AktuAlnoci rozmowA rozmAitoci kulturA nAukA
NAUKA wspomnieniA felieton
Andrzej Lewandowski – jedyny wrd tysicy...

3 razy M: Medalista, Matematyk, Mistrz*
W dniu 11 marca 2014 roku odbya si wSali Urzdu Miejskiego wToruniu uroczysto udekorowania Andrzeja Lewandowskiego, absolwenta ibyego pracownika UMK, Medalem III
stopnia „Zasuony Kulturze Gloria Artis” nadanym, na wniosek pani wojewody Ewy Mes, przez Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego za caoksztat twrczoci. Wobecnoci prezydenta Torunia Michaa Zaleskiego, dekoracji wimieniu Ministra
Kultury iDziedzictwa Narodowego dokonaa Pani Wojewoda.

Pani wojewoda Ewa Mes, tu przed dekoracj medalem Gloria Artis
(obok na fotograi) z ,,Gosem Uczelni” wktrym opublikowany by
pierwszy wywiad zAndrzejem Lewandowskim (marzec 2012)

Wyrnienie Andrzeja Lewandowskiego medalem Gloria Artis uhonorowao talent, cik prac, hart ducha, determinacj
i powicenie wielu pasjom skromnego, zwykego czowieka,
a jednoczenie tak… niezwykego. Medal ten nie tylko jest
rdem satysfakcji dla twrcy, ale kompensuje rwnie utrudnienia wjego pracy literackiej, wynikajce zzesanej przez los
niepenosprawnoci.
Andrzej Lewandowski jest doktorem matematyki. Powana
choroba oczu i widmo nadchodzcej utraty wzroku zmusiy
go do przerwania pracy wInstytucie Matematyki ido przejcia
wroku 1992 na rent. Sabncy wzrok pozwala mu jeszcze pocztkowo na uprawianie turystyki, na obcowanie zeuropejskim
malarstwem iarchitektur. Te kontakty ze sztuk zainspiroway
go do dzielenia si swoimi wraeniami iwiedz ze suchaczami. Wraliwo na pikno, doskonae przygotowanie do jego
 kwadransw, zanim zostaem wezwany.
Ic si okazao? By to okres egzaminw
wstpnych, a mj pniejszy serdeczny
przyjaciel wzi mnie za natrtnego kandydata – petenta. Przeprosinom nie byo
koca, po czym zaprowadzi mnie do kierowniczki dziekanatu. Pani Irena Litwinowowa, wspaniaa, czarujca dama, bya
jeszcze przed wojn urzdniczk w dziekanacie prawa w Wilnie. Przyja mnie
niezwykle serdecznie, w czci zapewne
dlatego, e skierowa mnie profesor wilnianin, jej rwienik. Zreszt nie tylko
profesorowie przybyli zUSB, ale itamtejsi
pracownicy obsugi. Pamitam przykadowo zamieszka przy ulicy eglarskiej
pani Zemstow, nasz wieloletni portierk.
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krytycznego analizowania i wszechstronnego, matematycznie
precyzyjnego opisu byy powodem, e sta si propagatorem
sztuki wbardzo szerokim zakresie, ailo prelekcji, wykadw
ispektakli przygotowanych dla rnych rodowisk przekroczya
liczb 300 (!).
Ostatecznie, ze wzgldu na prawie cakowit utrat wzroku
oraz pogarszajcy si stan zdrowia, Andrzej Lewandowski zakoczy swoje spotkania ze suchaczami w2010 roku. Wzwizku ztym kolekcj okoo 2000 profesjonalnych przezroczy, wykorzystywanych dla popularyzacji kultury i sztuki, przekaza
– jako dar – Katedrze Historii Sztuki iKultury UMK.
Od tego momentu powici si cakowicie pracy literackiej,
ktr uprawia, posugujc si wycznie fenomenaln pamici
idyktafonem. Nadal wic dyktuje swoje przekady maonce,
ktra wiernie zapisuje i opracowuje kolejne artykuy, kolejne
przeoone wiersze ikolejne ksiki.
Zasugi Andrzeja Lewandowskiego jako twrcy i krzewiciela kultury budz szczeglne uznanie rwnie ztego powodu,
e swoj ogromn prac podejmowa tylko z potrzeby serca
i chci dzielenia si wiedz i pasj z innymi. Faktycznie jego
prezentacje nie przynosiy mu adnych dochodw, poniewa
wiernie przestrzega zasady nieprzyjmowania za swoje wystpy
honorariw.

Sztuka nie jest tworem samoistnym, nie istnieje bez odbiorcw, to wanie oni s jej wsptwrcami; ten medal wic dziel ze wszystkimi,
ktrzy brali udzia wmoich spotkaniach, iz tymi, ktrzy czytaj moje
przekady ieseje – powiedzia wzruszony uroczystoci Andrzej Lewandowski

Na marginesie, jako asystenta, zakwaterowano mnie w subowym pokoju
wDS 2, ze studentami historii. ka byy
pitrowe. Po p roku ulokowano mnie
i trzech innych asystentw w wikszym
pokoju, w ktrym spalimy ju w parterze. Wszyscy z czasem zostalimy profesorami: Jzek Szudy w Instytucie Fizyki
UMK, Maksymilian Grzegorz – w Polskiej
Akademii Nauk, aCzesaw Nitecki jako ornitolog wUniwersytecie Gdaskim.
Po docencie Eligiuszu Drgasie mnie
przypad zaszczyt penienia funkcji kierownika Katedry Prawa Finansowego,
apo mnie obj j profesor Bogumi Brzeziski, dr h. c. Uniwersytetu dzkiego.
Zmienia ona powtrnie nazw i od 1

stycznia 1990r. do chwili obecnej jest Katedr Prawa Finansw Publicznych.
Tendencja podziau dyscyplin naukowych ikatedr nie omina rwnie naszej.
Wydzielia si zniej odrbna katedra, prowadzca badania nad prawem samorzdu terytorialnego, ktr kieruje profesor
Andrzej Borodo. Do grona samodzielnych
pracownikw nale ponadto profesor
Marek Kalinowski idr hab. Wojciech Morawski. Wpoowie marca br. doczya do
nas Agnieszka Olesiska, ktra po dzi
dzie pozostaje jedynaczk.
Jan Guchowski
em. profesor UMK
rdo: teczki osobowe
w archiwum UMK
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W celu zaprezentowania zaskakujco szerokich ram uzdolnie izainteresowa dr. Lewandowskiego ijego twrczej dziaalnoci na rnych polach wystarczy wspomnie, e wlatach
1964–1994 skomponowa okoo 75 studiw szachowych.
W ostatnim dziesicioleciu dziaalnoci nalea do cisej czowki wiatowej wtej dziedzinie. Zwyciy w11 midzynarodowych konkursach kompozycji studiw izdoby take 35 dalszych nagrd iwyrnie. Wraz zreprezentacj Polski zdoby
wroku 1993 trzecie miejsce wMistrzostwach wiata wKompozycji Szachowej. Wtym samym roku Midzynarodowa Federacja Szachowa (Federation Internationale des ECHECS) nadaa
mu tytu Mistrza FIDE kompozycji szachowej, nie wspominajc, e by wielokrotnym mistrzem Polski wtej dyscyplinie, czyli
wtzw. poezji szachw.
Dorobek literacki Andrzeja Lewandowskiego zawiera autorsk seri przekadw dziesiciu arcydzie poezji rosyjskiej iwoskiej, opublikowanych wpiknej szacie gracznej, dziki yczliwoci toruskich sponsorw. Wlatach 2004–2012 ukazay si
nastpujce pozycje (wszystkie w Wydawnictwie AKSJOMAT
Piotra Nodzyskiego): Il Canzoniere (Francesco Petrarka), Eugeniusz Oniegin (Aleksander Puszkin), Wiersze (Sergiusz Jesienin),
Rusan iLudmia (Aleksander Puszkin), Fontanna Bakczysaraju
(Aleksander Puszkin), Wiersze woskie (Aleksander Bok), Wiersze (Micha Lermontow), Bajka oCarze Satanie… (Aleksander
Puszkin), Ra i Asfodele (Cherubina de Gabriack), To ty dotkna duszy mej (Aleksiej K. Tostoj). Niedawno ukazaa si
kolejna, jedenasta ksika Jan zDamaszku, Aleksieja K. Tostoja.
Od 2006 roku Andrzej Lewandowski wsppracuje z Miesicznikiem Literackim AKANT, wktrym opublikowa przekady ponad 70 wierszy, a take przekady kilku obszernych poematw iballad. Wtym samym miesiczniku ukazao si kilka
tekstw ocharakterze eseistyki literackiej (midzy innymi: Poeta, matematyk, dysydent; Mio Poety; Powrt Cherubiny;
Tatiana, Swietana iAleksandra; Trojanie wSoplicowie). Naley
wspomnie, e dziki przekadom Andrzeja Lewandowskiego
polscy czytelnicy mogli po raz pierwszy zapozna si zdzieami
kilku wybitnych poetw rosyjskich, ktrych twrczo zakazana bya wprzeszoci przez cenzur.
Wracajc do spotka organizowanych przez Andrzeja Lewandowskiego – rne byy to formy: monodramy, spektakle
poetycko-muzyczne, recytacje dzie literatury wiatowej czy odczyty ilustrowane przezroczami imuzyk. Wczasie takich spotka najwiksz nagrod dla niego bya wielka cisza wczasie
prelekcji, bo nie widzc swoich suchaczy, wanie cisz mierzy
ich zainteresowanie. Jednoczenie gucha cisza, jaka towarzyszya publikowaniu jego kolejnych ksiek zprzeoon poezj,
potgowana ostatnio brakiem kontaktu z czytelnikami i suchaczami spotka autorskich, bya dla niego bardzo bolesna.
Cisza ta zostaa przerwana mocnym akcentem wpostaci Medalu Gloria Artis!

***
Jedyny wrd tysicy... a dziki swojej dziaalnoci popularyzatorskiej znany przez tysice, sumujc statystycznie choby
po 10–20 suchaczy kadego z300 odbytych spotka. Chocia
wWielkiej Sali Dworu Artusa recytowa strofy czternastowiecznej poezji miosnej Petrarki, we wasnym tlumaczeniu z woskiego oryginau, przed dwustuosobowym audytorium zcaej
Polski; ito wanie jest typowy przykad, jak tumnie gromadzili
si suchacze na tych spotkaniach. Andrzej Lewandowski znany
jest rwnie przez wielu czytelnikw wydanych ksiek idrukowanych przekadw poezji i artykuw. A bogata lista tych
wybitnych osigni ma swj pocztek w dosownym kocu
kariery zawodowej, czyli wprzejciu wstan spoczynku... spoczynku od obowizkw nauczyciela akademickiego, ale jednoczenie w stan aktywnoci twrczej. Std wniosek i przykad
do naladowania dla wielu, e koniec jednego etapu ycia
moe sta si pocztkiem nastpnego, twrczego ibogatego wdokonania.
W tym Post Scriptum naley wspomnie, e medal przyznany dr. Lewandowskiemu ma symbolicznie podwjne znaczenie,
tak jak w rzeczywistoci ma dwie strony: orze w koronie na
awersie, atwarz kobiety zwiecem laurowym poniej napisu
Gloria Artis, na rewersie.

Faktycznie, ten medal honoruje rwnie prac Maonki dr.
Lewandowskiego, ktra jest jego wzrokiem i spiritus movens
wyjcia ztwrczoci poza granice wasnej satysfakcji, doznawanej w domowym zaciszu. Niech atmosfer tej wsppracy
odda wiersz Fiodora Tiutczewa**, przeoony przez Andrzeja
Lewandowskiego, a utrwalony na komputerze przez Barbar
Lewandowsk:

Wszystko ju zabra mi karzcy Bg:
Zdrowie, sen, oddech oraz si woli.
Ciebie mi tylko zachowa pozwoli,
Bym si do Niego jeszcze modli mg.

Z okazji Jubileuszu Zotych Godw (29 marca 2014 roku)
skadam Pastwu Lewandowskim gratulacje iycz na dalsze
wsplne lata uskrzydlonej weny twrczej i nieograniczonej
energii w pokonywaniu przeciwnoci technicznych podczas
przygotowywania nastpnych przekadw poezji do druku.
GLORIA ARTIS!
Tekst i zdjcia: Lidia Smentek

*

Bohater uroczystoci zMaonk

Artyku oparty na fragmentach wniosku omedal Gloria Artis
Fiodor Tiutczew, 1873; prze. A. Lewandowski, AKANT nr 8 , 2010.

**
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