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Hugon Lasecki

  Hugon Lasecki urodzi³ siê w 1932 roku w Grudzi¹dzu. Ukoñczy³ Pañstwow¹ 
Wy¿sz¹ Szko³ê Sztuk Plastycznych w Gdañsku. Od 1962 r. by³ pracownikiem 
tej uczelni. W 1994 r. otrzyma³ tytu³ profesora zwyczajnego.
  Swoje prace prezentowa³ na 25 wystawach indywidualnych (m. in. w Gdañ-
sku, Sopocie, Warszawie, Olsztynie, Bia³ymstoku, Reszlu, Oliwie, Sofii, Kolo-
nii, Albstadt, Vancouver) i bardzo wielu zbiorowych (Praga, Budapeszt, Sztok-
holm, Helsinki, Brema, Lubeka, Kopenhaga, Reims, Pary¿, Turku, Houdson). 
Laureat wielu nagród i wyró¿nieñ, w tym kilkakrotnie na Festiwalu Polskiego 
Malarstwa w Szczecinie.
  Kilkakrotnie te¿ otrzyma³ nagrody Ministra Kultury i Sztuki za osi¹gniêcia 
pedagogiczno-artystyczne oraz nagrody rektorskie. Otrzyma³ srebrny medal 
na III Festiwalu Sztuk Piêknych w Warszawie, nagrodê na Ogólnopolskiej 
Wystawie Malarstwa w Sopocie, oraz Medal Stañczyka przyznany przez przez 
redakcjê miesiêcznika „Litery”, a tak¿e Nagrodê Artystyczn¹ Gdañskiego 
Towarzystwa Przyjació³ Sztuki, Nagrodê Wojewody Gdañskiego i Prezydenta 
Miasta Gdañska. By³ stypendyst¹ miasta Bremy. W 2001 r. by³ nominowany 
do nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego. Dwukrotnie nominowany – w 2003 
roku otrzyma³ Pomorsk¹ Nagrodê Artystyczn¹ za ca³okszta³t twórczoœci.
W 2009 roku zosta³ odznaczony medalem „Zas³u¿ony Kulturze GLORIA 
ARTIS”, otrzyma³ tak¿e nagrodê Splendor Gedanensis. Prace malarskie i ry-
sunki znajduj¹ siê w zbiorach muzealnych w Gdañsku, w katowickim Muzeum 
Œl¹skim, w Poznaniu, Szczecinie, Warszawie a tak¿e w licznych kolekcjach 
w kraju i za granic¹ (Australia, Austria, Finlandia, Francja, Holandia, Japonia, 
Kanada, Korea Po³udniowa, Kolumbia, Niemcy, RPA, Szwecja, USA, Wielka 
Brytania).
  Wyda³ katalog podsumowujacy twórczoœæ artystyczn¹ z lat 2000-2002 (2003) 
oraz cztery tomy wierszy (2002, 2004, 2006, 2010). W 2009 roku w Pa³acu 
Opatów odby³a siê wielka retrospektywna wystawa twórczoœci artysty, ukaza-
³y siê tak¿e obszerne albumy malarstwa i rysunku.

     Stanis³awowi Micha³owskiemu

Pamiêtam domy 
pod go³ym niebem,
uk³ony za lizaka.
Pamiêtam kuglarzy
z ulicy Mariackiej,
zamiast herbaty
rosó³ z prosiaka.
Pamiêtam grosze
stawiane w rzêdzie,
bigosy na pok³adzie.
Pamiêtam psa,
który patrzy³ w oczy
i nie chcia³ ¿yæ.

Nale¿y mieæ nastêpne
trampki w pogotowiu,
gdy PAN nic nie robi
dla twej osoby
STACHU!

 

Wierzby k³ad¹ po ziemi korony.
D¹b przytuli³ w swoje korzenie
resztê serca, które jeszcze wali
i ciszê, która powoli zabija.
Odchodz¹ porzucone ptaki,
œwierszcze, których nie s³yszê,
w trawie siê zaszy³y.
Pisz¹ wiersze.
Bóg tylko zna ich treœæ.

  Literacki debiut Laseckiego mia³ miejsce w 2001 roku na ³amach „Autografu”. 
Potem by³y wydania zbiorków poezji daj¹ce wyraz zapewne tych samych treœ-
ci, które zosta³y zawarte w obrazach, ale w tworzywie s³owa nabra³y one innej, 
po prostu werbalnej ekspresji. W koñcu wynik³y ze Ÿród³a tego samego œwiata, 
czyli z podmiotowych refleksji i prze¿yæ.
  Wielkie w tym miejscu pojawia siê pole dla wnikliwych komparatystów, 
którzy mogliby przy pomocy odpowiednich narzêdzi poznawczych jakoœ ze-
stawiæ te dwie dziedziny sztuki: malarstwa i poezji. Oczywiœcie, w malarstwie 
chodzi o to by odbiorcê poruszyæ obrazem przedmiotu, rzeczy, kszta³tem, lini¹, 
barw¹. A w poezji (w poezji Hugona Laseckiego tak¿e) rzecz przede wszyst-
kim zasadza siê na przedstawieniu opowieœci biograficznej, na dopowiedzeniu 
jej sekretów. Mo¿e nawet nie na za³o¿eniu, ¿e poeta wybra³ tak¹ to drogê – po 
latach now¹ – twórczoœci. Poeta porusza siê w tym samym obszarze natchnieñ 
i inspiracji, tyle tylko, ¿e tym razem przy pomocy s³owa uk³ada swój poetycki 
dziennik. Te najczêœciej krótkie zapisy, zapiski, notatki liryczne konsekwen-
tnie z tego wzglêdu nie s¹ opatrywane tytu³ami. Ale s¹, dok³adane jeden do 
drugiego. Jakby by³y za ka¿dym razem wyimkami z continuum egzystencji. 
Nie towarzyszy temu postanowieniu w zasadzie ¿aden koncept, któremu 
poeta podporz¹dkowywa³by organizacjê formy, ¿aden wybór stylizacji lub 
poszukiwanie odniesieñ literackich, poza jednym, którym jest jak najbardziej 
wewnêtrzne, osobiste (w³aœnie intymne), zgodne z podmiotowym doœwiadcze-
niem, od siebie, przedstawienie prawdy biograficznej, tej któr¹ siê w sobie nosi, 
nie zawsze wprost publicznie demonstrowanej, ale bez w¹tpienia obejmuj¹cej 
dzieciñstwo, m³odoœæ, wiejski dom rodzinny „w miejscu przyczepionym do 
rzeki”, korzenie spo³eczne czy te¿ dotycz¹cej zdarzeñ bie¿¹cych.
  Celem Hugona Laseckiego nie jest stricte silenie siê na poezjê, na efekty, 
o tym œwiadczy wybór dalece prozaizowanego jêzyka, którego nie imaj¹ siê 
wyszukane konstrukcje, ale oddanie realnego rytmu ¿ycia, g³ównie meandrów 
w³asnej osobowoœci w przywo³ywaniu czasu przesz³ego oraz – powiedzmy 
– teraŸniejszoœci. A jednak Lasecki uzyskuje, wydobywa, na tej drodze, co jest 
przecie¿ celem ka¿dego poety, mowê przepe³nion¹ sensem poetyckim o du¿ej 
sile wyrazu. Nie pozbawiony talentu twórczego kreœli bardzo klarownie swoje 
obrazy. Nie trzeba nawet zbyt d³ugo wczytywaæ siê w jego utwory, one same 
nie musz¹ byæ du¿e objêtoœciowo, by czuæ siê poruszonym (czyli przekonanym) 
lirycznym dramatyzmem opowieœci.
  Detale s¹ poruszaj¹ce ze wzglêdu na adekwatnoœæ stosowanej licentia poetica, 
dziêki której poeta potrafi swój œwiat dawny i obecny przenosiæ w sferê s³owa. 
Jego œciszony g³os (obecna jest w nim nuta nostalgii), nie pomija doznanych 
realiów wiêc przemawia do odbiorcy. Na pewno bardzo pomocna okazuje siê 
tu powœci¹gliwoœæ stylistyczna, umiejêtnoœæ zachowania zwiêz³oœci wypo-
wiedzi, dyscypliny wyrazu, prostoty i pewnej pokory definicyjnej, a wiêc i po-
znawczej. Doœwiadczenia nie podlegaj¹ nadinterpretacji, s¹ jakby bezbronne, 
nagie, ukazane z zachowaniem taktu, dziêki czemu czytelnik uzmys³awia sobie 
ich powagê, co jak wiadomo nie tak czêsto we wspó³czesnej poezji ma miejsce. 
Ta poezja jest niew¹tpliwie dowodem powrotu do wartoœci i doznañ, które by³y 
i ci¹gle s¹ dla podmiotu wa¿ne.
   I rzecz chyba najwa¿niejsza. Przywo³anie przesz³oœci, które dokonuje siê 
w poezji realnie lub filtrowane jest poprzez nawiedzaj¹ce podmiot sny, s³u¿y nie 
tylko wyliczeniu ca³ej faktografii oraz tworzeniu rysunków topograficznych, 
ale s³u¿y te¿ pokazaniu poezji tamtego œwiata.
Mimo tkwi¹cego w nim dramatu.

CZES£AW SOBKOWIAK

Lubiê tam wracaæ:

gdzie wê¿e s¹ d³ugie,
gdzie skowronki zrozpaczone,
gdzie myszo³ów uwija siê wœród gniazd ptasich,
gdzie puszczyk œpiewa noc¹,
gdzie siê pszczo³y roj¹,
gdzie szerszenie umieraj¹ w boju,
gdzie trawy s¹ du¿e
i gêsi niebieskie przemierzaj¹ ciszê,
gdzie kamienie, co s³ysz¹ pacierze dziêcio³a,
gdzie wody ciurkaj¹
i melodie graj¹ œwierszcze,
a horyzont przemieszcza siê we œnie,
gdzie roœnie ró¿a wœród oceanów chwastów –
bia³a,
nieskalana,
podarowana.
Lubiê tam wracaæ –
do wszystkich tych œwiatów
i kropli deszczu.

Mam wra¿enie, ¿e ju¿ kiedyœ ¿y³em;
bardzo dawno temu.
Wtedy pada³ deszcz.
Nie by³o ³ez, jak teraz,
gdy ju¿ nikogo nie ma
w tej przestrzeni
bez dna.

Coraz dalej
gdzieœ jestem.
Uczê siê zasypiaæ
spokojnie,
obok fotografii
miejsca, które by³o,
gdzie by³ cz³owiek
w królestwie
takich samych.
A ja nie chcê.

Obok Gniewu by³a rzeka,
by³a wie¿a,
by³o mleko.
Szed³em mostem
ponad wod¹,
ponad traw¹,
i wiklin¹,
i wilgoci¹,
i porann¹
ros¹ –
do taty,
gdy jeszcze oddycha³
w rezerwacie ¿ó³tych koszul.
By³ rok czterdziesty,
gdy szed³em ma³y.

Nad ranem przy drodze
stoj¹ szare ch³opaki
i dziewczyny kolorowe jak kwiaty:
modraki,
maki,
i mg³a stoi nad kocimi ³bami.
Starzej¹ siê dzieci na przystankach,
postarza³a droga
od czasu, gdy po niej chodzi³em boso.
Matka by³a m³oda.
Przedtem przysz³a na œwiat
piêkna moja matka
w Aplinkach,
u wejœcia do wsi,
gdzie wype³ni³o siê ¿ycie
i œmieræ przysz³a
jak w trefnej karcie.

Tylko w lesie
potrafiê siê modliæ.
W tej katedrze, gdzie s³oñce
maluje witra¿e,
gdzie œwiête motyle i pajêczyny,
i anio³y rozmaite drgaj¹ w pieœni;
gdzie konary koron¹,
gdzie modlitw¹ ig³y i liœcie
u tronu;
gdzie mrówki-modlitewki
krzy¿ow¹ drog¹
ku Ÿród³u drepc¹;
gdzie sarenki bia³e plamy
zastyg³y w ciszy,
gdzie œwierk, stary jak œwiat,
jeszcze stoi,
gdzie msza zapisana w konarach,
gdzie majestat nieba trzyma stra¿,
gdzie wieczór œwiêty i ranek,
gdzie symfonia barw.
Dziêki ci, Panie,
¿e da³eœ las.

W katedrze tañczy³ bia³y koñ.
Za œcian¹ by³ dzieñ
i pani w bia³ej sukience.
Pod sklepieniem nuci³y anio³y.
Na ziemi le¿a³ chleb zbrukany
i wieñce.


