
Książka, którą Państwo biorą do ręki i zaczną czytać, to po
części zbiór esejów, skupionych głównie wokół twórczości Hen
ryka Sienkiewicza, po części zaś szkiców krytycznoliterackich.
Oba te rodzaje epiki łączy kilka elementów. Na pierwszy plan wy
suwa się element patriotyczny, przewijający się przez większość
tekstów. Tu trzeba zauważyć, że autor odważnie wyrzuca społe
czeństwu brak poczucia szczególnych więzi z ojczyzną, z jej ży
ciem codziennym. Krytycznie, aczkolwiek nie personalnie, odno
si się do polityków i celebrytów z lekceważeniem traktujących
polskie aktualne problemy. Odnosi się też do dziewiętnastowiecz
nych powstań narodowych i ofiary złożonej w imię tzw. wyższych
celów. Poruszając się swobodnie po różnych, mniej znanych no
welach i opowiadaniach Henryka Sienkiewicza, ukazuje dramat
tej części szlachty, która w imię wyższych wartości próbuje mo
dernizować rolnictwo wbrew temu segmentowi ziemiaństwa, któ
ry obojętnie odnosi się zarówno do tradycji narodowych, jak i no
watorów oraz sprzedawców ziemi niemieckim kolonistom. (...)

Jakikolwiek temat społeczny podejmuje Sprawka, zawsze go
konfrontuje z postawą samego Sienkiewicza lub bohaterów jego
bogatej twórczości. Przykładem może być polemiczny szkic pt.
Cynizm czy naiwność? Ta niewymuszona skłonność do przeciw
stawiania wartości i idei aż zastanawia. Dzieci oswajane są z prze
mocą  pisze Sprawka. Sceny pościgów, gwałtownej śmierci za
dawanej niewinnym słabeuszom przez sympatycznie wygląda
jących tłuścioszków, znaleźć można nie tylko na specjalnych
kanałach, np. „Cartoon Network", ale także nadawane są przez
darmowe serwery w olbrzymiej masie gier komputerowych.
W blasku nieustannie migających lampek, przy dźwięku krót
kich melodyjek rozgrywa się krwawa wojna. Ubolewając nad
zanikiem czytelnictwa, idzie pod prąd zakorzenionym już wśród
młodych trendom, z których część przynajmniej gotów jest na
zwać jeśli nie antynarodowymi, to przynajmniej anty kuturowy
mi. Wprawdzie nie używa tych terminów, lecz wymowa jego tek
stu jest oczywista. (...)

dr Marian Janusz Kawałko
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Jerzy Bolesław Sprawka  poeta, prozaik, eseista. Ur.
w Lublinie w 1941 roku. Debiut prasowy: luty 1960
..Kultura i Życie"nr 7 380). Debiut książkowy: Antologia
poezji miłosnej; „Gdzie jabłonie słodkopienne", Lublin
1980.

Powieści:
„Sekretne życie topików", Lublin 2003. „Tajemne życie
korników", Lublin 2005 „W rezerwacie", Lublin 2007.
„Zapach lasu" (monografia), Lublin 2007.

Poezje:
„Z kwarantanny" wiersze i proza poetycka. Lublin 2010

Opracowania i redakcja:
,,Kto ojczyźnie służy". Antologia poezji patriotycznej, wybór i opracowanie
Lublin 2004. ,,Odmienny Świat? 2003", wybór, opracowanie i wstęp, Lublin
2004. „Jubilatowi  przyjaciele", wybór, opracowanie i wstęp, Lublin 2007.
„Jak ojczyźnie służyć"  antologia poezji patriotycznej pisarzy Lubelszczyzny,
opracowanie, redakcja i wstęp, Lublin 2009. „Przez Roztocze do niepodległości",
esej, Lublin 2011.
W latach 20012007, jako członek Zarządu LO ZLP pełni funkcję skarbnika,
w 20032007 pełni funkcje członka Sądu Koleżeńskiego w ZG ZLP, Podczas
kadencji 20112015 pełnił funkcję wiceprezesa LO ZLP.

Polskie Radio Lublin SA, w czerwcu 2004 roku, w 12 odcinkach wyemitowało
na swojej antenie fragmenty powieści „Sekretne życie topików".

Ważniejsze nagrody:
Wyróżnienie Nagrodą Artystyczną Miasta Lublina za powieść pt.: „Sekretne
życie topików", 2004 r.
Nagroda im. Witolda Hulcwicza, uznana za powieść roku 2004 książka pod
tytułem „Sekretne życie topików ".

Otrzymał także:
Nagrodę Prezydenta Miasta Lublina w dziedzinie kultury 2004. Medal
Prezydenta Miasta Lublina 2005. Nagrodę Kulturalną Województwa
Lubelskiego w 2005, 2007, 2010. Stypendysta Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 2006. Odznaczony „Srebrnym Wawrzynem
Literackim" 2007.Nagroda Prezydenta Miasta Lublina, 2010.
Odznaka  „Złoty Wawrzyn Literacki" 2012. Odznaka  „Zasłużony dla Kultury
Polskiej" (20.04.2012). Odznaka  „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego"
Złoty Krzyż Zasługi  Za całokształt twórczości odznaczony przez Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego w 2008 r.
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