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Do Pana Jerzego Stefana Stawińskiego - literata. 

Szanowny Panie! 

Na pewno mnie Pan dobrze pamięta, choć mi3a 3uz 
ćwierć wieku od naszego owocnego spotkania. Owocnego 
tylko dla Pańskiej kieszeni, bo mnie przynioslo irytację 
i bezsilny gniew. Ogromnie żalowalem mej szczerości, po
dwojonej przez wódkę. Dobrze, że choć pozmienial Pan na
zwiska i adresy oraz podret'Uszowal fakty , ale i tak parę 
osób poznalo mnie po tej pisaninie i złośliwie się naśmiewalo . 
Wiele razy postanawiałem iść do Pana i żądać wytlumaczenia, 
a może i jakiejś satysfakcji, ale zawsze się powstrzymywałem, 
bo przecież wykonywal Pan swój zawód dla zarobku i co Pana 
mogly obchodzić odczucia czlowieka, który posłużyl Panu 
za materiał? Przecież Pana bohater nazywał się inacze j niż 
ja i żaden sąd nie przyznałby mi odszkodowania, o czym 
nie omieszkałem dowiedzieć się u adwokata. 

Wiem, że Pan zarobił na mnie niemało. Drukowano 
Pański utwór we fragmentach, wydano go w książce, a po
tem powstał z tego film. Teraz sytuacja moja jest krytycz
na. Znaleźliśmy się na dnie, chleb kosztuje dwadzieścia zło
tych, a jajko - piętnaście, ja przeszedłem na rentę w wy
sokości 4500 złotych miesięcznie, a powinienem kupować 
cielęcinę po trzysta co najmniej złotych za kilo, bo jeść 
mogę tylko potrawki, a jem głównie kaszę i kaszankę. Moja 
duma nie pozwala mi ani spekulować, ani stać w kolejkach 
dla zarobku, postanowiłem więc napisać sam dalszy ciąg 
mych życiowych przygód i przesłać Panu rękopis z prawem 
publikacji pod Pańskim nazwiskiem, ale z jednym warun
kiem: żądam 50% wszelkich honorariów. Ten haracz posta
nowiłem Panu zapłacić tylko dlatego, że nie mam siły 
przebicia, a Panu wydrukują wszystko, choćby największą 
bzdurę, kosztem wartościowych tekstów zdolniejszych au
torów. Niech Pan pamięta: obserwowałem pilnie przebieg 
Pańskiej kariery. Drukowano Panu zawsze niezależnie od 
etapu i nie słyszałem, by podlegał Pan kiedykolwiek repre
sjom czy zakazowi druku. 

Jeżeli zgodzi się Pan na moją propozycję, pozostanie 
Panu tylko wygładzenie tekstu, skreślenie zbędnych dygresji 
i złożenie w wydawnictwie. 

(-) Jan Piszczyk 
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Mili Teatrowcy Wspólcześni! 
maj '87 

Przesyłam porcję rysunków do programu, poczynając 
od Syzyfa (który dostal kopa w zadek) na okładkę, zazna
czając, iż dzielo to zagra w pełni, jeśli będzie miało, tak 
jak w oryginale, c z e r w o n y ślad kopniaka. 

Co tyczy reszty, zamierzona pierwej formula swoistego 
komiksu, gdzie przewijałby się sam Piszczyk, nie pasuje 
nijak. Byłoby to bowiem coś zbędnie dwuwarstwowego: -
jedna warstwa, to sam bohater, notabene nie wiadomo do
kladnie z jakim nosem (choć na okładkę dałem po staremu 
kobielopodobny), bo Talar raczej kusy w tym punkcie; a 
druga warstwa to to, co ów Piszczyk miałby spotykać, prze
żywać etc. Toteż wolałem dać od razu drugą warstwę, sa
moistną poniekąd, czyli zjawiska, jakie miały miejsce w la
tach 1968-87. Dlatego też proponowałbym dać temu roz
działowi programu, gdzie występują moje rysunki, ogólny 
tytuł w rodzaju: „TŁO DALSZEGO ŻYWOTA JANA PISZ
CZYKA", lub podobny . A więc nie same przygody, bo od 
tego jest Mistrz Stefan Stawiński - któremu pozwolę sobie 
za Waszym pośrednictwem łaskawym złożyć wyrazy hołdu, 
czołobitności i zachwytu, oraz ubolewania, iż nakład taki 
haniebnie niski!!! Dla młodych to powinna być lektura 
ściśle obowiązkowa, nikt nie pokazał tak przepysznie i tak 
celnie Polskiego Października, z tą wyborną Córką - i jej 
papą, środkującym między Bermanem, Staszewskim, Żół
kiewskim itp. - ! Fantastyczne! 

A więc nie same przygody, lecz to, co je warunkowalo, 
co bylo typowe dla poszczególnych etapów i lat . Daję tedy 
jedenaście numerowanych, kolejnych rysunków pod okre
ślone daty, doprowadzonych do 1980 i będących tu prapre
mierami, tzn. nie publikowanych, acz niektóre lataly „dru
gim obiegiem". Natomiast co tyczy „ ostrych lat" po 1980, 
to podsuwam Wam gotowy zbiorek w postaci książeczki 
karykatur, abyście, Mili, sami zechcieli wybrać z nich, co 
uznacie za najlepsze w unaocznieniu sytuacji. Plus 3 sztuki 
ekstra, też nie drukowane w tym cyklu. 

Ostrości, wywolującej atak cenzury, nie balbym się 
o tyle, że wedle precedensów programy teatralne mają spo
rą swobodę. Nie dawno we wspólczesnej („gorbaczowskiej") 
sztuce radzieckiej o biurokracji dałem adekwatny rysunek, 
gdzie bezczynne urzędasy powiadają sobie: „Ech, tym bez
robotnym na zachodzie to dobrze: nie muszą codziennie 
8 godzin odsiadywać zasiłku!" W prasie by pewnie nie prze
szło, a w teatrze przeszlo, nawet dwa razy, bo grano na dwu 
scenach. Sądzę zatem, że poleci i to, co dalem tutaj. 

Co rzekłszy, pozdrawiam najserdeczniej i pozostaję do 
usług 
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