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Posłowie:
Młodzież polska pisze prozę o Bogu i człowieku

   Jury pierwszej edycji Konkursu Prozatorskiego im. Fiodora Do-
stojewskiego dla młodzieży zorganizowanego przez lublinieckie 
Wydawnictwo im. Macieja Apostoła zdecydowało już, kto zostanie 
nagrodzony lub wyróżniony. Pisząc to posłowie do pokłosia konkur-
su, cieszę się znalazł się pewien dobry człowiek (Krzysztof z Irlan-
dii), zafascynowany prozą rosyjskiego pisarza F. Dostojewskiego na 
tyle silnie, że postanowił fundować nagrody i druk książek-pokłosi
kolejnych edycji konkursu.
   Należy podziękować także red. Edwardowi Przebieraczowi, że 
podjął się cyklicznego prowadzenia spraw konkursowych i publikacji 
książek zawierających owoce twórczości młodych ludzi zmagających 
się z trudną dla nich tematyką religijną – prozą traktującą o ducho-
wości, Bogu i człowieku. Jako autor regulaminu konkursu i wspie-
rający pomysł od początku także mogę mieć satysfakcję, że rzecz 
doszła do skutku i zaowocowała ciekawymi propozycjami tekstów. 
Autorski odzew – jak na pierwszy raz – całkiem dobry. Następne 
edycje, do których już teraz zapraszamy, będą, mam nadzieję, na 
pewno bogatsze ilościowo i jakościowo w autorskie teksty młodych
twórców prozy.
   Radość tym większa, że konkurs dla młodych prozaików im. F. 
Dostojewskiego pomyślany został jako cykliczny, a nie jednorazowy. 
Cieszy mnie to, że skierowany jest do grupy młodzieży, stawiającej 
swoje pierwsze kroki w pisarstwie w trudnym wieku „burzy i na-
poru”. Okres młodzieńczy (panieński) to czas niezwykle ważny dla 
kształtowania się osobowości, kiedy u każdego zaczyna zmieniać 
się obraz świata, a nawet kiedy młody człowiek buntuje się przeciw 
kulturze, która go otacza.
   Teksty zgromadzone w niniejszym zbiorku do jakiegoś stopnia 
odzwierciedlają wewnętrzne, religijne rozterki, zmagania i niepokoje 
młodych ludzi o ich własną tożsamość w trudnych czasach, ukazują 
ich poszukiwania, pytania, wątpliwości duchowe w kontekście ich
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własnego świata wartości, ich realnego życia tu i teraz. Młodzi 
w okresie młodzieńczego idealizmu (o którym pisał prof. Stefan 
Szuman), szukają piękna, dobra, prawdy, miłości, wolności i spra-
wiedliwości. Wszak Piękno, Dobro i Prawda, Miłość, Wolność                     
i Sprawiedliwość – to imiona Boga, a Bóg Jest Obecny w naszej 
rzeczywistości, w której toczy się ustawiczna walka Dobra ze złem, 
Piękna z ohydą, Prawdy z kłamstwem, Miłości z nienawiścią, Wol-
ności ze zniewoleniem, wiekuistej Sprawiedliwości z niesprawiedli-
wymi rządami doczesnymi.
   Cieszy fakt, że młodzież podejmuje się opisu swojego własnego 
świata, zwłaszcza relacji Bóg-człowiek, relacji człowiek-człowiek
w obliczu Najwyższego. Na pewno samo sięgnięcie po pióro (czy 
klawiaturę), aby utrwalić siebie w twórczości jest wartościowsze, niż 
bierne ślęczenie przed telewizorem czy komputerem.
   Oto wybrane przez Andrzeja Chodackiego, przewodniczącego jury, 
charakterystyczne cytaty z prac młodych prozaików biorących udział 
w konkursie. 
   Andrzej Chodacki napisał o tekście Pauliny Rudel: „Piękne, doj-
rzałe opowiadanie. Spotkanie z Bogiem wprawdzie tylko na krótką 
chwilę modlitwy, ale czy życie profesora, który otworzył zalęknione 
serce sieroty na drugiego człowieka nie jest swoistą modlitwą? (...) 
Tyle pięknych sformułowań w jednym tekście, aż zapiera dech, jaki 
talent drzemie w Autorce, co jeszcze mogłaby tak pięknie opowie-
dzieć? (...) Jeszcze o niej usłyszymy”.
   Na temat utworu autorstwa Olgi Wojciechowskiej tenże juror wy-
raził się następująco:
   „Opowiadanie ciekawe. Oczekiwanie Słowa na odkrycie przez 
chłopca. Ujawnienie Słowa przez jego bezradność, agresję. Powolne 
rozlewanie się Słowa, które jak balsam goi rany zadane osamot-
nieniem. Treści wpajane przez umierającą matkę nie przepadły, ale 
czekały na odkurzenie. Potrzeba bliskości odnaleziona w kontakcie 
ze Słowem. Czy to ważne, czy był to sen, czy jawa. Doświadczenie 
Boga pozostaje najważniejszym naszym doświadczeniem na całe 
życie”.
   A. Chodacki określił utwór Marcina Fojkisa takimi oto słowy:
   „Mojżeszowe odnalezienie Boga. Za nim faraon, przed nim morze. 
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Teraz tylko Bóg może go uratować. Ogólnie niezła opowieść, prze-
stroga dla innych (...). Pozytywnie zwraca uwagę: »Moim zdaniem, 
Bóg istnieje także na Ziemi, w sercach dobrych ludzi«”.
   Wspomniany juror stwierdził na temat tekstu Margity Filipek, 
co następuje: „Autorka, nagradzana w kilku konkursach literackich,     
w krótkiej formie przedstawiła spotkanie z Bogiem. Jej spotkanie      
z Jezusem poprzedzone jałowym poszukiwaniem, daje nam nadzie-
ję, że gdzieś tam, w którymś barze, na którejś ulicy zobaczymy Go 
sami. Może nawet wcześniej, niż na końcu czasów. Może nawet 
wcześniej, niż wśród zawieruchy życia, burzącej wszystko dookoła. 
Jak do Eliasza, w łagodnym powiewie wiatru przyszedł Bóg. Utwór 
piękny (...)”.
   I dalej, o utworze Adriany Durczok wyraził się następująco: 
„Dobry tekst, dojrzały, szczery. Bardzo pięknie pokazana jest zależ-
ność pomiędzy wychowaniem, a późniejszym patrzeniem na sprawy 
wiary, która okazuje się (w kolejności zaraz za łaską Boga) sprawą 
fundamentalną. Rola ojca w rodzinie – jej filaru i matki – powier-
niczki miłości. Kolejna sprawa, zachowanie spójności w rodzinie 
wielodzietnej. I to co najważniejsze, pragnienie oglądania Boga. To 
pragnienie zapisane już w naszej duszy, która kiedyś widziała już 
Boga, spoczywając na Jego opatrznościowej dłoni i teraz tęskni za 
Nim nieustannie. List św. Pawła dobrze włączony do treści”.
   A. Chodacki twierdził o pracy Marii Bułkowskiej: „Zwraca uwagę 
pozytywnie: »Tajemnice niech zostaną tajemnicami a ludzie niech   
w końcu będą ludźmi«, »Sama myśl, że Bóg jest tuż obok mnie do-
daje otuchy«. Oby autorka zawsze czuła przy sobie obecność Boga”. 
Niepokój jurora wzbudziło jednak następujące stwierdzenie autorki: 
„I nieważne [?] staje się to, czy Bóg istnieje, lecz to, w co wierzymy” 
(Maria Bułkowska). Czy rzeczywiście istnienie Boga jest nieważne?
   Juror ów napisał na temat tekstu Adriany Denys takie oto słowa: 
„»On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz, nie powi-
nien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej 
miłości«. (...) Zwracają uwagę ładne stwierdzenia: »Paradoksalnie 
zwątpienie Tomasza staje się wzmocnieniem i dowodem na zmar-
twychwstanie. Uczeń Chrystusa dowiódł prawdziwości objawionej 
religii«, »Z czasem konieczność dawania sygnałów o swej radości

83



postronnym słabnie, a rośnie potrzeba pielęgnowania tego uczucia 
przede wszystkim w sobie. Związek coraz mniej rzuca się   w oczy, 
lecz jego siła nie gaśnie. Rodzi się miłość dojrzała, najpiękniejsza. 
Bardzo piękne zapożyczenia z Różewicza. Dużo przykładów, cyta-
tów z Pisma Świętego, ogólnie nieźle”.
   Niektórzy z młodych mają już wyrobiony jakiś warsztat literacki, 
inni się go dopiero uczą. Można by tu podsunąć młodym piszącym 
pewną lekturę „warsztatową” (‘formalną’) do wyboru dla przyszłych 
prozaików i prozaiczek polskich: Jak napisać powieść Nigela Wattsa 
(1998), Jak napisać świetną powieść Alberta Zuckermana (2000), 
Warsztat pisarza. Jak pisać, żeby publikować Dwighta V. Swaina 
(2010), Sztuka pisania Andrzeja Wiszniewskiego (2003), Sztuka
pisania. Poznaj tajniki najpopularniejszych form pisarskich czyli 
jak pisać, aby ludzie chcieli to czytać? Wiktorii Nester (2008), Jak 
pisać dobrą poezję Matthew Sweeney’a i Johna Hartleya Williamsa 
(1999), Na początku było słowo czyli jak pisać współczesne książki    
i nie dać się pozwać – inny tytuł: Jak pisać książki i (nie) dać się po-
zwać. Traktat o sztuce dobierania słów w opisywaniu rzeczywistości 
autorstwa Rafała Pieji (2011), Jak pisać i interpretować – esej Wilgi
Herman (2003).
   Elementarne podstawy pisania wypracowań, esejów można znaleźć 
w następujących książkach: Jak napisać wypracowanie? Wacława 
Pawlika (2007), Jak pisać? Michała Kuziaka i Sławomira Rzepczyń-
skiego (2002, 2008), Jak pisać na szóstkę. Poradnik dla gimnazja-
listy i licealisty Ewy Biernackiej i Wilgi Herman (1999), Jak pisać 
wypracowania. Dla gimnazjalistów Ewy Biernackiej i Wilgi Herman 
(2006), Jak pisać wypracowania. Vademecum gimnazjalisty Ewy 
Biernackiej i Wilgi Herman (2000, 2001), Jak pisać wypracowania. 
Vademecum licealisty Ewy Biernackiej (2002), Jak pisać wypraco-
wania z języka polskiego? Ćwiczenia redakcyjno-kompozycyjne.
Plany trójdzielne oprac. Eugeniusza Dratwy (1998), Poradnik z ćwi-
czeniami dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Jak pisać wypraco-
wania z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie 
fragmentów tekstów z liryki, epiki i dramatu? Wandy Szymańskiej 
(2013), Sztuka pisania wypracowań. Poradnik nie tylko dla maturzy-
stów Jana Andrzeja Fręsia (2003), Sztuka pisania wypracowań – 
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rozprawka. Poradnik z ćwiczeniami dla uczniów Małgorzaty Iwano-
wicz (2002). Chodzi tu o wskazówki formalne, a nie o treść pisanych
przez młodzież tekstów. Warsztat formalny każdy twórca powinien 
sobie wypracować sam, indywidualnie, korzystając z dorobku mi-
strzów, czytając arcydzieła, ale nie plagiatując ich. Poradniki są tylko 
pomocą dodatkową dla adeptów pióra. Każdy jest ‘kowalem’ własne-
go pisarstwa.
   Aby dobrze pisać, trzeba wpierw dużo czytać dobrych książek           
i wytrwale pracować nad własnym pisaniem. Sztuka pisania jest 
także sztuką skreślania. Młodzi twórcy mogą nas jeszcze zaskoczyć 
w przyszłości, pisząc coraz lepsze teksty, tylko powinni się wpierw 
nauczyć dobrze pisać.
   W polskiej prozie czas na nowych Sienkiewiczów, Reymontów, na 
nowe Kossak-Szczuckie i Dąbrowskie. Młodzi są naszą nadzieją, że 
naród duchowo nie zaginie. Ich pozytywne teksty o Bogu i rodzinie 
dobrze świadczą o rozeznaniu sytuacji. 
   Może z grona uczestników konkursu z czasem wyrośnie kilku no-
wych prozaików polskich i nowe polskie prozaiczki? 
   Młodzież polska pisze prozę o Bogu i człowieku, portretując siebie 
i własną społeczność oraz kulturę, w jakiej wyrastają. Można mieć 
nadzieję, że korzenie oryginalnego pisarstwa młodych będą czyste, 
zdrowie i nieskażone, a ich duchowość wybitnie polska, patriotyczna 
i głęboko katolicka, a ich warsztat literacki – bez zarzutu i zachwyca-
jący doskonałością formy, jak u F. Dostojewskiego. 
   Póki co – czekamy na nowe, coraz to lepsze propozycje utworów
prozatorskich do kolejnych edycji konkursu.

dr Marek Mariusz Tytko

Kraków

Święto Objawienia Pańskiego (Epifanii), 6 stycznia 2014 r.
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