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Maciej Domański: Zaczniemy oczywiście od Pisz
czyka. Udała się Panu niezwykle rzadka rzecz: 
stworzenie bohatera, który oderwał się od powieś
ci i zaczął samodzielne życie w powszechnej świa
domości, stał się znajomym nawet tych, którzy nie 
przeczytali książki . 

Ilekroć musiałem w dwóch słowach wytłumaczyć 
kto to jest Piszczyk komuś słabo znającemu polską 
kulturę , mówiłem : to jest taki polski Charlie Chap
lin . Na ile zgodz iłby się Pan z takim porównaniem? 

Jerzy S. Stawiński : Proszę nie obrażać wielkiego 
artysty: tworzy na ekranie postać szlachetną , wy
wołującą śmiech , ale i łezkę sentymentu . A Pisz
czyk? Teraz jest już dwóch Piszczyków z dwóch 
kolejnych książek . Ten pierwszy - z „Sześciu 

wcieleń Jana Piszczyka" i filmu „Zezowate szczę

ście" to pechowiec, ale jednocześnie kameleon , 
tchórz i oportunista . Chaplin jest ofiarą otaczającej 
rzeczywistości , ale pozostaje czysty, a serce jego 
tryska szlachetnością . 

M.D. Mam wrażenie , że równ1ez imię Piszczyka 
wymawiamy z uśmiechem sympatii , a nie pogardy . 

J.S. To nie zasługa Piszczyka, ale rzeczywistości , 

która nas otacza. 
Życiorys pierwszego Piszczyka zaczyna się i dzieje 
przeważnie jeszcze przed utworzeniem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. W drugiej części życie 
Piszczyka przebiega już w „ realnym socjaliźmie". 

O ile o pierwszym Piszczyku można było powie
dzieć , że z entuzjazmem włącza się w reguły gry 
stalinizmu {np. donosi na przełożonego , żeby się 

go pozbyć i zająć jego miejsce) , o tyle w drugiej 
książce Piszczyk staje się już ofiarą swoich cza
sów. To właśnie jego szczera naiwność i chęć 
moralnego odrodzenia wpędzają go nieustannie 
w nieszczęścia . 

Pamiętajmy też , że w tamtych czasach (1960) , 
gdyby nie zawieszono nad głową Piszczyka szyldu 
„oportunista", książka i film prawdopodobnie nie 
mogłyby się ukazać. Chodziło o to , że nieszczęścia 
Piszczyka nie zostały zawinione przez ustrój, który 
po 1956 roku stał się doskonały , ale przez charak
ter samego delikwenta, kameleona i tchórza . Tym
czasem, jak wiemy z własnego doświadczenia , naj
więcej zbiorowych i indywidualnych klęsk w na
szym życiu zdarzało się nie z powodu złych cha
rakterów ludzi , bo tacy są wszędzie , ale z winy 
rzeczywistości stalinowskiej i poststalinowskiej, 
w której się znaleźliśmy . Na szczęście czasy się 
zmieniają , kłamstwa w druku powoli zanikają i sam 
Piszczyk może nam już opowiedzieć o swych 
smutnych losach . 
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M.D. W drugiej części Pan wyraźnie broni bohate
ra . Oczywiście, otrzymał on większą świadomość , 

bo ma więcej doświadczeń za sobą , ale też sto
sunek autora do niego jest wyraźnie cieplejszy. Na 
ogół większe doświadczenie kojarzy się ze wzros
tem cynizmu, kompromisów i ułatwień wobec sa
mego siebie, tymczasem większe doświadczenie 
Piszczyka idzie w kierunku idealizmu i przezwycię
żenia strachu . 

J.S. Piszczyk ponosił klęsk i, bo zbyt łatwo zmie
niał skórę nawet nie po to, by ratować życie , ale 
po to , by znaleźć się w grupie, najbardziej aprobo
wanej w danym historycznym momencie. Ta próba 
kroczenia w czołówce , ramię w ramię ze wszyst
kimi , jest często udziałem jednostek słabych , o mi
zernej indywidualności. Ponieważ jednak przybie
ranie coraz to nowej skóry prowadziło Piszczyka 
do samych klęsk , postanowił zostać szczerym 
i uczciwym. Niestety, stając się uczciwym, wpada 
również w tarapaty. Jego naiwna prawość , uzna
wana powszechnie za głupotę , bardzo mu szkodzi . 
Oczywiście , ze swoją „ naiwną głupotą " mógłby 

również awansować . 

M.D. Właśn i e chciałem Pana zapytać dlaczego nie 
został ministrem. 

J.S. To byłoby możliwe , ale zaraz spadłby z fotela , 
wyeliminowany przez mniej od niego naiwnych. 
Przeprowadziłem to na n iższym szczeblu. Mało 

się znam na karierach min isteria lnych ostatniego 
czterdziestolecia . 

M.D. Ale z drug iej strony Piszczyk jest zawsze 
spóźniony - o jeden okres błędów i wypaczeń . 

J.S. A kto tu nadąża? Żal mi się zrob iło biednego 
Piszczyka . W ostatniej części jego losów, którą 

obecnie piszę , Piszczyk traci zarówno chęć „ ma
szerowania w pierwszym szeregu", jak i swą de
bilowatą naiwność . Z biegiem lat, starzejac się , 

Piszczyk dochodzi do słusznego wniosku , że po 
pierwsze: dojrzały wiek może człowieka uchronić 
od popełniania błędów czy po prostu robienia 
świństw , czego dawniej dokonywał bez wahania , 
i po drugie: człowiek może się wyzwolić od strachu 
uzyskując wewnętrzną równowagę . Dobiegając 

sześćdziesiątki - a są to lata siedemdziesiąte -
Piszczyk zaczyna rozumieć przyczyny swych klęsk 
i powoli odzyskuje spokój . 

M.D. Może w tym należy upatrywać , że (upieram 
się) jest to postać sympatyczna ludziom. Przema
wia przez Pana prawdziwy optymizm humanisty. 
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Wierzy Pan w ewolucję , wbrew i mimo czasom , 
które nie sprzyjają uszlachetnianiu charakterów. 

J.S. Dziękuję za komplement . Postać bohatera 
powieści - nawet satyrycznej - musi ulegać 

ciągłej ewolucji , bo inaczej staje się nieciekawa. 
Przez trzy tomy powieści Piszczyk nie może po
zostawać pierwszym naiwnym, który nieustannie 
podkłada się pod ciosy . Zresztą kto z nas nie prze
chodził podobnej ewolucji? Liżemy coraz to nowe 
rany , ale stajemy się mądrzejsi i coraz wyrażniej 
udaje się nam odróżnić to, co dobre od tego , co 
złe . 

M.D. Ale pewną naiwność serca Piszczyk za
chowuje . 

J.S. To zaliczyłbym do zalet. 

M.D. I w tym mógłby się podpisać jako daleki po
tomek bohatera romantycznego . 

J.S. Każdy w Polsce jest w jakiejś części potom
kiem bohatera romantycznego . 

M.D. Ale Piszczyk jest bohaterem romantycznym 
konstrukcyjnie , bo przepływa przez niego potok 
zdarzeń. 

J.S. Piszczyk gra w ruletkę , w której wychodzi 
zawsze kolor czarny. Należy do pokolenia , które 
usiadło okrakiem na granicy dwóch przeciwstaw
nych epok. Postać służy mi do pokazania histo
rycznych meandrów ostatnich sześćdziesięciu lat. 

M.D. A gdyby Piszczyk urodził się w innym kraju , 
wolnym od romantycznego obciążenia? 

J.S. Nie lubię teoretyzować na temat postaci Pisz
czyka. Można by go nazwać wytworem naszych 
nienormalnych czasów. Po ukazaniu się pierwszej 
książki o Piszczyku wiele osób żądało ode mnie 
wyjaśnień . Że to tchórz , oportunista i lizus, który 
sam jest winien swych nieszczęść . A gdyby taki 
Piszczyk urodził się w jakimś spokojnym kraju , 
powiedzmy w Europie Zachodniej? Odziedziczyłby 
po ojcu warsztat krawiecki, albo skończyłby studia 
prawnicze i został urzędnikiem czy adwokatem. 
Żyłby sobie spokojnie we własnym domku , cieszył
by się żoną , dziećmi, a później wnukami, zyskując 
opinię uczciwego i czcigodnego obywatela . Co 
roku jeździłby na Majorkę, a myśl o absurdzie ży
cia przychodziłaby mu pewno do głowy przed 
zaśnięciem, ale odrzucałby ją co rano , szykując 
się do owocnych przedsięwzięć . Nie musiałby się 

wyłgiwać w więzieniu , ani przybierać coraz to no
wych kostiumów. Stalinizm. z którego w takich 
bólach się wyzwalamy. wyprodukował legiony 
drani. 

M.D. Podstawowym elementem obu książek jest 
strach ... 

J.S. Nie muszę chyba podkreślać , że strach góruje 
nad wszystkimi poczynaniami Piszczyka przez te 
lata. które opisuje książka oraz niniejsze przed
stawienie. Strach zakodowały w Piszczyku lata 
pięćdziesiąte . Nie zdobył się na heroizm jak nie
liczni w tamtym okresie . Żeby ten strach znikł 
trzeba kilku dziesięcioleci. Wraz z całym społe

czeństwem Piszczyk stopniowo pozbywa się stra
chu . W trzeciej części wreszcie się go pozbędzie . 

M.D. „Pingwin" mi się teraz przypomniał. To jakby 
fragment postaci Piszczyka, jedno z jego wcieleń . 

J.S. Opowiadanie „Pingwin" nap i sałem przed 
ćwierć wiekiem . Pan pewno chodził jeszcze do 
szkoły. 

M.D. Jako ofiara obowiązku oświaty . 

J.S. Pingwin był chłopcem uczciwym i szlachet
nym, ale nieszczęśliwym z powodu niepięknej po
wierzchowności i nieśmiałości . Z tego powodu po
niósł klęskę . Wielu jest takich , co nie potrafią się 
rozpychać , ale chcą bardzo. żeby ich dostrzeżono 
i kochano. W tym względzie przypomina satyry
czną postać Piszczyka . 

M.D. Ja tak Pana szarpię to o Chaplina. to 
o Pingwina ... 

J.S. Postaci Piszczyka nie próbowałem wykre
ować w oparciu o jakikolwiek wzorzec . Zapropo
nowano mi kiedyś napisanie sceniariusza filmo
wego o pechowcu Anno Domini 1959, który chodzi 
po świeżo odgruzowanej Warszawie i pada ofiarą 
najróżniejszych pechowych wydarzeń. Miałaby to 
być komedyjka obyczajowa. Odmówiłem . ale po 
namyśle stwierdziłem . że o pechowcu mógłbym 
napisać : przecież to ja byłem tym pechowcem ! To 
ja przybierałem najróżniejsze kostiumy i w szkole , 
i w podchorążówce , i na wojnie , wraz z głupią 
działalnością w biurze podań w latach 1947-48. 
Miotał mną bezustannie wiatr historii' A że była 
ona z punktu widzenia zdrowego rozsądku idio
tyczna , zdecydowałem się na satyrę . Chciałem 

stworzyć Piszczyka takiego, jakim utworzyły go 
czasy. Oczywiście wywołało to ostre głosy pro
testu . Na moje usprawiedliwienie dodam, że pi-
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sałem też rzeczy zupełnie serio, bo w od różnieniu 
od Piszczyka przeżyłem do głębi epopeję akowską . 

Stąd „ Kanał" oraz filmy „Zamach" i „Akcja pod 
Arsenałem". To była chęć oddania sprawiedliwości 
moim towarzyszom broni , a jednocześnie ukazania 
paru ważnych epizodów z najnowszej historii Pol
ski , celowo zamazywanych przez lata. 

M.D. Polski, ale głównie Warszawy ... Historia Pisz
czyka na pewno jest dostatecznie uniwersalna, aby 
była czytelna dla ludzi mówiących innymi języka
mi , ale Piszczyk jest jednocześnie nie tylko bardzo 
polski ale i bardzo lokalny. Bez Warszawy byłoby 
go znacznie mniej ... 

J.S. Trudno nazwać akcję. w Warszawie jako lo
kalną , bo przecież Warszawa była jądrem wszys
tkich nieszczęść polskich. Ja sam jako podchorąży 
przeżyłem obronę Warszawy, póżniej konspirację 
i Powstanie Warszawskie - Piszczykowi powsta
nia oszczędziłem - wreszcie powojenne wydarze
nia wraz z wprowadzeniem stalinizmu , ale i rok 
1956, 1957, gdyż główne manifestacje odbyły się 
w Warszawie . Po roku 1968, który był pogromem 
inteligencji , Warszawa straciła i nicjatywę . Punkt 
ciężkości przeniósł się gdzie indziej . 

M.D. Jak Piszczyk - senior. który „ na wygnaniu" 
w Łodzi nie myśli o niczym innym, tylko kiedy i 
w jaki sposób wrócić do Warszawy. Ten drobny 
rzemieślnik , którego jeszcze niedawno czytali
byśmy jako symbol wszelkiego drobnomieszczań
skiego zła rośnie nam właśnie na ekonomicznego 
idola, awangardę postępu , która ma zbawić Polskę . 

J.S. Stalinizm zniszczył handel , zniszczył rzemio
sło i zniszczył wszystkie uformowane od wieków 
związk i między l udzkie . Oczyw i ście samodzielny 
mistrz krawiecki stał się - ku jego zdumieniu -
bohaterem negatywnym . Nawet ja , jako syn profe
sora , czułem się winny , choć nie miałem niczego 
wspólnego z drobnomieszczaństwem. Wszyscy 
musieli czuć się winni z powodu niewłaściwego 
pochodzenia społecznego . Był to grzech pierwo
rodny, który można było zmyć dopiero po długo
trwałych wysiłkach , czyli usilną pokutą . Piszczyk 
nie mógł więc wystartować w pierwszym szeregu, 
gdyż natychmiast zostałby z niego wykopany. Ale 
ten ojciec Piszczyka. krawiec i drobnomieszczanin , 
triu mfuje pod koniec drugiej książki i w spektaklu 
na niej opartym , a to dlatego, że był nosicielem 
niszczonej tradycji dobrej roboty. Gdyby wstali 
z grobu ci wszyscy ludzie dobrej roboty! 

M.D. Muszę teraz Pana zapytać o „szarganie 
św i ę tości " bo inaczej przyjaciele i nieprzyjaciele 
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Piszczyka posądziliby nas o chowanie głowy 
w piasek. Wydawałoby się , że temat już naprawdę 
dawno przebrzmiały , a tymczasem ... 

J.S. O „szargan ie świętości " może być u nas 
oska rżony każdy , kto wdaje się w satyryczne 
przedstawianie rzeczywistości , a to dlatego, że 
rany są jeszcze zbyt świeże . „Szargać świętości " 

może pan bezkarnie w krajach ustabilizowanych, 
gdzie nie było „wschodnich " wojen - zachodn ie 
wojny bardzo się od tych wschodnich różniły -
nie było stalinizmu i ran zadanych godności naro
dowej, nie mówiąc j uż o zatomizowan iu społe
czeństwa i destrukcj i wszelkich więzów m iędzy

ludzk ich , prześladowań , fałszywych procesów 
i późn i ej szych rehab ilitacji . Ze stworzonego pod
ówczas sztucznego organ izmu nie możemy s ię do
tąd wyplątać . Trudno się dz i w i ć , że niektórzy sta
w iaj ą pytan ie: „Jak można robić satyrę ze sta li now
sk iego w ięz i en i a?" Mnie się wydaje, że ta satyra 
służy w jakiejś sk romnej mierze terap ii społecznej . 

M.D. Gdy Pasionka dowiaduje s i ę , że Piszczyk 
był w ięźn iem pol itycznym , mówi: „Tak , to są bar
dzo trudne sprawy ... " 
To jeden z wiel u doskonale usłyszanych przez 
pana g roźnych frazesów. 

J.S. Nie raz to słyszałem w czasach stal inowskich 
i poststali nowskich . Ile razy chc i ałem poruszyć 

temat, o którym s i ę nie p i sało , mówiono mi: „To 
są . bardzo trudne sprawy. Jeszcze nie czas ." 

M.D. Druga taka zb itka , właśc iw i e slogan to „ bo le
sne miejsca w historii" . Czy Pan zwróc ił uwagę , że 

o bolesnych miejscach mów ią c i, co wym ierzal i 
kopniak i, a nie c i, co je boleśn i e odczuwal i? 

J.S. Te bolesne miejsca w histori i to dz i ałan i a 
ok reś l onych ludzi w ok reślonych warunkach . Do
póki jeszcze żyj ą sprawcy tych dz i ałań , dojście do 
całej prawdy jest bardzo utrudnione. Na szczęście 
biologia stwarza kres życia i d la tych czcigodnych 
emerytów. A „św i ętośc i" u nas i stn i eją nadal , po
n ieważ gwałcono uczuc ia narodowe przez 120 lat 
n iewol i, a późn i ej w latach pięćdziesiątych zaka
zano mówien ia o wszystk ich sprawach , będących 
przedmiotem narodowego uwielb ienia . Swiętośc i 
narodowe były szargane przez 200 lat, w ięc jak 
można i ronizować na temat naszych mitów naro
dowych , czy wyszydzać brak politycznego roz
sądku? Z drugiej strony spadkobiercy stal inizmu 
też nie lubią „ rozdrapywania ran" z okresu ostat
nich czterdziestu paru lat, bo „przecież oni wie
rzyli". 
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M.D. Bo to jest również ich legenda. to znaczy oni 
cierpią moralnie, to są „trudne sprawy" ich sumie
nia. „bolesne miejsca" ich pamięci . Z drugiej stro
ny nam coraz bardziej zamazują się proporcje 
między cierpieniem rzeczywistym , a zmitologizo
wanym . 
Proszę zwrócić uwagę , jak się nam rozszerza to 
pole świętości na coraz większą ilość nietykalnych 
postaci , dat, wydarzeń . 

J.S. Ograniczmy się do Piszczyka. Czy przyszłoby 
mi naśmiewać się z cierpień moich kolegów z AK , 
torturowanych w stalinowskim więzieniu? Absurd . 
Z drugiej strony trzeba na tę narodową tragedię 

spojrzeć i z innej strony, od strony zwykłych , 

często tchórzliwych· i nijakich mieszkańców tej 
ziemi. Musimy się wydobyć z oparów tej marty
rologii . Przeżyliśmy tragiczne losy ale musimy 
liczyć na to , że te dwudziestowieczne doświadcze
nia naszej części Europy na coś się przydadzą . ie 
i na naszej ziemi nie będzie już więcej prześlado
wań , wyroków śmierci i tortur. Nie możemy roz
pamiętywać wyłącznie naszych tragedii , bo to 
ogromnie nasz los obciąża . Przypuszczam , ie 
młodsze pokolenia , które na pewno, w swej lepszej 
części , bardzo cenią doświadczenia ojców i dzia
dów, na pewno tym żyć nie będą . 

M.D. My się tak lubimy dosładzać tym , ie jesteśmy 
narodem o największym poczuciu humoru , tylko , 
że ono kończy się tam. gdzie powinno się zaczy
nać prawdziwe poczucie humoru . czyli na własny 
temat. 

J.S. Piszczyk nie powstał z powietrza: mnie, 
autorowi , kojarzy się z nim wiele spotkanych w ży
ciu osób. Na pewno nie chciałyby , żeby ktoś je na
zwał Piszczykami . Kaidy z nas ma w sobie coś 
z Piszczy-ka. 

M.D. Pisze Pan scenariusze do kina, znakomicie 
Pan się czuje w szybkim dialogu . Dlaczego Pan 
dla teatru nie pisał? 

J.S. Przy pisaniu tekstu dla teatru stawiałbym so
bie inne wymagania. Od dzieciństwa i wczesnej 
młodości biegałem do kina . To była najczęstsza 

i ulubiona moja rozrywka . Do kina chodziłem dwa 
razy w tygodniu, a do teatru raz na dwa tygodnie, 
bo w gimnazjum im . Ks. Józefa Poniatowskiego 
wykupywaliśmy szkolne abonamenty do Narodo
wego i Polskiego i oglądaliśmy prawie każdą sztu
kę. Ale kino było czymś nowym. co nas fascyno
wało , podczas gdy teatr tylko zachwycał . 

, 
' 

, 

M.D. Nie pytam dlaczego kino, tylko dlaczego nie 
teatr? 

J.S. Nie pisałem początkowo z myślą o kinie czy 
teatrze. Moje pierwsze płody ledwo nadawały się 
do druku. Gdy moimi tekstami zainteresowało się 
kino, zgodziłem się chętnie na filmową adaptację . 

Dla młodego autora widzieć stworzone przez niego 
postacie poruszające się na ekranie, to satysfakcja 
ogromna. Tak było przy „Człowieku na torze" i 
przy „Kanale" czy „Eroice". Literat, uprawiający 

prozę powinien pisać tak , żeby to się nie nadawało 
ani do adaptacji filmowej, ·ani teatralnej. Ja przez 
pewien czas uległem filmowi i to się odbiło fatalnie 
na mojej twórczości literackiej . Niestety, kino de
moralizuje i kino spłaszcza. W pewnym momencie 
zabrałem się sam do reżyserowania filmów, co 
było błędem , bo połączenie dwóch zawodów -
literata i reżysera - jest niemożliwe . Może sobie 
reżyser pisać scenariusze do własnych filmów, ale 
literat własnych tekstów nie powinien realizować . 

Zawikłany w sprawy filmowe przegapiłem pewno 
chwilę , gdy mogłem zacząć pisać dla teatru . A 
przecież teatr daje dużo więcej autorowi niż kino: 
nie pozbawia go autorstwa. Teraz już za późno , 

bym próbował w nowej dziedzinie. Z filmem roz
stałem się formalnie , ale czasami ktoś przychodzi 
z propozycją i czasami nie odmawiam . Nie zawsze 
warto pisać powieść , gdy się nie ma na to ochoty, 
a serial telewizyjny o Balzaku czy Chopinie jest 
tylko wynikiem pilnej pracy i odrobiny fachowości . 

M.D. W końcu jednak , okrężną drogą , trafił Pan 
do teatru ... 

J.S. Pisząc „Smutnych losów Jana Piszczyka ciąg 
dalszy" na pewno nie myślałem o teatrze. Wyda
wało mi się , że jest to tekst zupełnie ateatralny. 
Z tym większą przyjemnością będę go oglądał już 
na trzeciej scenie. Po reakcjach publiczności w po
przednich teatrach mogłem się przekonać , że 

spektakl o· losach Piszczyka bawi publiczność . 
A o co w tych ciężkich czasach może chodzić , gdy 
ludzie chcą odpocząć po siódmej, czyli po zam
knięciu smutnych sklepów? 

1 , 1 ' ' 
, 

' 
, , 



DZIAŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczny 
RYSZARD HRYNIEWICZ 

kierownicy pracowni 
damskiej - Wanda Kułakowska krawieckiej 

krawieckiej 
szewskiej 
perukarskiej 
stolarskiej 
tapicerskiej 
oświetlenia 

elektroakustycznej 
kierownik sceny 

męskiej - Henryk Kupis 
- Zygmunt Gołąb 
- Aleksandra Glinka 
- Mieczysław Kober 
- Tadeusz Nowak 
- Andrzej Mróz 
- Andrzej Zagórski 
- Władysław Gurdek 

KASA BILETOWA 

Kasa biletowa czynna jest codziennie 
w godz. 10-14 i l(r.19 
w poniedziałek w godz. 10-16 
w niedzielę w godz. 14-19 
tel. 33-40-67; 33-68-80 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje 
Biuro Obsługi Widzów, 
ul. Sierpecka 7, w godz. 9-15 
tel. 33-40-66; 33-68-80 

W dni powszednie przedsprzedaż biletów 
prowadzą również kasy teatralne: 
ZASP, Al. Jerozolimskie 25 w godz. 10-18 
tel. 21-93-83; 21-94-54 

Koordynacja Pracy Artystycznej 
KRYSTYNA PILC 

Kierownik Biura Organizacji Widowni 
MARIOLA POŁUJKO 

Opracowanie graficzne programu 
ALDONA JAWORSKA 

Rysunki 
EDWARD LUTCZYN 

Redakcja programu 
ZOFIA SANEJKO 

Wydawca programu 
TEATR KOMEDIA 

cena programu zł 150 

.Pollgrofua" zom. 233/88 noki . 5 .000 egz„ U·92 

W REPERTUARZE 

Aleksander Fredro 

DOŻYWOCIE 

Leon Schiller 

KRAM Z PIOSENKAMI 

Dorothy Lane 

HAPPY END 

Stefan Friedmann 

W NASZYM DOMU 
STRASZY 

Jacek Chmielnik 

ROMANCA 

Michael Frayn 

CZEGO NIE WIDAĆ 




