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"l' 'I ..;(I \ 1 \lł/l\IC !'I \ 11111 llt l \ 1\11 1'1\ I I 1 f ._<Jl._,h 1(,0 \ \ ' t;.H\"-0\\ll 

IR '.\ ROll'K urn!lrnn~ " I 1'!30 v. Bnrlf•"lfh<' p 1\\". Buo;k. Szkolę 

•rl'd•1• 1 u •oncnl \\ Kr ko•,\ ic. T m.ie tudH\\.ll 1 .1 ":!ifl7ia • \nbill'ktury . \\' la 
t ad1 11•·, 'i1 był pr • !!iii.i m Dzit>nnikn 1'ol~k1!'go" (report.iże. art~•kuly, felie
tony). Od l!l51 r. tzlomk Z\\iąLku I tcrat ·m l'ol kil"h \\ r. t:1.;3 laureat nagrody 
im. Ju ' 1ana Bruna LI dLi l.iln se dricnnikaro;lq. \\' lata< h l!l:l I 58 w dzienniku 
k akowskim ,.Od A do Z" 'lrozck drukuje ,ykl ilustrn.\<.tl ~th fe lieton ów, od lipca 
1!136 , P r zt·kri;j" drukuj(• eotygodnio\'.·1· felietony :\troi.ka „Zt• sztambucha idealisty", 
w l!J37 także w „Przekroju" r ysunkowy cykl ~at~ ryczny „P olska w obrazach" 
W)i llan y w tym samym r oku jako k sh\:ika nakładem \ \'AG-u . W następnych latach 

C..ł1 \01111 1 \1 r o71'J\ 
, , 1. ,H\k,1:u r 1t .\ nrl 1n'.W :-,1npk1 

· 'kl n 'unk'"' w „l'r1„k roi11" .Polak v. Paryżu" 1 „Pamiętnik", w 1!!60 - ('ykl 
l'n.l':i: 11k11lar~· :O-la \\11111ira Ir 1żka'. \\I In60 r. \\ wydawnictwie Iskry ukazuje ~ię 

• PosL1•p11\\1l'l'", zbior iJu ... trowan. ·d1 tl'iid11ni1w zamil'szezanyeh uprzl'dnio w krakow
'k:rh tv:;-odnikal'h. 
l'ro:t.a „Opowiaua111 z I ł'lmi1•l11 d (.or:-.·" (Czy(l'lrnk, l!l:j3), „Półpancerze praktycz-
111·' (\\ H 1aw111l"l\\ 11 L1lcraeki•· l!l:i~I . „ . laleńkic lato" CW~·tl . Lit.. 195fi), „Słoń" (1957, 
t•a •rtHl..i ,PrtPl-:ht lu Kulturalnego"), ,."\·sl'le w .\tomieaeh" (Wyd. Lit., 1959), 

'io tzka n po udllll'" <1''61 , J„kryl. „Ues:r.n:'' (Wyd. l.it .J, „Opowiadania" (Wyd. 
I 11. l!lb~) • • Pr. t o' ulan stav.omira Mrozka" (lskr ) HHi8), „Dwa listy" (Wyd. 
Lit. l!J7H. 

l t\\ nn dramat ,., ·: „l'oli1 ja" („l'olil'Janl'i"I pra pr!'micra w Teatrze Dr a maty cz
'" 111 " \\ ar-.L~\\ l ~h \ I I 'ljK, „ '\ t:< n~ństwo Piotra Oheya " - prapremiera w Tea.trze 
(.rotcsl,a Kraku\\'" 20 Il l!l~1fl „lnd,\'k" p rapremiera w Starym Teatrze 
\\ Krak11 il' :...1 li lllfi I . "-a pl'hn m 11111r;rn" - T eatr im . .J. Osterwy w La blinie 
I \ I l!l•.! „Kar 11" 1 -.tr1p - t1·a~(·" 'l t·atr \\ ~hrLt'Żt' S opot, 31 "\'.Il 1961, „Zabawa", 
„K .\ nolri~ \\ rozll'r<'e" 1 „Czarowna 1101"' Tl•atr Kameralny we Wrocławiu, 30 IlI 
1!11;:~ • . Smil'r<' puru1·lnik a" l'l atr Kaml'r alny w Krakowil', 21 X 1963. „Tango" -
rt•at r K.i1111·raln~ \\ lhd~ o~z< l~, ,-, \ I 1%:>, „Pot·i w or ka" Teatr \Vybrzcże Sopot, 



\', d1r lit T<'atr W ·pókzcsny w Warszawie, 3 XI 1973, 
O at llll\ \\ \\arszawic, rnarzce 1975, „Garbus" - Teatr 

1• z1• n 1 '"· ~, , rann" 'l\·atr Współczesny w Warszawie, 

• • •· • 1 u' .i.zvw.i'~ o;ię w druku w mies i ęczniku „Dialog" w la.-
n> m \ · daniu k i<li:k11wv111 „Ut wor y seeniezne" (\Vyd. 

I • 

t , h si l'lli< tn)'< h". Ponadto w „Dialogu" w ostat-
a roi." nr ;;1;:;, „Garbus" - nr 9/75, „Sere-

nr 3 7i, „Polowanie na lisa" nr 5/77, „Lis aspi-
1 i 7 i scenariu z filmowy „.\mor" - nr 3/78. 

r •1u,11acznno na wiele języków, m. in. na bulgar
rt ,,, i.. , c ton lu, hiszpa1i.ski. japoński, norweski , 

•, I, n• k1, 1z1 lu, słowa1·ki, rosyj ski , serbski, chor-
1, 1 I , r !lln~k1, węi;ierski, \'l:łos ki. l twory seenicz

' ł I " 1, l'i landii, I ranr.ii, H iszpa nii , :Sorwegil, 
na \\ CJlfL c , \, \ los1.el'h, w ZS RR. 

l 1 1l11Hh nat::r<>d: J'J:i:~ nagroda im. Juliana 
, 1~, T 11a :rocla „Prze1-:lądu Kulturalnego" za 

n I 1 l1l racka I uncl:idi Ko;l'il'l~k1eh, nagroda za 
I• r, 1 (,Io\\ 111·i.:;n Z:u ządu P olitycznego WP, 

• ir (l'aryz). 
g n : „ Z<7.~ ll\\'l' wydan:e nie" prem. 20 XII 

• 7 n l sl' n f' :\liniatura, „Poliejanri" w Krakowie 
11 il r \ z '. 

' I 

>' ,"1 ·c,_l(, Rok 1958, du „Dialogn" listo
, ,zt 1 1•• • " em, nicsrniulym, sk>opotan ym, nie

''!•~ t' r 'kst ::ostu! ::u:rócu11y przez jednego 
'· ,. 1~H'Jl, z upi112a, ::e ,i11ko pozycja teatralna 

1t , „ , a 1aku ·zutka u: gruncie rzeczy bezwar-

tościowe . Może iecl 1w k wydrukujecie, mimo wszystko - pi ·ał J1roż?k -
„napisa łem tę sztuk ę, bo ch cialby>11 u:res:::cie zostać clrumat0pi ar~·em". 
Była to „Policja" , uk uzala si ę le zeszycie czerwcowym . 

JJ. Koenig, Z cz111n -~'l kłopot</, fr~gm nt, 
,Dia log" nr 9, 1~73 

Naczelnik po licji - Stanislaw Winl'!ew ski, G~ncral - Feliks Chmurkowskl, Adiutant - Jan 
Swiderski. Prapremiera „Polic jan to w" w T eatrze Dramatycznym w Warsiaw1e 26 VI 1958, 



SPOWIEDŹ -\RTYSTY 

I ja byłem kiedyś dzieckiem, nigd:v h:vm sam w to nie uwierzył, grlyhy 
nie zachowane z tego czasu dokument_\· (nc.1) 

W jakich okolicznościach zatrułem się jadem sztuki? Trudno na to 
pytanie odpowiedzieć. Błądzili.' l wśród pomników przeszłos<'i, „zczególnie 
długo przystawałem przed pomnikami tyta111cznv<·h wieszczów naszych 
(ryc . 2) 

Tak, dzieckiem bylem, ale widok tych figur kamiennych już pobudzał 
mnie do niepokojącej zadumy. Coś widocznie już wtedy musiało się we 
mnie budzić i przekształcać, ponieważ mimowolnie jakby przygotowy
wałem się, nieświadomy, do zadań pisarza. W jaki mianowicie sposób? 
Pilnie podpatrując życie Judzi (ryc. 3), a także zjawiska przyrody. I tak, 

niepostrzeżenie, przeminęło dzieciństw?. Nieubłagany czas przekreślił nie
winną dziecinę i uczynił ze mnie zamyślonego młodzieńca o smukłej 

sylwetce (ryc. 4) 

Nastał okres rozterki i niepokoju. Aż nagle, jak piorun, poraziła mnie 
myśl: „Zostanę pisarzem!" (ryc. 5) 



~ie zwlekając rzuciłem się w W,\'czerpującą pogoń za muz<1. która 
umykając zalotnie zawsze pozostawiała mi jednak odrobinę nadziei Stąd 
zadyszka, zwłaszcza w "icku późnit-.iszym (r:vc 6) 

\Vobee tego przeszedłem cło pozycji siedz<~cei trawiłt•m nocl' na <;zli
f<n aniu form.\ i poszukiwaniu tr<'ŚC'l (I",\'<' 7) 

Czas miiał t:hyłki(•m. 'l'iekit'd.\, zrozpaczon,\ truclnośeiami, porzucnłem za
cisi'n;1: J~a ~i1wt i odch\\ałPm si•; orgiom w tciwarZ,\''il\\'IC 1·hóru evgań 
skic•gn, al>y zagh1s1 ;vć w.vrz .1t,\ ;;umienia i w strumieniu szampana utopii· 
smut{'k bytu (r,\1C. 8) 

Czas w dalsz,nn ciągu mihi. Ohecnie -.1edzę i rozmyślam (r;i.c. !l) 

jednak 'I coraz w •c;kszym wysiłkiem. ""ietrudno zauważyć. że uległem 

takie pewn;i.·m zewnętrznym zmianom, zwłaszcza \\ zakresil:' uwłosiPnia. 
Stan tak tnrn. Co ht;dzit· dalej') frudno przcwidziei-. 

(Pn<;druk / Wulkt \lłorl ···Il"' n1 17 
2~ IV l9til) 

MALE LISTY 

Jefrli kto.:: ma -,iły, mo:iP gNl:11:·. odkąd się ohudzi i dopóki znowu 
ni<• za~niP. 

Filolog1:1 wyi'na<'za gadul•, I w11 JW" ne grani<'t'. Ale nonsens tego, co się 
wygadujl:', nic jest ograni,•z:rn,\· i.adn,vm prawem przyrody. Mogę powie
clzit•i· nawiększe głupstwo 1 nie do-.,tanę ani wrzodó\\ na języku, ani 
11adaczki 

Cz.~ spotka mnie jak:1ś inna kam? Przeważnie nic, ale nawet jeśli mnie 
-.,potka, to n egroźna. Rzadko -., it; zdarz,\. i.eh~ ktoś zauważył moje głup-
-. two. Nawet jeśli zauważ,• . nic h1:d1.ic miał rrnsu ochoty albo sposob-
nośc . Żt•h.v moje głupstwo wykazai-. · · awet jeż<>li wykaże. mało kto 
zauważy jego protest. Nawet jeśli ktoś zauważy, zlekceważy. 

Podobnie '' sprawie kła .. si\\ a. Ow'izcm, kłamstwo dotyczące faktów 
może mieć dla kła ·ncy przys:re konsekwencje (tylko dla jednostek). Takie 
kłamstwo naz.vwa się: O'izczerstwo, (hzustwo, fało:;zywe zeznanie. Może 
'ikołiczyć się \\ ... ądzie, choć ocz.' wiścil' ni<' musi. 

Natomiast kłamstwo dotyczące idei, czyli wszystkiego, czego nie można 
dotknąć ani zobaczyć, uchodzi bezkarnie. Podobnie jak głupstwo 



Nic dziwnego, że mow1my \\'SZY'>Cy, \\'S7.yscy naraz, a każdy dowolnie. 
Pokora, czyli brak pewności, czy to, co hy się chciało powiedzieć, nie 
jest przypadkiem głupstwem, została w~ród ludzkości dokładnie wytę

piona, z różnych przycz~ n i w rfo:n~ sposób, nad którymi nie chcę s"ę 
tutaj rozwodzić. 

Marz~· mi się jak eś nowe prawo natury, na mocy którego każdy by 
miał ograniczony przydział ,łó \' dz" ennie. Tyle a tyle słów na dzień, 

a kiedy je wypowie albo nap1szl, staje su; niepiśmiennym niemową aż do 
następnego ranka. Już kołP polu \nia pa1!owałaby martwa c:sza, rzadko 
tylko przerywana rozważn;nn i zdaniami tych, którzy zdolni „ą myśleć 

nad tym, co mówią, albo dla j·1l,ich" inn.v<·h powodów oszczędzają słów. 
Ponie\rnŻ rozlegałyb~· się w ciszy, h,\ l:\'IJ. · nareszcie dobrze słyszalne. 

Co komu szkodzi głupstwo? 

-rn.formacja jest nasz:vm kont.iktem z 1z"t Z;\'W;stością. Od najprostszej: 
„Muchomory truja a rydze są jadalne", aż do literatur~" która też jest 
informacją, tyle że hardz ej skox plikowa n:~. Działamy na podstawie in
formacji. \Vadliwa inforn•acj'i powoduje n•l~właiciwc działanie, o czym 
wie każdy, kto zjadł muchomory, poniew:1i. h.vł po"nformowany, że to są 
rydze. Od złego \\;· Nsza się n;t' umiera, al.- to iPŻ szkodzi, t;rlko inaczej. 

Głupstwo jest informacj;1 bez sensu, czyli pustą, CZ;\'li pozorną, szu
mem, bełkotem. który zaglus a informacjt:. 

Oczywiście, szkodzi temu, " kogo j, st wymierzone, ale pośrednio 

szkodzi nam w-.zystkim, ponieważ n'szczy sa ną za-.adę informacji, czyi 
zaufania. Kłamstwo, czyli dezinformacja przvnosi kłamcy dominą, osobi
stą korzyść, kosztem ogółu. l\.łamca jest pasoiyt!:m. Pa<iożytując, osłabia 
organizm, na którym pa<iożytuj<.' 1 moie doprow:,dzić do jego zniszczenia. 
Wtedy zginie wraz z nim. 

Kiedy już nie będzie zauf,mi11, nic hędl.il' kła n y, ale też nie będzie 

-
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norł.tt1~1 ,l'o'iilt·po\\( ł 

\ l!l1• „ ' Iz ' lJ ,7.czcgółową mape ideowo-wy-

sto~cią, czyli zdoi no·· ć wła nr-go dział1tnia czyli C\\ olm: ,ii. Zgu bi<J nas pół
inteligent i kłaml'a. 

Po czy.n zustauic t) lko półintcLgcnt. 
f, Dialog·' ni 3, 19761 

• 
... Ocz~·w ~cit•, l'Zło \'lek móv. . Moi.c mówu\ ale to nic znaczy, że umie . 

.'.l\;awei mi.i a z1cj w, gadani z nas ni •wie e umieją powiedzieć. A cóż 

cl• pie ro ci. k ó ~eh m: n· c porc1dna, , jc;z.vk niesprawn~. Niezależnie od 
podst a \\'O\ · Ir t no.~c fo nu. ło\\. a, opr ·, z t go, ze me c·ałkiem umie
m) kl.im ~ In ' · u· "hnic .. on ija'l" .'. zmvś amy, udajemy 

dani u.ie „;..o.n .., 1 ~· i· 
zgcsZ('7 ,, n ·. O 1 

t;vJko un"k1 · ·, 1ic ro "· .zt j 

t m ni u tunmt> n yzm1czani sytuacją. Pod-
'ip ęt ·znni. rozrZ<'dzani, to znowu 

1• a 1 n ,• pomagają. Pozwalają 
nikacji. 

Więc Żt•b.' s ę ohudzic lt' „s u 1d ot.' 
na dt\\ ih;, czlow cl- pi .1.c i uyta. ('.\'lam 

n1onego nieprz.'·tomnie" bodaj 
11a m. ·śl litt'rature.) Wolny od 

hczpośrcdnicgo nac sku sytu.1cji. o któri•j pl'>Zl' luh 1·z. ·ta, jc ... t w stanie 
lepiej j~l odc7.uc, zrozumil'Ć, przekazać i odc brat". C złowit·k tworzy i upra
wia teatr. czyli syll ac.i• bez zama1.ania 1 ni .iakośei, „zgiełku i furii''. A na
" et jeżeli przed taw· a nicośc i nijakośt, al h" zgiełk i furię, to przedstawia 
właśnie, a przedstawiając je, jl•st nimi , alt· tel. nimi nil• jest, czyli uwalnia 
... ię od nich i nad nim pam j 0 • 

W tym sensie sztuka ·„..,t b ·1rrlzil'j ·i.~ t' em mz samo życie, które bez 
"Ztt•ki h~ loby t~·lko t.' m, co widziałem podgl<td.ij<tc, albo czymś niezbyt 
f ylko od tego odległy n. Gdyby nic sztuka, nasze życie byłoby tylko tym 
i tylko t~·le byś 1y o ni:n wiedzieli, z niego rozumieli. 
informacji i w ogóle niczego nic hędzil'. Stracim~ kontakt z rzeczywi-



„ Prawdę o ... oha• odnajdu.it·m.'· dop <.'ro '' takie.i CZ,\ inne.i k"i<pce, 
..,cenie. ohra7.le \Vted.' czujl•m,\, tl' nan•..,1.eie jl• ... te~m.' \\,\ niesił'lll ponad 

wł as n.' bełkot. ze clajl'lll,\ ... olHL rade.; / lllt'\\ ·' razałn,\·m, a domag,1ją(',\'lll 
się w,vrazenrn, ho jrśłi 11ll' \\',\'l'.t/Oll,\ m prz.) prawia.i<l('.''lfl o ... załc·1l. ... two. 

\\' zamęcie tl•orii już \\.'rat 110\\: Il\ eh 1 ll!t•zm1erme jui: skompliko\\ a-
11,\ eh laka pr,vmily\\ 11,1 niet lt·ktown.1 .... amoclziałm\ a tt•oria ... ztuk1 jl· ... t 
mi polrzehna. działa na mnit· odśw1eża.iqco. Pi ... ,mie-t'Z,\'tanie, przccbtawia 
nie-ogliidanie to jed,\ m• "lm"oh.\ UŚ\ 1adom1cn.a ... o hit• Ż,\ ('ia. \\ie l' możt 
'>ił Ż,\ ciem samym„. Pel n,\ m /.,\ til'.'l . Bo gd.' llll' '' i1•lll,\' , Żt• <'ZUjem,\ nu· 
nie czujem,\. (Jak pod narkoni. \\ -.! a.in.' m \\,\'J>'Hlku.) Bez tego ... po-.ohu 
h,\·lih.'·śm.'· dla siebie nawzajem (i e.1.ę..,to h;vwam.' , n1e ... tet,\ ). a za km i dla 
siebie ... am.vch t,\ lko mal pam i \\' kła tn•. i\11· h ·z '' d11ęku i piękna mal Jl. 
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