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O twórczości poetyckiej, malarskiej i fotograficznej 
Huberta Krawczaka w tomie pt. „Wiersze i obrazy duchowe”

   Hubert Krawczak (ur. 1977), debiutant rodem z Lubelszczyzny, 
który swoje dzieciństwo spędził w Lasocinie, ucząc się także w Roso-
szy, absolwent pedagogiki Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, jest 
zarówno początkującym poetą, jak i malarzem oraz fotografikiem z po-
wołania. Jego duchowość, wrażliwość i wyobraźnia z pewnością roz-
wijają się w ramach kultury chrześcijańskiej, w którą zanurza się ca-
łym sobą. 

   1. Wiersze i deklaracje programowe

   Najpierw warto napisać kilka słów o przedstawionych wierszach.       
Z głębokiego przeżywania i poznawania relacji człowieka z Bogiem 
płynie także jego poetyckie ujęcie, jak to on sam nazwał, „prawdzi-
wego człowieczeństwa”. Autor ten, doświadczony przez życie, podąża 
osobistą drogą rozwoju indywidualnego, według jego własnych słów,      
„w głębokiej wierze i ufności w Bożą miłość i oswobodzenie”, dekla-
rując przy tym pozytywny odbiór „łaski, zsyłanej od Najświętszej Ma-
ryi i Bożego Ducha”. 
    Poeta, malarz, fotografik i grafik zachwyca się „unikatowym pięk-
nem” przyrody, „jako przejawu samego oblicza Stworzyciela”. Stwo-
rzenie i Stwórca są dlań inspiracją do pisania, malowania, rysowania 
i fotografowania. Abstrahując od formy i stylu wierszy oraz oceny tej 
twórczości, należy stwierdzić, że na pewno w treści swojej należy ona 
do zakresu poezji chrześcijańskiej, nie tylko zewnętrznie, deklaratyw-
nie, ale także wewnętrznie, z głębi duchowości jej autora, który uwew-
nętrznił świat stworzony i pokazał go jako świat przedstawiony w tek-
ście literackim.
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    Poeta w człowieku ceni „jego dobro i rozsądek”. Poza istotą ludz-
ką docenia także zwierzęta, które „mają tchnienie uczynione ręką 
Stworzyciela”. Jednak człowiek, jako naśladowca Boga w twórczości, 
zwłaszcza jako twórca muzyki klasycznej, szacownej i dawnej archi-
tektury sakralnej (pokazanej także w tomiku na fotografii), fascynuje 
go najbardziej. 
    Hubert Krawczak staje pełen podziwu dla „wytworów genialnych 
umysłów ludzkich”, szczególnie w zakresie sztuki oraz „piękna świa-
ta” natury stworzonej przez Boga. Kontemplacja przyrody służy, jego 
zdaniem, harmonii duchowej oraz „zespoleniu” z objawioną „prawdą 
Bożą”. Czytając te programowe fragmenty odautorskie, można nieja-
ko już wejść w świat wartości poety, zanim skosztuje się potraw wła-
ściwych, które przygotował w swojej poetyckiej kuchni, którą co do-
piero się zajął, jak sam deklaruje w 2013 roku, zaczynając pisać wier-
sze stosunkowo późno, bo w wieku trzydziestu sześciu lat. Jego warsz-
tat sztuki słowa znajduje się dopiero w stanie tworzenia, in statu na-
scendi, to zaledwie początki drogi.
     Nie patrzmy na tę twórczość tak, jakbyśmy mieli ją od razu porów-
nywać z najwybitniejszymi arcydziełami ludzkości, bo wszak nie o to 
tu chodzi. Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z poetyckim debiu-
tem, co prawda późnym, ale zawsze – debiutem, czyli pierwszym kro-
kiem, tzn. trzymamy w ręku prymaria, pradoksalnie niejako ‘senilne 
juwenilia’, choć niezupełnie, bo do seniliów jeszcze twórcy daleko.
    Autorowi trzeba życzyć, aby zawsze był lepszy od samego siebie, 
aby przekraczał już dotąd osiągnięty poziom i aby stawał się coraz do-
skonalszym twórcą poezji, ale przed nim stoi wielka praca. Jak napisał 
kiedyś kompozytor i pierwszy premier Najjaśniejszej Rzeczypospo-
litej Polskiej, wybitny mąż stanu i człowiek „z klasą”, jakich dziś już 
nie ma pośród nas – Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), w kompono-
waniu muzyki tylko pięć procent stanowi wrodzony talent, pięć pro-
cent – szczęście, a dziewięćdziesiąt procent – to ciężka praca twórcy 
nad owym darem otrzymanym od Boga.
    Podobnie rzeczy się mają i na innych polach twórczości. Także w za-
kresie pisania poezji nie bywa inaczej.
  Ponieważ wstęp do tomiku poetyckiego nie może być dłuższy niż 
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teksty przedstawionych wierszy, ani je zastępować, a zwyczajowo sło-
wo wstępne liczy sobie zaledwie kilka stron, zatem ograniczę się do 
jednego cytatu „programowego”, który przytoczę tu na zakończenie tej 
części, gdzie omawiam pisarstwo autora, aby podkreślić, że owa liry-
ka bezpośrednia, pisana w poetyce wyznania, a więc poezja konfesyj-
na – pozostaje w głębokiej relacji z Bogiem. 
     H. Krawczak w wierszu pt. Nieznane, który otwiera tomik, napisał:

„wiem jednak, że Ty jesteś
Panie ze mną, w sile wiary i
nadziei, tym wszystkim
czego na Ziemi nie mogę
zaznać, dałeś mi
wolną wolę dla poznaki”.

   2. Fotografie

  Ponieważ tomik nosi tytuł Wiersze i obrazy duchowe, warto także 
zwrócić uwagę na inne oblicze Huberta Krawczaka, niż wierszopisar-
skie. Autor ten wykonuje również piękne fotografie natury, czyli utrwa-
lone in extenso „obrazy” przyrody, nadając np. poszczególnym pejza-
żom nieba nawet osobne tytuły, tzn. traktując je jak swoiste „ikony” 
stworzenia, zatrzymane okiem człowieka w kadrze obiektywu. Ukła-
dy chmur mają tytuły „anielskie” lub inne, wielce symboliczne, od-
realnione, co tylko dyktowała fotografikowi wyobraźnia. Tyle piękna 
poprzez aparat fotograficzny był w stanie dostrzec Hubert Krawczak, 
zwłaszcza, że współczesna technika cyfrowa, prosta w obsłudze, czy-
ni dziś niemal z każdego od razu „fotografa”, wystarczy tylko „pstryk-
nąć” i – gotowe. 
    Zanim jednak człowiek naciśnie „migawkę” musi jeszcze „uzbrojo-
nym” okiem uchwycić fragment rzeczywistości, niejako go harmonij-
nie „skomponować” uprzednio w kadrze, tzn. wybrać właściwy mo-
tyw i go okroić tak w zakresie kompozycji obrazu, aby następnie ja-
śniał on swoim pięknem i działał samoczynnie oraz samoistnie na od-
biorcę. Czyni to swoim „malarskim” okiem Hubert Krawczak, fotogra-
fując niebo pełne obłoków, zachody słońca, tęczę, kwiaty.
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   Niektóre z owych zdjęć sprawiają wrażenie, jakby zostały przetwo-
rzone niejako wtórnie, komputerowo, niczym przez jakieś filtry gra-
ficzne, bo jawią się w kolorach intensywnych, sztucznych, odrealnio-
nych, jakby pochodziły nie z tej rzeczywistości, ale jednak mamy do 
czynienia z ujęciami wykonanymi z natury przez człowieka. Tak pięk-
ny jest świat widziany okiem zapewne cyfrowego aparatu, jak świad-
czą o tym cyfrowo nadawane daty, poprzez jego niedoskonałe anali-
tyczne ‘piksele’ na elektronicznej matrycy, czyli tu widać inaczej, niż 
naszym, ludzkim, generalizującym, stokroć doskonalszym wzrokiem. 
Oko ludzkie widzi duchowo piękno tam, gdzie bezduszna maszyna 
(aparat fotograficzny) bez świadomości przetwarza „mechanicznie” 
świat w elektroniczne piksele.
   Ambicją fotografującego bywa zapewne „sztuka” przyrody, „artyzm” 
natury, uchwycony na gorącym uczynku, w ułamku sekundy, w mgnie-
niu oka, natychmiast, zanim zniknie niepowtarzalna chwila, nim prze-
suną się poza widnokrąg obłoki, zanim zajdzie pod horyzont słońce               
w tzw. filmowej „złotej godzinie”, która szybko mija. 
    Fotografie te, niezależnie od techniki wykonania (za pomocą trady-
cyjnej lustrzanki lub nowoczesnego aparatu cyfrowego) są malowni-
cze, albo nawet „malarskie”, pełne romantycznej tęsknoty za Trans-
cendencją. Fotografując stworzenie, autor pragnie poprzez piękno zbli-
żyć się do Stwórcy natury.
   Kolorowe reprodukcje niektórych jego zdjęć znajdują się w niniej-
szym tomiku jako swoiste ilustracje wierszy. Oto niektóre ich tytu-
ły: Symbolika przymierza, Letni zachód słońca (pobliski widok), Urok 
jesiennego zachodu, Czystość barw słońca na horyzoncie, Kaczeń-
ce symbolem samotności, Anioł na niebiosach, Brama, Magia kolo-
rystyki i tonacji barw światła życia, Spotkane róże, Mój pupil Dora, 
ogar gończy, Białe lilie, Uchwycona w ogrodzie, naturalnie, Piel-
grzymka, czyli za głosem serca, Dostąpić otrzymania białych skrzy-
deł..., Porażenie pięknem, Odlot gęsi, Niebiański ptak, orzeł; Eks-
plozja przejawu życia, Jesień w lesie. W tomiku dodano także foto-
grafie bez tytułu, niemniej piękne. Ponadto dołożono fotograficzne 
reprodukcje cudzych dzieł malarskich, np. Wojciecha Kossaka (1856-
1842) – Koń siwek.
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    Część tytułów fotografii staje się niejako „surrealistyczna”, bowiem 
odnosi się do znaczeń nadanych nienaturalnie obiektom naturalnym, 
np. poszczególnym kształtom chmur (Dostąpić otrzymania białych 
skrzydeł..., Anioł na niebiosach, Brama; Niebiański ptak, orzeł) lub za-
chodzącemu słońcu (Magia kolorystyki i tonacji barw światła życia, 
Porażenie pięknem) albo roślinom, np. kwitnącym kasztanom (Eks-
plozja przejawu życia). Fotografia pt. Symbol przymierza nawiązuje do 
Biblii, ukazując tęczę, czyli przypominając przymierze Boga z Noem      
w tym znaku wielobarwnego łuku na niebiosach.

    3. Malarstwo i grafika

   Inne oblicze Huberta Krawczaka to jego próby malarskie i graficzne 
(rysunkowe). W twórczości malarskiej (np. w technice oleju lub akry-
lu) i graficznej (rysunki) autor ten ukazuje świat przedstawiony, ludz-
ki („portrety” lub sceny rodzajowe) albo Boski (obrazy Chrystusa). 
Moim zdaniem, inspiruje się przy tym tzw. ‘koloryzmem’, czyli spóź-
nionym kierunkiem w malarstwie polskim w XX w., będącym nawią-
zaniem do impresjonizmu i postimpresjonizmu w XIX w. na Zacho-
dzie. Z pewnością te próby uchwycenia świata pędzlem lub ołówkiem 
stanowią odrębną drogę dla przeżycia i poznania rzeczywistości stwo-
rzonej „na obraz i podobieństwo” Boże. Koloryzm sprzyja radosne-
mu odczuwaniu świata w twórczości przez pryzmat barw, a nie – linii. 
   Oto tytuły własnych prac malarskich Huberta Krawczaka, repro-
dukowane kolejno w tym oto tu tomiku pt. Wiersze i obrazy ducho-
we (Lubliniec 2016): Błogosławiony papież Jan Paweł II, Serce Jezu-
sa pełne miłosierdzia, Matka Boża, Młyn nad rozlewiskiem, Spłoszo-
ne konie, Szkuner na pełnym morzu, Jezus na obłokach, Dziewczyna                                                                                                                               
z koniem, Róże [I], Róże [II], Plaża morska, Mercedes 500, Zamek 
Neuschwanstein, Pejzaż górski zimą. 
     Dwa pejzaże: Zamek Neuschwanstein oraz Pejzaż górski zimą spra-
wiają wrażenie baśniowości, bajkowości poprzez wykreowany kolo-
rem klimat i nastrój obrazów. Podobnie odrealniony jest także widok 
czerwonego samochodu marki Mercedes 500.  
     Pamiętać należy przy tym, że tytuł jeszcze nie stanowi o jakości
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obrazu, ale dobre wykonanie dzieła przez malarza. Z pewnością niektó-
re prace Huberta Krawczaka zasługują na baczniejszą uwagę wydaw-
ców, można by jego talent wykorzystać na niwie ilustratorstwa ksią-
żek dla dzieci i młodzieży, co jest trudną sztuką i wymaga specyficz-
nej wrażliwości na świat dziecka i jego dziewiczej jeszcze wyobraźni.
     Na koniec podaję tytuły dwóch prac graficznych pomieszczonych   
w tomiku: 1) Szkic św. Rodziny (wykonany przez Autora dla znajome-
go rzeźbiarza), 2) Wizerunek Chrystusa. Pierwsza praca Autora wyko-
nana techniką mieszaną. Owe szare, czarno-szare kreski jawią się jako 
surowe, ascetyczne na tle różnobarwnego malarstwa, ale to specyfika 
wyrazu grafiki, np. ołówka czy tp. Linearyzm bywa tu swoistym kon-
trapunktem dla koloryzmu dzieł Huberta Krawczaka.
    Wiersze, fotografie, malarstwo i grafiki – oto tu zaprezentowane 
cztery domeny twórczości, a w zasadzie ekspresji twórczej, do któ-
rej każdy człowiek ma prawo, także Hubert Krawczak, niezależnie od 
tego, czy się to komuś podoba, czy nie.
    Czytelnikom tu zgromadzonych tekstów i „widzom”, a raczej od-
biorcom dzieł obrazowych tu reprodukowanych, należy się życzliwa 
zachęta do pochylenia się nad debiutanckim tomikiem wierszowo-fo-
tograficzno-malarsko-graficznym człowieka, który jako autor może 
wszak zawsze w przyszłości rozwinąć swoje różnorodne talenty i za-
chwycić. Tylko, jak wiadomo, w szczególności każdy twórca wie za-
pewne o tym bardzo dobrze, sztuka wymaga wiele pracy i samozapar-
cia, a czas biegnie nieubłaganie i tylko w jedną stronę, pozostawiając 
nam coraz mniej otwartych możliwości na przyszłość i coraz dłuższą, 
zamkniętą już historię osobistą za nami. Jedną z takich ludzkich histo-
rii osobistych próbował „zapisać”, namalować, naszkicować i sfoto-
grafować w swoim tomiku debiutanckim – Hubert Krawczak.
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