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Wiesław Myśliwski z rodzicami (około 1941 r.) 

Ja kocham pamięć. Tych ludzi, którzy żyją w mojej pamięci. Świa t, 
który umarł, nadal darzę takimi samymi uczuciami, jak wtedy, gdy istniał. 
A może i większymi. Mógłbym powiedzieć, że najbardziej kocham to, 
co umarło. I na żywych, których kocham, też patrzę z tej perspektywy. 

IW. Myśliwski, Gazeta Wyborcza, 21.10.19f!n.I 

Ten mały, chuderlawy człowieczek na fotografii, o wytrzeszczonych 

oczach, w gabardynowym. jakby za dużym płaszczu i przygnieciony 

jakby za dużym kapeluszem - to mój ojciec. Obok niego, w granatowym 
marynarskim ubranku z krótkimi majtkami, w marynarskiej białej czapce 

na głowie, w sandałkach i podkolanówkach - to ja. (. . .) 

Trzymamy się za ręce i patrzymy gdzieś w przestrzeń, przed siebie. 

Ojciec tymi swoimi wytrzeszczonymi oczyma, ja wzrokiem skrzywionym 
przed słońcem. Te jego oczy są najwyraźniejsze w ca/ej fotografii, one 

;edne wydobywają się z jej szarości. Wydaje się, że całe światło słońca 

tylko w nich się skupiło, przywracając im ich naturalny kolor, nie liściom, 

nie niebu, tylko tym wytrzeszczonym oczom ojca. Ale jakiego właściwie 

są koloru, piwne, niebieskie, czarne? Może gdyby patrzyły beztrosko, 
ze znużeniem czy uśmiechem, łatwiej byłoby powiedzieć, (. . .) 

Nie mam jednak pewności, czy te oczy ojca tak naprawdę patrzą. 

Gdyby nie to letnie słońce rozświetlone wokół nas, można by powiedzieć, 

że błagają o jasność w dookolnej ciemności. Lub może w jasności tego 
słońca, przenosząc wzrok poza widnokrąg, ujrzały nagle coś, co tylko 

w jakimś nadwidzeniu bywa dostępne ludzkim oczom, a w co nie chcą 

przerażone uwierzyć. I tak to fotograf utrwali/. (. „) 

Zwykle miał ojciec oczy łagodne, które patrzyły z jakimś wyrozu
miałym smutkiem, ukrytym gdzieś głęboko, na dnie, lecz zarazem tak 

wyraźnym, że zapamiętywało się bardziej ten ich smutek niż ich kolor. 
I kiedy nawet się uśmiechnął, ten smutek nie opuszczał jego oczu. (. . .) 

A może wszyscy dorośli mieli wtedy takie oczy, lecz póki żyli, nie 

widać tego by/o, wychodzi to dopiero na fotografiach z tamtych lat, kiedy 

fotografie, zmęczone już długością pamięci, wyblakły, zszarzały. 

IW. Myśliwski, Widnokrąg! 
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I 

Chłopiec 
„ w granatowym marynarskim ubranku" 

Stara fotografia. Zatrzymana w kadrze chwila, która się już nie powtórzy. 
Fragment czegoś , co odeszło bezpowrotnie . 

Fotografie są dowodem na to , jak nieubłagany jest czas, pobudzają naszą 
pam i ęć odtwarzając to co było przedtem, ale i potem. Boleśnie uświadamiają, 
jak mało pozostaje po tym co minione. 

Fotografia otwiera i kończy powieść Wiesława Myśliwskiego. Utrwalony na 
kliszy wizerunek dwóch pokoleń - ojciec i syn Zmieniają się tylko role bohate
rów. Na pierwszej Piotr jest synem, na ostatniej - ojcem Pawia. 

Te dwie fotografie wyznaczają ramy czasowe Widnokręgu. Między nimi roz
postarte jest życ i e bohatera. Z tysięcy przeżytych dni, z powolnego, codzien
nego przekształcania się chłopca „w granatowym marynarskim ubranku" w ojca 
roześmianego malca - pozostały tylko dwa utrwalone momenty. I pamięć . Pa
mięć , która może ożyć tylko dzięki słowu . Tak więc aby zrozumieć siebie, swoje 
miejsce w świec i e i życiu , Piotr musi to życie opowiedzieć przyglądając mu się 
z różnych punktów i poprzez osoby, z którymi się stykał. 

„Bez słów nic si ę nie wie o sobie - zauważa - stowa przecież rosną w czło
wieku razem z nim. Wytap i ają się jak z rudy z jego trosk , cierpień i łez . Nikt nie 
otrzymuje ich w darze tylko dlatego, że się urodził , gdzie, kiedy . Ceną słów jest 
nasz los". 

Jego wyprawa w poszu kiwaniu minionego czasu przypomina retrospek
tywny fi lm , zmontowany z wiel u sekwencji , których kolejność zależy od swo
bodnych skojarzeń bohatera. Krążąc wokół wydarzeń z przeszłości jedne 
uwypukla bardziej. powracając do nich kilkakrotnie , inne tylko zaznacza. Stąd 
niektóre wątki są niedokończone a sprawy niedopowiedziane. 

Podczas swej wędrówki w czasie odkrywa, że pewne słowa i zdarzenia 
odnajdują swój sens dopiero po latach w pamięci dojrzałego już człowieka, że 
na tym polega ironia losu , iż doceniamy ich wartość wtedy, gdy należą już do 
przeszłośc i. 

Uwagę bohatera przykuwają sprawy codzienne, zwykłe, na pozór banalne, 
ale dla niego niezwykle istotne . Scalone pamięcią zyskują uniwersalność i ukła
dają się we wspaniałą przypowieść o człowieku i jego potrzebie odnalezienia 
sensu życia na widnokręgu świata. 

Tytułowy widnokrąg pojawia się w powieści kilkanaście razy w różnych 
kontekstach i znaczeniach. Można go uznać za metaforę ludzkiego losu, za 
znamienną granicę świata , który człowiek poznaje i uznaje za swój, jest to 
wreszcie cala przestrzeń wewnętr .zna człowieka, na którą składają się doświad
czenia, ludzie, rzeczy, zdarzenia. 

To także linia, po której posuwa się narrator w czasie swojej wędrówki , który 
tak jak Kaziuń chce z góry, z lini i widnokręgu przyjrzeć się wszystkiemu, sam 
będąc niewidzialnym dla innych. „Tego co ty widzisz - mówi do Piotra nauczy
ciel - nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej". 

Stale obecnym tłem przedstawionych w powieści zdarzeń i_ wypadków jest 
Historia. Obecna przez caty czas , ale jakby na drugim planie codziennego 
życia , warunkując w znaczący sposób losy posz_czególnych postaci. „'. rzez 
dziesiątki lat czytelnicy (a także krytycy) domagali się od p1~arzy prawdomownej 
opowieści o powojennej Polsce: oto ona" - napi_sal Jan Bl_onsk1. 

Swoją powieść o „dojrzewaniu do życia" 1 doroslosc1 autor zadedykował 
synowi Grzegorzowi . Bo też Widnokrąg jest utworem bardzo _osobistym , pełnym 
subiektywnego widzenia i postrzegania świata . Odnajdujemy w nim wiele 
wątków biograficznych i miejsc geograficznie _ usytuowanych w przes_trze~.1 
rodzinnej ziemi autora. Nie jest to jednak autob1ograf1a. Realna rzeczyw1 stosc 
została tu w kreacyjny sposób przetworzona. .. . . . 

Pierwowzór traktuję wyłącznie jako materiał do kompozycji - mow1 Wiesław 
MyŚliwski - tak poszerzam ten materiał, że pierwowzór istnieje zredukowany 
jako impuls twórczy" . 

Powieść liczy ponad 600 stron , w ograniczonej czasową ramą spektaklu 
adaptacji nie sposób pomieścić i przekazać wszystkich jej _wątków_. . . . . 

Celem adaptacji jest uchwycenie istoty tej niezwyklej pow1esc1, jej poetyki 

i nastroju. 
Czy to się udało? Ocena należy do Państwa . • 

- Tylko przez opowieść o włas
nym życiu możliwa jest opowieść 
o świecie. Świat naprawdę dotkliwy, 
przeżywany- jest tylko w nas. Poza 
nami świat jest encyklopedią, pod
ręcznikiem, niczym więcej. I także 
jedynie sami w sobie możemy pytać 
o sens życia . Nie życia czy świata 
w ogóle, bo choćby wszyscy wokół 
zaklinali, że świat i życie mają sens, 
dla każdego człowieka istotne jest 
znalezienie swojego jednostkowe
go sensu. 

IW. Myśliwski, Więź. nr 11 , 2006 r.I 

a.n. 
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Wiesław Myśliwski z synem Grzegorzem (1990 r.) 

Dla mnie bardzo istotną rzeczą, którą chciałem pokazać w „ Widno
kręgu", jest to, że is tnienie każdego człowieka j est rozpięte między ojcem 
a synem(. . .). Nasze życie to są właściwie trzy role, które każdy z nas peł
ni. Najpierw jesteśmy synem z ojcem, potem ojcem wobec syna, a w koń
cu ta rola przechodzi na nas, jesteśmy między j ednym a drugim. To jest 
dotkliwość całego naszego istnienia. 

IW. Myśliwski, Przekró1; nr 44, 1998 r.! 

N asze życie i tak do końca 
pozostanie dla nas tajemnicą. 

W. Myśliwski 

„Kola są w istocie nieruchome. Od was za leży ich ruch". To końcowa kwestia 
ze sztuki Evana MacColl 'a. 

Jest rok 1955. Na afiszu Teatru im. J. Osterwy w Lublinie Kandyda, Fircyk 
w zalotach, Pan Damazy, Mazepa. 

1 maja odbywa się premiera współczesnej sztuki angielskiego pisarza Za
trzymać pociąg w reżyserii Jana Maciejowskiego, która wzbudza olbrzymie za
interesowanie pub l iczności . Spektakl staje się przedmiotem towarzyskich dys
kusji . O teatrze „jest głośno" w mieście. Panie wzdychają do „boskiego Mikul
skiego", panowie zaś dz ie l ą swoją uwagę między Irenę Miszke , Zofię Stefańską 

i Halinę Ziółkowską 

Sztandar Ludu ogłasza na swoich łamach publiczną dyskusję na temat spek
taklu. Zainteresowanie tematem przechodzi wszelkie oczekiwan ia redakcji. 

Ostatnie głosy w d~skusji 

» • • • Pociąg na pewno będzie zatrzymany " 

Dyskusja nad przedstawieniem „Zatrzymać pociąg " (tytuł oryginału 
„ Podróżni") wywołała duże zainteresowanie naszych czytelników. Wy
powiedzi napływają wciąż jeszcze mimo że termin wyznaczony przez 
redakcję już minął. Nie mogąc poświęcić tyle miejsca w gazecie, aby 
wszystkie listy czytelników związane z tym ciekawym przedstawieniem 
wydrukować zamieszczamy dziś niektóre wypowiedzi tylko we frag
mentach, wnoszących do opublikowanych już głosów dyskusyjnych 
jakiś nowy element. nie poruszony dotychczas przez innych czytelni
ków. (. . .) 

A oto wyjątki ze spostrzeżeń ob. W. Myśliwskiego: 
„MacColl chce przede wszystkim przedstawić niezindywidualizowane 

sytuacje czy autentyczność psychologiczną postaci , lecz problem, syn
tezę h istoryczną, na korzyść której stosuje skróty psychiczne, arealis
tyczne uproszczenia, rezygnując z postaci na korzyść typów pewnych 
postaw życiowych. 

Podobną funkcją obdarzył autor „Glos ostrz gawczy", który iest wyra
zem sumienia uczciwych ludzi, a więc syntezą poglądów tej częśc i ludz
kości która pragnie pokoju. Jest to element arealistyczny, symboliczny 
lecz syntetyzujący zarazem środek wyrazu artystycznego. Inna rzecz, 
iż „Głos ostrzegawczy" nie pełni w ukazaniu problemu walki o pokój innej 
funkcji aniże l i np. postać Katherine czy Mehringa, którzy też reprezen tują 
postawę uczciwych ludzi w zagadnieniu „zatrzymania poc i ągu " . Jest tyl
ko dublowaniem problemu ich postawy, który aż nadto jasno wynika z sa
mej akcji, jest tylko uogóln iającym komentarzem i tak ogólnej, synte-
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tyczn,;j sytuacji pasażerów pociągu - pełni więc funkcję ,,łopatologicz
nego , zbytecznego podkreślnika. 

KHka słów należy się tu głównej postaci utworu , Mehringowi, którego 
funkCJa, ~olega n_a wyciągnięciu ?statecznych wniosków z szeregu 
zdarzen 1 na ich h1st~ry?znym wyjasn1eniu, uzasadnieniu, postaci, która 
b~dz1 szereg zastrzezen_. Partyjnym obowiązkiem Mehringa jest nie tylko 
usw1adamianie. otoczeni~, ale również zakonspirowanie się przed wro
giem .. J~go zyc1e komuni,sty nalezy do partii, do mas i dlatego Mehring 
mus_1 zyc, by zatrzymyw~c nadal p?ciągi pędzące do wojny, gdyż to przy
niesie konkretne korzysc1 ludzkosci, a tymczasem MacColl wyposaża 
swego boha~era w bez?~o?ny 1 patetyczny heroizm wobec Stevensa czy 
Eckerta, k_a~e mu weJ?C _sw1_ad_om1_e 1 niepotrzebnie w „paszczę lwa". 
Mehnng g1n1e. _Scena sm1erc1 n1em1eck1ego komunisty ma melodrama
tyczne zabarw1en1e, a postaci tej narzuca cechy bohatera romantycz
nego. Mrongow1us w_ roli Mehnnga nie potrafił wydobyć właściwego jej 
dynam1z~u'. wiary, Ja~a ~1ewątpllwie tkwi w człowieku przekonanym 
o slusznosc1 sprawy, ktoreJ iest szermierzem. 

O innych postaciach można powiedzieć, że stanęły na wysokości za
dania. 

Szc~ególne uznanie należy się stronie dekoracyjnej, świetlnej i mu
zycznej przedstaw1en1a lubelskiego". 

W jedn~m z n~jbliższych numerów ogłosimy listę nagród. 
Dztęku!emy rownocześnie wszystkim czytelnikom, którzy zabrali głos 

W dysk US}/. 

/Sz tandar Ludu, nr 138, 12. 06. 1955 r.I 

~to otrzymał nagrodę w dyskusji o przedstawieniu Zatrzymać 
pociąg" " 

Zgodnie z. zapowiedzią _ogłaszamy dziś listę nagród przyznanych 
przez Redakcję autorom najlepszych wypowiedzi na temat lubelskiego 
przedstawienia. 

Decyzją Komisji K~nkur_sowej I nagrodę w wysokości 250 zł przy
znano o~ .. Annie KarnmskieJ, 11 - w wysokości 150 zł ob. Januszowi Da
nielakowi 1111wwysokości1 OO zł ob. Romanowi Rosiakowi. 

P_onadto wyróżnieni zostali następujący uczestnicy dyskusji : ob. ob. 
Stan1:1aw Brodziak, Danuta Bieniaszkiewicz, Jadwiga Gorze!, Romuald 
Karas, Edward Klein, Henryk Jurzysta, Jerzy Mucha, w. Myśliwski 
S. Resch, Wacława Stec, Z. Stawecki , M. Szczepkowska, S. Szreniawski.' 

Jako nagrody wyróżnieni otrzymują książki.( ... ) 

/Sztandar Ludu, nr 140, 14.06. 1955 r./ 

Czy 23-letni wówczas student polonistyki KUL brat pod uwagę możliwość 
nap1san1a w przyszłości czegoś dla sceny? 

. Min,ęło pół wieku. Kolo czasu zatoczyło wielki krąg. Wiesław Myśliwski oce
nia dz1s spektakl zrealizowany na podstawie swojej powieści . 

Przyszły autor Widnokręgu urodził się 25 marca 1932 r. w Dwikozach kolo 
Sandomierza w domu swego dziadka Józefa Galęzy . Tu spędził wczesne dzie
ciństwo. 

W 1935 r. wyjechał wraz z rodzicami do Star chowie, gdzie ojciec Julian 
Myśliwski otrzymał posadę urzędnika w biu rze rachuby zakładów 
zbrojeniowych. Po wybuchu li wojny światowej i zajęciu Starachowic przez 
Niemców, rodzina Myśliwskich powróciła do Dwikozów. Od listopada 1939 r. 
zamieszkali znowu w domu rodziców matki. 

Na czas wojny zjechaliśmy do moich dziadków na wsi. Tą wielopoko
leniowością jakbym nasączy! się na całe życie . Zawdzięczam jej pamięć. 
Nasłuchałem się wielu opowieśc i , wspomnień , mam poczucie osadzenia 
w bogactwie ludzkim. Jeszcze pamiętam nawet jednego z pradziadków. 

Rodzina ma bardziej fundamentaln e znaczenie w planie metafizycz
nym niż w każdym innym. Jest to jednocześnie ten kawałek świata , z któ
rego nic nie jest w stanie nas wyzuć. Istnieje możliwość wyzucia nas 
z państwa, z narodu , ze społeczeństwa, ze środowiska, z wszystkich 
innych zbiorowości, ale nie z rodziny. Tylko śmierć może to uczynić, cho-
ciaż i to nie jest takie pewne. !Gazeta Wyborcza , nr245, 1997 r.I 

Ponownie zamieszkali w Starachowicach w 1941 r. Tutaj w 1942 r. urodzi 
ła się siostra pisarza Grażyna. 

Na początku 1944 r. rodzina znowu powróciła do Dwikozów. Julian Myśliw
ski otrzymał pracę w tamtejszych Za kładach Spożywczych „Spotem". 

Wtedy to Wiesław Myśliwski poznał grozę wojny. Wojska radzieckie dowo
dzone przez marszałka Koniewa zdobyły w lipcu 1944 r. przyczółek na Wiśle 
w rejonie Sandomierza. Przygotowania do przełamania silnej obrony niemiec
kiej spowodowały koncentrację wojsk radzieckich i szeroką rozbudowę zaple
cza frontu w rejonie Dwikozów. Jednostki bojowe Armii Czerwonej stacjonowa
ły tu przez sześć miesięcy. Kiedy na początku stycznia 1945 r. ruszyła nowa 
ofensywa wojsk radzieckich, położone bezpośrednio w strefie przyfrontowej 
Dwikozy znowu stanowiły wielokrotnie cel dla niemieckiej artylerii i lotnictwa. 

Z początkiem marca 1945 r. Myśliwscy wyjechali do Sandomierza. Zamiesz
kali w suterenie domu leżącego w nieistniejącej już dzisiaj dzielnicy Rybitwy. 

Życie w Rybitwach naznaczone było szybko postępującą chorobą ojca. 
3·1 lipca 1945 r. Julian Myśliwsk i z marł w sandomierskim szpitalu. 

W sierpniu owdowiała Marianna powróciła z dziećmi do rodzinnych Dwikozów. 

Prawdopodobnie moja obsesja związków pomiędzy ojcem i synem 
wyniknęla z braku ojca, który umarł , gdy miałem lat trzynaście. 

Byto to w lipcu 1945 roku , kiedy właśnie skończyła się wojna i nie 
wypadało już umierać. Ojciec dfugo ukrywał swoją chorobę, niby brał 
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Julian Myśliwski 
ojciec autora Widnokręgu 

Urodził się w Ćmielowie 15 lutego 
1897 r. Wywodził się z bogatej ro
dziny małomiasteczkowych miesz
czan , jego ojciec był właścicielem 

„Restauracji Polskiej". Ukończył gim
nazjum. Brał udział w wojnie polsko
bolszewickiej w 1920 r. Dosłużył się 
stopnia porucznika. 

Zmart31lipca1945 r. 

Marianna z Gałęzów 
matka pisarza 

Urodzila się w Dwikozach 29 grud
nia 1906 r. Była absolwentką pierw
szego Wiejskiego Uniwersytetu Orka
nowego w Szycach, prowadzonego 
przez Zofię i Ignacego Solarzów. 
Związana z przedwojennym ruchem 
ludowym pełniła fu nkcję wiceprze
wodniczącej Zarządu Powiatowego 
Związku Młodzieży Wiejskiej ,,Wici" 
w Sandomierzu. 

Zmarła 8 marca 1992 r. 

Mój ojciec był bardzo spokojny, bardzo łagodny, bardzo wyrozu
miały, był bardzo dobrym człowiekiem. Mężczyzną delikatnym, czułym, 
małomównym. Po prostu wspaniałym. 

(. . .)z ojcem przebywałem więcej niż z matką. To matka była osobą 
impulsywną , energiczną , natomiast ojciec działał zawsze jak balsam. 
Nigdy nie widziałem go zdenerwowanego. był pogodny. Sprawiał na 
mnie wrażenie człowieka, który w gruncie rzeczy wszystko już przeżył. 
Jest przy tym osobą dla mnie tajemniczą i dla matki też taki był. Oo dnia 
dzisiejszego noszę w sobie przekonanie o jakichś tajemnicach jego 
życia, które ukrywał. Kiedy po śmierci matki przywiozłem resztki doku
mentów z domu, siedziałem nad nimi, próbując zrekonstruować jakiś 
kawałek jego życiorysu, ale wszystko nie chciało się złożyć w całość. Stal 
się przez to dla mnie kimś ciekawszym, bogatszym, bardziej niż, gdybym 
wiedział o nim wszystko. Toteż wrósł jak udręka w cale moje życie. 

IW. Myśliwski, Gazeta Wyborcza. 20.10. 1997 r.I 

jakieś kropelki, ale właściwie porządnie s ię ni~ leczył. Mat_ka , zajmująca 
si ę po prostu domem, została całkowic ie bez srodkow do zycm, ze mną, 
trzynastolatkiem, i z moją trzy letnią siostrą. Było nam bardzo c1ęzko. 

/Gazeta Wyborcza , 20.10.1997 r.! 

Od września 1945 r. Wiesław Myśliwski uczęszczał do siódmej klasy szkoły 
w Dwikozach, a w rok później został przyjęty do drugiej klasy gimnazjum w San
domierzu. Przez wszystkie lata nauki dojeżdżał do miasta z rodzinnej wsi. W gim
nazjum wyróżniał się przede wszystkim w przedmiotach ści słych . Był zapalonym 
miłośni k iem szachów. Poznaltu także swoją przyszłą żonę Wacławę Stec. 

W 1951 r. zdał maturę i postanowił studiować budowę okrętów na Politech
nice Gdańskiej. Mimo pomyślnie zdanych egzaminów nie został przyjęty „z bra-
ku miejsc". Jednak kryły się za tym zupełnie inne powody. . 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum Wiesław Myśliwski został usunięty 
z szeregów ZMP za publiczną krytykę metod działania szkolnej organizacji. 
Znaczący był również fakt, że jego zmarły ojciec był weteranem WOJny polsko
rosyjskiej i przedwojennym oficerem. 

( ... )więc wróciłem do Dwikozów, mojej wsi rodzinnej niedaleko San
domierza i postanowiłem jąć się pracy zarobkowej, bo matce , po przed
wczesnej śm ierci ojca w roku 1945, było bardzo ciężko. Na polonistykę 
namówiła mnie Wacława, moja ówczesna dziewczyna, a obecna zona. 
Zakochaliśmy się w sobie , kiedy ja miałem siedemnaście lat , a ona 
szesnaście. Studiowałem tę polonistykę na lubelskim KUL-u, choc1az 
potężnie mnie ona nudzi/a. Chodz iłem dużo do kina, ~rałem w karty, 
l ub i łem się bawić, egzaminy, owszem, zaliczałem. Chocby ze względu 
na dziewczynę , zapaloną polonistkę . 

/Gazeta Wyborcza, 20.10. 1997 r./ 

Nasz rocznik - wspomina Tadeusz Klak - był chyba w całej historii 
polonistyki na KUL najliczniejszy. Na pierwszym roku znalazło się_ ponad 
300 osób. Przyjmowano oczywiście tych, którzy od razu wyb1eral1 się na 
uczelnię, jak również i takich, którzy z rozmaitych powodów mieli na 
państwowe uczelnie zamkniętą drogę , bądź już wcześniej zostali tam 
odrzuceni. 

Kiedy myślę o Wiesławie z tamtych lat , widzę go zawsze w towarzy
stwie Wacławy. On - zwykle skupiony i poważny, ona na ogół skłonna do 
delikatnego uśmiechu. Studenckich małżeństw w tamtych latach prawie 
się nie spotykało, ale „pary" nie były czymś wyjątkowym. _Jedne utrzy
mywały się do końca studiów i dłużej, inne się rozpadały 1 powstawały 
nowe konfiguracje. Wiesław i Wacka byli na uczelni stale razem, na ulicy 
chodzili pod rękę - taki wówczas panował styl. A byli parą wyjątkowo 
dobraną( ... ). 
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Pisarz w' ku 1935. 
Dom rodzmny w Dwikozach. 

Dwikozy - mój skrawek nieba i ziemi, ale także mój wielki świat 
z któr~go wciąż płyną ożywcze soki w moją pamięć, w moją wyobraźnię'. 
wmo;ąkrew. 

. Stąd się wziąłem i tu zawsze jestem, nawet kiedy jestem gdzie 
mdz1e;. 

IW. Myśliwski, spotkanie autorskie w Dwikozach, 19.07.1997 r./ 

- Wszystko, co napisałem do tej pory, wzięło się z tej ziemi. Moja wy
obrat nia nie jest w stanie żyć poza Dwikozami. Nie jest w stanie opuścić 
te; wsi. Tylko na tym małym kawa/ku ma się poczucie jakiejś wszech
mocy. Ma się poczucie, że jest się wolnym. 

IW. Myśliwski, Gazeta Wyborcza, 7-8.11. 1997 r.I 

Póki jeszcze żyli dziadkowie i wszyscy mieszkali razem w starym 
domu, a czas, jaki upłynął od lat, gdy pasałem krowy, dawał się jeszcze 
spiąć klamrą, a nawet zawiązać na liryczną kokardę , odwiedzałem ich 
dosyć często. Nie mówiąc już po śmierci ojca, ale kiedy do gimnazjum 
chodziłem i później, gdy na studia wyjechałem, i zaraz po studiach , 
i z Anną kiedyś, jako jeszcze narzeczoną . W każdym razie długo nie 
moglem się wyzwolić z tego dziecinnego związku z nimi , który był jakimś 
rodzajem wierności , nieuświadomion ej jeszcze , a więc niewybranej, lecz 
z samej niejako natury obowiązującej. Taka wierność, czy też tylko 
możliwość wierności , niezale żn ie od wszystkiego zapewnia nie tylko 
poczucie bezpieczeństwa, określa także miejsce w nieprzeczuwanej 
jeszcze przestrzeni twojego widnokręgu , tym samym staj ąc s ię znakiem 
twojego przeznaczenia. I nieważne, czy jest to jedynie złudzenie . W koń
cu wszystkie uczucia i wszystkie myś li prowadzą do złudzeń.( .. . ) 

I chyba tak naprawdę to dopiero ze śmiercią wujka Władka zrozu
miałem, że właściwie to nigdy nie opuściłem tego miejsca. Bo choć to ich 
groby, to mój znak, gdzie jestem. A kto wie nawet, czy to nie tu jest środek 
mojego widnokręgu , bo jedynie tu jestem w stan ie doznawać tej bolesnej 
dotkliwości , jak umieram za nimi i ja, a nie tylko świat dookoła mnie. I to 
tak zwyczajnie , pospolicie, że ta dotk liwość przeradza się w zachwyt , 
jakbym oto stal twarzą w twarz przed n ajwznioślejszą tajemnicą piękna . 

Chce mi się aż zanurzyć w tym umieraniu jak w kwitnącej łące i patrzeć 
na słońce gasnące nade mną 

Toteż ów lęk, który mnie z czasem zaczął nawiedzać z każdymi 
kolejnymi odwiedzinami i który powodował, że coraz rzadziej ich odwie
dzałem, popadając jak gdyby w zobojętnien ie , mi ał swoją przyczynę 

właśnie w tym, że zbliżałem się coraz bardziej do zrozumienia, że to jest 
właśnie to miejsce. Być może, poszukiwałem nawet tego miejsca 
i zarazem broniłem się przed jego odkryciem, przeczuwając , że nie da się 
nigdy z niego uciec ani zastąpić żadnym innym, bo gdziekolwiek 
jesteśmy , to miejsce jest w nas. I nie jako pamięć czy sumienie, lecz jako 
los, bo los to wyznaczona ci z mocy grobów przestrzeń. 

IW. Myśliwski, Widnokrąg! 
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Klasa przedmaturalna Liceum Ogólnoksztalcącego w Sandomierzu 
- piąty z lewej w ostatnim rzędzie Wiesław Myśliwski. 

Wiesław Myśliwski w okresie matury (1951 r.) 

Coraz bardziej 
oddalałem się od siebie 
z tamtego, dziecięcego czasu ... 

Iw Myśliwski, Widnokrąg! 

Także o skłonności pisarskie nie można go było wówczas posądzać, 
ale warto przypomnieć, że j uż w 1955 r. zadebiutował jako krytyk w „Ty
godniku Powszechnym". 

Na pierwszym roku( ... ) Wiesław został „włączony" do naszego studen
ckiego życia kulturalnego. Otóż prowadzący z nami ćwiczenia z literatury 
staropolskiej mgr Stefan Sawicki ( ... ) wystąpił z projektem, by przygoto
wać wi eczór poezji Jana Kochanowskiego, który otrzymał na afiszu tytuł: 
„Kochanowski żywy" . Przygotowania trwały dosyć długo, nie chodziło 
bowiem o zwykłą recytację wierszy, ale o „spektakl", o jak najciekawsze 
inscenizacyjne przekazanie audytorium liryki czarnoleskiego poety( .. . ) 

W wieczorze tym w roli poety wystąpił właśnie W. Myśliwski , zaś jego 
Muzą i partnerką dialogu była - Wacława Stecówna. Muszę powiedzieć, 
iż para ta wyglądała na scenie imponująco, dostojnie i niemal posągowo. 
Wiesław ucharakteryzowany był na Kochanowskiego, w narzuconym na 
ramiona dłu gim płaszczu. Wieczór ten odbył się 14 czerwca 1952 r. ( ... ), 
miał on jeszcze dodatkowe znaczenie - dat początek istnieniu Teatru 
Akademickiego KUL. 

W uczestnictwie Myśliwskiego w wieczorze „Kochanowski żywy" 
można dopatrywać się zapowiedzi jego późniejszych przeznaczeń i dróg 
życ iowych ( ... ) 
A szukając innych potwierdzeń tych wczesnych zapowiedzi dodajmy, iż po 

wielu latach właśn i e Myśliwski (w rozmowie z 1993 r. z Z. Pietrasikiem, Polityka, 
nr 23) przeciwstawił się nieaktualnym j uż - jego zdaniem - romantycznym wzo
rom ról pisarza, opowiadając się za tradycją renesansową 

„Czas wrócić do Jana Kochanowskiego. W nim znajdziemy wszystko 
- i jak być wolnym z własnej woli , a nie z woli władzy , i jak tworzyć wciąż 
bogatszą polszczyznę, i jak być Europejczykiem na zadupiu pod lipą". 

Dopiero na trzecim roku profesor Irena Sławińska podsunęła mi temat 
pracy magisterskiej, który mnie rozbudził. O psychologizmie w prozie 
dwudziestolecia. Zacząłem się rozczytywać w psychologii, zwłaszcza we 
Freudzie, jeszcze wówczas modnym. No i tak szczęśliwie skończyłem 
studia, a po nich była sama niepewność . 

Postanowiliśmy mieszkać w Warszawie, która wydawała się nam, 
prowincjuszom , wielkim światem. Miałem szczęście, udało mi się znaleźć 
pracę w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej . Moja matka była przed wojną 
działaczką Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici" , skończyła uniwersytet 
ludowy Ignacego Solarza, była światłą kobietą mimo braku formalnego 
wykształcenia . Zetknąłem się w Warszawie z przedwojennymi działacza
mi ludowymi, którzy moją matkę znali, spotkałem nawet takiego , który się 
w niej kochał. To mi ułatwi/o start, bo po KUL-u nie tak łatwo było dostać 
wtedy pracę. 
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Niewiele przecież trzeba słó w, 

W okresie studiów 
na wakacjach w Dwikozach 
- stoją matka Wiesława 
Myśliwskiego i siostra Grażyna, 
w przyklęku Wacława Stec 
i przyszły autor „ Widnokręgu". 

żeby zamknąć w nich nasze przeznaczenie 

IW. Myśliwski, Widnokrąg/ 

Wacława i Wiesław Myśliwscy, Sandomierz 2008 r. 

Zacząłem pracować w grudniu 1955 roku i już w trakcie pracy w 1956 r. 
zrobitem magisterium. Szybko zostałem kierownikiem redakcji literatury 
współczesnej, miałem zaledwie 26 lat. Przyszta odwilż . Można było coś 
robić i to w szybkim tempie. 

/Gazeta Wyborcza , 20.10. 1997 r./ 

26 sierpnia 1956 r. Wincenty Burek pisze do Jarosława Iwaszkiewicza: 
„(. „ ) w tę sobotę byliśmy u św . Jakuba na ślubie pary sandomierzaków ... 
Krytyków (on - Wiesław Myśliwski - pono złożył w twojej redakcji recenzję 
o mojej książce , ona - Wacława Stec - pisuje od niedawna recenzje, „Nowa 
Kultura" przedostatnia drukowała jej omówienie książek M. Żuławskiego , Czer
nika i Putramenta". 

Przepracowałem w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej dwadzieścia 
lat , kawał czasu. Odszedłem stamtąd w 1976 roku . 

- Rok przedtem objąłem pismo „Regiony". Najpierw „Regiony" były 
biuletynem wewnętrznym Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, 
który wówczas istniał przy Związku Młodzieży Wiejskiej. Tam powstała 
myśl, żeby zrobić z tego normalne pismo poświęcone kulturze . Wówczas 
zwrócili się do mnie, żebym został jego naczelnym redaktorem. Świa
domość młodzieży literackiej w tamtych latach, zwtaszcza tej prowin
cjonalnej, nie była taka jak dzisiaj. Byli niekiedy zagubieni, bezradni, 
niezbędne więc były jakieś formy mecenatu. Wokót LSW i pisma groma
dziło się coraz więcej zdolnych ludzi, że wymienię takie nazwiska, jak 
Urszula Kozioł, Tadeusz Nowak, Marian Pilot, Edward Redliński . Zaczęto 

się to wszystko już w latach 60. Odmieniło się pokolenie, ci młodzi już 
zupełnie inaczej patrzyli na różne rzeczy. 

Nie przejąłem jednak „Regionów" z całym dobrodziejstwem inwen
tarza. Zaproponowałem całkiem nową i dość osobliwą formułę. Pismo 
miało prowadzić systematyczną refleksję nad tym, czym jest kultura 
chtopska. Intuicja podpowiadała mi, że lada moment ta kultura zacznie 
umierać. Uważałem, że jest to nie rozpoznana przestrzeń w piśmien
nictwie polskim i że tutaj kryją się wielkie możliwości natury estetycznej. 
Z roku na rok pismo zaczęło się utrwalać. 

/Gazeta Wyborcza 20.10. 1997 r./ 

Wiesław Myśliwski należał do inicjatorów Biblioteki Poetów, ukazującej się 
przez wiele lat serii, wydawanej przez LSW. Był jednym ze współtwórców Klu
bu Kultury Chłopskiej i Klubu Literackiego utworzonego przy „Regionach" , któ
re redagował do roku 1999, a także redaktorem naczelnym dwutygodnika 
„Sycyna". ...... 
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Spacer ~entymentalny po ~an_domierzu. Autor „ Widnokręgu" pokazuje Bo danowi 

P
Toszy pow1esc1owe m1e1sca akcfl. Nie chciał uja wnić tylko j dnego - gdzie mieszkary panny 

onck1e. 

. Kocha_my miej~ca, w których się urodziliśmy, w których kształtował 
s1~ nasz pierwszy sw1at, ale kochamr_ j~ w pamięci. A kiedy do nich przy-
1ezdzamy, to tak, Jakby liryczna pam1ęc o tych miejscach nagle się zde
waluowała . Obraz zapamiętany z dzieciństwa jest tak wyidealizowany, 
wykreowany przez lata, 1ak1e dzielą nas od tego miejsca, że rodzi się 
obawa przed powrotem, który może być rozczarowaniem. 

I W. Myśliwski. Prze kro;, nr 43, 1993 r. I 

„Nigdy nie miałem żadnych ciągot pisarskich". Ale„. 
(.„) po wielu latach pracy w wydawnictwie pomyślałem , że może bym 

i ja sp róbował , c hoćby dla samego siebie. Byłem bardzo zajęty, nie mia
łem czasu, ale powoli zacząłem dłubać, po kryjomu oczywiście , pełen 

obaw, czy coś mi z tego sensownego wyjdzie . I tak to c i ąg nąłem. A nawet 
jakbym bal s ię kiedykolwiek to skończyć . 

W 1966 roku urodził mi s i ę syn. To spowodowało , że wszystko, co do
tychczas nadłubałem , wy rzuciłem i w p rzeciągu sześciu m iesięcy napisa
łem nową wersj ę „Nagiego sadu" . I z tą wersją poszedłem do PIW-u. 
Może więc od tego momentu należałoby liczyć moje pisanie? 

!Gazeta Wyborcza, 20.10.1997 rl 

Twórczość literacka Wiesława Myś li wskiego to zaledwie kilka pozycji, 
wystarczająco jednak ważnych, by zapewn i ć mu miejsce wśród najwybit
niejszych twórców literatury XX wieku . 

( ... ) p i szę rzadko. Nie chcę być zawodowcem. Nie chcę pisać dlatego, 
że poprzedn ia ks i ążka była udana. Każda powinna być debiutem, a jest 
to niemożliwe , jeśl i ciązy na autorze to, co już wydał. Nie można się od 
tego oderwać , przekreślić i zapomn i eć. Tymczasem jest taka tendencja, 
że pisze się ks iążk i w nieskończoność , w zależności od tego, kto jaką ma 
sprawność . W sztuce i lość nie przekłada się na jakość . 

/Kurier, 29.09.2008 r.I 

Wydał cztery dramaty: Z/odzie; (1973) , Klucznik (1978), Drzewo (1999), 
Requiem dla gospodyni (2000) i pięć powieści : Nagi Sad (1967) , Pałac (1970), 
Kamień na kamieniu ( 1984). Widnokrąg ( 1996) i Traktat o łuskaniu fasoli (2008). 

Jest dwukrotnym laureatem Nagrody Nike za naj lepszą książkę roku. 
Statuetki otrzymał za Widnokrąg i Traktat o łuskaniu fasoli. 

Myślę , że gdańska komisja rekrutacyjna podjęła bardzo szczęśl iwą 
decyzję . Na pewno Myśliwsk i byłby również dobrym i nżyn i e rem . ale o ile 
u boższy byłby widnokrąg polskiej prozy bez Nagiego sadu, Kamienia na 
kamieniu i właśnie Widnokręgu. A tak został on znakomitym budowni
czym Pałacu. 

22 września 2008 r. Wiesław Myśliwski przyjech ał do Nałęczowa zapro
szony przez Fundację Willa Polon ia, aby spotkać się z czytelnikami i odebrać 
nag rodę Ex Oriente Lux (Światło przychodzi ze Wschodu). 

31 stycznia2009 r. Teatr im . J. Osterwy w Lublinie. Prapremiera Widnokręgu 
w adaptacji i reżyseri i Bogdana Taszy, który w 2001 r. na scenie Teatru Śląskie
go im. Wyspiańskiego w Katowicach zrealizował Requiem dla gospodyni 
Wiesława Myś l i wsk iego. 
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. Dom. Anny na wzgórzu, wśród sadów, z ganku widać i kościól św. Jakuba, 
1 kam1emczk1 Starego Miasta . 

. (. . .) na samym szczycie stal jej dom. Ten dom był z doliny prawie 
me.widoczny, ledwo gdzieś tam prześwitywał przez sad, a w okresie 
kw1t~1ema drzew prawie stapia/ się z ich białością, stając się wraz z całym 
wzgorzem Jednym brzemiennym kwitnieniem. 

I W Myśliwski, Widnokrąg! 

Przed rodzinnym domem Wac!awy w Sandomierzu. 

To właśnie Anna rzuciła kiedyś myśl, że moglibyśmy się umawiać 

w kościele Świętego Jakuba, bo w razie deszczu czy zimna mielibyśmy 
dach nad głową, a poza tym mieszkała bliziutko(. . .) 

Te schody zaczynały się tuż za naszym domem i prawie w linii prostej, 
z niewielkimi odchyleniami w jedną, w drugą stronę, poprzerywane 
brukowanymi podestami co kilkanaście stopni, pięły się na sam szczyt 
wzgórza, na którym leżało miasto. Lub odwrotnie, jako że wszystko 
zależy od naszego miejsca w przestrzeni, przestrzeń bowiem określa 
nasze odczucia i wyobrażenia, a w konsekwencji nasz los(. . .) 

IW. Myśliwski, Widnokrąg! 
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(. . .) wyobraziłem sobie, że jestem zamurowany w tej baszcie. Nie 
umiałem sobie tylko wyobrazić powodu. dla którego mnie tu zamurowa
no. Wyd~walo mi się nawet, że to ~akratowane okno. wychodzące akurat 
na zachod słońca i na kościół Swiętego Jakuba. jest moim ostatnim 
skrawkiem świata, jaki mi łaskawie zostawiono. Chociaż jednocześnie 
trudno było m1 uwierzyć, że to ten sam zachód słońca i ten sam kościół 
w którym brali~my z Anną ślub. Ale może wlaśnie dlatego zostawiono mf 
ten skrawek sw1ata, abym patrząc nań, nie mógl uwierzyć. Bo udręka 
niewiary 1est najdotkliwsza z udręk. 

IW. Myśliwski. Widnokrąg/ 

W powieści widnokrąg jest pojęciem subiektywnym symbolicznym. 
Określa granice własnego świata człowieka. A móc określić własny 
świat, odnaleźć się w tym świecie - czy to mało ? 

(..) to jest nasz ludzki widnokrąg, poza którym jest niepewność, lęk, 
dlatego jesteśmy stale w jego środku, dlatego nosimy go jak kopulę nieba 
nad sobą. 

IW. Myśliwski. Rzeczpospolita. 22. 10.1997 r.I 
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(. . .) Z samego faktu, że coś 

przeżyliśmy, że to czy tamto 

w naszym życiu się zdarzyło, 
nie wynika jeszcze, że dużo 
o tym wiemy. Często nic. 

. Pomysł napisania „Widnokręgu" 
mia/em bardzo dawno, jeszcze 
przed „Kamieniem na kamieniu". 
Czułem, że muszę to napisać, mia
łem j~ż nawet tytuł , zacząłem robić 
1.ak1es notatki do przyszłej książki 
itd. I cala ta sprawa mnie powaliła. 
Nie miałem jeszcze czterdziestu 
lat, było to zaraz po napisaniu „Pa
łacu" . Poczułem się tak zniewolony 
przez autobiografię, tak silne byty 
moie związki liryczne, emocjonal
ne z tym wszystkim, co mnie w ży
ciu spotkato , że wyobraźnia moja 
była sparaliżowana. Nie umiałem 
sobie z tym poradzić , no i napisa
łem „ Kamień na kamieniu". 

„Kamień na kamieniu" powstał 
więc w wyniku tej mojej bezrad
ności, w zastępstwie „Widnokrę
gu". Dopiero musiało minąć dwa
dzieścia lat, żebym do tamtego 
cz?su nabrał dystansu, żebym 
mog/ w tamtym świecie swobod
nie się poruszać, żebym mógł 
pozwolić sobie na „niewierność" 
wobec własnego życia. 

Literatura jest w ogóle ok-
rutnym zajęciem z paru powo
dów. W tym jest też i ten powód 
operacji na własnym życiu, 
własnej pamięci. Dopóki jest 
się wiernym własnej biografii, 
dopóty jest ona dla pisarza 
niewolą. 

( ... )Autobiografia ma swoje niedobre strony dla literatury. Dopóki się 
pisarz z niej nie wyzwoli , z tego niewolniczo-semymentalnego stosunku, 
jaki każdy r:na do swojego życia , dopóty nie jest w stanie nic z tego życia 
wycisnąć . Zeby autobiografia mogla być materią literacką, z której można 
układać dowolne obrazy, tworzyć dowolne kreacje, trzeba najpierw zer
wać nić łączącą nas z nią. 

Swoją drogą każda twórczość jest autobiograficzna; nie tylko lite
racka, także malarska, muzyczna i każda inna. Z czegoś przecież bierze 
się i materia, i idea, i samo pragnienie opowiadania. A jeśli chodzi o ,,Wid
nokrąg" , musielibyśmy najpierw zdefiniować , co będziemy rozumieć 
przez autobiografię. Czy opowiedziałem w tej książce zdarzenia ze swo
jego życia ? Mógłbym odpowiedzieć , że w jakimś stopniu , ale w jakim, 
byłoby to trudne do ustalenia. Po drugie: czy opowiedziałem te zdarzenia 
w takiej wersji , w jakiej miały one miejsce? To jeszcze trudniejsza spra
wa. Bo jeżeli nawet w „Widnokręgu" są wydarzenia z mojego życia, to 
uległy one różnym transformacjom, adaptacjom, dekompozycjom, krea
cjom same w sobie i w stosunku do innych zdarzeń czy też do roli, jaką 
odgrywają w konstrukcji powieści. Powiedziałbym , że jest ich w książce 
sporo, ale podanych w wersji „nieczystej" , w wersji zestetyzowanej w ro
zumieniu estetyki jako konstrukcji świata. 

„Widnokrąg" tak jest zbudowany, że nie liczy się z następstwami , za
wiesza różne rzeczy, wielu nie dopowiada, inne świadomie pomija i moż
na z niego Wyjmować pewne historie, które mogłyby istnieć osobno.( ... ) 

Naturalnie, że z życia każdego człowieka można wypreparować jakiś 
wątek o nim opowiadać, tak jak toczył się w czasie , chronologicznie. Ale 
my tak naprawdę żyjemy raczej frontalnie niż linearnie. Żyjemy tysiącami 
spraw naraz i taka jest struktura naszego życia . Bo jakiż jest związek -
poza tym , że łącznikiem jest sam człowiek- jednego naszego dnia z dru
gim? Tylko dzięki temu, że jesteśmy jedną osobą, skupiamy w sobie tę 
wielką panoramę zdarzeń , myśli , trosk, którą dźwigamy. Jesteśmy sumą 
nieskończonej ilości epizodów i musimy dobrze się trzymać, żeby te 
epizody nas nie rozwaliły , co niekiedy się zdarza. 

(„.) Piotruś jest nie tyle bohaterem, ile, powiedzmy, medium, taką 
gąbką, która się nasyca zewnętrznym światem . Jako dziecko jest białą 
kartą stopniowo zapisywaną przez najbliższe otoczenie, przez wszyst
kich tych ludzi , którzy go formują i którzy stanowią jego szkolę - nie tyle 
szkolę życia , ile uczuć . 

Tą ideą, która przewodziła mi przy pisaniu „Widnokręgu " , była refleks
ja nad tym , co to jest miłość . ( ... ) Pytanie tyleż banalne, co bardzo trudne. 
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26 Nie wiem, czy literatura ma dawać odpowiedzi. Ma poszukiwać. 
Bohater „Widnokręgu" zagłębiając się we własne życie , właśnie 

poszukuje. Towarzyszy mu w tym narastające przekonanie, że miłość nie 
jest nam dana tylko z tego tytułu, że się urodziliśmy. Że do miłości 
prowadzi trudna droga i nie każdego na nią stać, a może nawet mało 
kogo. Zdolność do miłości zawdzięczamy innym, ale także naszej 
wrażliwości na innych . Że miłość to najwyższy stan mądrości. 

Piotr nie jest przewodnikiem po swoim świecie , jak był nim Szymek 
w „Kamieniu na kamieniu". Nie eksploatuje on i nie eksponuje siebie -
eksponuje innych. O sobie mówi czasem mniej, czasem więcej, niekiedy 
znika , chowa się za innych. Bo też innym zawdzięcza swój świat , swoją 
zdolność do miłości - matce, ojcu, wujenkom, wujkom, a nawet pannom 
Ponckim, prostytutkom przecież. 

Piotr otrzymuje lekcję uczuć od ludzi, z których każdy na swoją miarę 
dzieli się z nim własnym pragnieniem miłości. Nawet wspomniane już 
panny Ponckie, prostytutki , które muszą poprzestać na marzeniu o mi
łości, obdarzają tym marzeniem chłopca z sąsiedztwa. Bo ktoś w tym 
ekstremalnym, brutalnym świecie musi zostać ocalony do mitości. I tak 
zostaje ocalony bohater „Widnokręgu". 

W mojej intencji „Widnokrąg" jest książką o miłości. Ale chciałem 
napisać powieść o miłości, w której jak najmniej będzie miłości Piotra do 
Anny. W której ten fakt będzie zredukowany do minimum, zaznaczony 
paroma kreskami , nawet pospolitymi. Gtówny motyw, tak skromnie 
potraktowany, jest zanurzony w całej książce, wszystko, co jest w niej 
napisane, jest mu podporządkowane . W sprawie miłości Piotra i Anny 
jest mnóstwo niedomówień. Nie wiadomo, co właściwie z Anną się stało, 
dlaczego ona więcej nie występuje, znika. Piotr mówi o Annie tylko w cza
sie młodzieńczym i nieco później, dopóki nie urodził się ich syn Paweł. 

W „Widnokręgu" wszystkie sceny, nawet sceny z pannami Ponckimi, 
są w gruncie rzeczy opisem miłości Piotra i Anny. U nich Piotr tańczy to 
nie zatańczone z Anną tango na pierwszej zabawie . 

Jest to książka o trudzie miłości. O trudzie miłości do ojca, do matki , 
wujka Władka do wujenki chorej na gruźlicę , wujka Stefana, do wujenki 
Jadwini, burmistrza do burmistrzowej, wszystko jest tam połączone w pa
ry. Po co? Wszystkie wątki służą temu, że ja mogę o zasadniczym wątku 
miłości Piotra i Anny powiedzieć tylko tyle, co powiedziałem , w sposób 
prościutki i pospolity. 

Trzeba dorosnąć do miłości. 
Ale do tego nie dorasta się bez własnej woli. Jeśli komuś się wydaje, 

że miłość jest mu dana takjak włosy , oczy, to jest w grubym błędzie . 

w „Widnokręgu" miłość jest tragiczna, a g?~by nawet była 
szczęśliwa, to ciąży na niej projekcja nieuchron~o~?' '· przez t~ _Jest 
tragiczna . 1 w istocie taka jest zawsze kazda m1łosc. z_~by ~OJSC _do 
zrozumienia tragedii, trzeba uruchomić całą rzeczyw1stosc, ktorą Piotr 
uruchamia. Wszystkie postacie, niemal kazde zdanie temu słuzy . 

On w gruncie rzeczy ciągle utożsamia się z rozpaczą in~ych_i pod tym 
kątem dokonuje wyboru rzeczywistości , buduje ~aly swoJ w1?~okrąg. 
Idzie wciąż tropami czyjejś rozpaczy. I to iest własrne opow1esc o iego 

miłości . 

co się stało z Anną , gdzie jest Anna? - na te podstawowe pytania ~ie 
ma odpowiedzi w książce. Czy umarła, czy się rozszedł z nią, ?'~bet w_1e, 
co się z nią stało. Jeśli weźmiesz jeszcze pod uwagę, czas pow1esc1, ktory 
jest tam potraktowany z nonszalancją, to zakonczenie nie ma ni~ 
wspólnego z końcem problemu. Widno_krąg oznacza tuta_J tę przestrzen 
wewnętrzną Piotra, która jest zdommowana_ wyłącznie przez iego 
tragiczną miłość . Tę, która się tak pięknie, 1dyll1cznie zaczynała w mto-

dości. ( ... ) 
Na czym polega tajemnica z Anną. . . . 
_Nie wiem. Gdybym wiedział , to bym napisał. Ale Piotr Jako narrator 

upoważnił mnie do napisania jedynie tego, co napi_sałem. , . , 
( ... ) to Piotr stworzył mnie jako pisarza dla s1e_b1e. A o_n mow1 w sp~sob 

niesłychanie zawoalowany, pośredni. Każdy więc moze podkładac, co 

chce . 

Wszystko , co ja mówię na temat książki, moż~ być mistyfikacją, m~że 
odnosić się tylko do moich intencji, których nie u_dało się w _ ks1ązce 
wyrazić. Autor zna ją najmniej, to inni są od tego, aby Ją rozpoznac . 

Na podstawie wypowiedzi pisarza 
zamieszczonych na lamach 

Rzeczypospolitej, Gazety Wyborczej 
i Kuriera Lubelskiego 

oprac. A.N. 

27 



28 Poprzez sztukę mówi się o tym, co istotne i co powinno być 
u człowieka chronione, pielęgnowane i zatrzymywane. 

Jerzy Kalina 

Nie sposób w kilku zdaniach opisać przebogatych dokonań artystycznych 
Jerzego Kaliny . Akcje, instalacje, performance, obiekty, dziatania obrzędowe . 

Jest także scenografem, twórcą autorskich filmów animowanych i dokumen
talnych , spektakli teatralnych. Autorem pomników, ołtarzy papieskich w War
szawie (1987, 1991, 1993), projektantem wnętrz kaplic m. in. w pałacu prezy
denckim i Belwederze, narracji plastycznych muzealnych wystaw itp. 

Wprowadził do języka pojęć artystycznych określenie sztuk a akcji . Jego 
dzieła zachwycają pomysłowością, rozmachem, „niewyobrażalnym wprost bo
gactwem przedmiotów będących tworzywem wypowiedzi , jakich żaden wcześ
niej artysta nie próbował choćby przez moment uznać za godne sztuki". 

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie broniąc dyplomy w pra
cowniach malarstwa i tkaniny eksperymentalnej, a po ukończeniu studiów ... 
przestał malować w tradycyjnym znaczeniu tego stawa. 

„Nie mogłem zmieścić się w ramach tej dyscypliny, jaką jest malarstwo, 
dlatego, że zawsze silną presję wywierał na mnie szerszy kontekst społeczny. 
Odczuwałem konieczność żywego ustosunkowania się do drugiego człowieka, 

Na sąsiedniej stronie: 
Jerzy Kalina z synem 

Igorem wśród rzeźb 
z autorskiego spektaklu 

Pielgrzymi i tułacze 
w Teatrze Studio 

w Warszawie, premiera 
7 kwietnia 1989 r. 

Obok: Przejście. 

instalacja, Warszawa 
13 grudnia 1977 r. 

do sytuacji, w jakiej się znajdował, do zdarzeń, wreszcie-d_o całej s.f~ry kultu_ro~ 
wej . Kiedy posłużyłem się przestrzenią i działaniam_1 . stało się to .mozllwe- mow1 
artysta. - To co robię nie używając płaszczyzny płatna czy papieru, posługując 
się natomiast w przestrzeni przedmiotami jest dla mnie takze. mala_rstwem ( ... ) 

w malarstwie brakowało mi przede wszystkim bezposredniego kontaktu 
z odbiorcą i jego natychmiastowej reakcji.( ... ) Jest w tym wszystkim coś z sytua
cji aktora, który ma poczucie kontaktu z widzem , odczuwa iego przekształcanie 
się- i musi nad tym panować. ( . ) , , . . 

Nie stawiałem się nigdy w sytuacji artysty , ktorego sw1at nie przylegałby do 
tego, co działo się na zewnątrz.( ... ) Dla mnie samego niem.a sensu akqa, pe.r
formance, happening bądź jakakolwiek inna forma'. rozwlJaJ~Ca się w czasie 
i przestrzeni, która by nie odwoływała się do zdarzen 1 sytuac11 b1ezących 1 rze-

czywistych .( ... ) . . 
Mam nieodpartą wolę poszukiwania, a także uciekania od tego, co. skost-

niało, co jest trupem sztuki , choćby było ciągle jeszcze gloryf1kow8:.ne . N~e lubię 
niczego powtarzać. To co robię, często określam jako własną p.odroz po .sw1ec1e 
kultury , cywilizacji , obyczajów i religii, po obszarze. ludzkiego zyc1a. ~by 
spojrzeć na samego siebie i na to , co się robi , trzeba bowiem daleko odpłynąc .. 

Czuję się jakbym wraz ze swoją sztuką naw1gov-:ał po w1elk1m oceanie. 
Sporo już przeżyłem i widziałem, wiele spraw przemyslałem , ale n1~ wszystko 
jest dla mnie oznaczone i pewne. Dlatego ciągle przec1wstaw1am się samemu 

sobie" . 

Scenografia do Widnokręgu jest pierwszą pracą Jerze~o Ka!iny na_ scenie 
naszego teatru i zarazem drugim spotkaniem artysty z tworczosc1_ą Wiesława 
Myśliwskiego. W 2001 r. przygotował oprawę plastyczną do Requiem dla gos
podyniw Teatrze Śląskim w Katowicach. • 

a.n. 
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PIOTR Mikołaj Roznerski AKTYWISTA MlODZI EZOWY Tomasz Bielawiec 
30 31 

PIOTRUŚ Wiktor Golejewski* I Krystian Stasiewicz* Jadwiga Jarmuł, Teresa Filarska, Joanna 

KAZ IUŃ PRACOWNICY Morawska, Anna Nowak, Hanna Pater, 
Piotr Wysocki 

CUKROWNI Anna Świetlicka, Anna Zawiślak, Andrzej 

BURMISTRZ Witold Kopeć Golejewski, Artur Kocięcki, Michał Jóźwik**, 
Bartosz Spust**, Wojciech Marcinkowski** 

OJCIEC Jan Wojciech Krzyszczak oraz XXX 

MATKA Magdalena Sztejman-Lipowska KOZA Szymon Sędrowski 

BABKA Jadwiga Jarmuł SKOWROŃSKI Andrzej Golejewski 

DZIADEK Andrzej Golejewski ANNA Kinga Waligóra 

WUJEK WŁADEK Jerzy Rogalski KOl_EGA I Łukasz Król 

WUJEK ST EFAN Artur Kocięcki KO LEGA li Przemysław Gąsiorowicz 

WUJENKA JADWIGA Anna Zawiślak KOLEGA Ili Michał Jóźwik** 

WUJENKA MARTA Teresa Filarska KOLEGA IV Bartosz Spust** 

IWAN Tomasz Bielawiec KOLEGA V Wojciech Marcinkowski** 

BAZYLUKOWA Joanna Morawska UCZNIOWIE Anna Zawiślak, Krzysztof Olchawa, XXX 

RÓZA PONCKA Hanka Brulińska GRONO Jolanta Desz.::z-Pudzianowska, Te~esa 

EWELINA PONCKA Karolina Stefańska PEDAGOGICZNE Filarska, Joanna Morawska, Anna Swietlicka, 
Artur Kocięcki 

NAuczyclEL Henryk Sobiechart 
SIWA GŁOWA Roman Kruczkowski 

PRZEWODNICZĄCY Krzysztof Olchawa 
MILICJANT I Andrzej Redosz 

KACZMARSKI Andrzej Redosz 
MILICJANT li Wojciech Dobrowolski 

FUNIO SALARUCHA Wojciech Dobrowolski 
RÓZA PONCKA po lotach Anna Nowak 

PORTIERKA Jolanta Deszcz-Pudzianowska 
EWELINA PONCKA po lotach Hanna Pater 

FRANEK CHAlUPCZAK Łukasz Król 
PAWElEK Wiktor Golejewski* I Krystian Stasiewicz* 

KOTARBA Jerzy Kurczuk 

FU LARS Kl Jerzy Rogalski 
* uczniowie szkól lubelskich 

TOWA~SZ Przemysław Gąsiorowicz ** członkowie zespołu teatralnego Panopticum przy MDK w Lublinie 
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STUDIO w WARSZAWI E pod dyrekcją kompozytora. 
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