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WALORY POZNAWCZE l WYCHOWAWCZE PROZY 
FANTASTYCZNEJ ANDRZEJA JULIUSZA SARWY

Wśród znanych pisarzy urodzeniem i miejscem zamieszkania związanych z re
gionem świętokrzyskim znaczące miejsce zajmuje Andrzej Juliusz Sarwa. Jego małą 
ojczyznąjest Sandomierz. Tutaj urodził się 12 kwietnia 1953 r. w rodzinie inteligenc
kiej, tutaj obecnie mieszka i tworzy. Ojciec pisarza -  Edward był urzędnikiem. Mat
ka, Zofia z Jagiełłów zajmowała się dziećmi i gospodarstwem domowym. Pisarz na 
skutek różnych perypetii rodzinnych maturę uzyskał w jednym z liceów rzeszowskich. 
Od tego czasu rozpoczął pracę zarobkową najpierw w sahdomierskiej Hucie Szkła 
Okiennego, następnie jako instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Tarnobrzegu. 
Stamtąd przeniósł się do Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w tym mieście, a na
stępnie w Kielcach. Zainteresowania literaturą były jedną z przyczyn, że przez jakiś 
czas pracował także w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miechowie1. Przeobrażenia 
polityczno-społeczne spowodowały, że Andrzej J. Sarwa od 1989 r. zajął się zawo
dowo działalnością literacką i wydawniczą oraz aktywną pracą społeczną. Pełni funkcję 
redaktora naczelnego czasopisma „Cuda i Objawienia”.

Debiut autora w zakresie poezji przypadł na rok 1975, gdy w II programie Pol
skiego Radia zostały wygłoszone trzy jego teksty. Rok później ukazał się w drukiem 
w almanachu „Pierwszy komunikat” wiersz pt. Mój synek. Od tego czasu swoje po
ezje, eseje, prozę artystyczną, prace popularnonaukowe i poradniki drukował w cza
sopismach ogólnopolskich i regionalnych m.in. w „Kontynentach”, „Magazynie Ro
dzinnym”, „Faktach i Fikcjach”, „Naszej Wsi. Tygodniku Nadwiślańskim” czy ma
gazynie „Słowa Ludu”.

1 Por. S. Rogala, Współczesne środowisko literackie Kielecczyzny. Słownik pisarzy i badaczy litera
tury, Kielce 1999, s. 229-232.
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W latach 1990-1992 pisarz był członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich, od 
1992 r. należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W roku 1997 został przyję
ty do warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Jak stwierdza Elżbieta 
Ukraińska, to twórca, „który nie identyfikuje się z żadną grupą literacką i »trzyma się 
z dala« od literackich mód”2. W ten sposób wyznacza własną, co nie znaczy łatwiej
szą, drogę.

Twórczość Andrzeja Juliusza Sarwy koncentruje się wokół kilku dominant tema
tycznych i formalnych. Istotną część jego literackiego dorobku stanowi twórczość 
poetycka, literatura baśniowa, proza fabularna. Publikuje też liczne studia i eseje z krę
gu literatury fantastycznonaukowej oraz historii Kościoła. Znaczącą część dorobku 
autora stanowią poradniki i prace popularyzatorskie, dotyczące różnych gatunków 
roślin ozdobnych i leczniczych uprawianych w ogrodach. Na różnorodność jego dzia
łalności pisarskiej zwraca uwagę Stanisław Rogala w nocie biograficznej publikacji 
słownikowej3.

Autor debiutował jako poeta w 1975 r., ale pierwszy tomik jego liryków pt. Tarni
na ukazał się dopiero w 1991 r. nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miecho
wie. Zawartość tomiku wskazuje, jak różnorodne zagadnienia interesowały i intere
sują autora, powtarzają się one w kolejnych poetyckich publikacjach. Należą do nich 
problemy egzystencjalne, przemijanie czasu, odwoływanie się do tradycji biblijnej, 
liryki osobiste i erotyki. Wiele miejsca w dorobku pisarza zajmuje obraz ukochanego 
Sandomierza. Sarwa w swej twórczości chętnie posługuje się aforyzmami, które oży
wiają i uatrakcyjniają odbiór.

Jak już wcześniej powiedziano, jednym z nurtów prozy artystycznej Sarwy jest 
fantastyka baśniowa reprezentowana przez następujące zbiory: Gałązka rajskiej ja 
błoni (1991), Baśnie i legendy z różnych stron świata (1993), Baśnie polskie I (1998) 
oraz tłumaczony na rosyjski wybór baśni ze zbioru Gałązka rajskiej jabłoni pt. Nasza 
obszczaja raduga. Polskije skazki (1999). Do tej części twórczości pisarza należy 
zaliczyć obszerną, literacko opracowaną legendę Opowieść o Halinie, córce Piotra z 
Krępy (1991), także Słowo o Błogosławionym Sadoku -  Przeorze i Czterdziestu Ośmiu 
Dominikańskiej Braci w Sandomierzu przez Tatarów okrutnie pomordowanych (1994) 
oraz jej dalszą część Święta Ziemia, obie wydane jako część pierwsza serii Na szla
kach sandomierskich legend. Warto tu dodać, że te dwie pozycje pod względem ga
tunkowym są właśnie legendami. Nasycone zostały elementami cudowności i nie
zwykłości, odnoszą się do ważnych szczegółów z życia męczenników, którzy oddali 
swe życie za wiarę, należą do literatury hagiograficznej. Prócz wymienionych pozy
cji, wzięto pod uwagę te utwory, które w jakimś stopniu wiążą się z przekazami fan
tastycznymi, a mianowicie Strzyga i Zjawy w sandomierskiej synagodze z tomu Zja
wy i upiory, gdzie również siatkę przestrzenną tworzy Sandomierz i jego okolice.

2 E. Ukraińska, W okowach samotności, nie -przemijania, „Afisz”. Miesięcznik kulturalny woje
wództwa tarnobrzeskiego, Tarnobrzeg 1998, nr 23.

3 S. Rogala, Współczesne środowisko, s. 229.
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Zasygnalizowano także powieść fantastyczną Cień władcy Sabatu oraz dwuczęścio
wą Antologię wątków kosmicznych w religiach, mitach i podaniach przygotowaną 
wspólnie z L. Sołtysik. Z założenia pominięto te utwory, które ujawniają wyraźne 
cechy literatury fantastycznonaukowej.

Nim przejdę do dalszych rozważań, chciałbym zaznaczyć, że zagadnienia okre
ślone tematem jawią się w twórczości Sarwy jako wynik kreowanego świata. Twórca 
zmierza, wykorzystując możliwości percepcyjne wirtualnego odbiorcy, do inicjacji 
myślenia o jego rodzinnej ziemi, pośrednio o przeszłości swego narodu czy bohate
rach, których pamięć powinna być podtrzymywana przez lokalne społeczności. Au
tor wydobywa ze świadomości ludzkiej, z dokumentów zamierzchłej przeszłości róż
norodne materiały wskazujące na rolę regionu w okresie Polski Piastowskiej. Innym 
ważnym poznawczo i wychowawczo elementem jego baśni i legend jest ujawnianie 
związków między kulturą narodową i europejską. Osiąga to poprzez wydobywanie 
z przekazów ludowych, not czy zapisków kronikarskich wątków i motywów wędrow
nych. Te cele osiągane są poprzez tworzenie ogólnej panoramy czasowo-przestrzen- 
nej, odwołanie się do uniwersalnych lub ludowych norm moralnych oraz poprzez 
wykorzystanie różnych chwytów retorycznych4.

Większość utworów wydanych samodzielnie lub zawartych w zbiorach nawiązu
je do polskich, a tylko nieliczne do zachodnioeuropejskich wątków, np. O uczniu czar
noksiężnika z tomu Gałązka rajskiej jabłoni5. Pojawia się tu wątek znany z baśni 
Grimmów pt. Złodziej i jego mistrz6. Sarwa łączy motyw zakochanej dziewczyny 
ułatwiającej bohaterowi ucieczkę z lochu, zamku, wyspy itp. z wątkiem ucznia czar
noksiężnika. Dorastający Wojtuś, podobnie jak jego literaccy poprzednicy, stara się 
pomóc matce wdowie i zdobyć bez wysiłku majątek. Po różnorodnych doświadcze
niach wynikających z kształcenia u czarodzieja, udanych i nieudanych próbach ła
twego zdobywania pieniędzy przekonuje się, że każda próba osiągnięcia sukcesu wy
maga wysiłku. Podobnie myśli ratująca go z opresji Niezapominajka -  córka czaro
dzieja. Po szczęśliwym powrocie do domu bohater wyjaśnia matce swoją decyzję 
o zmianie stylu życia w następujący sposób:

Co innego wszelako znaczy posiąść wiedzę, a co innego oną mądrze spożytkować. (...)
Ale jeszcze jedno powiedzieć muszę, że sama mądrość, a wiedza bez pracy nijakiego po
żytku nie przyniosą (SG, s. 104).

Dzięki poznaniu zachowań i sposobu myślenia tytułowego bohatera oraz argumen
tacji Niezapominajki, ujawnionej w rozmowie z ojcem, łatwo jest młodemu czytelni
kowi dojść do wniosku, że początkowo postępowanie Wojtka było niewłaściwe. Cho
ciaż zdobył znacznym wysiłkiem wiedzę czarnoksięską, to jednak nie potrafił odwdzię-

4 Por. A. Smuszkiewicz, Retoryka współczesnej polskiej powieści historycznej dla dzieci i młodzie
ży, Poznań 1987, s. 9-10.

5 A. J. Sarwa, Gałązka rajskiej jabłoni, Łódź 1991; dalsze odniesienia do tomu oznaczono inicjała
mi SG i numerem strony.

6 Por. Baśnie braci Grimm, posłowie i komentarz Heleny Kapełuś, Warszawa 1982, t. 1, s. 338-340.
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czyć się swemu nauczycielowi, starał się nawet wykorzystać ją  przeciwko niemu. 
Jednocześnie nie sumienną i rzetelną pracą chciał zdobyć majątek, a oszustwem i dzięki 
czarom pragnął stać się bogatym. Elementy perswazyjne tkwią w przekazie ideowym 
pełniącym jednocześnie wobec dziecka funkcję zastępczego doświadczenia społecz
nego.

Podobne wątki wychowawcze: sumiennej pracy, odpowiedzialności za siebie i in
nych, poszanowania drugiego człowieka, chęci bycia użytecznym czy umiejętności 
widzenia wokół siebie dobra, to elementy pojawiające się m.in. w Jasiu i Kasi, Opo
wieści o czarodziejskiej lasce czy O marności świata i posłuszeństwie synowskim. 
Dla młodych odbiorców są nie tylko podstawą przeżyć o silniejszym uczuciowo cha
rakterze, mającym pewne walory poznawcze, ale także służą bezinteresownej przy
jemności obcowania z literaturą, barwnym, melodyjnym słowem, którego wartość tkwi 
w nim samym.

Fantastyka baśniowa autora zawiera liczne walory poznawcze i wychowawcze, 
gdyż prezentuje różne motywy, często teksty łączą w sobie elementy kilku znanych, 
z tradycji ludowej bądź literackiej, wątków. W związku z tym trudno tutaj dokonać 
jakiejś wyraźniejszej periodyzacji. Jedyną istotną grupę, określaną ze względu na 
miejsce akcji, stanowią teksty związane z Sandomierzem i Sandomierszczyzną. Ten 
element traktowany jest w niniejszych rozważaniach jako istotny walor, gdyż odnosi 
się do tzw. małych ojczyzn, a poprzez nie kształtuje poczucie patriotyzmu i godności 
narodowej. Istnienie ich w świadomości, zwłaszcza młodych odbiorców, jest bardzo 
istotne m.in. ze względu na fakt, że to właśnie najbliższe otoczenie i środowisko kształ
tują w ich świadomości najtrwalsze normy obyczajowe i społeczne.

Podziw i szacunek dla ojczystej ziemi i wytworów pracy ludzkiej na niej się znaj
dujących, przedstawiony jest m.in. w Opowieści o smoku i dziewczynie (SG, s. 105— 
-124). Ujawnia się w niej, niemal w każdym momencie tekstu, sentyment do ziemi 
rodzinnej, urokliwych miasteczek i pięknych krajobrazów. Wymieniony utwór już na 
wstępie ma określone miejsce akcji, która rozgrywa się „w maleńkim miasteczku, 
położonym wśród pól porosłych dorodną pszenicą sandomierską” (SG, s. 105). Okre
ślenie miejsca jest tu bardzo istotne, gdyż wyodrębnia utwór z grupy tekstów „o pięk
nej i bestii”, a łączy z tematem „macocha i pasierbica”. Z innych elementów istot
nych dla tematu, wskazujących na siatkę przestrzenną, jest odwołanie się w baśni 
Pastuch i diabeł do rodzinnej ziemi, której pola sfalowane zbożem stykają się ze sta
rodawną puszczą, a jej wiekowe olbrzymy dotykają obłoków szumiących po niebie. 
Informacje takie przekazuje w utworze narrator auktorialny, któremu -  z racji wystę
powania ponad światem przedstawianym -  z pewnego dystansu, przysługuje prawo 
wszechwiedzy. Wiedza takiego narratora, jak stwierdza Antoni Smuszkiewicz7, nie 
musi być weryfikowana, gdyż w ten sposób identyfikuje się z podmiotem twórczym 
(autorem dzieła). Pisarz, niemal na każdym kroku, w ten sposób prezentuje uroki swej 
rodzinnej ziemi:

7 A. Smuszkiewicz, Retoryka, s. 43-44.
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Była pełnia lata. Lipy kwitły woniejąc słodkawo na kościelnym placu, a z łąk rozpościera
jących się poza miastem, dolatywał delikatny, korzenny zapach nostrzyka. Cudnie było i 
zielono. (...) Gdzieś ćwierkały wróble, gdzieś zaskrzeczała przelatująca sroka. Zahuczał 
ciężki trzmiel, zabrzęczała mucha (SG, s. 107).

Utwór ten niesie również odwieczne marzenie człowieka o lepszym losie i jedno
cześnie eksponuje jako walor -  uczciwość. Wydaje się, iż można go odczytywać bar
dziej współcześnie. Własna pomysłowość, zaradność, wykorzystanie nadarzających 
się okoliczności dla osiągnięcia celu nie mogą być odrzucane, a powinny wyzwalać 
inwencję człowieka, jeśli jego cele są słuszne i nie stają się źródłem krzywdy innych.

Piękno przyrody ziemi rodzinnej przenika niemal całą baśń Krysia, Jasiek i Śmierć 
z tomu Baśnie polskies. Dla podkreślenia emocjonalnych więzi autor tworzy też ro
dzime „locus amoenus”:

Pachniała macierzanka i rumianek. Chabry niebieszczały pośród ździebeł zboża, a maki aż 
rwały się swoją piękną, soczystą czerwienią. (...)
Poza polami, obsianymi żytem, u stóp łagodnego stoku wzgórza, znajdowała się niewielka 
łączka, przez środek której z bulgotem przepływał wąski strumyczek, skrzący się i odbija
jący słoneczne refleksy, które budziły złociste promienie przedzierające się przez gęstwi
nę liści rosochatych wierzb rosnących w rzędach po obydwu stronach strugi (Baś. Pol., 
s. 63-64).

Narrator auktorialny, snując swą opowieść pośrednio, wskazuje na bogactwo les
sowej ziemi sandomierskiej, gdzie kłosy żyta i pszenicy schylają się pod ciężarem 
dorodnego ziarna. Sugeruje też, że nie tylko jemu ta ziemia była bliska i wydawała 
się urokliwa. Zachwycała się nią także królowa Jadwiga, latorośl dwu potężnych 
europejskich rodów monarszych: Andegawenów i Piastów (Rękawiczki królowej 
Jadwigi), co narrator auktorialny komentuje w następujący sposób:

Ze wszystkich miast, jakie są w naszej ziemi, najbardziej upodobała sobie Sandomierz, 
kędy zjeżdżała, jak tylko mogła często: a to dla nasycenia oczu cudownym widokiem do
mostw tonących w jabłoniowych, mordowych i orzechowych sadach bądź skrytych po
śród wypielęgnowanych winnic, a to dla zażycia powietrza i dla odpoczynku, czy wreszcie 
aby w licznych sandomierskich kościołach kierować swą duszę do Boga (Baś. Pol., s. 108).

Sarwa dla wyeksponowania uroków Sandomierszczyzny tworzy różne płaszczy
zny nastrojowe. Od pięknych poranków, nasłonecznionych wzgórz, łąk czy pól, prze
chodzi do przykładów ciemnej nocy czy groźnej burzy, jak np. w niniejszym opisie:

Ledwo minął niewielki zgoła kęs czasu, ołowianosiny gęsty owal chmur rozsnuł się po całym 
nieboskłonie. Zerwał się wiatr, z mocą i wściekłością uderzył w ziemię, zawirował, porwał 8

8 A. J. Sarwa, Baśnie polskie /, Kraków 1998, s. 61-77; dalsze odniesienia do tomu oznaczono skró
tem Baś. Pol. i numerem strony. Tom zawiera 10 utworów, z których 5 drukowano po raz pierwszy w to
mie Gałązka rajskiej jabłoni.
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w górę tumany kurzu, przygniótł ku ziemi łany zbóż (...), nie upłynęło wiele czasu, a niebo 
raz po raz jęły rozświetlać migotliwe zygzaki błyskawic. (...) Wiatr wył, deszcz chłostał 
ziemię zajadle (SG, s. 110).

Dotyczy to również różnych pór roku ujawniających się np. w stwierdzeniach, że 
zima była mroźna i śnieżna, czy wicher wył na otwartych przestrzeniach. Takie uję
cia wiążą się w utworach pisarza z oddawaniem nastrojowości bohaterów, przeżywa
niem własnej sytuacji (Opowieść o smoku i dziewczynie) lub z momentem podejmo
wania decyzji w zakresie jakiś działań (O lichwiarzu i jego pieniądzach czy Ręka
wiczka królowej Jadwigi z tomu Baśnie polskie). W Rękawiczce narrator wszechwie
dzący wyjaśnia pojawienie się nazwy miejscowości Świątniki, która powstała na 
pamiątkę pobytu królowej Jadwigi, nadania przez nią tamtejszym mieszkańcom zie
mi i wolności. Ważną poznawczo rolę odgrywa tytuł opowieści. Pełni funkcje per
swazyjną, dzięki wskazaniu na znaną historycznie postać władczyni, która zasłynęła 
przekazaniem klejnotów na odnowienie Akademii Krakowskiej.

Równie sugestywne i bogatsze, poznawcze i wychowawcze opisy pięknej ziemi 
sandomierskiej odnaleźć łatwo w podaniu Opowieść o Halinie, córce Piotra z Krę
py9. Mnich dominikański podkreśla jej przepych i urodę w słowach:

-  Błogosłwionaż ta ziemia, sandomierska ziemia. 1 pszenicę rodzi, i żyto, i jęczmień, ale i 
plon gron winnych wyda, i orzechy włoskie wykarmi, i ona morelę ozdobi.
-  Przyjdźcie, dziewczęta, tutaj w pełni lata, a potem też, gdy jesień wybarwi późniejsze 
owoce. Dam wam skosztować i moreli, i winogron, i onych orzechów, które to święty Ja
cek z rodu Odrowążów z italskiej ziemi przywiózł. Wiedział ów mąż Boży, że najprędzej 
je ziemia sandomierska przyjmie, najprędzej wykarmi, że tu tylko plon mogą wydać sto
krotny. I nie omylił się (Opow., s. 47).

Akcja, znaczącego dla tematu, utworu rozpoczyna się w roku 1260, podczas jed
nego z najazdów tatarskich. W posłowiu do tomu autor tak pisze o jego genezie: 
„Opowieść o Halinie, córce Piotra z Krępy, opowieść o kobiecie, której pamięć po
śród sandomierzan wciąż jest żywa, a legenda przekazywana o niej z pokolenia na 
pokolenie, frapowała mnie od bardzo dawna. (...) Najpoważniejsze źródło, w którym 
zamieszczono informację o Halinie, to Monografia miasta Sandomierza, pióra ks. 
Melchiora Bulińskiego (...) z 1879” 10. Informacja ta, odwołująca się do metatekstu 
służy przede wszystkim uwiarygodnieniu zawartych w przekazie literackim informa
cji. Co prawda, jak pisze A. Smuszkiewicz11, nie są one konieczne dla zrozumienia 
utworu, ale wskazane z innych pozaliterackich względów, przede wszystkim eduka-

9 A. J. Sarwa, Opowieść o Halinie córce. Piotra z Krąjjy, Katowice 1991; dalsze odniesienia do 
tomu oznaczono skrótem Opow. i numerem strony. Została ona również przygotowana w wersji radio
wej pt. Legenda o Halinie Krępiance, co Sandomierz od Tatarów uratowała; wyemitowana w progra
mie II Polskiego Radia w 1997 r. w adaptacji W. Malesy i reżyserii H. Rozena.

10 A. J. Sarwa, Posłowie, w: Opowieść o Halinie, córce Piotra z Krępy, s. 119.
11 Por. A. Smuszkiewicz, Retoryka, s. 30-31.
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cyjnych. Jednocześnie ujawniają autora, jako narratora prezentowanego świata, od
wołują się do scen, które utrwaliła historiografia.

Tytułowa bohaterka przeżywa tragedię, gdyż podczas rozmów o poddaniu grodu, 
ojciec -  kasztelan zostaje wraz z bratem podstępnie zamordowany przez Tatarów, 
a zamek pozbawiony dowódcy łatwo zdobyty. Autor odwołał się w literackim tek
ście do historycznego zdarzenia i historycznej postaci Piotra z Krępy. Losy Haliny 
i innych bohaterów mają wyraźną proweniencję literacką, choć sama bohaterka jest, 
podobnie jak ojciec, postacią historyczną. W trakcie akcji jej postać rozrasta się. Sar- 
wa, wykorzystując charakterystykę bezpośrednią, stopniowo kreuje Halinę na przy
szłą patriotkę. Już jako dziewczynka uczestniczy w tragedii rodzinnej i ojczystej:

(...) dziecko z całej siły odepchnęło ręce staruszki i patrzyło na makabryczne zwieńczenie 
żerdzi, na głowę tego, którego kochała nad życie. Na głowę najlepszego z. ojców.
Patrzyła długo, jakby chciała ów obraz zachować pod powiekami do końca swych dni. 
Bródka i usteczka jej drżały i krzywiły się w podkówkę, a w kątach oczu szkliły się łzy. 
Powstrzymywała się jednak od płaczu, pomna ostatnich słów ojca, które wyrzekł do niej 
na odjezdnym (Opow., s. 24).

Wędrówka przez podziemne lochy, których istnienie zostało potwierdzone odkry
ciami geologicznymi, trudy związane z dotarciem do rodzinnej Krępy umacniają siłę 
walki i hart ducha dziewczynki. W ten sposób autor tworzy racjonalną i usankcjono
waną historycznie siatkę przestrzenną. Wyznacza obszar książęcego zamku, najbliż
sze łąki, gdzie przechadzały się dworki, łąki nad Wisłą i skarpę wiślaną. Przebywając 
na dworze księżnej Kingi, zdaje sobie sprawę, że nie ma bliskich krewnych, dlatego 
stara się być samodzielna i liczyć przede wszystkim na siebie. Najczęściej przypomi
na sobie wtedy słowa ojca o dzielności, odwadze oraz o tym, że jest rycerską córką. 
Wspomnienia strasznych dni oblężenia, bohaterskiej postawy ojca i stryja Zbignie
wa stale powracały podczas pobytu dworu księżnej w Sandomierzu. Jeszcze jednym 
z przykładów kształtowania postaci Polki-patriotki jest przypomnienie narratora, że 
Halina Krępianka „przez pamięć przeora Sandoka i pomordowanych dominikanów 
ślub z Janem Pilawą” brała w kościele św. Jakuba, a mąż, podobnie jak ojciec, zginął 
w walkach z Tatarami. Do czynników eksponujących elementy patriotyczne należy 
również wyprawa tytułowej bohaterki po zwłoki męża i poległych z nim rycerzy. 
Motywację takiego postępowania wyjaśnia narrator:

Udawano się pod ruską granicę po zwłoki wojewody Pilawy i wraz z nim pochowanych 
rycerzy, aby ich przewieźć do Sandomierza i tutaj sprawić godny pochówek w poświęco
nej ziemi, z całym ceremoniałem należnym tym, którzy za swą ziemię rodzinną i za swój 
lud krwi nie szczędzili, ni życia (Opow., s. 67).

W dalszej części, już po pogrzebie, ujawnia autor jej monolog wewnętrzny okre
ślający jednoznacznie postawę patriotyczną bohaterki. Zorganizowała uroczysty po
chówek bohaterów po to, by ich śmierć nie była próżna i bezsensowna. Liczyła na to, 
iż te dzieci, te wyrostki stojące wokoło trumien, nie będą kiedyś szczędzić własnego
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życia w służbie ojczyzny, gdy obraz owej ceremonii pogrzebowej zapadnie im głębo
ko w serca. Ostatnim elementem wieńczącym takie zachowania stała się jej decyzja 
o wprowadzeniu w podmiejskie lochy wojsk tatarskich, co w konsekwencji uratowa
ło Sandomierz przed kolejnym zniszczeniem, ale i spowodowało śmierć Haliny. Nar
rator auktorialny podkreśla, że była to decyzja w pełni świadoma. Tytułowa bohater
ka rozumiała, iż tylko w ten sposób będzie mogła uratować ukochane miasto, jej ofiara 
będzie cenna -  uratuje setki innych ludzi, wreszcie będzie to forma zemsty za śmierć 
ojca, stryja i męża.

Autor, dla podkreślenia autentyczności zdarzeń i emocjonalnego wiązania wirtu
alnych odbiorców z prezentowanymi miejscami akcji, wprowadza elementy topogra
ficzne ułatwiające im odtwarzanie miejsc akcji w realnej rzeczywistości. Należą do 
nich: skarpa nadwiślańska z widokiem na Góry Pieprzowe, kościół św. Jakuba i klasztor 
oo. Dominikanów, Wzgórze Świętopawelskie czy Wzgórze Kolegiackie.

Warto tu dodać, że pisarz w omawianym utworze wzbogaca fabułę o elementy 
prastarej obyczajowości, demonologii słowiańskiej. Piastunka, uciekając z Haliną 
lochami, w dramatycznych sytuacjach zwraca się z wezwaniem o pomoc do Żmija -  
pogańskiego opiekuna grodu sandomierskiego. Żmije i węże, zdaniem Aleksandra 
Gieysztora12 13, były powszechnie uważane za bóstwa opiekuńcze domostw i osiedli, 
czasem nawet były patronami miejscowości. Najprawdopodobniej do takiego bóstwa 
odwołuje się stara piastunka, mówiąc:

-  Żmiju, Żrniju, dobry boże, sandomierski nasz piastunie,
Ty mieszkasz na uroczysku, na Żmigrodzie masz mieszkanie.
Białym orłem mkniesz przez niebo, błyskawicą świecisz nocą,
Gromem niszczysz naszych wrogów, a twym dzieciom błogosławisz.
Usłysz Żmiju me błaganie, dobry boże, nasz piastunie!
Oświeć swym niebiańskim światłem, drogę, co na ziemię wiedzie!
Nie poskąpię ci mięsiwa, słodkich miodów i kołaczy.
Mleka, sera, jaj i grzybów nie poskąpię, dobry boże!
Tylko nas uwolnij z lochów, daj się cieszyć twoim słonkiem! (Opow., s. 31).

Tę obszerną legendę wzbogacająjeszcze dwie pozycje w zbiorku Słowo o błogo
sławionych męczennikach sandomierskich. Pierwsza z nich to Słowo o błogosławio
nym Sadoku -  Przeorze i Czterdziestu Ośmiu Dominikańskiej Braci w Sandomierzu 
przez Tatarów okrutnie pomordowanychn . Utwór nawiązuje do zdarzeń historycz-

12 Por. A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1972, s. 235.
13 A. J. Sarwa, Słowo o błogosławionym Sadoku -  Przeorze i Czterdziestu Ośmiu Dominikańskiej 

Braci w Sandomierzu przez Talarów okrutnie pomordowanych, w: Słowo o błogosławionych męczenni
kach sandomierskich, 1994. Należy tu dodać, że tomik został opatrzony wypowiedzią Józefa Myjaka No 
szlakach sandomierskich legend. Ta wypowiedź o charakterze przewodnickim jest doskonałą pomocą 
dla tych, którzy chcą samodzielnie zwiedzać katedrę sandomierską. Pomysł uważam za cenny, szkoda 
tylko, że do tej pory ukazał się tylko jeden tomik. Być może, że jest inaczej, brak jednak na ten temat 
informacji.
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nych, o których pisze autor w Opowieści o Halinie. Wyeksponował w niej Sarwa rolę 
przeora Sadoka, wzmiankując w monologu wewnętrznym bohatera o jego drodze ży
ciowej od nowicjatu u dominikanów, poprzez studia we Włoszech, działalność mi
syjną, po męczeńską śmierć. Obraz prezentowanych zdarzeń jest niezwykle sugestyw
ny, a dramaturgia zdarzeń narasta stopniowo. Momentem kulminacyjnym staje się 
wtargnięcie wojowników tatarskich do kościoła dominikanów i wymordowanie mo
dlących się zakonników:

Tuż po komunii zaś pękła druga [zawiasa -  M. K.], a rozwścieczeni, ochlapani krwią po
mordowanych mieszczan żołdacy tatarscy wpadli do świątyni (...).
Tatarzy zamiast od razu uderzyć na mnichów, zatrzymali się w pobliżu drzwi, zbici w gro
madkę, zaskoczeni ich prawdziwym spokojem. (...)
I oto naraz subdiakon Mojżesz, asystujący przeorowi Sadokowi, skrzyżowawszy ręce na 
piersiach, zaintonował pieśń za umarłych 
-  Salwę Regina... (...)
A wówczas -  jakby czar spadł z Tatarów (...)
Wyciągnęli wojownicy zakrzywione szable i z okrzykiem bojowym, z wyciem rzucili się 
ku śpiewającym. I siekli ich dotąd, aż ostatni upadł, aż śpiew zamilkł, aż nastała cisza (...) 
(Słowo, s. 11-12).

Sam tytuł utworu ma również istotne znaczenie, nawiązuje bowiem do historycz
nego zdarzenia, a przez to precyzyjnie lokuje akcję utworu w czasie. Określenie „bło
gosławiony przeor Sadok” wskazuje na rangę postaci w aspekcie ludzkim i Boskim.

Element grozy i tajemniczości tkwi w drugiej części pt. Święta Ziemia. W utwo
rze tym autor nawiązuje pośrednio do tamtych zdarzeń w związku z potrzebą święce
nia nowych kościołów fundowanych przez Zygmunta III Wazę. Papież Pius V -  wie
dziony niebiańską wizją i pomny na słowa Chrystusa: „ktmstraci życie z Mego powo
du, zyska je” -  poświęcił męczeńską ziemię. Według przekazu uczestników posel
stwa -  pielgrzymki miała z niej wypłynąć krew. Ziemię tę w formie relikwii papież 
przekazał Polakom do ich świątyń. Warto tu przypomnieć, że autor pośrednio zwró
cił rodakom uwagę na wadę narodową, jaką jest brak doceniania tego, co swojskie 
i własne.

W większości baśni i legend pisarz stara się różnicować język postaci, często go 
archaizuje, zwłaszcza gdy przytacza wypowiedzi bohaterów, np. „wiesz ojcze, co owo 
oznacza”, „uchodź czym prędzej”, „szarpiący trzewia głód”, „ozwała się tylko” czy 
„jeszcze kęs drogi”. Bohaterowie uczestniczą w ważnych dla ich losów zdarzeniach, 
kreowani są dzięki charakterystykom pośredniej i bezpośredniej, a akcja większości 
tekstów możliwa jest do określenia czasowego związanego z porami roku lub czasem 
historycznym dzięki datom kolejnych najazdów tatarskich.

Obok utworów legendarnych i baśniowych, niosących ze sobą walory poznawcze 
i wychowawcze, należy dodać, że w dorobku autora znajduje się opracowana wspól
nie z L. Sołtysik Antologia wątków kosmicznych w religiach, mitach i podaniach (cz. 
1 1981, cz. II 1982). Autorzy tak dobrali materiał, iż nie można wykluczyć faktu, że 
tam, gdzie pojawiły się pierwsze ośrodki cywilizacyjne, musiały nawiedzić Ziemię
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przedstawiciele bardziej rozwiniętych kultur. Za jedno z takich miejsc uznają auto
rzy ziemię sandomierską. Walor poznawczy zasadza się tu przede wszystkim na do
puszczaniu możliwości innych zdarzeń niż dotychczasowa oficjalna wiedza i pozwa
lających działać wyobraźni ludzkiej podpierającej się w swych osądach logiką my
ślenia. W recenzji przygotowanej przez Bronisława Rzepeckiego czytamy: „Opraco
wanie to jest jakościowo różne niż książki Ericha von Dänikena (...), A. Mostowicza, 
A. Donimirskiego. Dość szczegółowo przedstawia jeden z działów tzw. paleokontak- 
tów dawne mity, legendy i wierzenia, których treść jednoznacznie wskazuje, iż nasza 
cywilizacja nie rozwijała się samodzielnie. (...) Praca A. Sarwy i L. Sołtysik jest 
wartościowym i unikatowym materiałem” 14. Warto dodać, że może być przydatna tym 
wszystkim i to niezależnie od wieku, których fascynują niezbadane do końca ślady 
prakultur, a tym samym może inspirować do dalszych przemyśleń czy poszukiwań.

Z fantastycznej prozy fabularnej autora na uwagę zasługuje powieść Cień władcy 
Sabatul5. Ma ona charakter synkretyczny, co sygnalizuje recenzent wydawnictwa 
„ALFA”, pisząc: „Powieść wykazuje wiele związków ze stylistyką różnych dawnych 
autorów, będąc jednak pracą posiadającą własny klimat. Początkowo nawiązuje do 
Brama Stokera (z opowiadań raczej, niż z najważniejszej powieści; stosując starą 
receptę Umberto Eco -  na początek stary manuskrypt. Atmosfera przypomina w tym 
miejscu również nieco prozę Aleksandra Grina16.

Wydaje się, iż opinia ta nie uwzględnia jeszcze innych istotnych elementów po
wieści. Łączy bowiem ona walory przygodowo-krajoznawcze z elementami robinso- 
nady. Charakterystycznym przykładem jest wyprawa bohatera z Bawarii do Sando
mierza. Hans Semberk w poszukiwaniu przodka Stanisława, który kiedyś mieszkał w 
Polsce, postanawia dotrzeć do nieznanego miasta i odkryć tajemnicę swego rodu. 
Posługując się pierwszoosobową narracją, autor uprawdopodabnia rozgrywające się 
zdarzenia. Ta forma zapisu pamiętnikarskiego była, jest i będzie dokumentem osobi
stym traktowanym jako wyraz swoistego ujmowania świata. Bohater-narrator kreśli 
zarysy trasy podróży koleją przez Śląsk do Krakowa, stamtąd do Nabrzezia, stacji 
będącej przedmieściem Sandomierza, ale znajdującej się jeszcze w zaborze austriac
kim. Inna droga wiedzie z Berlina do Warszawy przez Poznań, a następnie do Puław 
i statkiem do Sandomierza. O perypetiach związanych z wyprawą tak mówi:

Jedni doradzali mi, ażebym udał się z Warszawy koleją przez Iwanogród do Ostrowca, 
stacji najbliższej Sandomierza, leżącej po rosyjskiej stronie, i tam wynająwszy bryczkę, 
w ciągu czterech godzin, szosą wiodącą przez Opatów, dotarł do Sandomierza, oddalone
go od Ostrowca o czterdzieści pięć wiorst.

14 B. Rzepecki, Recenzja wydawnicza książki A. J. Sarwy, L. Sołtysik pt. Wątki kosmiczne w wierze
niach, mitach i podaniach z archiwum autora.

15 A. J. Sarwa, Cień władcy Sabatu, Tarnów 1993, s. 45.
16 A. S. Grin, właść. A. S. Gryniewski, syn powstańca polskiego z roku 1863 zesłanego do Wiatki- 

Znany jest jako autor powieści o wyimaginowanych lądach i morzach. Powieści fantastyczno-przygo- 
dowe to m.in. Szkarłatne róże (1923) czy Migotliwy świat (1923).
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Inni natomiast twierdzili, iż chociaż podróż wydłuży mi się o trzy godziny, to przecie mogę 
dotrzeć do Sandomierza w sposób o wiele wygodniejszy i bez wątpienia mniej męczący. 
Otóż radzili mi, iżbym, wsiadłszy w Warszawie, do pociągu udał się drogą żelazną przez 
lwanogród do Puław, gdzie przesiądę się na statek kursujący po Wiśle, który do samego 
Sandomierza bezpiecznie mnie dowiezie. (...) Pomyślałem, że znajdę na nim chyba dość 
wygód, a ponadto w ciągu tych licznych godzin podróży będę mógł sycić oczy do woli 
pięknem krajobrazów (Cień władcy, s. 45).

Pojawiają się w dziele elementy robinsonady: przede wszystkim tajemnicza wy
spa pośród oceanu, tropikalna puszcza, tajemnicze jaskinie, uratowanie z wyspy przez 
przepływający przypadkowo statek. Fantastyka z elementami horroru widoczna jest 
w ujawnianiu się następujących postaci lub zdarzeń: pojawianie się tajemniczego 
mnicha (Szatana), pokracznych karłów na wyspie, zjaw i tajemniczych głosów w ru
inach sandomierskiego klasztoru, wreszcie rozumienie mowy stworów, której boha
ter nie słyszał, a docierała bezpośrednio do jego świadomości.

Autor trafnie posługuje się tu elementami tworzącymi napięcie. Bohater budzi się 
na nieznanym lądzie, którego brzegi oblewają fale oceanu, gdy bliski jest rozpaczy, 
przypadkowo odnajduje strumień i ścieżkę, a następnie jaskinię, która nadaje się do 
zamieszkania. Spotyka w niej szkaradne stwory, jego lęk powoduje narastanie napię
cia, opada ono, gdy składają mu hołd. Kolejne momenty dramatyczne, to ucieczka 
przed demonem Bafometem, który go śmiertelnie poranił, ratunek ze strony lekarza 
okrętowego-alkoholika, wreszcie śmierć, jako szczęśliwe odejście ze świata, w któ
rym dominuje zło. Myśl przewodnia powieści, jaką jest nieustanna w świecie walka 
dobra ze złem, ma w utworze optymistyczne zakończenie. Bafometowi -  panu saba
tów, mogą się wyrwać ludzie dzięki sile swej woli i pomocy uniwersalnego dobra 
(Stwórcy).

Pozycją będącą swego rodzaju łącznikiem między fantastyką baśniową i fantasty
ką z elementami horroru jest tom Zjawy i upiory. We wstępie do tomu autor zapew
nia, że wszystkie opowieści zawarte w książce są autentyczne: „Zamiast suchych re
lacji (...) posłużyłem się formą zbeletryzowaną, literacką, pisząc krótkie opowiastki. 
(...) Jeśli chodzi o jądro, o stronę faktograficzną, niczego nie zmyśliłem, przekazując 
jak najwierniej to, na co natknąłem się w literaturze, bądź o czym opowiedzieli mi 
naoczni świadkowie niesamowitych zdarzeń” 17. Jednym z nich jest historia o samo- 
spaleniu się człowieka we Flandrii z 1599 r. Ciało jego zostało spopielone, lecz ogień 
nie spowodował zapalenia się pomieszczenia, w którym dokonała się tragedia. Po
dobny charakter ma Zagadka jesiennej nocy z tegoż zbioru. Pierwszoosobowa narra
cja pozwoliła autorowi utrzymać klimat autentyczności zdarzeń.

Opowiadanie Strzyga z niniejszego tomu dotyczy dziś znanego zjawiska spowol
nienia pracy organizmu i domniemanej śmierci, czyli zapadania w letarg. Autor, od
wołując się do kronikarskiej notatki, stworzył interesujące i sugestywne opowiada
nie, które robi wrażenie autentyku. Jego makabryczne zakończenie polega na tym, iż

17 A. J. Sarwa, Zjawy i upiory. Autentyczne relacje, Sandomierz 1996, s. 3.
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kobieta, która dzięki trzeźwości umysłu potrafiła przetrwać kilka dni w krypcie gro
bowej, została zabita, gdyż uznano ją za upiora. To opowiadanie oraz Zjawy w san
domierskiej synagodze z tomu Zjawy i upiory nawiązują do zdarzeń z ukochanego 
przez autora miasta. Dzięki swej formie, mogą być uznane za jego literacką kronikę.

Zaprezentowane w szkicu walory poznawcze i wychowawcze twórczości Andrzeja 
Juliusza Sarwy obejmują: fantastykę baśniową, elementy podań i legend czy fantasy. 
Proza baśniowa jest dość bogata pod względem tematycznym, ale jeszcze dość skrom
na ilościowo, część utworów bowiem powtarza się w kolejnych zbiorach. Ważne 
miejsce w tej części dorobku pisarza znalazły najstarsze motywy znanych przekazów 
ludowych, do których należy zamiana człowieka w zwierzę oraz walka dobra ze złem 
(sierota i zła macocha). Brak wytrwałości, złośliwość losu, poczucie odpowiedzial
ności za siebie i innych oraz świadomy patriotyzm stanowią istotne elementy w fan
tastyce baśniowej autora. Pojawiają się też w tej części jego twórczości elementy 
motywowane tradycją chrześcijańską, gdzie anioł staje się pomocnikiem dobrego 
człowieka, a diabeł określa każdą złą osobowość. Najczęściej sięga autor do zasły
szanych lub znanych sobie przekazów folklorystycznych lub zapisków kronikarskich, 
często zdarzeń do dzisiaj niewyjaśnionych lub dwuznacznych. Kreowane postaci są 
żywe i realistyczne nawet w tych utworach, które gatunkowo określane sąjednoznacz- 
nie jako baśnie literackie. Czasem, jak w Opowieści o Halinie, córce Piotra z Krępy, 
pogłębia psychologicznie tytułowych bohaterów dla wyeksponowania ich znaczenia 
dla idei utworu.

Ważnym czynnikiem prozy baśniowej autora są motywy regionalne. Sandomierz 
i okolice cieszą się szczególnym jego sentymentem, dlatego należy zachęcić pisarza 
do rozszerzenia tej tematyki.


