– Dobry był, fakt. 

– Miał swoje szusy. 

– Durniu! Mówię o jego dżemsie. 

– Pompę miał słabą, ale chodził. 

– Można było podłożyć fibrową wkładkę i latać. Ja swoją pompę w ten sposób 

podszykowałem i jest w porządku. Dawaj, ciągniemy go. Potem będziemy wracać po nocy. 

[BN 258] 

Jak wspomniano wcześniej, przemiany ideowe Hłaski rzutują na rozmieszczenie 

akcentów w kolejnych utworach, nawet jeśli ich tematyka jest zbliżona. Wyraźnie objawia się 

to w zróżnicowaniu między Następnym do raju a Bazą Sokołowską. Śmierć Dziewiątki bardzo 

przypomina wypadek Szymaniaka – nie chcąc wjechać w idących drogą ludzi, decyduje się 

skręcić w przepaść – z tym że bohater późniejszego utworu sam doprowadza do katastrofy 

przez chęć zarobienia na nielegalnej sprzedaży dużej ilości drewna. W dodatku trudno 

jednoznacznie określić, „[…] czy ten krok był dla niego pierwszym i ostatnim szlachetnym 

czynem, czy też stanowił ucieczkę od strasznej rzeczywistości, w której żył; być może był 

zarazem jednym i drugim”613. 

Zupełnie innego rodzaju doświadczenie krańcowe prezentuje Hłasko w opowiadaniu 

Namiętności. Akcja utworu toczy się wokół ciała samobójcy. Bezsens gestu mężczyzny obnaża 

monolog zajmującego się nim lekarza. W wypowiedzi tej uderza brak współczucia, a nawet 

wrogość wobec umierającego – postawa nieoczekiwana tym bardziej, że obydwu bohaterów 

łączyła rzekomo kilkuletnia przyjaźń. 

Wiele po tobie zostało – pomyślał i uśmiechnął się. – Widzisz, mój zasrany Werterze, tylko 

tyle. Czy zrobiłbyś to, gdybyś wcześniej mógł przypuszczać, że tak to wygląda? Zrobiłeś swojej 

wybrance kolosalną reklamę, będzie teraz miała noc w noc kupę radości, będzie opowiadała 

o tobie nowym przyjaciołom, nie dla każdej kobiety człowiek przecież wali sobie w łeb […]. 

[UW1 321] 

W świecie Hłaski niemal całkowicie wyeliminowany został problem następstw spadających na 

umierającego. Zaświaty, jeśli w ogóle o nich mowa, mają charakter przedłużenia nieszczęśliwej 

sfery codziennej egzystencji ludzi żywych. Toteż skutki odejścia człowieka opisuje Hłasko 

głównie z perspektywy innych, którzy przy życiu pozostają. Ich reakcje stanowią 

o wartościowaniu śmierci – i jeśli nie są to reakcje obojętne, to najczęściej trudno doszukać się 

w nich żalu czy współczucia, lecz właśnie pogardę, lekceważenie, a nawet gesty ośmieszające. 

Nie chodzi tu jednak tylko o odczytywanie samobójstwa jako oznaki słabości czy 

                                                 
613 K. Mulet, dz. cyt., s. 54. 
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nieprzystosowania do świata, w którym pozostali okazują się silniejsi i przez to mogą zyskiwać 

poczucie wyższości nad tymi, którzy nie potrafią dłużej od nich przetrwać. Często wrogość 

wobec gestu samobójcy stanowi odbicie własnych utrapień, lęków czy namiętności – bo nawet 

bohaterowie krytycznie nastawieni zdradzają niekiedy mniej lub bardziej utajone fascynacje 

samobójcze: 

[…] Kiedy będę miał siłę zrobić to, co ty uczyniłeś? Ty głupie, podłe ścierwo. Gdybyś 

wiedział, jak ci zazdroszczę. Jak chciałbym zamienić się w tej chwili z tobą na miejsca. Jak 

bardzo bym chciał, abyś obudził się jutro, przeczytał gazetę i poszedł do pracy, i słuchał 

wszystkich ludzkich narzekań, i abyś nie miał pragnień ani miłości, abyś nie pragnął niczego 

poza tym, aby dzień się już skończył, i abyś mógł zasnąć, nie czuć, nie myśleć, nie wspominać 

tego, co było dawniej, nie dręczyć się wszystkim, nie myśleć o sumieniu, o tym, czego miałeś 

dokonać, i o tym, że niczego nie dokonałeś, i o tym, że niczego już pewnie nie dokonasz, bo 

jesteś wypruty, zmęczony, cholernie zmęczony, że chciałbyś być tak jak dawniej, że chciałbyś 

w coś uwierzyć, jeszcze raz w coś uwierzyć, i żebyś sobie zdawał z tego jasno sprawę, że jesteś 

świnia, że jesteś skończony, że nie masz nikomu niczego do dania, bo miałeś zbyt mało wiary 

i siły. [UW1 324] 

Sens zawarty w monologach takich jak powyższy służy u Hłaski najczęściej pośredniemu 

obrazowaniu świata, w którym życie jest nieraz wyborem trudniejszym i mniej korzystnym niż 

śmierć. Jest to jedna z właściwości charakterystycznego dla prozy pisarza „czarnego” 

malowania rzeczywistości. Inny z ważnych wyznaczników to sposób pisania o miłości, 

w którym idealistyczne oczekiwania bohaterów – w tym wypadku samobójcy – zderzają się 

z rzeczywistością, w której ich realizacja okazuje się niemożliwa. Hłasko wydaje się o tym 

przekonany do tego stopnia, że ukazując obraz nieszczęśliwego kochanka, zabijającego się 

z namiętności, daje jednocześnie sygnał, iż tak silne uczucie nie ma prawa istnieć 

w przedstawionym świecie. Eksponuje więc myśli i wypowiedzi lekarza, który deprecjonuje 

ów gest i ostatecznie skazuje go na zapomnienie: 

– Ciągle nie mogę zrozumieć, dlaczego on to zrobił. 

– Powiem ci, ale nie mów nikomu. 

– Nie powiem nikomu. 

– On był buchalterem w jakiejś firmie. Przekradł się. Wziął jednego dnia trochę pieniędzy 

z kasy; pojechał sobie gdzieś i przepił to wszystko z dziwkami. Potem się wydało. Zrobił to ze 

strachu. 

[…] 

– Chciałabym – powiedziała – aby tu chociaż raz przywieźli takiego, który by to zrobił 

z miłości. A pan? 

– Bardzo – powiedział. [UW1 325–326] 

Tak jak w przywołanych fragmentach waży Hłasko sens gestu samobójcy, w twórczości 

emigracyjnej często pochyla się nad problemem pozbawiania życia innych. Morderstwa 

prezentowane przez pisarza powodowane są konkretnymi motywami: zazwyczaj stanowią 

rodzaj odwetu bądź reakcji obronnej. Powieści izraelskie przesiąknięte są nastrojem mającej 

się dokonać zemsty. W utworze Wszyscy byli odwróceni przyjmuje ona charakter fatum 
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wiszącego nad Ben Dovem – od początku można domyślać się, że w kulminacyjnym momencie 

historii to właśnie główny bohater zdecyduje się przyjąć rolę mściciela i przez to jego los 

znajdzie tragiczne zwieńczenie. Z kolei tło fabularne Brudnych czynów wznosi Hłasko na 

fundamencie dramatycznego zdarzenia, jakie miało miejsce trzy lata przed zawiązaniem akcji 

dzieła. Przez cały ten czas Abakarow skrupulatnie przygotowuje się do zamordowania szefa 

lotniska, odpowiedzialnego za śmierć jego przyjaciela Izaaka. Aż do momentu dokonania 

zemsty bohater nie ma najmniejszych wątpliwości wobec tego, co chce uczynić; po osiągnięciu 

celu zaś zachowuje spokój i pewność. Krytyka Hermana otwiera jednak inną perspektywę, 

z jakiej oceniać można sens czynu Abakarowa: 

– […] Gdyby pan to zrobił przed trzema laty – powiedział tamten – wtedy, od razu po 

wszystkim, co się stało, to byłoby to straszne i tragiczne, ale można by pomyśleć, że wstąpił 

w pana gniew Boga i dlatego musiał pan zabić. To byłby straszny czyn, ale miałoby to jakąś 

wartość, jakąś moralność i można by to zrozumieć. […] Ale to, co pan zrobił, jest bez wartości. 

Zabił go pan jak tchórz, jak niewolnik, który nawet wtedy, kiedy może zabić w walce, zabija 

z tyłu. [UW3 401–402] 

Otwiera się perspektywa oceny moralnej zabójstwa. Oceny, która nie ogranicza się do 

spolaryzowanych postaw aprobaty czy potępienia, lecz jest warunkowana przez sposób 

dokonania czynu. Nawet za „strasznym” gestem stać mogą moralne racje, o ile sytuacja zabójcy 

nosi w sobie znamiona tragiczne i przez to odciska się na nim pewna konieczność działania. 

Można wówczas mówić o „jakiejś moralności”, moralność zaś otwiera określony wymiar 

aksjologiczny; to wystarcza, by gestowi mordercy przypisać pewną wartość. Jest to rzecz jasna 

wartościowanie wysoce relatywistyczne: gdyby zabójstwo nie mogło obrać mniej szlachetnego 

wymiaru – „jak tchórz, jak niewolnik” – nie byłoby można mówić także o bardziej doniosłym 

moralnie wariancie tego czynu. Ani o konieczności działania, ani o racjach moralnych nie może 

być mowy w przypadku Drugiego zabicia psa, gdzie śmierć niewinnego zwierzęcia stanowi 

element scenariusza dla intrygi obliczonej na wyłudzenie pieniędzy od naiwnej kobiety. Pies 

ginie tylko po to, by podkreślić obłęd jego właściciela, udającego zresztą potem próbę 

samobójczą – grającego więc również własną śmiercią, która ostatecznie rzecz jasna nie 

następuje. W przywołanej powieści Hłasko przedstawia problem odbierania życia w sposób 

bardziej steatralizowany i metanarracyjny niż w pozostałych tekstach. 

Z kolei we wspomnianych wyżej Brudnych czynach podkreśla pisarz wymiar 

filozoficzny morderstwa. Zadawanie śmierci przybrać może formę doświadczalnego zgłębiania 

tajemnicy życia, poszukiwania jego istoty w ciele człowieka. Abakarow zabija Andersona, 

pchnąwszy go nożem w brzuch; akt ten okazuje się niejako pretekstem do antropologicznego 

wybiegu sprawcy: 
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Więc powiem ci: to nieprawda, że życie siedzi w człowieku gdzieś w sercu czy w duszy, jak 

myślą ludzie. To siedzi w brzuchu, w tych siedmiu metrach jelit, które skręcone są w człowieku. 

To dlatego starożytni przysięgali na swój brzuch. Oni, którzy byli żołnierzami i niewolnikami 

i którzy musieli zabijać z bliska, nożem lub mieczem. I oni widzieli, jak kończy człowiek, jak 

żywe wylewa się z niego, uchodzi jak powietrze razem z ciemną, pienistą krwią, a wtedy 

człowiek maleje, kurczy się, niknie. I chyba dopiero później, kiedy mieli już karabiny, zaczęli 

przysięgać na swoje serca i na swoje dusze. Dopiero później, kiedy umieli już zabijać z daleka 

albo z tyłu. […] Ale wtedy, kiedy nauczyli się zabierać życie z daleka, nie wiedzieli już, czym 

ono jest i gdzie ono jest. [UW3 417–418] 

Człowiek zabijający z bliska drugiego człowieka podąża śladem jednej z kluczowych 

fascynacji stojących u podstaw twórczości literackiej Marka Hłaski. Poznaje – w niedostępnej 

większości mierze – istotę życia; widzi życie w formie zupełnie obnażonej, danej najbardziej 

bezpośrednio, w fizyczności odartej nie tylko z przyodziania, ale i z powłoki zamykającej 

w ludzkim ciele to wszystko, co owo jednostkowe istnienie podtrzymuje. Ponieważ jednak 

bohater Hłaski pragnie znaleźć się możliwie najbliżej życia, chce odkryć jego najgłębsze 

tajemnice, również śmierć bezpośrednio zadana drugiemu stawia przed zabijającym trudne do 

zaakceptowania granice poznawcze. Stąd próby przymierzania siebie do roli zabijanego, tego, 

który znajduje się dokładnie na granicy między życiem i śmiercią, w chwili przejścia, mogąc 

przez moment poznawać zarówno jeden, jak i drugi wymiar. Cechy kata i ofiary często 

przysługują zarazem obydwu stronom w morderstwach prezentowanych na kartach 

emigracyjnych dzieł Hłaski. Zdarza się, że sam zabójca podkreśla ów związek, a nawet 

eliminuje z układu swoją ofiarę, zajmując jej miejsce: 

– Zabiłem człowieka tej nocy – powiedział Abakarow. 

– Ach. Więc jednak. I któż to był tym człowiekiem? 

– Ja nim byłem – powiedział Abakarow. [UW3 445] 

Inny przykład. W powieści Wszyscy byli odwróceni Izrael Berg przez cały czas stawia 

siebie w sytuacji Ben Dova bądź na odwrót – niejako bada własną pozycję, skłaniając 

przyjaciela do jej zajęcia, na przykład wówczas, gdy namawia go do nocnych odwiedzin 

u Urszuli. Rozwiązanie akcji utworu przynosi niespodziewaną zamianę: stroniący od przemocy 

Izrael zabija swojego silniejszego partnera, który planował właśnie dokonanie kilku morderstw 

w odwecie za okaleczenie brata. Paradoksalność biegu wydarzeń podkreśla biblijna symbolika 

sceny: 

Wstał; Ben Dov ukląkł przy niej i położył głowę na jej piersiach. Miał już wtedy kamień 

w ręku, ale czekał jeszcze; widział ten kamień już wtedy, kiedy on ukląkł przy niej i kiedy on 

dotknął twarzą jej piersi. Czekał jeszcze przez chwilę, a potem, kiedy widział, że tamten zaczyna 

się prostować – uderzył go raz, potem jeszcze raz; a potem, obszedłszy go z daleka i upewniwszy 

się, że na pewno już nie żyje – uderzył go po raz trzeci i dopiero potem odrzucił kamień. 

[UW3 145] 
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W jednym opisie krzyżuje Hłasko dwa symbole wywiedzione z Biblii: bratobójczy gest Kaina 

– Izrael zabija swojego przyjaciela, a w pewnej mierze idola – oraz śmiertelny cios wymierzony 

Goliatowi przez Dawida614. Stroniący od przemocy Izrael starał się naśladować najlepsze cechy 

silniejszego Ben Dova; na koniec zajął jego miejsce, dokonując najgorszego z możliwych 

czynów. Gest Izraela wymierzony został przeciw przyjacielowi, ale – ponieważ obydwaj 

bohaterowie przedstawiani są niekiedy jako dwa wymiary tej samej postaci – po części również 

przeciw samemu sobie. Można zapytać: kim jest więc ten zabity? Hłasko z lubością szafuje 

rolami swoich bohaterów; ich tożsamości przenikają się, a losy splatają ze sobą nawzajem. Tak 

dzieje się choćby w Sowie, córce piekarza, gdzie Krzysztof jednocześnie „[…] jest i nie jest 

Rackmannem, odgrywając śmierć tego ostatniego ma być mordercą i ofiarą jednocześnie. Tak 

Kain zabija Abla, którym sam mógłby być”615. Jeszcze inny trop podsuwa zakończenie powieści 

Palcie ryż każdego dnia: 

Może właśnie śmierć innego człowieka jest rodzajem sublimacji własnych samobójczych 

popędów? Może dlatego Anderson z powieści Palcie ryż każdego dnia (alter ego pisarza) 

świadomie wysyła młodego pilota Ryana na niemal pewną śmierć? Zazdrości mu (młodości, 

bogactwa, narzeczeństwa z Esther) i upodabnia do siebie, by wreszcie doprowadzić do śmierci. 

Zabija Ryana, jakby zabijał siebie. Analogicznie – bije swoją podopieczną, niepełnosprawną 

umysłowo Helen, jakby wymierzał karę swojej żonie. Idąc tym właśnie tropem, poruszyć 

możemy kwestię domniemanego samobójstwa Marka Hłaski (na które nie ma jednak żadnego 

dowodu, a wręcz przeciwnie – okoliczności zdają się je wykluczać). […] Ale nie możemy 

wykluczyć także, że konstruowane przez niego sytuacje literackie mogły być dla pisarza metodą 

na sublimację silnego „instynktu śmierci”616. 

Trop ten może być słuszny, zwłaszcza że podobną teorię głosi pierwszoosobowy narrator 

Opowiem wam o Esther: „Ludzie, którzy chcą się zabić, często namawiają do tego innych 

i kiedy im się to udaje, umierają jakby poprzez nich” [UW1 476]. 

Jak powiedziano wcześniej, zarówno nastrój prozy Marka Hłaski, jak i jego burzliwe 

życie, a wreszcie i zagadkowa śmierć – wpływają na to, że samemu pisarzowi przypisywane są 

niekiedy tendencje samobójcze. Nie sposób tej teorii potwierdzić, a już na pewno nadużyciem 

byłoby wnioskowanie na podstawie zawartości omawianej literatury. Figura samobójcy, 

powoływana na karty poszczególnych utworów różnymi sposobami, posłużyła Hłasce głównie 

do dwóch celów. Po pierwsze, zwłaszcza w twórczości krajowej, stanowiła matrycę sytuacji 

egzystencjalnej człowieka. Tadek z opowiadania Odlatujemy w niebo miota się w amoku 

między życiem i śmiercią, w istocie sterowany przecież przez bodźce zewnętrzne; najzupełniej 

spontanicznie rozpoczyna bieg pod koła lokomotywy i równie niespodziewanie zatrzymuje się 

w ostatniej chwili. Po drugie, na przestrzeni całej swojej twórczości ważył Hłasko wartość 

                                                 
614 Por. L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 26. 
615 W. Wyskiel, dz. cyt., s. 47. 
616 J. Lato, dz. cyt., s. 116. 
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życia, które mimo wszystko afirmował na tyle, na ile umożliwiały to uwarunkowania 

stworzonego przez niego świata. Pytanie o sens i cel istnienia stanowiło jeden z ważnych 

problemów jego literatury, zatem również zagadnienia związane z ocaleniem i utratą życia 

musiały w naturalny sposób tutaj wybrzmieć. 

Skoro jednak wysuwał Hłasko te kwestie na kartach swoich dzieł, trudno wątpić, aby 

nie rozważał ich we własnej świadomości. Możliwe, że zastanawiając się nad sensem i celem 

własnej egzystencji, popadał niekiedy w zwątpienie, by innym razem utwierdzać samego siebie 

w afirmacji życia. Mógł też niejako „sprawdzać samego siebie” w rolach przyjmowanych „na 

próbę” za pośrednictwem bohaterów jego dzieł – także w różnorodnych kreacjach samobójcy. 

Drogę do takiej interpretacji otwiera interesująca koncepcja Petera Tooheya, badacza 

zajmującego się na co dzień zagadnieniami z pogranicza psychologii, literaturoznawstwa 

i dociekań kulturoznawczych: 

Ofiary nudy egzystencjalnej – nie tej zwyczajnej – mogą często rozprawiać o samobójstwie, 

jeśli jednak próbują je popełnić, robią to najczęściej na papierze. Do romantycznych samobójstw 

dochodzi najczęściej w dramatach i fikcji literackiej. Pasują zwykle do pewnej formy narracji 

„oporu i utwierdzania samego siebie” w obliczu kryzysu egzystencjalnego617. 

Każda kolejna sugestia interpretacyjna rodzi coraz więcej pytań, które być może ległyby 

u podstaw zajmującego studium o Hłasce, prowadzonego z perspektywy łączącej psychologię 

z historią literatury. Nie stanowi to przedmiotu niniejszej pracy, więc kwestie te zostają w tym 

miejscu zawieszone. Niemniej warto podkreślić jedną z istotnych cech omawianej prozy, 

objawiającą się ze zdumiewającą konsekwencją zarówno w przywołanych wyżej fragmentach, 

jak i wielu niewspomnianych tekstach pisarza. Chodzi o fascynację Hłaski przeżyciami 

granicznymi, widmem nieodległej śmierci. Tajemnica kresu życia intrygowała twórcę, który 

starał się ją zgłębiać na drodze literackich doświadczeń, nierzadko uśmiercając swoich 

bohaterów. Gest samobójcy, ale także i śmiertelny cios wymierzony w drugiego, często pełni 

w tej twórczości określoną funkcję, stanowi pretekst do wywołania kwestii – społecznej, 

psychologicznej czy filozoficznej – którą pisarz pozostawia czytelnikom do refleksji. 

4. Aksjologiczne właściwości świata 

Poniżej omówione zostaną dwie kwestie, które nie wyczerpują się w obrębie żadnej 

z omówionych dotychczas kategorii: religijny wymiar świata przedstawionego Hłaski oraz 

ujawniająca się w nim tragiczność. Obydwa problemy są dosyć złożone, toteż poniższe 

                                                 
617 P. Toohey, dz. cyt., s. 126. 
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fragmenty stanowią rodzaj wprowadzenia do tych zagadnień. Koniecznym jednak było 

przynajmniej wspomnieć o tych dwu właściwościach rzeczywistości powołanej do istnienia 

przez twórcę. 

Wymiar religijny 

W niniejszej rozprawie wielokrotnie przywoływana jest tematyka sakralna. Nie każdy 

czytelnik dostrzegałby zapewne potrzebę interpretowania Hłaski w tym właśnie duchu, 

niemniej wspomniane dotychczas napięcia między sferami sacrum i profanum istotnie w tej 

prozie funkcjonują. Lektura w szerszym rozumieniu religijna nie tylko jest tu możliwa, ale też 

jak najbardziej uprawniona. Wnioski z niej mogłyby stanowić przedmiot osobnej rozprawy, 

dlatego tutaj zostaną jedynie pokrótce zasygnalizowane. 

Samo zjawisko religijności przedstawiał Hłasko w sposób behawioralny, jako zespół 

zachowań. Nie łączył jej bezpośrednio ze świadomością istnienia absolutu, należała ona 

w całości do świata ludzi i stanowiła formę obcowania człowieka z ideą. Dlatego w Następnym 

do raju fasadowa religijność Apostoła sąsiaduje z dialogami o „wierze komunistycznej”, 

zaś obrzęd pogrzebu obraca się w farsę: wierni są pijani, Zabawa służy do mszy, a z organów 

zamiast Requiem dobiega melodia Balu na Gnojnej. Dla bohaterów Hłaski religijność jest sferą 

nieintuicyjną i niezrozumiałą, próby jej zgłębiania nie rozwiązują tajemnic życia, nierzadko 

kończą się komicznie bądź groteskowo. W narracji zaś trawestacja poetyki biblijnej zachowuje 

ledwie powierzchowne cechy pierwowzoru – jak szyk przestawny, archaizmy, powtórzenia 

i wyliczenia, czasem nawet postaci i miejsca biblijne – przekazując treści z egzystencjalnych 

nizin: 

– Posłuchaj, synu: Onego czasu wziął Chrystus uczni swoich i szedł z nimi do miasta 

Jeruzalem. A gdy wyszli z miasta Betlejem, a było gorąco, usiedli na górze wysokiej, w cieniu 

upragnionym i w kości grać poczęli. I wziął kości Piotr, i rzucił je, i wyrzucił dziesiątkę, 

i ucieszyło się serce Piotra, a zasmuciło serce Jana. A wziął kości Jan, a rzucił je i wyrzucił 

dwunastkę; i ucieszyło się serce Jana, a zasmuciło serce Piotra. A wziął kości Pan, a potrząsnął 

nimi i rzucił; i wyrzucił trzynastkę; i zasmuciło się serce Jana. Rzekł tedy: „Panie, nie czyń 

cudów, azaliż jest to uczciwa gra na gotówkę…” Czy zrobimy sobie ostatniego, uczciwego 

pokerka? [BN 332] 

Religijność Hłaski często przybiera charakter antytetyczny wobec paradygmatów 

kultury judeochrześcijańskiej, w której świat pisarza został osadzony. W twórczości krajowej 

najprostszy z mechanizmów realizacji tego wzorca stanowi desakralizacja rozmaitych 

motywów religijnych. Z jednej strony służy ona podkreśleniu tragizmu sytuacji egzystencjalnej 

bohaterów: czy to z powodu biedy – „Gdyby dzisiaj zszedł na ziemię Chrystus, nie potrzeba by 
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Go krzyżować; dziś Chrystus skonałby z głodu” (BN 46) – czy przez terror prześladowców 

politycznych, którzy nawet „[…] Chrystusa zgnoiliby psychologicznym śledztwem” 

(UW2 199). Z drugiej zaś obrazuje zmiany w świadomości postaci pod wpływem trudnych 

warunków codziennego funkcjonowania: ich porzucanie nadziei, zorientowanie na „tu i teraz”, 

trud w odróżnianiu świata materialnego od niematerialnego, obojętność emocjonalną 

i relatywizm etyczny. W prozie krajowej pojawia się więc Jezus oszukujący w kości, a nawet 

Bóg Ojciec przybiera postać człowieka żyjącego w biednym kraju, oszusta bądź złego pana, 

przez co nie odróżnia się zasadniczo od pozostałych składowych nihilistycznie 

przedstawionego świata. Deklaracja ateisty byłaby w zasadzie aktem łaski – deista bowiem 

sformułuje wobec Najwyższego zarzut, że „stworzył świat, w którym sam nie potrafiłby 

żyć […]” (BN 350). Wiarę w Stwórcy próbuje jeszcze pokładać Apostoł z Następnego do raju, 

który stracił wszystko i tylko obcowanie z sacrum podtrzymuje w nim poczucie sensu w życiu. 

Jego religijność jest jednak wątła i bezrefleksyjna, ostatecznie zresztą zostaje zdemaskowana. 

Zdesakralizowane zostały również zaświaty, do których „[…] nie jest tak daleko […]. 

Można zajechać na kawałku sznurka” (BN 34), zwłaszcza że warunki wejścia nie są 

wygórowane: „Jeśliby cię dzisiaj szlag trafił, nie dostałbyś się z takimi brudnymi kopytami do 

nieba” (BN 308). A co z piekłem? „Prawdziwe piekło jest tutaj, na ziemi”(UW1 108) – powiada 

lekarz z Targu niewolników. Dziewiątka zaś miejsce wiecznego potępienia uzna przewrotnie za 

nowy Raj: 

– To najlepsze miejsce dla nas. 

– Tak myślisz? 

– Jestem pewien. 

– Dlaczego mamy iść do piekła? 

– W niebie na pewno są samochody! – krzyknął Dziewiątka. – Rady zakładowe. 

Personalnicy. Składki. I takie zasrane góry… Po tych wszystkich historiach tutaj wolę się 

trzymać z daleka od wysokości. [BN 257] 

Wszystkie te bluźnierstwa świadczą być może o podskórnej obawie, że jeśli Niebo istnieje, to 

jest ono miejscem przedłużenia ziemskiej egzystencji. Tak trudne warunki stawia bohaterom 

Hłaski samo mierzenie się z istnieniem. A jeśli odkupienie jest jakkolwiek możliwe, jego wizję 

wypełniają aksjologiczne redukcje. Niebo należy do tego samego świata, w którym toczy się 

ziemskie życie. Zbawienie powinno zawiesić część mechanizmów utrudniających 

dotychczasową egzystencję, ale życie bohatera w zaświatach dalej toczyć się będzie wokół tych 

samych schematów – snu, przetrwania, relacji z kobietami: 

– Tam już nikt nie przegna mnie z miejsca, które wybiorę do snu – mówił mały. – Nikt nie 

zapyta mnie o dokumenty. Ani o kartę redukcyjną. Nikt mi nie powie: „Młody jeszcze 

mężczyzna, a nie wstydzi się żebrać”. Nikt nie uderzy mnie w twarz. Nie będę nikogo prosić 
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o zapomogę. Nikt już nie spuści na mnie psa. Nikt nie zawoła na mnie policji. Tam już nie będzie 

policji, prawda? 

– Tak. Tam policja nie ma nic do gadania. 

[…] 

– I nie oszuka mnie już żadna kobieta. Nie powie mi, że mnie kocha, nawet jeśli dam jej 

pięć złotych. Prawda? [BN 46–47] 

Ponieważ na ziemi wyznanie miłości jest zawsze kłamstwem, w Niebie kobiety w ogóle nie 

będą tego mówić. Nawet więc w zaświatach bohaterowie Hłaski nie dostrzegają miejsca dla 

prawdziwej, szczerej miłości. To obnaża w krajowym dorobku pisarza głęboki kryzys wiary 

w aksjologiczny kręgosłup świata i młodzieńczy jeszcze strach przed fałszem. Wiele na temat 

religijnego przesłania Hłaski z tego okresu mówi sentencja wygłoszona ustami Zabawy: 

„Każda ziemia, choćby najgorsza, jest prawdą; a każdy raj, choćby najlepszy, jest, mimo 

wszystko, kłamstwem” (BN 454). 

Emigracyjna twórczość pisarza przynosi pogłębienie tematyki religijnej. Już nie 

żongluje Hłasko motywami biblijnymi w sposób równie zuchwały, co w przywołanych wyżej 

przykładach. Bardziej selektywnie dobiera sakralne odniesienia, choć dalej bywają one 

niewolne od obrazoburczych podtekstów: 

Myślał o dziewczynie; o jej twardym, ciemnym ciele; o jej krótkich włosach, które czyniły 

ją podobną do chłopca, i myślał o tym, że nie wydała ani jednego jęku, i jeszcze o tym, że dojrzał 

w jej twarzy coś, co widział przedtem tylko na gipsowych, pozłacanych posągach Matki 

Zbawiciela. [UW1 389–390] 

To już nie tylko powierzchowna analogia, ale porównanie obydwu postaw: twarz dziewczyny 

ma w sobie coś ze „słodkiego, bolesnego” oblicza Matki Boskiej, która w imię miłości doznała 

ogromu cierpienia. Sacrum sprzęga się z profanum, tworząc puentę o silnym wyrazie. Autor 

pozostawia odbiorców z pytaniem o miejsce i granice miłości w hierarchii aksjologicznej 

wzniesionej na narodowej tradycji i doświadczeniach historycznych. 

Podobny wymiar ma metafora pobrzmiewająca głęboko w tle opowiadania W dzień 

śmierci Jego, którego akcja rozgrywa się w Izraelu w czasie chamsinu. Dni są upalne, dręczące, 

bohaterowie trwają w stanie odrętwienia i skrajnego zmęczenia. 

Niebo ściemniało, a morze było nieruchome jak stal. Wszyscy byli zmęczeni i pełni 

rozpaczy; wszyscy, którzy przyjechali tutaj, i ci, którzy się tutaj urodzili. Nie było dla nikogo 

wyjątku, ciemność i gorąco położyły się nad tym krajem; nad jego morzem i pustynią. Zdarzało 

się, że umierały zwierzęta i ptaki; ludzie umierali prawie zawsze. Zasypiając znowu, pomyślałem 

sobie, iż właśnie w taki dzień umierał Jezus. [UW1 432–433] 

Śmierć Jezusa przywoływana jest kilkakrotnie, a figuratywny wydźwięk jej obecności 

w opowiadaniu zdaje się kierować ku paraleli z życiem przedstawionych w utworze osób. 

Szczególnie Ewy, która traci życie, zdradzona przez głównego bohatera, dla którego wszak jej 
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śmierć również stanowi dużą stratę. Griszę z kolei opuszcza żona wraz z córką. Wszystko to 

dzieje się w zaledwie trzy dni chamsinu; na koniec pada zaś oskarżenie wobec Boga: 

Teraz już wiedziałem, że wszystko stało się przez niego, że on jeden jest winien 

wszystkiemu; temu, że odeszła Lena od Griszy; temu, że Ewa wyskoczyła z okna hotelu, kiedy 

policjanci chcieli ją zabrać; i temu, że ja i Grisza od dwóch miesięcy chodziliśmy bez pracy. Był 

on winien temu, iż żyjemy i że chamsin palił od trzech dni tę ziemię […]. [UW1 460] 

Chamsin jednak wreszcie dobiega końca, „[…] jak w chwili, w której umarł On i w której 

począł żyć wiecznie […]” (UW1 461). Tajemnicze zwieńczenie utworu pozostawia cień wiary 

w to, że śmierć to nie kres, a jedynie przejście do metafizycznego wymiaru. 

Chrystologia Hłaski obarczona jest jednak przede wszystkim orientacją egzystencjalną. 

Życie Jezusa, podobnie jak w twórczości krajowej, ogląda pisarz przez pryzmat doświadczenia 

ludzkiego. 

Hłasko żałował Jezusa. Ludzie szybko go zdradzili, opuścił go także Ojciec. […] 

Byłaby jednak chrystologia Hłaski skrajnie pesymistyczna. Tworzyła ją bowiem 

zawiedziona nadzieja na uświęcenie cierpień. Świat nie został odkupiony, boleść okazuje się 

nadaremna. Abakarow we wnikliwym spojrzeniu Katarzyny cierpiałby podobnie do Chrystusa. 

Zarobkował, udając ślepca przyjmującego ciosy bywalców knajpy. […] 

Abakarow reprezentował antytezę miłosierdzia Chrystusa. Ofiara cudzych brudnych 

czynów byłaby zarazem autorem własnych. Szukał zemsty za śmierć Izaaka. Naprawdę uległ, 

prawie opętany, mocy imperatywu618. 

Prezentowana przez Hłaskę wizja świata nie uległa na emigracji znaczącej zmianie, jednak 

sposób jej opisu znacząco wyewoluował. Podobnie wymiar religijny jego prozy, obecny w niej 

od dawna, po wyjeździe z Polski uległ pogłębieniu. Przesłanie zaś wszelkich sakralnych 

odniesień głosi niezmienne, że w ludzką egzystencję wpisany jest fatalny los, z którego na tym 

świecie nie ma odkupienia. Czy da się je znaleźć gdzieś poza światem – na to pytanie nie udziela 

Hłasko odpowiedzi. 

Tragiczność i groteska 

Kategorię tragiczności można wobec Hłaski stosować dwojako: odnosząc ją zarówno 

do twórczości, jak i biografii pisarza. Mit artysty – jeden z mitów składających się na legendę 

autora Cmentarzy – ma swój wariant tragiczny: „[…] wizerunek «artysty przeklętego» – 

jednostki nieprzystosowanej i samotnej, emanującej wolą destrukcji, obdarzonej «siłą fatalną», 

przekształcającej własne cierpienia w sztukę, zamykającej swą biografię tragiczną śmiercią”619. 

Nie wszystko, co składa się na ten wariant, zależne było od samego Hłaski; tym niemniej pisarz 

                                                 
618 P. Weiser, dz. cyt., s. 66. 
619 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. LXXIII. 
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był świadom, że przyjęcie tragicznej roli winno wpasowywać się w jego popularny wizerunek. 

Odgrywał ją zatem z jednej strony z konieczności, z drugiej – znajdując w niej upodobanie. 

Inaczej mówiąc, mimo że autor Pierwszego kroku w chmurach postrzega swoje położenie 

w kategoriach fatum i kreuje się na męczennika, to wciąż sądzi, że doświadczenie jego generacji 

jest wartościowe. Z tego powodu zdaje się godzić z takim losem, ale jest to zgoda pełna 

rezygnacji. Kolejny p a r a d o k s  a u t o k r e a c j i  « p i ę k n e g o  

d w u d z i e s t o l e t n i e g o »  polega zatem na tym, że choć w teatrze jednego aktora gra rolę 

tragiczną, nie chciałby jej zmienić […]620. 

Jeśli chodzi o pisarstwo Hłaski, znamiona tragiczne nosi już sytuacja bohaterów jego 

wczesnej twórczości: ich pragnienia i dążności niweczy otaczająca ich rzeczywistość czy inni 

ludzie621. Pokrzywdzeni w ten sposób, odnajdują w sobie imperatyw walki o utracone bądź 

niezrealizowane wartości, podejmują się więc obrony lub poszukiwania jakichś pozostałości po 

nich. To otwiera nowy wymiar fatalizmu Hłaski. W wyprawie ku fundamentom aksjologicznym 

jego bohaterowie nie zaznają spoczynku, nie obierają trwale i ostatecznie określonych 

stanowisk; jak już wcześniej powiedziano, ciągła wędrówka stanowi dla nich rodzaj 

powinności. 

Często droga ta przybiera postać tułaczki, bohatera czyni bezdomnym, przez co jego 

tożsamość pozostaje bez dookreślenia. Tak dzieje się choćby w momencie kryzysu 

światopoglądowego. We wczesnej twórczości ukazywał Hłasko tak właśnie skreślone obrazy 

komunistów w stanie ideologicznego zwątpienia, by przywołać tylko bohaterów Domu mojej 

matki i Pijanego o dwunastej w południe, Grzegorza z Ósmego dnia tygodnia czy Zabawę 

z Następnego do raju. W spolaryzowanym świecie pokrzywdzonych i tych, którzy krzywdę 

wyrządzają, szczególnie tragiczna okazuje się sytuacja postaci niemogących znaleźć miejsca 

po żadnej ze stron konfliktu: 

[…] pisarz wprowadza staranny rozdział ludzi na manipulowanych i na tych, którzy nimi 

manipulują. Najtragiczniejsze jest położenie kogoś takiego, jak właśnie Zabawa, kto nie może 

się identyfikować ani z jednymi, ani z drugimi. […] Z jednej strony zdolny jest do bardzo 

gorzkich osądów rzeczywistości, a z drugiej świadomie okłamuje ludzi, zataja prawdę. To jest 

postać prawdziwie tragiczna622. 

                                                 
620 P. Potasińska, dz. cyt., s. 116. 
621 Tragizm w tego rodzaju sytuacjach objawia się poprzez swego rodzaju fatalistyczny schematyzm losów 

poszczególnych protagonistów z wczesnych dzieł Hłaski. Jednocześnie zaś – zarówno w twórczości krajowej, jak 

i emigracyjnej – ujawniony zostaje tragizm niemal nieustannego, mniej lub bardziej bezpośredniego obcowania 

bohaterów z doświadczeniami krańcowymi: śmiercią, zniszczeniem i złamaniem człowieka. Doświadczenia te, 

zdaniem Juliusza Kleinera, stanowią ośrodek tragedii, pozostawiając człowieka w stanie niepokoju, „[…] póki nie 

znajdzie oparcia w czymś, co uzna za wyższe i potężniejsze nad śmierć i trwałością niweczące jej władzę 

niszczenia”. J. Kleiner, Tragizm, Lublin 1946, s. 6. Sam badacz dopuszcza jednak możliwość bardziej elastycznego 

postrzegania tragizmu – nie tylko w kategoriach życia i śmierci, ale w ogóle w upadku sprawy, która jest 

„najistotniejszą treścią życia”. Konstatuje: „tragizm to konieczność przedwczesnego zniszczenia wielkiej 

wartości”. Tamże, s. 9. Jeśliby przyjąć to założenie, na całym właściwie świecie Hłaski odciśnięte zostało tragiczne 

piętno. 
622 L. Bugajski, Akt pierwszy dramatu, „Kultura” 1981, nr 22, s. 3. 
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Załamanie jednoznacznej autoidentyfikacji dotyka również Kowalskiego z Cmentarzy. 

W początkowej fazie utworu bohater zostaje ukazany jako przykładny komunista, ideowiec, 

członek partii. Pęknięcia na tym wizerunku pojawiają się dopiero wówczas, gdy w absurdalny 

sposób zostaje z tego kręgu usunięty. Uznany za zdrajcę, poznawczo wciąż funkcjonuje 

w sferze doktrynalnej, poza którą ma do wyboru jedynie partyzancką przeszłość, dla 

pozostałych postaci stanowiącą w zasadzie niewygodny relikt historii. Utraciwszy kolejno 

przynależność partyjną, zatrudnienie, bliskich ludzi – realizuje model tragedii Hioba, nie 

zachowując wszak porównywalnej niezłomności w wierze i nie doznając też ostatecznie 

odkupienia. Dramat człowieka pozbawionego własnego miejsca w świecie nie znajduje 

u Hłaski szczęśliwego rozwiązania: „Nie ma już domów […] Są tylko cmentarze…” 

(UW2 215). Zamiast wybawienia możliwe jest absurdalne „oczyszczenie”, które dokonuje się 

choćby w ostatniej scenie Cmentarzy, kiedy w czasie pochodu pierwszomajowego Kowalski 

dowiaduje się o swojej niewinności: 

Wyprostowali się obaj; i obaj naraz poczuli ogromną ulgę; po raz pierwszy od wielu chwil; 

stali bez ruchu patrząc na siebie – czyści i spokojni; spokojni jak zwykle, kiedy zaczyna się coś 

ważnego. […] 

Wkroczyli w tłum; rozradowani ludzie rozłączyli ich na chwilę. Franciszek rozejrzał się; 

błyszcząca czapka milicjanta mignęła gdzieś z boku. Rzucił się ku niemu. 

– Daj mi rękę! – krzyknął. – Daj mi rękę, bo znów się zagubię! [UW2 215–216] 

Katharsis u Hłaski ma zawsze wymiar przewrotny, co potwierdza powyższy przykład. Również 

strategia „prawdziwego zmyślenia” miała z założenia spełniać funkcje tragiczności 

w literaturze za sprawą swego rodzaju oczyszczenia: 

Głosi ona, że celem literatury jest wstrząśnięcie czytelnikiem, a efekt katartyczny nie 

wynika z mimetycznego odtworzenia rzeczywistości ani tym bardziej ze zgromadzenia 

w obrębie tekstu wielu prawdziwych zdarzeń. Wierność faktom jest tu kategorią marginalną, 

ponieważ wielu doświadczeń nie da się – zdaniem pisarza – rzetelnie przetransponować na zapis 

książkowy623. 

Hłasko miał świadomość, że tragiczność wymaga fundamentu aksjologicznego, aby 

mogła zafunkcjonować w literaturze. Dlatego, czyniąc niekiedy nihilistyczne wybiegi, mógł 

negować istnienie tej kategorii estetycznej w przedstawianym przez siebie świecie. „W ogóle 

nie istnieją już żadne wartości. Dlatego nie może być tragedii” (UW3 526) – rzekł ustami 

Roberta w Drugim zabiciu psa. Zarysowana w powyższych rozdziałach rozbieżność 

aksjologiczna między bohaterami dzieł Hłaski a otaczającym ich światem sprawia jednak, że 

większość postaci prezentowanych przez pisarza znajduje się w sytuacji tragicznej. 

Sentymentalni bohaterowie Hłaski „są tragiczni, a ich tragizm rodzi się właśnie z kontrastu 

                                                 
623 P. Potasińska, dz. cyt., s. 73. 
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pomiędzy indywidualną wrażliwością, czystością i potrzebą oparcia w stałej hierarchii 

wartości, a pełnym zła, cynizmu i kłamstwa światem, w który – dojrzewając – nieuchronnie 

wchodzą”624. W dodatku tło polityczne krajowych utworów pisarza implikuje „tragiczny splot 

wolności i zniewolenia”625, który wszakże można również rozumieć znacznie szerzej, bowiem 

problem wolności indywiduum interesował Hłaskę przez cały okres jego twórczości. 

W odniesieniu do sytuacji postaci w utworach Hłaski wywoływana jest niekiedy przez 

badaczy kategoria fatum. Według Zaleskiego bohaterowie ci są „poddani zewnętrznej sile 

fatum druzgocącego nasze miłosne zachody”626. Bratkowski pisze, że „bliżej nieokreślone 

fatum” wiszące nad Kubą z Pętli staje się dla bohatera utworu jednym ze źródeł zła627. Pewna 

doza fatalizmu pobrzmiewa w części pozostałych opowiadań krajowych, jak choćby w Finis 

perfectus, które w całości jawi się jako swoiste preludium do tragikomicznego rozwiązania 

akcji. Może się wydawać, że kafkowskiego bohatera Cmentarzy prześladuje fatum, ale jego 

osobistą tragedię w zupełności wyjaśniają realia absurdalnej rzeczywistości przedstawionej w 

dziele. To nie bezosobowy los, a nieludzki system odbiera Kowalskiemu wszystko, co miało 

dlań wartość. Podobne wrażenie fatalistycznego determinizmu zawisa zresztą nad bohaterem 

Sowy, córki piekarza, próbującym wejść w rolę ofiary politycznego terroru. 

Twórczość emigracyjna przynosi wiele obrazów egzystencji z góry skazanej na 

tragiczny los. W tekstach izraelskich już sama kreacja świata przedstawionego zdaje się 

zaświadczać o czyhającej na bohaterów sile fatalnej: martwe, spokojne morze628, chamsin, 

mordercze upały, agresywne psy i szakale629. Nawet zegar portowy w Hajfie „[…] sterczał nad 

bramą jak fatum. […] Chyba umyślnie informował o istnieniu innego świata”630. Życie 

bohaterów zamkniętych w tej przestrzeni zmierza ku dramatycznym rozstrzygnięciom. 

Tragiczny obrót przybierają losy Ben Dova, próbującego odciąć się od kryminalnej przeszłości. 

Jego najbliżsi sami starają się odsunąć od niego widmo powrotu na przestępczą drogę, inni zaś 

– nawet mniej mu przychylni – przy niemal każdej okazji przypominają, co może grozić mu, 

gdy tylko uwikła się w kolejny konflikt z prawem. Pobicie Izraela jest prowokacją mającą na 

celu usunięcie Ben Dova, toteż zaatakowany przyjaciel stara się ten fakt przed nim ukryć. Gdy 

jednak brutalnie potraktowany zostaje Drugi Dov, główny bohater postanawia wziąć odwet na 

                                                 
624 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXIV. 
625 Zob. S. Stabro, W bursztynowej kuli…, dz. cyt., s. 73. 
626 K. Zaleski, dz. cyt., s. 75. 
627 Zob. P. Bratkowski, O twórczości Marka Hłaski, dz. cyt., s. 47. 
628 Nie wysokie fale i porywisty wiatr, ale właśnie morska cisza wywoływała niepokój w opisach morza u Hłaski. 

Zob. P. Weiser, dz. cyt., s. 172. 
629 Por. tamże, s. 31. 
630 Tamże, s. 193. 
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oprawcach, pieczętując swój los. Ginie zresztą niespodziewanie z ręki Izraela – los obydwu 

mężczyzn splata się i rozwiązuje tragicznie, a scena morderstwa naznaczona jest biblijną 

symboliką, zawierającą się w jednym, na poły Kainowym, na poły Dawidowym geście zabójcy. 

Fatalistyczna świadomość ciąży nad Andersonem z Palcie ryż każdego dnia. Przez cały 

bieg utworu bohater przygotowuje się na kulminacyjny moment, w którym przyjdzie mu 

zadecydować o losie Ryana. Mimo że relacja między obydwoma mężczyznami przebiega 

niejednoznacznie i nawet pojawiają się przebłyski rodzącej się przyjaźni, protagonista powieści 

zdaje się odczuwać tragiczną powinność zapisaną w jego przeznaczeniu. Z jednej strony trwa 

w przekonaniu, że inne rozwiązanie go nie czeka, z drugiej zaś wolałby tej konieczności 

uniknąć: 

– Ryan – powiedział Anderson. – Ja chcę zostać w tym więzieniu. […] 

– Dlaczego chcesz tu zostać? 

– Tak będzie lepiej. 

– Nikomu nie jest lepiej w więzieniu. 

– Mnie będzie, Mike – powiedział Anderson. – Mnie będzie. Bo jeśli ja stąd wyjdę, to zabiję 

człowieka. [UW4 312] 

Anderson nie chce popełnić tej zbrodni – choć raczej nie z powodu oporów moralnych, a przez 

świadomość, że Ryan stanowi odbicie jego własnej osobowości. Dlatego bohater ma słuszność, 

dodając: „Ja będę tym człowiekiem, Mike” (UW4 312). Sposób zadania śmierci Ryanowi 

również wskazuje na niechęć Andersona wobec ciążącej nad nim fatalnej powinności: bohater 

pozostaje bierny, pozwalając właściwie, aby Mike zabił się sam. Mimo pozostawienia losu 

w rękach ofiary doskonale jednak wie, jak mają potoczyć się dalsze wypadki – i ciężko, 

mozolnie, jakby chcąc odwlekać tę dramatyczną chwilę, przygotowuje się na tragiczne 

zwieńczenie akcji: 

Patrzył przez chwilę na rękaw wiatru targany wściekle, a potem poszedł do stacji 

benzynowej i wziął leżący tam żelazny drąg i wolno odwinął do z papieru. Nie patrzył na 

samolot, który leciał teraz równolegle do pasa startowego, i nie widział, jak wykonuje skręt; 

wciąż stał nieruchomo odwrócony twarzą do ściany i odwrócił się dopiero wtedy, kiedy trzask 

łamanego metalu rozerwał ciszę poranka. Wtedy wolno wszedł na skrzydło samolotu i spróbował 

otworzyć drzwi, lecz stało się tak, jak przypuszczał: samolot uderzył dziobem o ziemię i rama 

uległa wgnieceniu, tak że musiał użyć drąga, aby podważyć drzwi, i wyciągnął Ryana. 

[UW4 364–365] 

Śmierć Mike’a była zdarzeniem od dawna spodziewanym – Anderson przez większą część 

powieści stara się zmierzyć z fatalnym przeznaczeniem, jakie związać ma do końca losy 

obydwu mężczyzn. To pozwala stopniowo oswoić się ze z góry przesądzonymi losami również 

odbiorcom utworu – i osłabia tragiczny jego wydźwięk. Śmierć Ryana, choć biologicznie 

przedwczesna, jako zdarzenie literackie traci walor nagłego pogwałcenia praw życia i natury. 

Poza tym Mike nie zajmuje w powieści centralnego miejsca, jest oglądany oczami Andersona 
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– w dziele dominuje właśnie ów punkt widzenia, perspektywa wychodząca od drugiego 

z bohaterów – co sprawia, że bohaterowi nie zostaje przypisana równa tamtemu waga w szeregu 

elementów świata skonstruowanego przez Hłaskę. Śmierć Ben Dova wydaje się bardziej 

tragiczna niż śmierć Ryana: zarówno przez to, że zginął niespodziewanie i zdecydowanie 

przedwcześnie, jak i dlatego, że, kierując się pewnym kodeksem honorowym, stanowił również 

nośnik wartości631, jakie w powieści Wszyscy byli odwróceni niejako podsuwane były 

czytelnikowi do afirmacji. Mike tej samej wagi aksjologicznej nie reprezentował, nawet gdyby 

porównać go do Andersona. 

Swoiste fatum wpisane jest także, jako apriorycznie założona klęska, we wzorzec 

losera632. Według Pauliny Potasińskiej „zbliżyło go to do bohaterów tragedii greckiej, 

naznaczonych przez fatum, świadomych tego faktu, ale niepogodzonych z nim”633. O ile jednak 

klasyczna tragedia zachowuje bezwzględnie poważny nastrój, o tyle w tragiczność losera 

wpisana jest autoironia, owo poczucie zarazem „klęski i śmieszności”, o którym pisał Hłasko 

w Pięknych, dwudziestoletnich. W dziele tym zresztą dyskredytuje Hłasko tragiczność jako 

tarczę przed śmiesznością i nośnik literackiej prawdy, wskazując na zbyt absurdalny kształt 

rzeczywistości. „Człowiekiem z tragedii antycznej” nazywa pisarz między innymi garbatego 

kioskarza z Warszawy, regularnie poddawanego absurdalnemu szantażowi przez miejscowego 

recydywistę: „[…] Lolek przewracał kiosk wraz z garbusem i teraz proponował garbusowi 

podniesienie kiosku, ale już nie za ćwiartkę, lecz za pół litra” (UW5 145), na początku bowiem 

kioskarz zawsze stawiał się napastnikowi. Jak tłumaczy autor, w tej z pozoru pozbawionej sensu 

postawie garbusa chodziło „[…] o element cierpienia – katharsis, który ratowałby jego klęskę 

od śmieszności” (UW5 145). Tragiczność u Hłaski ma spełniać przede wszystkim to jedno 

istotne zadanie: ratować od śmieszności bohaterów doznających klęski. Ponieważ jednak 

w świecie pisarza porażka ma często wymiar totalny, zasady rządzące tragicznością ulegają 

zawieszeniu. Odnosi się to szczególnie do tematyki politycznej: 

Człowiek wkraczający w bramy sowieckiego więzienia nie wie nic. Być może jutro zostanie 

rozstrzelany; być może odsiedzi dziesiątaka i odczytają mu następny wyrok opiewający na lat 

piętnaście; ale być może stanie się i tak, że partia w międzyczasie zmieni taktykę i ofiara stanie 

się z kolei katem, a jego dotychczasowy oprawca będzie pełzał przed nim na kolanach […]. 

Elementy tragedii zostały tu zachwiane; wyrok śmierci może zmienić się w mandat władzy, 

ofiara w kata […]. I brakuje tu elementu katharsis; nie może go stanowić świstek z NKWD, 

stwierdzający, iż człowiek, którego zabito strzałem w tył głowy przed dwudziestu laty, został 

zabity na podstawie fałszywych oskarżeń i fałszywych zeznań. [UW5 151] 

                                                 
631 Jest to interpretacja znów odwołująca do tragiczności w duchu Schelera, a ujęciu Kleinera: „Tragiczny jest 

ginący przedwcześnie człowiek wielkiej wartości”. J. Kleiner, dz. cyt., s. 8. 
632 Zob. P. Potasińska, dz. cyt., s. 97. 
633 Tamże. 
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Skoro zasady rządzące tragicznością zostały zawieszone – argumentuje Hłasko – literatura 

mająca przedstawiać życie w sowieckim totalitaryzmie traci na wiarygodności. Rzeczywistość 

okazuje się zbyt absurdalna, aby niezaznajomieni z nią czytelnicy byli w stanie przyjąć jej 

wierny obraz (UW5 152). Pisarz dochodzi do tego wniosku nauczony niepowodzeniem 

Cmentarzy, które w jego zamyśle miały być w całości oparte na faktach czerpanych z różnych 

źródeł i skomponowanych w jedną opowieść. 

Napisałem opowiadanie „Cmentarze”; opowiadanie dziecinne i nieudane; ale postanowiłem 

zbudować je na faktach autentycznych, gdyż jeszcze wtedy nie wiedziałem, że w prozie liczy się 

nie fakt, a tylko prawdziwe zmyślenie. […] I przypuszczam, że nawet gdyby na tych samych 

faktach zbudował opowiadanie pisarz lepszy ode mnie – i wtedy również nie uwierzono by w to, 

co się codziennie widziało, słyszało i o czym mówiło się szeptem. [UW5 159–160] 

Hłasko nie widział w nowo tworzonej literaturze miejsca dla tragiczności, ponieważ 

unieważniał ją już sam absurdalny obraz pozaliterackiej rzeczywistości. Pisarz dostrzegał 

i wielokrotnie eksponował paradoksy generowane przez totalitarny reżim. W Pięknych, 

dwudziestoletnich czynił to z właściwą sobie ironią, wskazując na charakterystyczną tak dla 

tamtych czasów, jak i dla jego prozy, zamianę ról: 

Romka zamknięto, a ja poszedłem do mojego sierżanta, który mnie zwykle pozbawiał 

paseczka. […] 

Polańskiego wypuścili; nabyliśmy litr wódki i razem z Romkiem, jego dziewczyną i tymi 

samymi policjantami, którzy go przed dziesięcioma minutami aresztowali – udaliśmy się na 

pobliskie gruzy celem konsumpcji. […] Ta sytuacja, że człowieka zupełnie niewinnego 

wypuszczają za poręczeniem alkoholika – wydaje mi się świeża, dlatego o tym piszę. [UW5 23–

24] 

Tendencje dominujące w powojennej prozie i popularność takich pisarzy, jak 

Gombrowicz czy Kafka potwierdzają słuszność intuicji Hłaski, który stwierdzał: „Ucieczka 

w śmieszność i w groteskę stała się jedyną możliwością uniknięcia śmieszności; lepiej być 

błaznem grającym przed pełną salą niż Hamletem przemawiającym do pustych krzeseł” 

(UW5 162–163)634. Absurdalność polskiej rzeczywistości w latach pięćdziesiątych wynikała 

z narzuconego instytucjonalnie terroru, dlatego też i akcja Cmentarzy rozgrywa się 

w atmosferze absurdu. Główny bohater zostaje zaaresztowany przez milicję za słowa 

wykrzykiwane w stanie upojenia; nawet ich nie pamięta i bagatelizuje ich wagę, ale z biegiem 

wydarzeń staje się coraz głębiej przekonany o swojej winie. Kowalski najpierw traci 

legitymację partyjną, później pracę, syn uznaje go za zdrajcę i zrywa kontakt z ojcem, na koniec 

jego córka popełnia samobójstwo, zabijając również swoje nienarodzone dziecko. Sytuacja 

głęboko tragiczna, a przecież spowodowana zupełnie trywialnym zdarzeniem. 

                                                 
634 Kryzys klasycznych i szekspirowskich formuł tragizmu dotknął całej właściwiej literatury powojennej – 

doświadczenia wojenne i obozowe dowiodły bowiem, że tego rodzaju rozwiązania estetyczne nie sprawdzają się 

w sytuacji totalitarnej. Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 90. 
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Groteska stanowi zasadę konstrukcyjną całego utworu; absurdalności życia w państwie 

stalinowskim doświadczają nawet bohaterowie z dalszego planu, próbujący wszak sprostać 

wymaganiom stawianym przez rzeczywistość. Towarzysz Nowak w imię lojalności wobec 

partii zmienia imię swojemu psu, co wywołuje niewspółmiernie poważne konsekwencje: 

Rzuca się na wszystkich, kąsa, żona ode mnie odchodzi, bo się gryzą bez przerwy; sprawa 

jest już u adwokata… – Westchnął. – Przez niego – rzekł. – Na sprawie rozwodowej tego się 

oczywiście nie powie, żeby nie narażać autorytetu partii… […] Uradziliśmy z żoną tak: ona 

powie, że ja jej nie zadowalam seksualnie; ja – że jest ona ladacznicą z przekonania. Oczywiście 

będziemy się spotykać jakoś chyba… Ale inaczej nie można; nie narażając autorytetu – nie 

można. [UW2 175] 

To zderzenie spraw trywialnych z poważnymi prowadzi do komicznego przerysowania 

stalinowskiej rzeczywistości, z drugiej jednak strony zwraca uwagę na wpływ sytuacji 

politycznej na życie rodzin. Motyw dekonstrukcji więzi między bliskimi osobami przewija się 

przez cały utwór – oczywiście najczęściej w odniesieniu do Kowalskiego, choć incydentalnie 

przywoływane dramaty innych bohaterów pogłębiają wrażenie powszechnej absurdalności 

życia w stalinizmie. Tak jest choćby w przypadku Brzozy, który bez wahania skazuje na 

więzienie własnego syna. Z kolei Niedźwiedzia – innego spośród dawnych partyzantów – sama 

atmosfera państwa policyjnego skłania ku stanom paranoicznym: „A jak jest za bardzo cicho u 

sąsiadów, to ludzie zaraz myślą sobie: Oho, coś knują. Kto słyszał, żeby tak cicho żyć? I od 

razu im przychodzą do głowy takie głupie myśli: może szpieg? może wróg? My to się czasem 

z żoną bijemy, żeby tylko nie było za cicho” (UW2 169). 

Strach przed ciszą i przed wszelkimi zachowaniami mogącymi stanowić odstępstwo od 

panującej normy – to bodaj najczęściej spotykany w twórczości Hłaski przejaw atmosfery 

powszechnego terroru, w której sam pisarz przeżył całą młodość. Motyw denuncjacji okazał 

się dla twórcy na tyle istotny, że przewija się nie tylko w tekstach osadzonych przez niego 

w rzeczywistości peerelu. Hłasko umiejscawia go między innymi w międzywojniu (donos 

policyjny na Zielińskiego w Sonacie marymonckiej), w okresie niemieckiej okupacji (Szukając 

gwiazd) czy w ogóle w odrębnych kręgach kulturowych, jak w opowiadaniach Wielki strach 

(Stany Zjednoczone) i W dzień śmierci Jego (Izrael). 

Groteska, ironia, zgrywa – wszystko to są sygnały stanowiska, jakie zajmuje autor 

w kwestii dewaluacji świata wartości. Nawiązując do rozdziału pierwszego, można powiedzieć, 

że stanowią one rodzaj konstrukcyjnych (stylistycznych) znaków aksjologicznie 

nacechowanych – wszędzie tam, gdzie się pojawiają, da się zauważyć dystans narratora, 

a pośrednio i autora, do opisywanej rzeczywistości. Jest to reakcja obronna, jako że 

rozgrywanie sporu ze światem w tonacji groteskowej lub ironicznej daje pisarzowi szansę na 
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zachowanie „[…] suwerenności własnej osoby, która pozostaje ponad swarem rozlicznych 

teorii”635. 

  

                                                 
635 J. Jarzębski, W Polsce…, dz. cyt., s. 111. 
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Zakończenie: Świat wartości Marka Hłaski 

Z poczuciem klęski i śmieszności wkroczyłem w nowy świat 

i w nowe życie; i tak kończy się ta próba opowieści o pogoni za 

szczęściem, o której powiadają, iż jest przeważnie bezcelowa; ale dla 

której warto poświęcić życie. [UW5 182] 

Osobliwy świat wartości 

Podsumowanie przedłożonych rozważań stanowi krótki przegląd wartości, jakie 

utrzymały się w świecie Hłaski do samego końca. Krótki, bo wartości tych jest niewiele, poza 

tym ich znaczenie, nasilenie czy sposób ujawniania się w świecie w większości przypadków 

został zredukowany bądź odkształcony w stosunku do stanowiących punkt wyjścia 

idealistycznych założeń pisarza. 

Największą obsesję Marka Hłaski stanowił swoisty „głód prawdy”, do której dążenie 

wpisuje się w ogóle w istotę literatury. Autor Pierwszego kroku w chmurach zintensyfikował 

jedynie nieco bardziej niż większość pisarzy ewokację wartości związanych z kategorią 

prawdy, czyniąc ją wiodącym problemem swojej prozy. Dzięki umiejętności wywołania „efektu 

prawdy” nadał „prawdziwości” swoim utworom, a także wykreowanemu wizerunkowi samego 

siebie. Tym sposobem docierał i do odbiorców łaknących autentycznej sztuki, i do tych, którzy 

odczuwali głód idola. 

Prawda, która była wielką namiętnością pisarza przez całą jego drogę artystyczną, nie 

przetrwała tej wędrówki w stanie czystym. Przechodziła ewolucję wraz ze światopoglądem 

autora, ale jednocześnie coraz bardziej się odeń oddalała, zwłaszcza wówczas, gdy próbował 

uchwycić jednolitą jej wykładnię. Szukał jej przede wszystkim na pograniczu kreacji 

i autentyku. Konfrontacja bądź uzgadnianie fikcji z materiałem biograficznym to zabieg częsty 

w literaturze współczesnej. Proza Hłaski włączyła się w tę tendencję, tyle że w okolicznościach 

sprzyjających narodzinom nowej legendy literackiej, co pisarz umiejętnie spożytkował. 

W każdym razie – konkludując – poszukiwana przez twórcę prawda mogła ostatecznie trwać 

dalej, chociaż w znacznym odkształceniu. Dlatego w ostatnich latach działalności tak chętnie 

sięgał Hłasko po groteskę i różne formy literackiej zgrywy, dając wyraz swojemu poczuciu 

absurdu. Możliwe, że – podobnie jak Gombrowicz – w ten sposób próbował wymknąć się 

nihilizmowi636. 

                                                 
636 Zob. Jarzębski, W Polsce…, dz. cyt., s. 92, przyp. 9. 
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Wraz z kryzysem prawdy ucierpiały wartości zależne od niej: czystość, świętość, 

autentyczność. Piękno zdyskredytował Hłasko jeszcze w okresie krajowym jako wartość 

w istocie iluzoryczną. Miłość natomiast zawiodła i zdewaluowała się samorzutnie. Trwała za 

to wydaje się ranga wolności. Z jednej strony, jak już wielokrotnie podkreślono, jednostkowa 

wolność zajmuje jedno z najwyższych miejsc w hierarchii aksjologicznej pisarza. Z drugiej – 

miał Hłasko świadomość, że wartości tej nie sposób realizować w najczystszej formie, że 

zawsze jest w pewien sposób warunkowana przez realia egzystencjalne. Nawet jeśli nie 

ogranicza jej żadna instytucja polityczna, sama natura człowieka i świata pozwala doznawać 

jej form bardzo dalekich od doskonałości. Stąd biorą się charakterystyczne dla omawianej 

prozy paradoksy. 

Pierwszy z nich polega na tym, że dobrowolne pozostanie w zniewoleniu pozwala 

człowiekowi odizolować się od niebezpiecznego świata albo nawet – jak w omawianym 

przypadku Andersona z Palcie ryż każdego dnia – od zagrożeń stwarzanych przez samego 

siebie. Tak kończy się choćby opowiadanie Zbieg; nieco zbliżony wydźwięk ma również puenta 

Robotników: „Już nie było widać naszego mostu; został na równinie i przydymiły go opary 

mgieł. Wtedy zrozumiałem, ze most ten – jest już tylko wspomnieniem. I ci, którzy będą po 

nim jeździć i chodzić, nigdy nie dowiedzą się, że ten most jest tylko naszym mostem. 

Płakaliśmy” (BN 14). Znienawidzony przez robotników most stał się nieomal ich własnością. 

Z braku własnego miejsca w nowo budowanym świecie znaleźli oni namiastkę swojskości na 

równinie, stanowiącej przecież dla nich rodzaj więzienia637. Wyjeżdżając, musieli porzucić to 

wszystko, do czego przyzwyczaili się pracując w tym miejscu, wszystko, co w jakimkolwiek 

sensie mogło do nich należeć. Pozostali bez choćby symbolicznej własności, której poczucie 

dawała im w pewien sposób katorżnicza praca. 

Drugi paradoks reprezentuje szerszą tradycję kulturową, głosząc, że najpełniejsza 

i najbardziej uniwersalna realizacja wolności wiedzie przez śmierć. „Wszystkich nas to 

w końcu czeka – mówi bohater Zbiega. – To jedyna, prawdziwa wolność, jaka dla nas istnieje” 

(UW1 356). Z tym że w świecie Hłaski świadomość ta jest wynikiem uwięzienia we wrogiej 

człowiekowi rzeczywistości, niedającej człowiekowi nadziei na realizację ważnych dla niego 

wartości. Wolność jest w takim świecie niedoścignionym ideałem; jeżeli może zostać 

zrealizowana, to poza tym światem, co oznacza zarazem, że i poza życiem.  

                                                 
637 Most, którego symbolika zdominowana jest przez konotacje dynamiczne, związane z podróżą, zmianą, 

przejściem czy wyborem, stanowi paradoksalnie oś przestrzeni oswojonej, kojarzącej się ze stabilizacją. 

Por. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 241‒242. 
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Wartość życia często wiąże się u Hłaski z wolnością. Pisarz przedstawia nieraz życie 

jako wartość z pozoru negatywną, jak w Cmentarzach: „Ale pociechy nie ma – rzekł malarz. – 

Gdyby istniało coś bardziej kretyńskiego, świńskiego i niepotrzebnego niż ludzkie życie – może 

to by była jakaś pociecha” (UW2 200). Ujemna ocena życia dotyczy jednak nie jego wartości 

jako takiej, ale absurdalnego ukształtowania ludzkiej egzystencji, która ze względu na czynniki 

zewnętrzne nie może zrealizować w pełni „nominalnej” wartości życia. Krytyka życia jest więc 

negatywną oceną rzeczywistości, a nie przejawem bezwzględnego nihilizmu i dążności 

autodestrukcyjnych638. Hłasko w istocie wysoko cenił wartość życia, zgodnie zresztą 

z naturalnym porządkiem ludzkiej woli, która w sytuacji zagrożenia każe wołać „jedno słowo: 

żyć” [BN 31] – co dojmująco sportretował pisarz w opowiadaniu Finis perfectus. 

Taka postawa pisarza nie jawi się wprawdzie jako całkiem oczywista, jeśli spojrzeć 

choćby na mnogość sytuacji granicznych w jego prozie. Wielu bohaterów ginie bądź zabija 

drugiego, często powraca również tematyka samobójstwa. Wydaje się jednak, że główną 

dążnością Hłaski w tym zakresie jest ukazanie życia w jego ekstremum, na pograniczu ze 

śmiercią, którą odwiecznie łączy z życiem pewien nieusuwalny wektor, nie tylko aksjologiczny. 

Śmierć jest naturalną częścią cyklu życia, stanowi element ludzkiej kondycji; natomiast 

pojmuje ją Hłasko w dużym stopniu ogólności. Czym innym jest bowiem jednostkowy moment 

przejścia ze stanu życia do stanu śmierci: „Nie boję się śmierci […] Boję się tylko umrzeć. To 

są dwie różne rzeczy i tego nie wolno mieszać” (SCP 19). Wracając jednak do kategorii 

ogólnych: poprzez obrazy granicznych momentów egzystencji pisarz eksponuje fakt znany, 

choć nieraz zapominany – że życie wydaje się więcej warte w obliczu śmierci. Tak samo prawda 

w pełni objawia swoje atuty w towarzystwie zmyślenia czy fałszu, a więc znalazłszy się 

w stanie zagrożenia. Czy nie w taki właśnie sposób realizować się winien postulat „literatury 

spraw ostatecznych”? 

Wartość dorobku Hłaski 

Wśród opinii na temat walorów dorobku Marka Hłaski od kilku dziesięcioleci dominuje 

pogląd, że twórczość ta jest wartościowa niekoniecznie ze względu na zawarte w niej jakości 

artystyczne. Co najmniej równie, a niekiedy nawet bardziej istotne, okazuje się tło 

pozaliterackie: przemiany polityczne połowy lat pięćdziesiątych, wpasowanie się debiutu 

pisarza w wartki nurt literackich rozrachunków z socrealistycznym schematem, a także „[…] te 

                                                 
638 Por. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 178. 
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cechy, które pozwoliły Hłasce w opinii «pięknych dwudziestoletnich» z roku 1956 stać się 

głosem ich generacji, wyrazić zbiorowy bunt i frustrację jeszcze jednego polskiego «straconego 

pokolenia» i znaleźć dla tych odczuć swój własny, oryginalny wyraz”639. Uwikłanie refleksji 

nad wartością dorobku pisarza w tak liczne konteksty skutkuje ryzykiem dwojakiej natury. 

Pierwsze zagrożenie polega na możliwości pominięcia w takich rozważaniach immanentnej 

tkanki literackiej. Drugie z kolei może objawić właśnie wnikliwa analiza poszczególnych 

utworów w oderwaniu od wspomnianego tła – czego też dowiedli niektórzy badacze, a co 

Krzysztof Zaleski podsumował dość pesymistycznie: „twórczość Hłaski miała być prawdą 

wymierzoną przeciwko literaturze. […] Tymczasem wyblakła i dziś jest tylko literaturą. Jej 

«prawdziwość» została pozbawiona swych pierwotnych kontekstów zewnętrznych […]”640. 

Sama zresztą „prawdziwość” pisarstwa Hłaski – w rozumieniu spopularyzowanym 

w początkach jego kariery, pojęciowo bliskim realizmowi – mogła od początku stanowić jakość 

iluzoryczną. Wspomniano już w niniejszej pracy o sztucznej retoryczności jego dialogów 

i o jednostronnym, pesymistycznym obrazie opisywanego przezeń świata. Wrażenie prawdy 

wyłaniającej się z opowiadań Hłaski mogło stanowić w niemałej mierze pokłosie faktu, że 

z przyjętą przez pisarza optyką identyfikowało się wielu odbiorców, dla których jego utwory 

stanowiły potwierdzenie wyznawanej przez nich wizji rzeczywistości641. Warto wszakże, 

pominąwszy wagę czytelniczych doświadczeń, zapytać o wartości wydobywające się 

bezpośrednio z pisarstwa Hłaski. Innymi słowy: w jakim stopniu, po odrzuceniu walorów 

nadanych jej przez kontekst pozaliteracki, twórczość ta zasługuje na miano dobrej literatury, 

jak faktycznie przedstawia się kwestia jej „prawdziwości”, a także – na ile dojrzałym artystą 

był autor Pięknych, dwudziestoletnich. Próba sformułowania takiej oceny podjęta zostanie na 

zarysowanym w poprzednich rozdziałach horyzoncie aksjologicznoliterackim. 

„Prawdziwość” i literackość 

Warto zastanowić się nad „immanentnymi” cechami prozy Hłaski, które mogły tak 

wielu odbiorców skłonić do uznania jej za „wielką” czy „prawdziwą”. Jedną z przyczyn może 

stanowić, wymieniana wśród Ingardenowskich koncepcji „prawdziwości”, „wierność 

                                                 
639 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. LXXI–LXXII. Por. L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 14–19. 
640 K. Zaleski, dz. cyt., s. 76. Por. S. Stabro, W bursztynowej kuli…, dz. cyt., s. 68. 
641 Identyfikacja może więc zarówno przesłaniać, jak i zastępować odbiorcy prawdę dzieła literackiego. Wydaje 

się, że znów rację ma Piotr Bratkowski, pisząc: „Rynek czytelniczy żąda nie tyle prawdy, co możności 

identyfikacji”. P. Bratkowski, O twórczości Marka Hłaski, dz. cyt., s. 50. 
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wyrażania się autora w dziele”642 – twórca sprawia bowiem wrażenie pisarza „szczerego”, który 

nawet przeprowadzając mistyfikacje, stara się pozostawić w dziele „wyraz psychiki autora”. 

Druga przyczyna „prawdziwości” jego dorobku zdaje się leżeć po stronie intensyfikacji cech, 

które odpowiadają za przekształcenie tekstu nieliterackiego w dzieło literackie. Decydująca 

w tym procesie rola przypada aksjologicznemu wymiarowi dzieła: „W tekstach literackich 

afirmacja i negacja, świętość i grzech istnieją na równych prawach, a często obok siebie. Teksty 

te – można by powiedzieć – wyrastają z głębi wartości, i to nawet wówczas, gdy wyrażają brak 

wiary w wartość i sens”643. Dlatego recenzenci książkowego debiutu Hłaski tak akcentowali 

autentyczność i doniosłość jego prozy. Jak podkreślał Henryk Bereza, „opowiadania Hłaski 

dotyczą – jak każda prawdziwa literatura – tego, co w życiu najważniejsze”, wszystkiego, co 

stanowi o sensowności życia, jak „miłość, przyjaźń, piękno ludzkich marzeń, pragnień 

i dążeń”644. 

Przeciwstawnych wobec siebie porządków – świętości i grzechu, negacji i afirmacji – 

nie umieszcza pisarz po przeciwległych biegunach swojego świata. W rzeczywistości przez 

niego kreowanej funkcjonują one w sposób przekorny: pod płaszczem sacrum – szczególnie 

zbiorowego – nierzadko skrywa pisarz to, co wolałby potępiać; z kolei grzech stanowi często 

drogę ku ocaleniu prywatnej świętości. Tak samo pobrzmiewające nihilistycznym tonem 

deklaracje o porzuceniu wiary w sens istnienia czy ocalenie wartości wywodzą się w istocie 

z silnie zaksjologizowanej świadomości twórczej. Gorzka refleksja o upadku wartości wynika 

z ich głodu; głód ten z kolei świadczy o ich głębi w autorskiej jaźni. Hłasko był istotnie 

pisarzem – i człowiekiem – głęboko zanurzonym w świecie wartości i w tym właśnie świecie 

umieszczał swoich bohaterów. 

Mówiąc ściślej: nie był to rzecz jasna ten sam świat, lecz ewokacje stwarzające wrażenie 

wiernie oddanej rzeczywistości. Strategia „prawdziwego zmyślenia” ujawnia swój 

aksjologiczny wymiar nie w aspekcie wznoszenia ułudy, lecz w momencie, gdy ułuda ta 

odkrywa przed odbiorcą głęboko związany z egzystencjalną prawdą sens. Można by, za 

Jarzębskim, nieco przekornie stwierdzić, że dla Hłaski „[…] literatura nie jest po to, by mówić 

prawdę o rzeczywistości [...], ale po to, by tę rzeczywistość lepić na własną modłę, przy użyciu 

swoistej, czysto wewnętrznej, konwencjonalnej logiki”645. Ostatecznym celem nie jest tu jednak 

artystyczne odkształcenie obrazu świata, lecz skonstruowanie wrażenia rzeczywistości – nie 

                                                 
642 R. Ingarden, O różnych rozumieniach „Prawdziwości” w dziele sztuki, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. 1, 

Warszawa 1966, s. 407. 
643 S. Sawicki, Aksjologiczne wymiary literatury, dz. cyt., s. 20. 
644 Zob. H. Bereza, Nowy duch i forma nowa, „Nowa Kultura” 1956, nr 35, dz. cyt. 
645 J. Jarzębski, Hłasko – retoryka grzechu…, dz. cyt., s. 287, cyt. za: I. Kurz, dz. cyt., s. 49. 
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przez przeszczepianie do tekstu jej elementów, ale przez ewokację jakości tego, co istnieje646. 

Narzędzia i atrybuty służące do osiągania tego celu są przedmiotem indywidualnego wyboru 

pisarza, a sposób ich wykorzystania nadaje charakter jego twórczości. W przypadku autora 

Pierwszego kroku w chmurach można mówić o świecie niejednorodnym – bo złożonym 

z mnóstwa różnorakich drobiazgów – w którym to aspekcie przypomina on świat rzeczywisty 

bądź przynajmniej sprawia takie wrażenie: 

[…] Hłasko stwarza pewien pozór rzeczywistości, używając atrybutów rzeczywistości 

w funkcji rekwizytów, a nie elementów wtopionych w tło. Szczególne życie przedmiotu 

w twórczości Hłaski było właśnie filmowej proweniencji. Pisarz nie odtwarza skrupulatnie 

wyglądów, od niechcenia rozrzuca gdzieniegdzie drobiazgi codzienności, sygnalizujące 

charakter rzeczywistości wokół postaci. Stwarza pozór, że to nie znaki, że po prostu na nich 

zatrzymał się „wzrok”, ale nieuchronnie prowadzi do utożsamienia tych rekwizytów z całością 

rzeczywistości — ktoś ma fryzurę na „Fanfana” (chuligański bunt estetyczny), gdzie indziej 

kobiety z paltami narzuconymi na szlafrok wychodzą po mleko (niedbalstwo, które podważa 

sens egzystencji wychylonej ku przyszłości; czekając na coś dobrego zwykle nie chodzi się 

w szlafroku), golenie się co dwa dni, mycie głowy co trzeci dzień, świat ociekający błotem, 

rozpadający się, pełen agresji i złości, w którym ludzi wiąże zmęczenie i wódka647. 

U podstaw „wrażenia rzeczywistości” leży ten sam atrybut, jaki decyduje 

o wiarygodności pojedynczych przedmiotów, zdarzeń, gestów czy postaci. Jest to 

charakterystyczny dla Hłaski „efekt prawdy”. Pisarz wywołuje go nawet tam, gdzie stopień 

kreacji literackiej zaburza poczucie realizmu: w sztucznych dialogach czy jednoznacznie 

negatywnych opisach rzeczywistości. Umiejętne wykorzystanie przerysowanej formy 

powoduje jednak, że odbiorca jest gotowy Hłasce uwierzyć. „Efekt prawdy” rodzi się tu raczej 

– jak cały realizm pisarza – w sugestywnym obrazie jakości, a nie faktów. 

– Myślisz, że to sen. 

– Nic nie wiem – rzekł. – Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do 

mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których nie marzyłem, a kiedy 

przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce. [BN 160] 

Patetyczny, łzawy i niefunkcjonujący raczej w rzeczywistości pozaliterackiej dialog o miłości 

ewokuje melodramatyczny nastrój. O ile czytelnik nie przypomina sobie najpewniej, aby 

kiedykolwiek w podobny sposób prowadził rozmowę, o tyle bez problemu powinien utożsamić 

zbudowane przez Hłaskę napięcie między dwojgiem bohaterów z nastrojem, w jakim sam 

bywał albo, jak mniema, może się znaleźć. Tu uruchomiona zostaje warstwa doświadczeń 

i emocji odbiorcy, rzecz jasna niezależnych od wpływu pisarza, ale możliwych do przywołania 

dzięki sugestywnej konstrukcji tekstu literackiego. Prowadząc grę na czytelniczych uczuciach 

                                                 
646 Stefan Sawicki pisze o ewokacjach „[…] rzeczywistości znacznie subtelniejszej, której nie można ani 

dotknąć, ani zobaczyć”. Wśród przykładów ewokowanych w ten sposób jakości wymienia m.in. „drzewość” 

zamiast opisu drzew albo surową wzniosłość Synaju zamiast danego wprost obrazu góry. S. Sawicki, 

Aksjologiczne wymiary literatury, dz. cyt., s. 25. 
647 I. Kurz, dz. cyt., s. 63‒65. 
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i skojarzeniach, mógł Hłasko „opowiedzieć wodę przez opis pustyni, opowiedzieć chleb przez 

opis głodu, opowiedzieć miłość przez opis samotności […]”648. Nawet więc operowanie 

przeciwieństwami pozwalało mu tworzyć wiarygodne obrazy istotnych dla niego spraw. 

Inne jeszcze źródło „prawdziwości” utworów Hłaski może tkwić w sposobie nie tylko 

kreacji, ale i narratorskiej obserwacji prezentowanego przezeń świata. Chodzi przede 

wszystkim o szczegółowość owego spojrzenia, dzięki której z twórczości pisarza wyłania się, 

mniej oczywista, warstwa psychologiczna: 

Owa proza bowiem jest wyrazem pisarskiego założenia, a może wiary, że to wszystko 

nawet, co w planie ogólnym – politycznym i społecznym – wydaje się wyłącznie układem masek 

i ról, w dużym zbliżeniu, w psychologicznej mikroskali ujawnia swoją sztuczność, spod której 

w tym powiększającym ujęciu wyziera od czasu do czasu nie uszminkowany szczegół – znak 

szczerości, dalekie echo prawdy. Śledząc swych bohaterów […], autor tropi nieustannie w ich 

odruchach, myślach, w ich wszystkich „brudnych czynach” najdrobniejsze choćby przejawy 

moralnej czystości i próbuje z tych okruchów złożyć jakąś całość […]649. 

Prawda i moralność – szczególnie zaś ta pierwsza, jako wartość dla drugiej podstawowa – 

stanowią dla Hłaski nieustającą fascynację od debiutu po ostatnie utwory. Pisarz przez całą 

swoją drogę artystyczną próbował niejako odsłonić „prawdę o prawdzie”, taką oczywiście, jaką 

sam postrzegał, ale starał się ją ujmować w najwyższym stopniu ogólności i uniwersalności. 

Mimo swych skłonności ku konfabulacji wierzył Hłasko, że prawda nie stanowi wartości 

partykularnej, lecz dla wszystkich ludzi jest jedna i każdego obowiązuje tak samo. 

Gdyby chcieć wskazać najbardziej wartościowe aspekty twórczości pisarza, zapewne 

znalazłyby się wśród nich przynajmniej dwa wspomniane wyżej: rozmaicie rozumiana 

„prawdziwość” tej prozy oraz niestrudzony bój Hłaski o prawdę – ze światem, z czytelnikiem 

i nawet z samym sobą. Że są to kwestie aksjologicznie doniosłe, zaznaczał choćby Władysław 

Stróżewski: 

Prawdziwość jest nie tylko własnością zdania spełniającego określone warunki 

(wyznaczone przyjętą definicją prawdy), ale jest także wartością, a więc czymś cennym samym 

w sobie, jak również z punktu widzenia naszego bycia w świecie. Prawda należy wszak do triady 

wartości najwyższych, będąc zarazem wartością podstawową, od której zależą inne wartości 

poznawcze, wartości moralne, a także wartości estetyczne (jak choćby autentyczność […]). 

Odsłanianie wartości samo jest wartością, sposób zaś, w jaki to czyni, może nieść w sobie 

dodatkowe momenty aksjologicznie wartościowe650. 

                                                 
648 L. Kurpiewski, Wstęp, dz. cyt., s. 27. 
649 Tamże, s. 25. 
650 W. Stróżewski, Literatura i filozofia, „Ruch Literacki” 1995, z. 6, s. 701. 
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Literatura jako świadectwo 

Jednym z celów niniejszych studiów było zaprezentowanie przesłanek, że proza Marka 

Hłaski „wyrasta z głębi wartości”. Nie budzi rzecz jasna zastrzeżeń jej literackość – choć samo 

to pojęcie stanowi przedmiot sporów i tłumaczone jest raczej intuicyjnie651 – niemniej jakość ta 

wydaje się ulegać dodatkowej intensyfikacji poprzez osadzenie twórczości pisarza na głębokim 

fundamencie aksjologicznym. Również kontekst powstawania tej literatury, owo zmaganie się 

samego autora ze światem wartości, podnosi nieco jej rangę. Już nie przez wzgląd na walory 

estetyczne czy nawet poznawcze652 poszczególnych dzieł, ale – jak się zdaje – nie mniej tu 

cenną i w pewnej mierze stanowiącą wypadkową tamtych „prawdę egzystencjalną”, rozumianą 

jako świadectwo człowieka-autora. 

Wspomniano w niniejszej pracy, że bohaterami swojej prozy nieprzypadkowo czynił 

Hłasko ludzi zajmujących się pisaniem. Jak powiedziano, chciał w pewien sposób zawładnąć 

rzeczywistością – poprzez jej kreowanie i wyznaczanie w niej poszczególnym postaciom ról 

do odegrania. To właśnie starali się realizować oszuści z Drugiego zabicia psa czy protagonista 

Sowy, córki piekarza. Z ust bohatera wcielającego się w postać majora Rackmanna pada jednak 

również znana i często cytowana deklaracja o posłannictwie piszącego: „Jestem świadkiem 

w procesie przeciwko człowiekowi” (SCP 73). Wobec załamania paradygmatów wartości to 

fikcja – u Hłaski szczególnie rozumiana jako narracja bądź literatura – ma ocalać, lub też głosić 

nową, prawdę o rzeczywistości. Dlatego tak wiele nadziei pokładał pisarz w „prawdziwym 

zmyśleniu”. Czy słusznie? 

Strategię tę zastosował twórca szeroko: uczynił ją tematem bądź zasadą konstrukcyjną 

części swoich utworów, wykorzystał ją również w tworzeniu autokreacyjnych mitokonstrukcji 

biograficznych. Wszystko podporządkował głoszeniu prawdy. Nie jedynej i nie ostatecznej, 

choć o takiej z pewnością marzył – ale własnej, autorskiej prawdy oraz własnego świata 

wartości. Jakkolwiek bowiem obiektywizujące mogły być dążności pisarza, nie mógł przecież 

wykroczyć poza rzeczywistość partykularnych odniesień aksjologicznych; gdyby zaś do tej 

granicy zanadto się zbliżył, kontury zarysowanego przezeń świata mogłyby stracić na ostrości. 

Zapewne w obawie przed rozmywającym tę wyrazistość banałem wystrzegał się 

psychologicznych niuansów, sięgał po gotowe klisze, upraszczał, ale i zarazem intensyfikował 

                                                 
651 Por. S. Dąbrowski, Zagadnienie określeń i wyznaczników literackości. Próba ujęcia, [w:] Problemy teorii 

literatury. Seria 2. Prace z lat 1965–1974, Wrocław 1987, red. H. Markiewicz, s. 5–13. 
652 Mowa tu oczywiście o takiej wykładni wartości poznawczej dzieła literackiego, jakiej broni Katarzyna 

Rosner, czyli objawiającej się „[…] w procesie obcowania z nim jako z dziełem sztuki”, nie zaś w dosłownym 

podobieństwie przedmiotów przedstawionych do przedmiotów realnych. Zob. K. Rosner, Świat przedstawiony 

a funkcja poznawcza dzieła literackiego, [w:] Problemy teorii literatury. Seria 2..., dz. cyt., s. 76. 
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emocjonalny rejestr swojej prozy653. Ostatecznie udało mu się rzeczywiście obronić jej 

charakterystyczny rys, choć ceną za to była często wykpiwana jednowymiarowość elementów 

zasilających prezentowany przezeń świat – najmniej chyba wzbudzająca zrozumienia, jeśli 

chodzi o obrazy postaci żeńskich. 

Mimo jednak tej znamiennej skłonności ku przesadzie pisarstwo Hłaski pozostaje 

rzeczywiście świadectwem, bardzo osobistym i, wbrew „zmyśleniom”, szczerym. Mieści się 

zarazem w perspektywie ogólnie przyjętych kulturowych odniesień aksjologicznych, wnosząc 

wartość do cywilizacyjnego dorobku – cóż bowiem jest bardziej uniwersalnego niż ludzka 

egzystencja z wpisanymi w nią niepokojami i pragnieniami? A twórczość autora Pięknych, 

dwudziestoletnich to swoisty monolog o tejże egzystencji, o życiu człowieka w świecie 

wartości, które nie są dane raz i na zawsze i o które należy wołać, walczyć i o których trzeba 

dawać świadectwo. I które wciąż umykają, wciąż pozostają – ostatecznie zresztą zawsze będą 

– nieuchwytne. Zapatrzonego w nie pisarza określił Jarzębski „[…] jednym z tych, którzy lęki 

współczesne oddali najwierniej, a klęskę afirmowanych wartości okupili najwyższą ceną”654. 

Niewesoła to konkluzja, ale dojmująco prawdziwa. Jakże wszak inaczej wypadałoby 

podsumować rozważania o pisarzu tak obsesyjnie poszukującym prawdy? 

Hłasko i inni 

Rozprawę zwieńczy jednak krótki wybieg porównawczy, w którym przywołanych 

zostanie kilku współczesnych Hłasce rodzimych twórców. Nie tylko bowiem bohater niniejszej 

pracy próbował wiernie oddać aksjologiczne „lęki współczesne”, nie jemu jedynemu 

przypisywano też walor autentyczności. Już opowiadania obozowe Tadeusza Borowskiego – 

wprawdzie w tonie jednoznacznie nihilistycznym – obnażać miały prawdę o otaczającej 

rzeczywistości i o kondycji człowieka w naznaczonym tragicznością świecie. Niektóre 

z elementów składających się na ten obraz pojawiają się później u Hłaski, jak na przykład 

rezygnacja z podziału na „dobrych” i „złych” ludzi: u obydwu pisarzy zło i współwina za 

określony charakter rzeczywistości tkwi właściwie w każdym z bohaterów655. W celu oddania 

specyfiki obozowego życia sięgał też Borowski po intrygę fabularną czy teatralizację gestów 

                                                 
653 Zob. W. Parfianowicz-Vertun, dz. cyt., s. 284. 
654 J. Jarzębski, Hłasko – retoryka grzechu…, dz. cyt., s. 323. 
655 Por. P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. 2, dz. cyt., s. 230. 
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i zachowań swoich postaci656, od czego nie stronił później opisujący codzienność powojennej 

egzystencji autor Pierwszego kroku w chmurach. 

Najbliższy jednak Hłasce kontekst twórczy wyznacza generacja, której proza wkroczyła 

do literatury na fali odwilży. Wśród pisarzy o zbliżonej proweniencji znaleźli się między 

innymi: Andrzej Brycht, Marek Nowakowski, Eugeniusz Kabatc, Aleksander Minkowski, 

Magda Leja, Monika Kotowska, ale także Stanisław Grochowiak, Ireneusz Iredyński, 

Władysław L. Terlecki, Sławomir Mrożek, Maciej Patkowski, Adam Augustyn657, Krystyna 

Kleczkowska czy Stanisław Stanuch658. Wielu z nich obrało wkrótce bardziej swoisty kurs – 

choćby Ryszard Kapuściński, którego Busz po polsku duchem i stylem przypomina jeszcze 

opowiadania Hłaski659 – nie wszyscy zresztą aktywnie uczestniczyli w polityczno-społecznym 

fermencie roku 1956. „Dla większości, jak to zwykle bywa, wydarzenia historyczne stały się 

jedynie sprzyjającą okolicznością, ułatwiającą czy w ogóle umożliwiającą start”660. 

Czy Hłasko mógł zasługiwać na pierwszeństwo w tym gronie przez sam tylko wzgląd 

na walory artystyczne jego prozy, pozostaje kwestią sporną. Z pewnością uznany został za 

pierwszego polskiego „młodego gniewnego”661, za pionierskiego i najbardziej legendarnego 

spośród pisarzy tego pokolenia662. Nie doszłoby do tego, gdyby w jego osobie i owej legendzie 

nie spotkały się w dogodnym momencie pokoleniowe mity oraz ogólnospołeczne 

oczekiwania663. Hłasko potrafił ów powszechny nastrój podchwycić, zestroić z własną 

osobowością i ze swoim wizerunkiem, a następnie odtworzyć w literaturze664. Nie stronił przy 

tym od automistyfikacji, dzięki której dotarł i do odbiorców łaknących autentycznej sztuki, i do 

tych, którzy odczuwali głód idola. Nie unikał paradoksu, ironii, przekory i groteski. Rzeczy 

zmyślone przedstawiał jako fakty; kłamiąc zaś – dawał świadectwo prawdzie o świecie, 

ludziach, życiu i o sobie samym. 

                                                 
656 Por. Z. Ziątek, Głód prawdy, [w:] tegoż, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie 

współczesnej, Warszawa 1999, s. 47–79. 
657 Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 170. 
658 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXXIV. 
659 Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 181. 
660 Tamże, s. 171. 
661 Zob. tamże, s. 181. 
662 Zob. tamże, s. 177. 
663 Np. Andrzej Kijowski nazwał debiut Hłaski najwybitniejszym spośród wszystkich w roku 1956, jeśli chodzi 

o prozę. Krytyk uważał, że „to jedyny z młodych pisarzy, który próbuje wypowiedzieć swoje pokolenie”. 

Ówczesne reakcje środowiska literackiego oraz popularność Hłaski wśród czytelników wskazują, że nie był to sąd 

odosobniony. A. Kijowski, Powieść. Opowiadanie, dz. cyt., s. 88. 
664 Według Henryka Berezy o dużej popularności Pierwszego kroku w chmurach zadecydował w istotnej mierze 

czas jego publikacji. Autor zbioru uprzedził nieco pozostałych debiutantów, co nie znaczy, że w swojej wizji był 

odosobniony: „Hłasko krzyknął wprawdzie najgłośniej, że król jest nagi, ale sytuacja była taka, że wszyscy, 

a przynajmniej większość, gotowa była to zrobić”. H. Bereza, Marek Hłasko, „Świat” 1958, nr 6, s. 8. 
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O ile jednak środki, jakie angażował w swoje aksjologiczne rozgrywki, nosiły pewne 

znamiona oryginalności, o tyle same założenia twórcze czy wizję świata dzielił Hłasko z innymi 

pisarzami. Charakterystyczny dla niego „głód prawdy” stanowi w istocie pragnienie znane 

wielu twórcom literatury; w swojej zaś odwilżowej, kontestacyjnej wersji spotykany jest 

u wielu „hłaskoidów”. Mianem tym określano już wówczas prozaików prezentujących optykę 

i styl pisarski zbliżone do Hłaski; często zresztą zarzucano im niemal kopiowanie 

najgłośniejszego z twórców pokolenia. Kwestia ich twórczej niezależności i oryginalności do 

dziś nie została jednoznacznie rozstrzygnięta. Z jednej strony przyjęło się uważać, że pisarze ci 

zmodyfikowali nadany uprzednio przez Hłaskę literacki kształt mitologii pokolenia 

październikowego przełomu665. Na pewne tendencje odtwórcze wskazuje między innymi 

Tadeusz Lubelski, pisząc o „wiernych naśladownictwach Hłaski” w utworach Moniki 

Kotowskiej666 i o „uzupełnianiu schematu” Hłaski przez Magdę Leję667. Jednakże, z drugiej 

strony, funkcjonuje w obiegu również pogląd o decydującym znaczeniu „ducha czasu”, 

mogącego ukierunkować w podobny sposób twórczość różnych autorów, spośród których 

Hłasko stanowił jedynie najjaskrawsze wcielenie tej atmosfery momentu dziejowego668. 

Pomijając kwestie ewentualnych inspiracji czy naśladownictw, nietrudno wskazać 

w prozie pokolenia odwilży pewne charakterystyczne motywy. Były one już przywoływane 

w niniejszej pracy, by wspomnieć tylko raz jeszcze składowe mitologii Błońskiego, odwrót od 

fałszu w kierunku autentyku, kontestację oficjalności czy zmianę perspektywy z kolektywnej 

na jednostkową. W pojedynczych wypadkach podobieństwa sięgają nieco dalej – na przykład 

nad rzekomym nihilizmem Nowakowskiego toczono podobne spory, jak w odniesieniu do 

Hłaski: 

Niecikowski nazwał Nowakowskiego nihilistą, Sprusiński utrzymywał, że bohater 

Nowakowskiego szuka jednak wartości. Według Niecikowskiego, bohater Nowakowskiego 

o „światopoglądzie neurotycznym” nieustannie zadaje ból sobie i innym, a w sumie 

„Nowakowski uporczywie kwestionuje fenomen ludzkiej wolności.”669. 

Inni krytycy dostrzegali u Nowakowskiego paradoks polegający na poszukiwaniu pewnych 

wartości, w tym prawdy o ludziach i o rzeczywistości, poprzez eksplorację złodziejskiego 

mikroświatka670. W tak przyjętej optyce twórczej zawiera się, tak jak u Hłaski, ale i na przykład 

u Brychta, „[…] rodzaj votum nieufności wobec społeczeństwa i przewrotne dopominanie się 

                                                 
665 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XXII. 
666 Zob. T. Lubelski, dz. cyt., s. 113. 
667 Zob. tamże, s. 113–114. 
668 Zob. P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. 5, dz. cyt., s. 7–8. 
669 Tamże, s. 15. 
670 Tak przedstawiono sylwetkę Nowakowskiego w miesięczniku „Nowe Książki”. Cyt. za: P. Gontarczyk, 

10 dzielnych ludzi, Poznań 2010, s. 213. 
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alternatywy”671. Nie tylko więc kierunki zainteresowań aksjologicznych, ale i charakterystyczne 

polaryzacje w tej sferze dociekań upodabniają nieco twórczość odwilżową wymienionych 

pisarzy. Poszukiwania bądź próby ocalenia wartości pośród zawiłości świata to zresztą często 

spotykana właściwość prozy pokolenia „Współczesności”, by przywołać jeszcze tylko 

debiutanckie opowiadania Kabatca672 czy sztukę moralnego kompromisu studiowaną na kartach 

powieści Minkowskiego673. 

Na polu paradoksów aksjologicznych rozciąga się również nić pokrewieństwa między 

Hłaską a Mironem Białoszewskim. Po pierwsze dlatego, że obydwaj pisarze wartościują 

peryferia i przedmieścia w kontrze wobec zwyczajowo eksponowanego centrum674, bardziej niż 

malownicze pejzaże pociągają ich miejsca szare i brzydkie675. Po drugie Białoszewski nadaje 

swojej twórczości charakter swoiście moralistyczny, lingwistyczny, a także etnograficzny 

i populistyczny – w znaczeniu potoczny, „zwyczajnie ludzki” – poprzez „profanację sacrum 

i sakralizację profanum”676. Przykłady na stosowanie takiego zabiegu przez Hłaskę były 

w niniejszej pracy omawiane. 

W rzeczywistości o zakłóconej, a raczej zburzonej hierarchii aksjologicznej osadzona 

jest również proza Tadeusza Konwickiego. Nawet w niektórych obrazach Wileńszczyzny, 

stanowiącej dla pisarza najważniejszy kierunek wypraw sentymentalnych, zaobserwować 

można „chaos wartości” – choć głównie jako kontekst dziejowy grzmiących rozliczeniowym 

tonem Rojstów677. Całkowitą „przestrzeń antywartości” stanowi u Konwickiego przede 

wszystkim Warszawa. Według Niny Taylor-Terleckiej „[…] wszystko tu daje do myślenia, że 

powojenna Polska stanowi świat à rebours, świat na opak – absurd, antyświat wartości, teren 

nadchodzącej apokalipsy”678. W tej mierze pisarz podąża podobną ścieżką, co Hłasko 

portretujący „krzywe uliczki” pod „ołowianym niebem”, choć z czasem wzbogaca swoją wizję 

stolicy o głębszy psychologizm i bardziej niż u autora Sonaty marymonckiej wyjaskrawioną 

groteskę. 

Jako bardziej dojrzały artystycznie niż u Hłaski jawi się również literacki obraz świata 

Witolda Gombrowicza. Niemniej i w tym zestawieniu da się zauważyć kilka podobieństw, jeśli 

                                                 
671 T. Drewnowski, dz. cyt., s. 181. 
672 Zob. P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. 5, dz. cyt., s. 32. 
673 Zob. tamże, s. 37. 
674 Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 260. 
675 Zob. P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. 3: Poezja polska od 1956, Warszawa 1993, s. 215. 
676 Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 261. 
677 Zob. tamże, s. 72. 
678 N. Taylor-Terlecka, Tadeusz Konwicki – emigrant avant la lettre, [w:] Kompleks Konwicki, red. A. Fiut, 

T. Lubelski, J. Momro i in., Kraków 2010, s. 18. 
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chodzi o sposób spoglądania na rzeczywistość. Szczególnie w aspekcie autokreacji czy 

organizacji świata przez destrukcję: 

Gombrowicz wiedział dobrze, iż to, co potrafimy z pomocą zmysłów i wyobraźni odebrać 

z otoczenia, owijamy natychmiast w jakieś f o r m y  oglądu czy racjonalizacji, a więc – 

fałszujemy nasze doświadczenie, zniekształcamy prawdę o świecie, nie potrafiąc jednocześnie 

bez tych kłamliwych form się obejść. To samo dotyczy literata: wie, że jego wizja świata jest 

konwencjonalna, ale jakże ma wyskoczyć poza wszelką konwencję? Recepta Gombrowicza była 

więc taka: zaakceptować Formę, ale ją sobie stale rozbijać, konstrukcję równoważyć destrukcją, 

kreować i organizować świat na własną miarę – ale zarazem mieć oczy i uszy szeroko otwarte, 

by się nie sprzeniewierzyć prawdzie doświadczenia679. 

Świadomość konwencjonalizacji prawdy towarzyszyła Hłasce szczególnie w emigracyjnym 

okresie jego twórczości. Konstrukcja Pięknych, dwudziestoletnich dowodzi, że pisarz chętnie 

obnażał fikcyjność swoich tekstów – zwłaszcza tam, gdzie wydawała się ona najmniej 

oczywista. Nie dla każdego badacza demaskowanie przez Hłaskę zaburzającej prawdę formy 

jest jednak wystarczającym powodem do zestawiania tego twórcy z Gombrowiczem680. Może 

to stanowić rzeczywiście zbyt subtelne podobieństwo, najpewniej sprokurowane w sposób 

zupełnie niezamierzony. Da się jednak takich punktów stycznych wskazać więcej. Bo przecież 

choćby i wędrówka u obydwu pisarzy nie ogranicza się do zmierzania tylko ku konkretnemu 

celowi, lecz może być „performatywnym błądzeniem” kształtującym tożsamość wędrowca 

oraz wpływającym na „wytwarzanie znaczeń i wartości”681. 

W podobny sposób obydwaj twórcy prezentowali również sacrum, a raczej 

rzeczywistość pozbawioną tej sfery w następstwie wielkich wstrząsów historycznych. 

Zawieszenie boskich rygorów i sankcji – i wywołany tym kryzys wiary w fundamentalne 

wartości – stanowiło ważny problem w literaturze drugiej połowy dwudziestego wieku. Tak jak 

Hłasko w większości swoich utworów, Gombrowicz w Ślubie poszukuje norm i sankcji 

moralnych w obliczu „opustoszałego nieba” i historii „spuszczonej z łańcucha”682. Pisząc w tym 

duchu, przybliża się do laickiego egzystencjalizmu w stylu Sartre’a, osiągając tu większą głębię 

i dojrzałość filozoficzną niż autor Pięknych, dwudziestoletnich683. Jedyne sacrum, jakie może 

istnieć w świecie pisarza, ma już nie boski, a międzyludzki rodowód – następuje więc laicyzacja 

tej sfery684, wywołująca podobnie paradoksalne wrażenie, co jej desakralizacja u Hłaski. 

                                                 
679 J. Jarzębski, W Polsce…, dz. cyt., s. 112. 
680 Zob. np. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. XLIII. 
681 Zob. D. Wojda, Wędrówka jako performans. Witolda Gombrowicza „błądzenie na peryferiach”, [w:] 

Narracje migracyjne…, dz. cyt., s. 107–125. 
682 Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 140–141. 
683 Por. tamże, s. 142. 
684 Zob. tamże, s. 267. 
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W latach sześćdziesiątych krytycy w Polsce zestawiali Hłaskę z innymi 

„niewygodnymi” pisarzami krajowymi i emigracyjnymi, spoglądając oczywiście przez 

pryzmat ideologiczny. Tak jak twórczość autora Cmentarzy, dzieła Leopolda Tyrmanda, Stefana 

Kisielewskiego czy Janusza Szpotańskiego nazywano „literaturą pospolitego rynsztoku” 

i piętnowano za ukazywanie „degeneracji artystycznej i ideowej”685. Z Kisielem łączy Hłaskę – 

oprócz, w pełni rozwiniętej dopiero na emigracji, optyki antykomunistycznej – strategia 

„nieugiętego epika szczerości”, przez twórcę Sprzysiężenia realizowana 

[…] w utworach dążących do świadomego zatarcia granicy między powieścią 

i autobiografią, w przekonaniu, że kluczem do zrozumienia świata jest samo-zrozumienie osoby 

(autora), ta zaś auto-interpretacja dokonać się może najpełniej właśnie na pograniczu 

fikcjotwórstwa i biografizacji, jako metod gospodarowania materią autorskiego 

wypowiedzenia686. 

Nie jest to znowu rzecz w dwudziestowiecznej prozie rzadko spotykana, choć u Hłaski 

pogranicze fikcji i biografii rozciąga się na cały niemal dorobek pisarza, służąc nie tylko 

zrozumieniu świata, lecz i szeroko zakrojonej jego kreacji. 

Z Tyrmandem łączyła Hłaskę między innymi świadomość roli czytelnika. Obydwaj 

tworzyli teksty przystępne, nawet reportażowe; bardziej przy tym niż świat wartości literackich 

interesowała każdego z nich aksjologia codzienności687. To nastawienie na zgłębianie 

fragmentów rzeczywistości odróżniało zresztą Hłaskę od literatów debiutujących tuż po 

„hłaskoidach” – na przykład Bursy, Wojdowskiego, Czycza, Odojewskiego – drążących 

psychikę człowieka i zarazem więcej miejsca poświęcających rozterkom pisarza, który 

„[…] nie chce być już błaznem w pałacu czytelników”688. Igrająca nieraz z tandetą forma 

Hłaski, ale też wyraźne inspiracje sensacją czy kryminałem, to cechy umiejscawiające jego 

prozę nieopodal bodaj najsłynniejszej powieści Tyrmanda: 

Podobnie jak kiedyś Leopold Tyrmand w Złym słusznie zdecydował się ująć opowieść 

o tandetnym świecie w tandetną formę – teraz Marek Hłasko mizerię świata bez wartości 

i autentycznych więzi międzyludzkich oraz bezsilność literatury jako narzędzia ekspresji uczuć 

mieszkańców tego świata postanowił oddać przy pomocy kilku schematycznych wariantów 

sytuacji, postaci literackich i wzorców stylistycznych689. 

Kilka podobieństw – choć raczej marginalnych przy całym szeregu różnic – łączy autora 

Pierwszego kroku w chmurach z Edwardem Stachurą, który wkrótce po Hłasce sprawował rząd 

dusz wśród polskiej młodzieży. Namiętnością obydwu pisarzy stał się ideał wolności. Z tym że 

                                                 
685 Zob. J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. LXIX. 
686 A. Zieniewicz, dz. cyt., s. 143. 
687 Zob. W. Wielopolski, dz. cyt., s. 56. 
688 Tamże. 
689 J. Pyszny, Wstęp, dz. cyt., s. LXVI. 
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„Stachura był bardem typu hipisowskiego, tworzącym odrębny, własny, alternatywny świat”690; 

Hłasko zaś, przy całym swoim sztafażu mistyfikacji, kreował rzeczywistość bliższą 

otaczającym go realiom i bardziej angażował się w problematykę społeczno-polityczną. 

Wolność Stachury była więc wolnością w bardziej ogólnym, idealistycznym rozumieniu, 

oderwaną od kontestacji momentu dziejowego, od okopywania się w opozycji wobec bieżących 

tendencji autorytarnych – sięgała ponad te zależności. W jego twórczości, ale i w życiu, ideał 

ten najpełniej realizował się w ustawicznej eksploracji i afirmacji archetypu włóczęgi691; była 

to znów forma kontestacji wynikająca z bardziej niż u Hłaski ogólnych i oderwanych od 

sytuacji politycznej założeń ideowych. Sama postawa trampa stanowi jednak element łączący 

obydwa pisarskie światy. Zresztą w powieściach Cała jaskrawość i Siekierezada „ideologię 

wędrówki” łączy nawet Stachura z „ideologią pracy”692; sygnały zaś tej fascynacji można 

znaleźć w całej niemal twórczości Hłaski. Z zastrzeżeniem jednak, że każdy z twórców 

wyposaża ów motyw w zgoła odmienny ładunek emocjonalny: obraz pracy w Siekierezadzie 

nakreślony jest pogodnie, tak jak przyjazne bohaterom okoliczności przyrody; Hłasko woli 

ukazywać niebezpieczeństwa i, często nieludzki, trud pracujących, a naturę jako wrogą im 

siłę693. 

Spośród kluczowych dla autora Pętli kategorii aksjologicznych nie została tu jeszcze 

wspomniana miłość. Jej pesymistyczny obraz, pomijając debiutantów z okolic 1956 roku, 

częściowo utrzymał w duchu Hłaski, a częściowo ironicznie rozwinął w swoich opowiadaniach 

Janusz Głowacki. Pisarz prezentuje obraz antywartości: relacje personalne w miłości zupełnie 

u niego zanikają, ich strony zredukowane zostają do roli „obiektów seksualnych”; stan ten 

można by w zasadzie nazwać „antymiłością”694. W prozie Hłaski mimo wszystko miłość jest 

obecna, nawet jako wartość, która upada bądź do której się dąży. Istnieje w świadomości 

bohaterów – zwłaszcza w debiucie – jej idealny obraz, choćby miał stanowić jedynie 

kontrapunkt wobec rzeczywistości przedstawianej w ciemnych barwach. Świat relacji 

międzyludzkich u Głowackiego zdaje się być światem „po Hłasce”, gdzie znaną z powieści 

izraelskich rywalizację damsko-męską wypiera „zwyczajna” obojętność695. 

                                                 
690 T. Drewnowski, dz. cyt., s. 184. 
691 Według Drewnowskiego Stachura „[…] najbliższy był realizacji ideału trampa czy hipisa w polskiej wersji”. 

Tamże. 
692 Zob. P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. 3, dz. cyt., s. 341. 
693 Zob. P. Kubkowski, Górska, leśna męskość. Marek Hłasko w piekle, [w:] „Sto metrów asfaltu”…, dz. cyt., 

s. 309–311. 
694 Zob. T. Drewnowski, dz. cyt., s. 448–449. 
695 Por. P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. 5, dz. cyt., s. 210–211. 
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Jak na zarysowanym pobieżnie tle lokuje się świat wartości bohatera niniejszej 

rozprawy? Wydaje się, że analogicznie do sytuacji innych współczesnych mu pisarzy: 

indywidualne wektory aksjologicznych dociekań twórcy krzyżują się tu z dominującymi 

w kulturze tendencjami, stanowiącymi zresztą refleks momentu dziejowego. Z pewnością był 

Hłasko dzieckiem swoich czasów, niemniej przesączającym osobiste, pokoleniowe, narodowe 

i ogólnoludzkie doświadczenia przez filtr własnej wrażliwości. Tej swoistej cechy nie mógł 

pisarz zapożyczać, ani nawet „zmyślać”. To ona właśnie nadaje jego dziełom unikatowy 

charakter i przesądza ostatecznie o przebiegu i zwrocie wektorów wartości w nakreślonej przez 

niego przestrzeni literackiej. 
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Streszczenie 

Celem rozprawy jest próba całościowego ujęcia świata wartości Marka Hłaski. Pod 

pojęciem tym kryje się zarówno dorobek literacki, jak i biografia pisarza, ponieważ obydwie te 

sfery w przypadku omawianego twórcy są ze sobą ściśle powiązane. Dla obrazowego 

uchwycenia wiodących tendencji aksjologicznych oraz najważniejszych opozycji wartości, 

jakie wyłaniają się z tego świata, wprowadzone zostało pojęcie wektorów aksjologicznych. Są 

to osie przebiegające między przeciwstawnie rozłożonymi w świecie Hłaski wartościami, 

poprzez jednokierunkowy zwrot obrazujące tendencje i wybory aksjologiczne pisarza. 

Omawiany w pracy świat wartości ewoluuje. Począwszy od młodzieńczych, naiwnych 

prób realizacji miłości, prawdy czy wolności, doznaje Hłasko rozczarowania stanowiącego 

rodzaj inicjacji. Jest to moment, w którym zyskuje on świadomość, że wiele spośród jego 

aksjologicznych oczekiwań nie może doczekać się realizacji. O drodze ku rozczarowaniu 

i porzuceniu idealistycznych złudzeń traktuje pierwszy rozdział pracy, w którym uwzględnione 

zostają konteksty: historyczny, światopoglądowy i psychologiczny. 

Druga część rozprawy dotyczy działań podejmowanych przez Hłaskę po aksjologicznej 

katastrofie. W obliczu klęski pisarz nie porzuca swoich pragnień, podejmuje nawet starania 

o odbudowę bądź ocalenie resztek wartości. Często jednak czyni to, sięgając po aksjologiczne 

opozycje. Poprzez mistyfikacje, kształtujące jego legendę, poszukuje Hłasko – a zarazem 

i konstruuje na nowo – prawdy o sobie i o otaczającej go rzeczywistości. Eksperymentując 

z formą literacką, szuka nowych możliwości ewokacji swojego świata wartości. Również jego 

bohaterowie w poszukiwaniu wartości przyjmują szereg różnych ról, od włóczęgów po 

kontestatorów, balansują na granicy życia i śmierci bądź wycofują się zupełnie, chroniąc resztki 

tego, co im pozostało. Rozdział drugi wieńczy analiza szeroko rozumianych aksjologicznych 

właściwości świata przestawionego. Poruszone zostają tu zagadnienia takie jak wymiar 

religijny oraz tragiczność i groteska w twórczości pisarza. 

Na podsumowanie pracy składają się trzy części. Pierwsza z nich to synteza wartości, 

które można by ostatecznie uznać za ocalałe w świecie Hłaski. W kolejnej podjęta zostaje próba 

określenia wartości i dojrzałości dorobku pisarza, dokonana na podstawie całości ustaleń 

poczynionych w niniejszej rozprawie. Całość zamyka wgląd porównawczy, ukazujący 

podobieństwa łączące aksjologiczne światy Marka Hłaski i kilku współczesnych mu polskich 

pisarzy. 
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Summary 

The purpose of the dissertation is to attempt to comprehensively capture the world of 

Marek Hłasko's values. This term covers both the literary output and the biography of the writer, 

because both of these areas are closely related. To illustrate the leading axiological tendencies 

and the most important opposition values that emerge from this world, the concept of 

axiological vectors was introduced. These are axes that run between oppositely distributed 

values in the world of Hłasko. Having a one-way turn, each of them depicts the writer's 

axiological tendencies and choices. 

The world of values discussed at work is evolving. Starting from youthful, naive 

attempts to realize love, truth or freedom, Hłasko experiences disappointment as a kind of 

initiation. This is the moment, when he becomes aware that many of his axiological 

expectations cannot be realized. The first chapter of the work, which takes into account 

historical, ideological and psychological contexts, deals with the path to disappointment and 

abandonment of idealistic illusions. 

The second part of the dissertation concerns the activities undertaken by Hłasko after 

the axiological disaster. In the face of defeat, the writer does not abandon his desires, he even 

tries to rebuild or save the remains of values. However, he often does this by using axiological 

oppositions. Through the mystifications that shape his legend, Hłasko seeks – and also re-

constructs – the truth about himself and the reality that surrounds him. By experimenting with 

literary form, he looks for new opportunities to evoke his world of values. His characters, too, 

in search of values take a number of different roles, from vagabonds to contestants, balancing 

on the verge of life and death, or withdrawing completely, protecting the remains of what they 

have left. The second chapter ends with an analysis of broadly understood axiological properties 

of the depicted world. Issues such as the religious dimension as well as tragic and grotesque in 

writer's prose are raised here. 

The summary of work consists of three parts. The first of these is a synthesis of values 

that could ultimately be regarded as survivors in the world of Hłasko. The next one attempts to 

determine the value and maturity of the writer's work, based on all the findings made in this 

dissertation. The whole closes with a comparative insight, showing similarities connecting the 

axiological worlds of Marek Hłasko and several Polish contemporary writers.  
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