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SIEJAK F{EEZNANY
Wsp$mnieniał o Thderłszu Siejaku - pis&fZlL

łre Ży n

ier ze, c złow ie k w.

Ilerazy przechodzę obok grobn Tadeusza Siejaka zatrzymu-

ję się chwilę i czytam napis:
TADEUSZ SIEJAK, inzynierpisarz. Mozna by powiędzieć,
jeszcze jeden Vpovry przypa-

dek, iz śmierćzabrała znanego
mi człowieka, takich jest więcej
na chodzieskim cmentarzu .

Wsponrnienie Siejaka skłania
jednak do głębszej refleksji nad

zyciem ludzkim,jego sensem

się od innych w swoim otocze_

stynia" ( 1987 r.), ,,Dezerter"
(1992 r.) otaz opowieści: ,,Ksią-

Żę czasu'' ( l 995 r.), ,,Wielki
spływ'' (1995 r.), ,,Namiot wodzd' ( 1995 r.) i ,,lVielka kula"
( l995 r.), także esej ,,Gł d sensu''( l 995 r.). Siejak odniosł suk_

ces literacki, stał się rnodny,
stał się zjarviskiem w polskiej
l iteraturzę wspołc zesnej. Z
uwagi na tema$kę jak i zasto-

taki rozw j świadomości,i Ę
,,poma skość,,do kt Ą tak
chętnie Siejak się przymawał.
P Źniej studiował, co musiało
go kosztować, wjego sytuacji,

niu. Aby w pełni zrozumieć szczeg lnie wieletrudu i samowymowę jego ksiąŹek nalęża- zaparcia. Zdecydowana więkłoby najpierw z.azltnieć skom_

plikowaną osobowośćautora.
Jak sam o sobie rn wił,,nasią-

kał Życiem'', od }Yczesnego

dziecinstwa, trudnym zyclem.

Urodzonyw 1949 tr wPoananiu, wzrastał w rodzittię robotniczej, w biedzie, wśrd licare-

go

rod zeflstwa, nasiąkał

,,świadomości ą robotniczą'',

i

przemijaniem.
ŻyŁ krÓtko, zaledwię 44lata, z
tego l5 lat {1979-1994) w Cho-

szośćztych'

kt

rzy szli podob_

nądrogąjak on, kt rąy chcieli
poprzez wyksaałcenie wydostać się z,:l'izin społecznych''
znajduje sobie nowe miejsce,
?Aczyna myśleć nowymi kategoriami, chceŹryć lephj, inaczej,
często całkowicie odcinając się
od środowiskąz kt rego po-

chodą. Jednak Siejak

postę_
puje zupełnie inaczej. Dodatko_
wo studiuje systemy filozoficz-

ne, zwłaszcza dzieła Karola

Marksa, kt re umaje wręcz 7a

dzieŻy. Zetknąłem się z nim
pierwsry rauw marcu 1979 r.,

genialne, nazywa siebie komu-

gdy zamieszkałw ChodzieĘ i
podjął pracę lv Zakładzie lW{-

spos

nisą identyfikując się w

nięrii Komunalnej (ZIK-u). W
Ęnn pienvs zymokresię wspołpracowaliśrny ze sobądość blisko, na coCzie , jako projekianci w Pracowni Projektowej

pomostem są według niego,
tak uniwersalne wartościjak:
miłośćblizniego, prawda, do_
bro, piękno. A wszystko jest

stnncwiącej oddzie lny wyd ział

w zakładzię. Pozniej Siejak

awanso wał na Z-tę Dyrektora.
Szrybko, byłjednak nrłody, dyj ak
nam i czny, peł en zapafu

efektan ciągłego poszukiwania
sensu życia.

'tak
zakład, w ktorym pracował.

Do tego wszystkiego docho-

Został docen iony. PÓzn iej bl izszy kontakt słuzbowy' choć na

dzi jeszcze ciągle wybijająca
się świadomość,iŹ ma mało
czasu przed sobą. Uparcie

innej płuzcrymie, miałę m zn irn
także w okresie od grudnia l980
r. do

grudnia 1981 r.d. od cza-

su załozęnia

walcąy z postępującą wyniszczająpą go chorobą jednak sta_

w zakładzie,,So-

LIDARNOŚCr'.

le drąży, postępuje naprz d.

Ta ki lku letn ia wspoĘ raca zawodow a, poczynione w rwię-

łrn obselwacje
a takze znajomoŚć
|rJ) Z

miejsco-

sądzę, w miarę obiektywnie
odnieśćsię zarorvno co do

osoby jak i tworczości Tade_
UszaS iej aka, a zwłas zcza,,FUstyni". Srodowisko literackie i
czytelnicy pozrrali Siejaka głÓwnie jako autora trylogii powie-

ściorvejprzedstawiającej wycinek rzelzywistości społecznej w upadającym juŻ system[e, w PRL-u. Napisał i wydał
lcolejno powieŚci:,,oficer''
l98 l r.), ,,PrÓba''

(

l9B4

r.),

,,Pu-

I

tu anowu Siejak zdecydowanie

odr żnia się od innych. Nie

osobiste,

wych ręaliÓw pozwalająmi, jak

(

ten

tymi radykalnymi treściami,kt re sobie przyswoił.
Jak by tego było jeszcze mało,
SiejaĘ uznający siebid za wie_
rzącego katol iką maj duj e po_
most łąpący religię katolickąz
ideologią komunistycmą. 1 yn
b z

sc,wany

język' często wręcz

\,Vulgarny, daleko odbiegający

0d literackiego, jakkolwiek

wzi ęty z

Ę cia, zbierał od kryty-

koą cziennikarą i crytelnikÓw
zarowno pochwaŁ/ jak i ostre
oceny negatywne' okazał się
więc pisarzem niezwykle kon-

trowersyjnym,jednak bardzo
Znaczącytll we wspołczesnej literaturze polskiej.

Tadeusz Siejak był nie fylko
kontrowersyj nym p Sar z'etn, alę
takze nieprzec iętnym człowiei

k

iem, znacznie odro Żniającym

poczuciem solidarności z tą
war.Stwą Społeczną i to

pojdzie

z nim przezcałe Żrycie. Nazy_

załamuje się, nie poddaje, on
nadal poszukuje sensu życia.
Nie przejmuje go od innych,
usiłuje sam znaleŹć, w swoim

otoczeniu, indywidualne dla
wał siebie,,poZ]ariskinr proię_
tarillszem'' i do konca Życia siebie oraz w sensie uniwersalwidział Swoje rniejsce tylko nym, dla ludzkości. Właściwie
wŚrod ludzi,,wy dziedziczo- można śmiałopowiedzieć, że
nycho', zy sący ch z pracy naj emaĘ spr bować poznać i zl.onej. Tak się

bezpoŚredn

złoĄło, iz w tych

io powojennych

latach takze Wychowywałem
się w Poznaniu, w są_siedniej
clzielnicy, w podobnych warunkach i myŚlę, Że potrafię w
u|acznyrn Stopniu zrozumięć

zumieć Tadeusza Siejaką jego
samego oraz jego ksiąŻki, na-

leĄ

najpierw prze czytać i prze'

d sensu'', w
myślećesej
',Gł
sw j
tłumaczył
sam
kt rym
zycia.
do
stosunek
doko ąenie str.8

$sssłłŻol,rt

ffiwffi=ffT
czę, uczestnictwo w dziele two_

tlokot czenie ze str. 7

rzęnia dobra ogolnospołeczileso, ogÓlnoludzkiego, wyko-

Tadeusz Siejak jaĘo pisarz,
myślicieli wreszcie jako czło- nywaną d latego,

Że ttzeba

mieć

wiek, działający w określonym

poczucie sensu, a nie (tylko)

pienią

środowisku, nię analazł naleŻ-

dlatego, Że trzeba miec

nego mu zrozumienia. Jako pisarz, gdyŻ przy nikłych nakła-

dze.l wtyrn rozumieniu bezrobocie nie jest (tylko) niemozli-

dach pojedynczych wydari nie
malazł, niestety, szerszego odbioru społeczn go, ajego dawni promotoruy albojuz nieĘj4
albo nie są juŻ zainteresowa_

wości ą Ę cia ftzy

n

i

u po p ulary zacjąi ego ks iąŻek.

Jako myśliciel, właściwiefilo_
zof_amatoą głoszący bardzo

cnt Bo, lecz
przede wszystkim brakiem
Sensu

Ęcia. oczywiście re-

alizacja prakty ezna takiego

sposobu pojmowania pracy
mus iał abudziĆ i bud ziła s i lne

opory

ze

strony otoczenia,

jako społec znię nieakceptowalna. W zvłiązku z fym jego

niepopularne, szokuj ące wTęcz
twięrdzenią był nierozum'iany
,,kariera dyrektorska,, nie moprzernilczany, a czasami ostro gła trwać długo, & on sam po_
potępiany.
czuł się ,,odrzuconY ,,, takjak
Wreszcie j ako człowiek działa- odrzuceni zostali gł wni bohający w określonym środowisku terorvie jego powieści, kt rzry,
iudzk im, gł wn ie zawodowyttt,
w rviększyrn lub mniej szym
w zyciu rzecrywistym miał stopniu przstworzeni, byli wła_
h'udno ściz uzryskaniem pełnej ściwie odbiciemjego Samego.

akceptacji dla swoich działaft.
Siejak bowiem usiłowałwła_

snemu Życiu nadać sens' do

kt rego doszedł drogą rlzwaŻa filozoficznych, myślowych. t tak pracę ludzką każdą nawet tę prostą firyczną

traktował jako rvartośĆ nadrzędną stojącąpo stronie dobra, stanowiącą działanie

trł r-

Z elemęnt w rzęczywistych

fworrył swoje powieŚci,

a najwazniejszyrn elementern był on

sam

.

ffr

poświęconejego twÓrczości.
Spotkanie to połączono takŻe z
otwarc iem oko l icznoŚciowej
wystawy i odsłonięciem tabli_
cy pam iątkowej, zlokal izowanej

na dawnej ulicy Piaskowej,

gdzie mieszkał, Óbecnie ptzemianowanej na ulicę Tadeusza
Siejaka . ZłoŻano także wiązanki kwiatÓw na grobie pisarza.

w

ten sposob miasto Chodziez

uznało i uhonorowało wręszcię
Tadęusza Siejaka, jako swego
wybitnego mieszka ca. Niezrozurniany w pełni i jak sądzę'
świadornie,,n iezau w aŻany" za
,,

4cią

uznania przezwładze miasta
ChodzieŻy, z inic'iatywy kt i

rych zarganizowano spotkan ie

zrobić dla Tadeusza Siejaka to
przerwać tę ciszę. Powinien się
doczek aĆ ntaczniej szej popularyncji, w czasopismach lokal-

nych (np. przedruk fragmen-

t w jego

utworÓw), publicz-

nych prelekcj ach, a przede
wsrystkim,,hv

rc zego fermen-

tu'' wśrd młodzi ęŻy, w szkołach.

Koriczę to kr tkie wspomnie_
nie o człowieku, ktÓrego nie ma

juŻ wśrd nas' pisarzu, ktÓre-

go książek pr zno obecnie

został docerriony w swoim mieście po śmierci, przynąimniej oficjalnie.
Minęło dalszych kilka lat, uci_

wypatrywać na połkach księgarskich. Nię było mojąintęncją w zadnym tazie, oceniać
Tadeusza Siejaka, ani jako pi-

samego. Tnva j akby,,grobowa
cisza,,,Cis73 odsuwaj ącaw nie-

łem raczej,w miarę moich moŻlirvości , prTybliŻyĆ crytelniko_

chły spory wokoł tw 'rczości satza C,ry myśliciela, aiii tym
Tacleusza Siejaka i wok ł jego bardziej jako człowieka. Chcia-

pamięć dokonania,,wybitnego
chodzieżanina''.
A przecięŻ ten pis arz, tw rca,
powinien być w pamięci cąrtelnik w n1alnlie dłuzej,zvtłasz-

W piei'wszą rocznicę swojej
cza rnieszkaric w Chodziery.
śrnierci, Tadeusz Siejak dłczę- Nie tylko tu mieszkał , ale pize-

kał się oficjalnego ;auwaŻenia

takie jest prawo tw rcy rurvtę,
ze najlepsze co mozna obecnie

cięŻ rowniez docenił i wspaniale opisał walory krajobrazowe
tego miasta. Takze ludzi, jego
mieszka c ą lepiej lrrb gorzej,

wi jego skomplikowaną osobowość'co uw uŻnrnza niezbęd-

neabym cchoĆbywczęści
obiektywnie ocenić i docenić
dokonania tw rcule tego czławieka, tak w literaturze jak i w
ryciu codzienn)rm .
A,Rąąfudłi

