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MAREK HŁASKO urodził si~ 14 stycznia 1934 roku w WarszawiE>. 
Naukę w szkole powszechnej rozpoczął w czasie okupac ji, ukoń

czy! ją we> Wrocławiu. Uczył się w Państwowym Liceum Tech-

niczno-Teatralnym \. Warszawie. Pracował jako pomocnik kie
rowcy w Bystrzycy Kłodzkiej, a następnie jako kierowca w War·· 
Sl:LJwie. Od 1951 r ku był korespondent m terenowym „Trybuny 
1 udu". Debiuto 'ał w „Sztandarze Młodych" (1954) opowiadan iem 
Baza Sokołowska . W latach 1955-1957 redag wał dział prozy w 
„Po prostu", zamieszczał tam opowiadania, felietony i artykuł '. 
W 1956 r . wydał tom opow iadań Pierwszy krok w chmurach, który 
stał siG wydarzeniem tamtych lat i zapewnił autorowi stałe miej
sce w literaturze polskie j. Dwukrotnie wznowiony (1 957, 1959 ) 
pierwszy tom opowiadań natychmiast zniknął z księgarń, wywo 
łał niezwykłą ilość wypowi dzi krytycznych, sprowokował spory 
wykraczające poza kwestie literackie, głównie w dziedzinie ob -
czajowośti i - w mniejszym stopniu - polityki. W 1956 roku 
Hłasko został członkiem Związku Literatów Polskich, w 1958 
otrzym· l Literacką Nagrodę Wydawców za rok 1957. Sukcesy ie 
ułatwiły isarzowi otrzymanie stypendium rządowego i zgody na 
\V)' jazd. W lutym 1958 r. wyjechał do Paryża. Wydanie tom u 
Cmentarze, Następny do Raju w Instytuc i Literackim i żartobli

\Ve wypowiedzi dla prasy zachodnie.i sprowokow ły w kraju praw
dzi · ą nagonkę na Hłaskę, padł zarzuty o zdradę, nawet o szpie
g.1stwo. Chciał wrócić i bronić się, odmówiono mu prawa wjazdu , 
8 października 1958 r ku popro. il o azyl w Berlinir Zachodnim. 

W 1959 roku wyjechał do Izrael , gdzie wiele podróżował i do
rywczo, często ni legalnie, pracował - m.in. jako robotnik na 
budowie. w hucie szkła , jako op rator samolotu. Później mieszkał 

w Berlinie Zachcdnim i w Londynie. P o śl ubie z niemi cką ak
torką Sonią Ziemann (196 1) przebywał m.in. w Szwajcarii, po 
cz m - rozstawszy się z żoną - wyje ·hal do Paryża, a następ
nie (w 1966) do USA. W Kalifornii pracował jako robotn ik, w 1968 
UZ) skał w szkole lotnictwa li cencję pil ta. W ma ju 1969 roku wy
jechał do Izraela , stamtąd do RFN. 

Za grani ą wydał jeszcze: Opowiadania, Wszyscy byli odwró
ceni, Brudne czyny, Drugie zabicie psa, Piękni dwudziestoletn i, 
Nawrócony w Jaffie, Sowa, córka piekarza. 
Zmarł nagle 14 czerwca 1969 w Wiesbaden (RFN). W 1975 zwło

ki ~prowadzono do Warszawy i pochowano n Powązkach. 

W 1985 r ku nakładem „Czy t lnika " wyszły Utwory w ybran e 
(w czterech tom ach) . 
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W ojciech Wyskiel 

CZŁOWI EK ZE ZNAMIENIEM 

Podstawowy mechanizm narastania legendy maski, zarówno tej 
przez niego stworzonej, jak i narzuconej mu z zewnątrz, był sto
sunkowo pr osty i dobrze znany: polegał na naiwnym utożsamia

niu autora z j go bohat rami. T mczasem literackie portr ty, pod
suwane nam jako autoportrety , rzeczywiście wiele mówią o aut -

t 

rze, ale tylko wtedy j eśli poddamy je najpi rw pewnym - dość 
prostym - zabiegom in terpretacy 'nym. Po pierwsze, co oczywis
te, bezpośrednio świadczą one nie tyle o Hłasce, co o jego wyo
braże ·ach własnej osoby. Po drugie: wszystkie one razem mówią 
więcej o Hłasce niż każdy poszczególny, gdyż w każdym z tych 
wcieleń pisarz krystalizował jakby tylko określony zespół rozpo
znawanych w sobie samym możliwości. Dalej : postacie literackie 
Hłaski nie podlegają wprawdzie procesowi dezintegracji, jak to 
się często dzieje w prozie współczesnej, jednakże ich tożsamość 
kwestionowana jest w inny sposób. Zbudowane mianowicie jako 
szczególne związki powtarzalnych i ściśle określonych ról, podle
gają one zagmatwanym procesom rozszczepiania i kumulacji. 
I wreszcie: awet zmyślając ich losy i charaktery Hłasko stawia 
przed swymi bohaterami problemy uznane najwyraźniej za pod
stawowe, egzystencjalne - takie, że określony sposób ich podję
cia lub uchylenia się im nadaje znaczenie całemu życiu. 

Reprezentatywnych bohat · rów Hłaski łączy przede wszystkim 
to, że noszą na czole piętno Kaina. Ich ofiara nie została przyjęta, 
odrzuceni czują się skrzywdzonymi. Nie znaczy to jednak, że prze
konani są o własnej niewinności; ich problem j st bardziej skom
plikowany - podejrzliwi wobec samych siebie, zakładają jakąś 
winę, ale nie mogą je j jasno wychwycić. Dlatego w momentach 
r ozpaczy bluźnią, aby niejako ex post uzasadnić ciążącą na nich 
klątwę. [ ... J 

Grisza, Dov Ben, Abakarow, Anderson - kolejne wcielenia 
jednego podstawowego typu. Ważne będą też różnice, one wyzna
czą rozwój te j postaci, ale zacznijmy od tego, co wspólne. Przede 
wszystkim - szczególnego rodzaju monadyczność, zatrzaśnięcw 
jakby we wspólnym losie, determinacja z jaką postacie te zdają 

się wybiegać naprzeciw swemu przeznaczeniu. Bohater taki przy
pomina szpulę toczącą się po torze wyznaczonym przez wcześniej 
nawini tą na nią nić. To on wyznacza kierunek fabuły, która to-
zy si ę potąd, pokąd „rozwija się nić". Inaczej mówiąc : fabuła 

służy realizacji programu, którego nosicielem od początku jest 
opisywana postać . Nazywo.m ją F natykiem - ze względu na 
żarliwość, z j aką odd j się realizac ji swego programu-przezna
czenia. Stąd niezwykle sugestywne uczucie, jakiemu musi poddać 
się każdy czytelnik t eh opowieści, że jeszcze cokolwiek w nich 



zaszło, wszystko zostało już przesądzone. ( .. . ) 
( ... ) Dla Abakarowa z Brudnych czynów wszystko, co nastąpi!o 

po tragicznym wypadku prz jaciela, było oczekiwaniem, plano
waniem i przygotowywaniem n ieuchr onnej zemsty. Także to, co 
nastąpiło później, dokonało się wedle znanego wcześniej schema
tu: Abakarow wyjdzie naprzeciw tym, co go zabiją, tak jak wcześ
niej uczynił to nieszczęsny Herman. ( ... ) 

( ... ) Fanatyk nie tylko fabułę podporządkowuj swemu progra 
mowi, ale też cały zewnętrzny świat przekształ a w odbicie swe
go wnętrza. 

W układzie, jaki z zadziwiającą konsekwencją buduje wokół 
si bie Fanatyk, nie może zabraknąć jego idealnej partnerki. Hłasko 
najchętniej daje jej na imię Esther. Zdarza się , że poprzez niq 
właśnie, Fanatyk rozpoznaje swój los: to ona bowiem pierwsza 
rozpoznaje jego skazę. Inaczej nie 1ożna wytłumaczyć je j wy
boru. [„.] 

Wojciech Wyskiel (z: artykutu pt. 
Klęska demoralizuje ofiarę, L<teratura 7, 198 ') 

Nlichał Komar 

HŁASKO W IZRAELU 
Dopiero po paru latach , już w czasie pobytu w Izraelu, twórca 

uświadomił sobie nicość „cmentarnych " dywagacj i. W wypowi -
dzi opublikowanej w znanym 1 wicowym tygodniku tel-awiwskim 
oświadczył : „Pisałem kiedyś książkę („Cmentarze"]. w które j n ie 
widziałem i nie pokazywałem niczego poza cmentarzem, p usty
nią, ciemnością, zapomnieniem. P otem, kiedy miałem wracać do 
o .i ·zyzny, ogarnął mnie lęk („.) Teraz jestem daleko od kraju ( ... ). 
Przestałem pisać - stałem się tułaczem . Przestałem pisać, ponie
waż szukałem brud , zwątpienia i cynizmu. To są rzeczy, które 
wsz ,dzie łatwo odnaleźć. Szukałem tego - mi st szukać r zeczy 
wiecznych: miłości , miłosierdzia i zrozumienia." 

Ale żeby napisać t e słowa musiał Hłasko przełknąć łasną por-
ję goryczy, przejść przez doświadcz ni· izraelskie. Tam, w mor

derczych upałach pustyni Negev, w spotkaniach z ludźm i , którzy 
n ie odnaleźli Zi mi Obiecanej, mógł, tym razem znacznie głębiej, 
zap}tać o powody, dla których ludzie chcą żyć w kłamstwie, ucie 

kają przed miłośc i ą i niszczą ją zaci kle. Jechał do Izraela zacic
kawion społeczeństwem, któr postanowi ło stworzyć moralny ład 

kooperatyw kibuców, wzorowej pracy i autentycznych więzi mi -
dzy ludzki 'h . Zobaczył kraj konfliktów: konflikty klasowe, obok t -
go niechęć dawnych osadników d powojennych przybyszów z Eu
ropy, a takż antagonizm między ludnością białą i Żydami ciem
noskór: mi, zobaczył kraj w stanie c iągłej wojny i społ czeństwo 

ró nocześnie przeżywające złożony proces industrializacji i równie 
złożony proces demitologizacji. Sny o społeczeństwie a u t e n -
tycznym okaza ł się tylko sn mi. Ludzie zaś, którzy poświq
cil i swe życic na realizacj utopii , teraz ocknęli się na margine
si rzeczywistego bytu społeczeństwa. 

Michał Komar, Hlasko, Twórczość 11/1972 

Lech K urp iewski 

GRA ZWANA ŻYC IEM 
ie dziwnego, że tym , k tór zy na wskroś prze jrzeli wszystkie 

mamiące swym złudnym urokiem taj mnice świata, którzy po
si dl i dar widzenia tego, co było, 1 tego, co będzie, życie jawi się 
jak w i lka inscenizucja, a ludzkie losy jako wypełninnie dawno 
j uż napisany h ról. W takiej wizji rzeczywistości nie ma mi jsca 
na tzw. p rawdziwe uczucia, jedynie sł uszn , sprawiedliwe czyny, 
bowiązują w niej bowiem tylk pozory walki, miłości. zczęścia 

- i właśn i one są wyłącznym przedmiotem gry zwanej życiem . 

Bohaterowi Nawróconego w Jaffie, Opowiem wam o Esther, So -
w~; . córki piekarza, owej grze pozorów poddają się bez reszty, co 
n ie znaczy, że ją aprobują .. . Ich opór ma jednak cechy buntu a 
r ebours, uwidacznia się w ich szaleńczej zgodzie na swoje emplo i, 
w desperackim w_vp łnianiu przypisanych im ról d końca, do 
granic absurdu, do gr ani samounicestwienia. Funkcja autora w 
tej sytuacji ulega isto tne j redukcji, jego zadaniem staje się po 
prostu opracow. wanie dla swoi h „m arionetek" coraz to innych 
scenari uszy - w których n awet rozbud wana analiza psycholo
giczny h motywacji działań postaci wydaje się zbędna , gdyż i tak 
wszystko usprawiedliwia przybierana przez nie maska - wy
myślani e dla nich nowych póz, gestów i grymasów. Taki w isto
cie „scenariuszowy·• harakter mają powieści i opowiadania Marka 
Hłaski składające si na późny - tworzony edycją Nawróconego 



w Jaffie - etap jego pisarstwa. Wiadomo j dnak, że scenariusz 
traktowan y i odbierany jako fak t literacki okazuj s ię cz sto dzie
łem niepełnym, j dnopłaszczyznowym, obnażając podczas lekt ury 
swoje białe plamy wymagające uzupełni nia ob azem. Dlatego też 
do n jbardziej inter sujących, bo w swej wielowymiarowości 

uch rlających możliwości jednoznacznych interpretacji, należą te 
utwory Hłaski, w których „scen iczna" wiz ja świa ta należy za
ledwie do sfery przeczuć czy podejrzeń narrator i bohaterów, nie 
stanowiąc jeszcze dla nich uniwersalnego klu za do rozszyfrowa
nia wszystkich najbardziPj nawet skomplikowanych kodów ludz
kiej egzystencji, jedynego zrębu i h światopogl du. Myślę tu o 
wczesnych opowiadaniach i powieściach „izraelskich", takich jak 
W dzień śmierci Jego, Wszyscy byli odwróceni, Brudne czyny , 
Drugie zabicie psa. Owa proza bowiem jest wyrazem pisarskiego 
założenia, a może wiary, że to wszys tko nawet, co w planie ogól
nym - politycznym i społecznym - wyda je się wyłącznie ukła 

dem masek i ról, w dużym zbliżeniu , w psychologi .znej mikroskali 
ujawnia swą sztuczność, spod której w tym powi kszając . , m uję
ciu wyziera od czasu do czasu n i uszminkowany szczegół - znak 
szczerości, dalekie echo prawdy. śl dząc swych bohaterów prze
mierzających n iczym nomadowie owiewane gorącym chamsinem 
pustynne krajobrazy Zi mi obiecanej, wędrujących c iągl parni -
dzy Haifą, Ejlatem, Jerozolimą ' p szukiwaniu własnego miejsca , 
autor tropi nieustannie w ich odruchach, myślach , w ich wszyst
kich „brudnych czynach" na jdrobniejsze choćby prze jawy mo
ralnej czystości i próbuj z tych okruchów złożyć j akąś całość , 

która mogłaby stanowić współczesne - t prawda, że kalekie w 
dzisiejszym, szczątkowym kształcie - odwzorowanie największego 

kodeksu etycznego nasze j cywilizac ji - Bibl ii . 
Wyalienowani ze społeczeństwa i często mu obcy, zrażeni d 

utopii, o którą walczyli która się nie spełniła, ludzi Hłaski są 

s m tnieni, lecz nie samotni. Znaczące jest przecież , że „po
wieści izraelskie" mają nie jednego, ale dwóch równorzędnych 
bohaterów, najczęśc ej dwóch mężczyzn. (Trzecią osobą dramatu, 
pełniącą nie jako rolę katalizatora w reakc jach postaci pierwszo 
planowych, bywa zazwyczaj kobieta). [ ... J 

L eh Kurpiewski (Wstęp do U tworów 
w y branych Marka Hłaski, Czytelnik 1985) 
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