Filozof bytu
Z Wilkiem Markiewiczem – malarzem i pisarzem, założycielem i twórcą
„Kuriera Polsko-Kanadyjskiego” w Toronto – rozmawia Joanna SokołowskaGwizdka.

Wilek Markiewicz w swoim domu w Toronto, fot. J. Sokołowska-Gwizdka.
I nigdy nie doznając
Istotnego znaczenia
Zaczynasz je istnieniem
Kończysz rachunkiem sumienia

(W. Markiewicz, Okruchy bytu, z rozdziału „Życie”)
Joanna Sokołowska-Gwizdka: Od lat pisze Pan aforyzmy, które ukazują się w
redagowanym przez Pana portalu internetowym „Vagabond Pages”. Te
układające się w ciągi znaczeń myśli, stwarzają obraz rzeczywistości
widzianej Pana oczami. Dlaczego według Pana zagadnienia bytu, miejsca
człowieka na ziemi, relacji Ja – świat zewnętrzny są z reguły pesymistyczne?
Walka o przetrwanie kończy się klęską, a promienie życia są jedynie
przerwami w podróży przez piekło?
Wilek Markiewicz: Mój pesymizm wynika z tego, że całe moje życie było
borykaniem się. Tak mnie cholera na cały świat brała, że się wyżyłem, pisząc to, co
napisałem. To było oczyszczenie myśli i ducha. Mam nadzieję, że moje myśli się
komuś na coś przydadzą, że to nie było tylko puste pisanie.
Ktoś mi kiedyś pokazał pewnego domorosłego poetę. Był chyba Bułgarem, nie
znałem go osobiście. Mieszkał gdzieś w suterenie, młody człowiek, ale kaleka. Był on
ponoć zgorzkniały i złośliwy. Pisał wiersze, które mi się bardzo podobały. Kiedyś
napisał: jak to jest, że moje serce jeszcze śpiewa?. Ja sobie wtedy pomyślałem – to
jest młodość. Gdy się ma 20 lat to serce śpiewa, nawet w więzieniu. Więc kiedy serce
przestaje śpiewać? Gdy zaczyna czuć dzień podsumowania, gdy zaczyna być
wiecznie niezadowolone, bo to się nie udało, bo tamto się nie udało. Ja mocno
przeżywam niepowodzenia, zresztą wszystko mocno przeżywam. Czasami straszę
siebie, co by było gdybym był kimś innym. Może bym został zakonnikiem, popełnił
samobójstwo albo bym na wszystko splunął, nie wiem. Ale to nie jest moją naturą.
Moją naturą jest działać, moja natura jest wrażliwa na piękno, czy to będzie
literatura, sztuka czy muzyka wszystko jedno, ja tym żyję, ja się tym napawam. Tak
więc jestem pesymistą, ale jednocześnie jest we mnie pragnienie życia i działania.
JSG: Oprócz publikacji Pana nowel i artykułów w prasie polskiej, hiszpańskiej
i francuskiej, prowadzi Pan angielskojęzyczny portal internetowy „Vagabond
Pages”, gdzie można zapoznać się zarówno z Pana twórczością literacką,
malarską, jak też pracą dziennikarską.
WM: Stronę odwiedza ponad 150 osób dziennie z całego świata. Moje aforyzmy tam

umieszczone ukazują się z podaniem źródła na różnojęzycznych stronach
internetowych. Fragment mojego artykułu „Dezinformacja jako zbrodnia wojenna”
został włączony do książki Gregory James’a „Many a Slip?”, (Language Centre, Hong
Kong University of Science and Technology 2001). To są takie przyjemne drobnostki.
Ale ja zawsze szukałem ciągłości. Dlatego fascynowało mnie wydawanie gazety i
stałe komunikowanie się z czytelnikami. Ja nie chcę być takim samotnym strzelcem,
choć jak dotąd nim jestem. Taki los.
JSG: W zbiorze „Okruchy bytu” bardzo podobają mi się aforyzmy z rozdziału
„Twórczość”. Oddają one sens tworzenia, są głębokie i proste jednocześnie.
Oprócz pisania ciągle Pan dużo maluje. Czyli Pan się czuje bardziej pisarzem
czy bardziej malarzem?
WM: Mimo, że malowałem niemal od zawsze, oba nurty idą we mnie równolegle.
Napisałem kiedyś o sobie: Kiedy piszę, jestem malarzem, kiedy maluję, jestem
muzykiem. I ja to tak czuję, choć czasem trudno mi to przekazać.
JSG: Czyli nie ważna jest forma, ale istotny jest przekaz wewnętrzny, impuls.
WM: Ważne jest znalezienie tego „czegoś”, co skoncentruje moją uwagę. Ważne jest,
żeby forma, kształt czy postać na obrazie mnie się podobała. Czasami poszukuję
właściwego odbicia, tego, co jest we mnie. Ale najważniejsze, żeby mnie coś
poruszyło, jak prądem. Przychodzi czasami coś, czego nie oczekuję, a to nagle zagra.
Wtedy, kiedy maluję, to jakbym pieścił, jakby elektryczny prąd przechodził przeze
mnie. „Ona” powstaje na nowo pod moją ręką, jakbym był Bogiem. Oby się to nigdy
nie skończyło. To takie fizyczne doświadczenie.
Tak samo jest, gdy myślę, gdy piszę. Czuję wtedy, jakby coś we mnie się stwarzało,
coś rosło materialnego, choć tam nie ma materii, tam są tylko słowa. Ale one tak się
rozrastają, że tworzą coraz większą strukturę, jak katedra. Tylko na taki stan nigdy
nie można liczyć, że będzie na pewno.

Wilek Markiewicz w swoim domu w Toronto, fot. J. Sokołowska-Gwizdka.
JSG: Czy dla Pana twórczość jest ciągłym poszukiwaniem i odkrywaniem tych
nie zbudowanych katedr?
WM: Twórczość dla mnie jest działaniem, działaniem i jeszcze raz działaniem. Te
tworzące się struktury, są jakby poza mną i moją wolą. Ale teraz zaczynam być w
kryzysie, zaczyna mi brakować motywacji. Motywacja też nie była nigdy zależna ode
mnie. To było coś, co musiało na mnie spłynąć. Tylko to jest niebezpieczne, bo
spłynie, albo nie. Nigdy nie wiadomo.
JSG: A co Pan teraz maluje?
WM: Teraz powstają nowe rysunki, które lubię. W malowaniu trochę przystanąłem.
Toronto przestało mnie inspirować. „Wykorzystałem” już wszystko, co mogłem.
Namalowałem nawet wyimaginowane ulice z prawdziwymi domami. Więc nie chcę
się powtarzać. I czuję, że jestem zmęczony. Trzeba zrobić przerwę i zacząć wszystko
od początku. Zaczyna być mi ciężko, bo wydaje mi się, że poznałem już kawał świata
i nic już mnie nie zaskoczy. Ktoś kiedyś powiedział – po co komu wyścigi, skoro i tak
wiem, że jeden wygra, a drugi przegra. Tak więc pójdę jeszcze na jedną ulicę,
zobaczę jeszcze jedną budowlę. I co z tego? Zauważyłem nawet, że mogę pracować
bez natchnienia. Ale po co? Na tyle godzin siedzenia, mieć potem zaledwie 5 minut

przyjemności. Wiem, że jestem zmęczony, że potrzebuję wakacji, ale też boję się tych
wakacji, bo jak długo można siedzieć pod palmą wśród wydm?
JSG: A czy wystawy, nagrody, uznanie ludzi nie dają energii do dalszego
tworzenia?
WM: Przychodzą nagrody. No i bardzo dobrze, ale co dalej? Będzie druga nagroda,
trzecia i co z tego? Będzie wernisaż, dwa razy na rok, przyjdą ludzie, będą jeść, pić,
potem wyjdą. Nie czuję się dobrze w tym wirze wielkoświatowym, systemie
zdobywania i nagradzania. Nie wszedłem w ten nurt, za długo byłem samotnikiem.
Ale z drugiej strony nie jestem pustelnikiem. To taka sprzeczność. Jak powiedziała
jedna moja przyjaciółka – Ty jesteś mistykiem i materialistą i oba wcielenia są w
złych miejscach.
JSG: Pana sztuka ma głębokie podłoże filozoficzne. Wszystko obraca się
wokół istoty istnienia, bytu, życia, śmierci sensu tej naszej kosmicznej
podróży.
WM: Intryguje mnie zagadka samej egzystencji. Idąc w głąb materii, odkrywamy
coraz to nowe prawa rządzące komórkami, atomami. Nazywamy kolejny kształt,
kolejną mikroskopijną cząstkę i dochodzimy do fali. Ale fali czego? Nie wiadomo.
Dochodzimy do końca i dalej nie wiadomo. Trzeba wszystko zaczynać od początku.
Bo jak może być fala bez materii. Taki to jest cykl.
Człowiek ciągle za czymś goni, ciągle gdzieś biegnie. Tylko po co? Tak jak w tej
rozmowie na wsi dziadka z wnuczkiem – musimy „egzystencjalizować”, więc
„egzystencjalizujmy”. Trzeba się w pewnym momencie zatrzymać, bo zaczynamy
biegać w kółko. – Idziemy tak daleko w mądrości, że niedługo złapiemy głupotę za
ogon – jak wyczytałem w graffiti w Genewie.
JSG: Czy Pana wykształcenie, ukończone studia z nauk biologicznych w
Genewie, praca w Instytucie zootechniki pod Paryżem, praca w szpitalu itd.,
zbliżyły Pana do życia, do natury, do przyrody? Czy stąd to Pana filozoficzne
podejście do świata?
WM: Zawsze pociągała mnie biologia. Kocham przyrodę, naturę i ciekawi mnie

porządek świata. Tylko nie miałem temperamentu naukowca, raczej filozofa.
Powiedziano mi na uczelni, że mógłbym być chirurgiem. Ale operacje, to nie dla
mnie. Więc zarzuciłem nauki biologiczne. Uniezależniłem się. Czułem się takim
wolnym duchem. Pracowałem gdzieś u chłopa w Hiszpanii. Nie zdawałem sobie
wówczas sprawy, że czas leci. Jak sobie zdałem z tego sprawę, zacząłem żałować
minionego czasu. Stąd ten mój pesymizm. Może to starość.
JSG: Podobno starzeje się mózg, a nie duch. A mózg można ćwiczyć.
WM: Mózg nie jest narzędziem, tylko odbiorcą, przekaźnikiem, jak stacja kolejowa.
Wszystko co się w nas dzieje jest fizyczne, a nie emocjonalne. Inteligencja nie jest
twórcza, inteligencja jest rekapitulacją. Twórczość jest wtedy emocjonalna, gdy
przeżycie jest fizyczne.
JSG: W technikach wschodu, mówi się, że wszystko co się w nas dzieje, zależy
od nas samych. Sami musimy znaleźć w sobie swój potencjał.
WM – Zachodnia koncepcja mówi – po 40. my się powtarzamy, a wschodnia – po 70.
zaczynamy się uczyć. Ja się zgadzam z zachodnią, z tą różnicą, że są różne formy
starzenia się. Nie każdy człowiek starzeje się tak samo, niektórzy nie chcą się
zestarzeć i nie chcą umrzeć, inni to akceptują. To jest fascynujący temat. Testuję go
na samym sobie. Czy jeszcze mam tę pamięć, czy mam tę siłę, czy jeszcze potrafię? A
jak nie, to chyba nie warto żyć.
JSG: Pan tak dryfuje po życiu, jak żeglarz szukający swojej wyspy. Urodził się
Pan i mieszkał w Krakowie, ale potem wyjechał Pan do Paryża. Z Paryża
skierował Pan swoje loty na studia do Genewy, potem znów znalazł się Pan w
Hiszpanii. Żyjąc takim „bohemian life”, jak to się stało, że znalazł się Pan w
Toronto?
WM: Powód był bardzo zwyczajny – pamiętałem „Kanadę pachnącą żywicą”
Arkadego Fiedlera. Ale wpadłem w sidła. Kiedy przyjechałem do Toronto
zastanawiałem się, czy aby Fiedler się nie pomylił? To nie może być Kanada.
Przybyłem w gorącym sierpniu, nie spodziewałem się takiego upału. Straszne ulice z
drewnianymi słupami, jak z dzikiego zachodu. Wszedłem kiedyś do zakładu
fotograficznego, potrzebowałem zrobić zdjęcie dla jakiegoś dokumentu, i widzę na

ścianie fotografię panny młodej w ślubnej sukni, a tuż obok niej zawieszony portret
wielkiego buldoga tej samej wielkości, co portret dziewczyny. Pomyślałem sobie: W
Europie nie byłoby miejsca na takie „faux pas”. Pytam więc dziewczynę obsługującą
w zakładzie: Przepraszam, czy to jej narzeczony? A ona krzyknęła: Ach! i przestała
na mnie patrzeć. No, myślę, skoro jeszcze nie straciłem poczucia humoru, to znaczy,
że żyję.

Wilek Markiewicz w swoim domu w Toronto, fot. J. Sokołowska-Gwizdka.
JSG: Jak Pan wspomina początki pobytu w Toronto?
WM: Zacząłem od pracy w szpitalu Saint Joseph. Pracowałem tam parę miesięcy.

Napisałem potem kilka historii w Vagabond. Święty Augustyn nauczał, żeby dawać
pić niemowlętom. Bo on pamiętał prawdziwe pragnienie. Wiele dzieci umierało
wtedy z pragnienia. Ja dodałem komentarz: Do ostatniej chwili dajcie pić
umierającym. To jest z mojego własnego doświadczenia.
JSG: Ale dość szybko zaczął Pan współpracować z polską prasą.
WM: Pamiętam, przyszedłem do „Związkowca” do Bumka Heidenkorna i mówię –
słyszałem, że jest tu polska prasa. Tu nie ma polskiej prasy – odpowiedział. – Jak
będzie Pan miał pieniądze, to sobie Pan sam założy prasę. Wówczas jeszcze nie
wiedziałem, że bez pieniędzy to potem zrobię. Jakiś czas współpracowałem z
„Głosem polskim”. Założyłem też kolumnę etniczną w „Toronto Sun”.
JSG: Czy prosto było założyć kolumnę etniczną w kanadyjskiej prasie?
WM: Właśnie powstawała gazeta „Toronto Sun”. Więc się zgłosiłem i
zaproponowałem prowadzenie kolumny etnicznej. Powiedziałem, że czytam
wszystkie języki słowiańskie, wszystkie języki romańskie, znam dość dobrze
niemiecki, skandynawski rozumiem, a z Koreańczykami mogę rozmawiać
telefonicznie. Mój pomysł im się spodobał i mnie przyjęli.
JSG: Na czym polegała Pana praca?
WM: Redaktorzy różnych pism etnicznych przysyłali mi swoje gazety, a ja
wybierałem najciekawsze artykuły. Była też prasa polska, ale starałem się jej nie
faworyzować. Kolumna ta widać miała powodzenie, bo długo się utrzymała. Była to
bardzo wyczerpująca praca, ale dała mi dużo satysfakcji. Przerwałem, gdy miałem
już tego dość.
JSG: A jaką gazetą był założony przez Pana w 1972 roku „Kurier PolskoKanadyjski”?
WM: „Kurier Polsko-Kanadyjski” działał na podobnej zasadzie, co kolumna etniczna
w „Toronto Sun” – trochę tego, trochę tamtego. Dostawałem gazety polonijne z
całego świata. Oprócz własnych artykułów i rysunków, zamieszałem artykuły z prasy
polonijnej. Wycinałem różne informacje i ciekawostki, naklejałem i drukowałem.
Własny materiał drukowałem stosunkowo nowo powstałym offsetem. Ponieważ mam

zmysł kompozycji, pomimo, że kolumny były różnego formatu, udało mi się tak strony
skomponować, żeby trzymały się tekstu, były ułożone tematycznie i wyglądały
efektownie.

„Kurier Polsko-Kanadyjski” – gazeta założona przez Wilka Markiewicza, fot. J.
Sokołowska-Gwizdka.
JSG: Jak doszło do tego, że w Toronto powstała pierwsza prywatna polska
gazeta? Proszę opowiedzieć trochę szczegółów?
WM: Zaraz po przyjeździe do Toronto, pracowałem przez pewien czas jako pomocnik
pielęgniarski (orderly) w szpitalu św. Józefa. Jednym z pacjentów na moim piętrze
był wówczas polski ksiądz, zdaje się, że był to ks. Kowalski. Kolega – Polak, który
pracował ze mną, powiedział mi, że ksiądz ten jest wysoką figurą w hierarchii
kościelnej. Rozmawiałem z nim na różne tematy, przy jakiejś okazji zacytowałem mu
swoją aktualną fraszkę: Co to będzie z tego Gierka? Czy to ogier, czy to gierka?
Spodobało mu się, przyjemnie było rozweselić kogoś w szpitalu i pomyślałem sobie:
Jaka szkoda że nie mam kontaktu z polską prasą, której bym mógł tę fraszkę
zaproponować. Już wówczas nosiłem się z myślą założenia polskiej gazety, lecz w
tym okresie współpracowałem z gazetami hiszpańskimi, między innymi z „Correo

Hispano-Americano”, który mnie zainspirował do nazwy „Kurier Polsko – Kanadyjski”
i z gazetą w języku francuskim „Courrier Sud”. Zanim założyłem „Kuriera”, ktoś mi
doradził, może sam ks. Kowalski (?), żebym się skomunikował z jednym księdzem w
polskim kościele na Dovercourt. Poszedłem tam i napotkałem młodego polskiego
księdza, innego, niż ten, którego szukałem. Gdy mu powiedziałem, że mam zamiar
wydać polską gazetę, dosłownie światło ukazało się w jego w oczach i rzekł: Czy wie
pan że ma pan piękną ideę? – powiedział. Widziałem go tylko raz i przelotnie, nie
wiem jak się nazywał i gdzie obecnie przebywa. O ile jest w Toronto i przypadkowo
przeczyta te słowa, niech wie, że nigdy go nie zapomniałem, te słowa i to światło w
oczach zawsze mi dodawało otuchy w ciężkich chwilach. Gdy „Kurier” był już na
półkach sklepowych, doszli inni przyjaciele. Może pierwszym z kolei był mec.
Aleksandrowicz, którego poznałem niestety tylko przez telefon. Wyraził się z wielkim
uznaniem o „Kurierze”, z głosu odniosłem wrażenie, że to bardzo dystyngowany pan.
Nie zdążyliśmy się zapoznać, gdyż niedługo później zmarł. Poznałem p.
Olbrychskiego, stryja aktora Daniela Olbrychskiego, który się bardzo zbliżył z
„Kurierem”. Ostatni kontakt miałem z nim listowny i tragiczny; zawiadomił mnie o
lekarskim werdykcie co do swego beznadziejnego stanu. Życzył mi, by „Kurier” rósł,
gdy jego już nie będzie. Pamiętam też przelotne spotkanie, w polonijnym klubie na
Beverley, z księdzem, który przyjechał z Polski z wizytą. Z honorów jakie mu czynili
kombatanci wywnioskowałem, że to ważna figura. Zatelefonował mi w następnych
dniach z podzięką „za ucztę duchową” , jaką mu sprawił „Kurier”. Dowiedziałem się
też z miarodajnych źródeł, że ks. Tischner znał „Kuriera” i zwrócił uwagę między
innymi na moje aforyzmy. Oczywiście, że poczułem się uhonorowany i wzruszony, bo
wiedziałem o jego złym stanie zdrowia. Dalsze aforyzmy zamieszczałem z myślą o
nim, z nadzieją, że znów do niego dotrą. Wszyscy życzliwi ludzie, i ci których
wymieniam i ci, których nie wymieniam, ale pamiętam ich szczerozłote serce, dodali
mi moralnej otuchy i w wielkiej mierze dzięki nim „Kurier” trwał.

Wilek Markiewicz w swoim domu w Toronto, fot. J. Sokołowska-Gwizdka.
JSG: Otaczał się Pan interesującymi, nietuzinkowymi ludźmi.
WM: Różni ciekawi ludzie przewijali się przez redakcję. Czy zna pani Edwarda
Dragana? On pracował w Toronto jako szofer ciężarówki. Kawał chłopa. A do
„Kuriera” pisał poezje. Chodził on sobie wciąż po ulicach,/ mówił do siebie
niesamowicie/ i modlił się po wszystkich kaplicach,/ takim dla niego było życie. Tak
pisał Edward Dragan. Snobistyczna Polonia go zlekceważyła. Dlatego broniłem tych,
którzy pisali z potrzeby serca. Bo tylko elitarne społeczeństwo, może sobie pozwolić
na elitarne pismo.
JSG: Do dziś w wielu sercach istnieje Pan jako twórca „Kuriera”. Jeśli dotrze
się chociaż do jednej osoby, która coś przeżyje dzięki nam, to znaczy, że było
warto pracować, nawet bardzo ciężko.

Rozmowa została przeprowadzona w Toronto w 2004 r., a uzupełniona w 2010 r.
Wiliam Markiewicz zmarł w listopadzie 2014 roku w Toronto.
____________

Wilek Markiewicz w swoim domu w
Toronto, fot. J. Sokołowska-Gwizdka.
Wiliam Markiewicz, urodzony w Krakowie, ukończył nauki biologiczne na
Uniwersytecie w Genewie. Mieszkał w Paryżu i Hiszpanii, a od 1970 roku w Toronto.
Redaktor kolumny etnicznej w „Toronto Sun” 1971 – 85. Wydawca i redaktor
„Kuriera Polsko -Kanadyjskiego 1972 -86 – pierwszej prywatnej gazety polonijnej na
kontynencie amerykańskim. Współpracownik Canadian Political News & Life 1988 –
89. Dziennikarz francuskiego pisma „Voir” w Szwajcarii, oraz „Courier Sud”
(Toronto), „Correo Hispano – Americano (Toronto), „Latino” (Toronto),
współpracownik „Głosu Polskiego” i „Związkowca” (Toronto). Wysłannik
Kanadyjskiej Federacji Prasy Etnicznej na konferencje NATO w Brukseli (1977).
Autor noweli „Kanibale duszy”, która ukazała się w wydawnictwie „Historias para no

dormir” (Madryt) oraz w pismach ukazujących się w językach: hiszpańskim,
francuskim i polskim w Toronto. Autor opowiadania „Ośmiornica”, które ukazało się
w „Fantastyce” (Warszawa) oraz po hiszpańsku i po francusku w pismach w
Toronto, a także po angielsku w prowadzonym przez siebie piśmie internetowym –
„Vagabond Pages”.
Jako artysta malarz prezentował swoje prace na wystawach zbiorowych i
indywidualnych m in. w Toronto (w Galerii Laurier na Dundas West, między Islington
a Kipling) oraz we Francji, Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Włoszech.
Nagrody:
– Nagroda Kanadyjskiego Klubu Dziennikarzy Etnicznych.
– I nagroda i medal miasta Antibes na Międzynarodowej Wystawie Malarskiej na
Lazurowym Wybrzeżu.
– Honorowe wyróżnienie na międzynarodowej wystawie malarskiej w Varese
(Włochy).
– Honorowe wyróżnienie na wystawie miniatur w Toronto.
– The 2001 Miniature Book Society Distinguished Book Award, USA (za reportaż
„Powrót do Paryża”, wydany przez Pequeno Press w USA).
Członek:
The Philadelphia Print Club,
Toronto Press Club,
Alianza Cultural Hispano – Canadiense.
Jego artykuły „Pity and Horror” (Litość i zgroza) oraz „Abortion and Biology”
(Aborcja i biologia) ukazały się w pismach dla pielęgniarzy i medyków w Stanach
Zjednoczonych i w Kanadzie. „Disinformation as a War Crime” (Dezinformacja jako
zbrodnia wojenna) znalazła swoje miejsce na str. 64 – 65 w glosariuszu kontrowersji
„Many a Slip…” wydanego przez prof. Gregory James’a z Language Centre, Hong
Kong University of Science and Technology. „Return to Paris” (Powrót do Paryża), w
formie miniatury artystyczno-literackiej o ograniczonym nakładzie, wydana przez
Pequeno Press w Bisbee, AZ.
Zbiór aforyzmów Wiliama Markiewicza „Extracts of Existence” został wydany przez

High Park Pages w Toronto. Książkę ilustrował sam autor. Niektóre rozdziały
przetłumaczone na język polski ukazywały się w „Nowym Kurierze” w Toronto. W
2004 roku zbiór ten ukazał się w formie książkowej p.t. „Okruchy bytu” wydany
przez wydawnictwo „Silcan House”. Książka jest również ilustrowana przez autora.
Na okładce znajdują się reprodukcje drzeworytów „Maska” i „Ewa”. Projekt okładki i
stron tytułowych – Zbigniew Stachniak.

