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ANDRZEJ BOBKOWSKI

100. URODZINY

Beata Kęczkowska

„Bobkowski był do głębi Europejczy-
kiem. Był przesiąknięty miłością do
Europy, do kultury europejskiej. Ko-
chał to wszystko, co Europę stworzy-
ło. Ale w czasie wojny, a zwłaszcza
w pierwszych powojennych latach,
stracił wiarę w Europę. Myślał, że za-
panuje tu komunizm, że ta kultura już
przestaje istnieć. Stąd również jego
zafascynowanie Stanami Zjednoczo-
nymi. Chciał stąd uciec, by paradok-
salnie zabrać ze sobą europejskie war-
tości, w które wierzył, i ocalić je na
krańcu świata – mówił o Andrzeju Bob-
kowskim Jerzy Giedroyc.

Bobkowski niemal całe dorosłe ży-
cie przeżył poza Polską, początkowo
we Francji, skąd wraz z żoną wyjechał
do Gwatemali.

Pozostawił po sobie „Szkice piór-
kiem” opublikowane przez Instytut
Literacki w Paryżu w 1957 roku, sztu-
kę teatralną „Czarny piasek” (1959),
opowiadania, szkice, a także ogrom-
ny wybór listów. Pisarz korespondo-
wał m.in. z Jarosławem Iwaszkiewi-
czem, Tymonem Terleckim, Jerzym
Giedroyciem, zachowały się jego listy
do matki. Ostatnie lata to swoisty fe-
stiwal zmarłego w 1961 roku pisarza,
pamięć o nim systematycznie przy-
wracają publikacje ona jego temat, po-
święcone mu wystawy czy kolejne to-
my jego książek. 

Przypadająca w niedzielę 27 paź-
dziernika setna rocznica urodzin Bob-
kowskiego to kolejny mocny akord te-
go festiwalu. Wśród wydarzeń przy-
gotowanych przez Muzeum Historii
Polski konkurs wiedzy o życiu i twór-
czości pisarza, jaki zostanie przepro-

wadzony na oficjalnym profilu Mu-
zeum Historii Polski na Facebooku
(www.facebook.com/muzhp), czy mul-
timedialna wystawa „Andrzej Bob-
kowski. Rider on the Storm”, która zo-
stanie otwarta w niedzielę na platfor-
mie Google Cultural Institute.

Prezentacja dziennika Andrzeja
Bobkowskiego prowadzonego przez
niego w czasie II wojny światowej we
Francji, który stał się podstawą „Szki-
ców piórkiem” – to z kolei jeden z ra-
rytasów wystawy „Bobkowski. Życie
zapisane” trwającej właśnie w Mu-
zeum Literatury w Warszawie. 

Natomiast z Łodzi do Krakowa, do
Biblioteki Jagiellońskiej, zjechała przy-
gotowana przez Centrum Dialogu im.
Marka Edelmana w Łodzi przy współ-
pracy Muzeum Historii Polski w War-
szawie ekspozycja „Bobkowski. Chu-
ligan wolności”, na której możemy
oglądać pamiątki przywiezione z Pa-
ryża, Gwatemali, fotografie, listy oraz
przedmioty, które należały do rodzi-
ny Bobkowskich. W Krakowie rów-
nież w poniedziałek rozpocznie się
międzynarodowa konferencja na-
ukowa „Andrzej Bobkowski wielo-
krotnie. W 100. rocznicę urodzin pi-
sarza”. �
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Nie wiem, co pi sać Ci o śmier -
ci oj ca. Nie pła ka łem, bo nie
mog łem pła kać. Nie po tra fię

w ża den spo sób wy ra zić, czym to
by ło dla mnie. Nie ból, lecz dłu gi
i prze ra źli wy smu tek, któ ry po wo-
 du je za sty gnię cie cze goś. Cze go
– nie wiem. (...) Co kol wiek bym po-
 sta no wił, pro szę Cię o zro zu mie -
nie. Przy jdzie Ci to mo że ła twiej,
gdy przy pom nisz so bie, że prze-
 cież ja, ten ja, co dziś my śli tak a nie
ina czej, czer pał od dziec ka z Cie bie
umi ło wa nie te go wszyst kie go, co
dep cze się w dal szym cią gu. Przy-
 pom nij so bie, jak od ma łe go dziec-
 ka uczy łaś mnie być czło wie kiem
na al bu mach quq tro i qu in qu cen ta,
na Me reż kow ski... Źle zro bi łaś, Ki-
 ciu. By ło by mi ła twiej żyć. (...)

Z li stu do mat ki. 14 lu te go 1946 r. 

(An drzej Bob kow ski 

„Li sty z Gwa te ma li do mat ki”, 

wyd. Twój Styl 2008) 

Ja wró ci łem z mo jej włó czę gi
jak Bu rek, tzn. sta ry kot mo jej
żo ny, któ ry pew ne go dnia zni-

 kał, po tem jesz cze go ktoś wi dział,
po tem o nim nie sły sza no, ślad gi-
 nął, wszy scy my śle li, że zgi nął: aż
pew ne go dnia wra cał ob szar pa ny,
wy chu dzo ny, głod ny, ła sił się, cie-
 szył, był w świet nym hu mo rze
i wy glą dał na bar dzo do ma tor skie
stwo rze nie. Prze je cha łem ka wa łek
Pi re ne jów do Lo ur des. (Z Pau wy-
 sła łem Ci kar tkę – czy do sta łeś?).
Po tem pocią giem do To u lo nu, a z
To u lo nu na ro we rze, brze giem mo-
 rza, aż do Men to ny. Tam od po czy-
 nek i przez Al py do do mu. W Al -
pach po go da by ła nie szcze gól nie,
po tem ład na, po tem za a wan tu ro-
 wa łem się w Mas sif du Pel vo ux, za-
 bra kło pie nię dzy i mu sia łem z gór
zje chać nie do brną wszy do Cha-
 mo nix, tak jak po cząt ko wo za mie-
 rza łem. (...) Mó wię Ci – Bu rek. Ale
by ło wspa nia le. Prze łęcz La u ta ret
(po nad 2000 m) wy cią gną łem bez
zsia da nia z ro we ru, prze łęcz Ca-
y ol le (2300 m) w 1/4 – na chy le nia
po twor ne. Po tem w es pa dril lach
(sic) ła zi łem po lo  dow cach Me i je,
spa łem w oko li cach 3000 m owi-
 nię ty ga ze ta mi i szczę ka jąc zę ba mi
(bez rę ka wi czek – wkła da łem na rę-
 ce weł nia ne skar pet ki), na jeź dzi-
 łem się po krót kich tra wach jak na
nar tach (w es pa dril lach nio sło – ho,
ho), jed nym sło wem by ło do sy ta
i bez grze chu. Strasz nie to lu bię.

Z li stu do Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza, 

18 wrześ nia 1947 r. 

(An drzej Bob kow ski „To bie za pi su ję 

Eu ro pę. Li sty do Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza 

1947-1958”, 

wyd. Bib lio te ka Wię zi 2009) 

Ja mo je wszyst kie li sty za czy-
 nam w na stro ju „te sta men to -
wym”. Po pro stu dla te go, że

je że li nic nie za jdzie, to w pier w-
szej po ło wie ma ja od pły wam z Ca-
n nes do Cri sto ba lu w Pa na mie.
Stam tąd le cę sa mo lo tem do Gu a -
te ma li. Każ de mu za czy nam coś
za pi sy wać. To bie za pi su ję w spad -
ku Eu ro pę. Wła ści wie naj gor sze,
co mi zo sta ło. To kło pot li wy spa-
 dek. Pa mię tasz – raz na pi sa łeś mi,
że je że li masz ty le ener gii, ile jej
masz, to mo że dzię ki te mu, że za-
 wa dzi łeś jesz cze rąb kiem o 19 
w [iek]. Otar łeś się i wy star czy ło.
I dla te go To bie za pi su ję Eu ro pę.
Nie mam za mia ru roz pi sy wać się
o mo ty wach te go kro ku, bo to nie
ma sen su. Są roz licz ne.

Z li stu do Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza, 

21 mar ca 1948 r. 

(An drzej Bob kow ski „To bie za pi su ję 

Eu ro pę. Li sty do Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza 

1947-1958”, 

wyd. Bib lio te ka Wię zi 2009) 

Z li stów 
An drze ja 
Bob kow skie go

1913
An drzej Bob kow ski uro-

 dził się 27 paź dzier ni ka

1913 ro ku w Wie ner Ne u-

 stadt w Au strii. Je go oj-

 ciec Hen ryk Bob kow ski

był wy kła dow cą Ce sar-

 sko-Kró lew skiej Aka de mii

Woj sko wej w Wied niu.

Mat ka Sta ni sła wa z Ma li -

now skich po cho dzi ła

z Wi leń szczyz ny.

1924-26 
Bob kow ski uczy się w to-

 ruń skim gim na zjum.

1926-33
Miesz ka w Kra ko wie.

Uczy się w Gim na zjum

im. Bar tło mie ja No wod -

wor skie go.

1933-36
Stu dia eko no micz ne

w Szko le Głów nej Han dlo-

 wej w War sza wie. 

1935
De biut w „Tem pie Dnia”

krót ką hu mo re ską.

1938
Ślub z Bar ba rą Bir tu sów ną.

1939
Bob kow scy wy jeż dża ją do

Pa ry ża. 7 wrześ nia An drzej

Bob kow ski zgło sił się do

Ar mii Pol skiej we Fran cji,

ale ni gdy nie zo stał do

woj ska przy ję ty.

1940
Pisarz zatrudnia się we

francuskiej fabryce amuni-

cji jako robotnik. Wkrótce

zostaje jednak oddelego-

wany do pracy w Biurze

Polskim – reprezentuje inte-

resy polskich robotników

zatrudnionych we Francji.

Opuszcza Paryż i ewakuuje

się z innymi paryżanami na

południe Francji. Większość

podróży przemierza na ro-

werze, opisuje ją w dzienni-

ku, który ukaże się jako

„Szkice piórkiem” w Insty-

tucie Literackim w 1957 r.

1947 
Publikuje swój esej w pierw-

szym numerze „Kultury”.

Drukuje też w londyńskich

„Wiadomościach” i do po-

czątku lat 50. – w pismach

krajowych, m.in. „Tygodniku

Powszechnym”, „Twórczo-

ści” i „Nowinach Literac-

kich”.

1948
Razem z żoną płynie do

Ameryki Środkowej. Osia-

dają w Gwatemali. Barbara

uczy rysunku, projektuje

kostiumy, Andrzej stara się

znaleźć zawód, który po-

zwoli mu zarobić na życie.

Produkuje pierwsze modele

samolotów.

1949
W skle pie nie miec kie go

biz nes me na Bob kow ski za-

 kła da war sztat mo de lar ski,

a po tem otwie ra włas ny in-

 te res – Gu a te ma la Hob by

Shop. Gro ma dzi wo kół sie-

 bie gro no mło dych en tu zja-

 stów mo de lar stwa i two rzy

klub mo de lar ski.

1961
An drzej Bob kow ski umie ra

26 czer wca na ra ka mó-

 zgu. Zo sta je po cho wa ny

w gro bie ro dzin nym do kto-

 ra Qu e ve do, któ re go czte-

 rech sy nów od 12 lat

uczył mo de lar stwa. Je go

żo na Bar ba ra Bob kow ska

zo sta ła w Gwa te ma li,

zmar ła w 1982 r. 

Ka len da rium

I
st nie nie twór cy w kul tu rze nie spro wa dza
się do obec no ści je go na zwi ska w słow ni -
kach i opra co wa niach uni wersyteckich. We-
 dle Ro ma na Zi man da pi sarz sta je się ży-
 wym ele men tem kul tu ry, gdy je go utwo ry

są przy wo ły wa ne przez pió ra cu dze. 
Tek sty ży ją w in nych tek stach, w roz mo wach,

cza sem w za cho wa niach nie wer bal nych. Wszyst-
 kie te od mia ny dzia łań pa mię ci ob ser wu je my

w związ ku z twór czo ścią i oso bą An drze ja Bob-
 kow skie go (1913-61). Od roz praw uni wersyteckich,
przez mu ze al ne eks po zy cje, do war szta tów li te -
rac kich i mas kry tycz nych, w któ rych ro we rzy ści
czczą pa mięć „chu li ga na wol no ści”. 

An drzej Bob kow ski na le ży do gro na naj wy -
bit niej szych przed sta wi cie li li te ra tu ry po wo -
jen ne go wy chodź stwa – pol skiej dru giej Wiel kiej
Emi gra cji. Je go re cep cją rzą dzi Nor wi dow ski pa-
 ra doks – to au tor, któ re go praw dzi wie do ce nił
do pie ro zbio ro wy „póź ny wnuk”. Gdy Bob kow-
 ski umie rał w czer wcu 1961 ro ku w da le kiej Gwa-
 te ma li, był au to rem za led wie jed ne go dzie ła
„Szki ców piór kiem”. Obec nie ma my już do dys-
 po zy cji ca łą pół kę ksią żek sy gno wa nych je go na-
 zwi skiem, a cią gle po ja wia ją się no we. Sto lat od
swych uro dzin oka zu je się pi sa rzem jak naj bar-
 dziej współ czes nym.

Jak wy jaś nić fe no men Bob kow skie go? Owo
prze kra cza nie gra nic dys kur sów i kon wen cji? Otóż
wy da je się, że je go źró dłem jest wy so ka tem pe ra -
tu ra ak sjo lo gicz na je go pism. Bob kow ski nie po-
 zo sta wia obo jęt nym! To pi sar stwo wy peł nio ne
war to ścia mi, na szczy cie któ rych umie ścił On wol-
 ność. W ten spo sób ten nie wąt pli wy Kos mo po lak
po zo sta wił w na szej kul tu rze nie zbi cie pol ski ślad.

W swój list-te sta ment, skie ro wa ny w lu tym
1960 ro ku do Je rze go Tu ro wi cza, wpi sał cha rak -
te ry stycz ne wy zna nie: „Da łem so bie ra dę, zbu-
 do wa łem tu [w Gwa te ma li] no we ży cie z ni cze go,
ży cie wol ne, peł ne swo bo dy, wy ro bi łem so bie sza-
 cu nek lu dzi, wy cho wa łem już ca ły za stęp mło-
 dych lu dzi, dla któ rych sło wo »Po lo nia« nie jest
pu stym dźwię kiem. Po zna li ją prze ze mnie na ty-
 le, na ile to moż li we. Gdzieś, kie dyś, mo że się to
przy dać”.  �
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Ża l mi bę dzie Fran cji – to dzi-
 siaj chy ba je dy ny kraj, któ-
 ry sta ra się dys ku to wać

przy tom nie i nie ope ro wać w tym
wy łącz nie for muł ka mi pro pa gan-
 do wy mi. Za cho wa li pod tym
wzglę dem zu peł nie wy jąt ko we,
jak na obec ne sto sun ki, po czu cie
wsty du i rów no cześ nie swo bo dy.
(...) Po za tym ca ła ta część 
Eu ro py ma zu peł nie wy raź ne
uczu cie, że bę dąc tym cza sem po-
 li go nem ide o lo gicz nym, mo że ła-
 two za mie nić się w po li gon 
to ut co urt. To nie sprzy ja ma te-
 rial nej stro nie prze bły sków 
re ne san su. Je stem cie kaw, 
jak za cznę na to pa trzeć z jesz cze
wię kszej od leg ło ści. Nas za bi ja
czę sto pro win cjo na lizm, 
ten punkt wi dze nia wy łącz nie
z włas ne go ok na.

Z li stu do Je rze go Tu ro wi cza, 

31 ma ja 1948 r. 

(An drzej Bob kow ski „Li sty do Je rze go 

Tu ro wi cza 1947-1960, 

wyd. Bib lio te ka Wię zi 2013) 

Mia łem b. wie le pra cy, 
bo chcia łem wy ko rzy-
 stać ko niun ktu rę przed-

 świą tecz ną w mo jej bran ży. 
Przy koń cu mię dzy 15 a 20-ym
spa łem wszyst kie go mo że 6-8 go-
 dzin. Pi łem rum Ca ri be z Ja maj-
 ki z cu krem i mo czy łem no gi
w ka wie czar nej. Nie mo gąc pić
ka wy, bo mi b. szko dzi ła na ser ce,
mam za miar opa ten to wać
ten spo sób. Sku tek ten sam, mo-
 że na wet lep szy. (...)  

Z li stu do Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza, 

26 grud nia 1948 r. 

(An drzej Bob kow ski „To bie za pi su ję 

Eu ro pę. Li sty do Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza 

1947-1958”, 

wyd. Bib lio te ka Wię zi 2009) 

Unas z Pol ską na ustach
wcho dzi się na wet do wy-
 chod ka, cho dzi na dziw ki,

po ży cza pie nią dze i przyj mu je
z jed nej stro ny so wiec kie, a z dru-
 giej stro ny ame ry kań skie na piw-
 ki. Ale je steś my wol ną Pol ską,
pro szę Pani. La Po lo gne c’est une
fil le gui do nne to ut ce gu’on ve ut,
mon cher An ge (Pol ska to dziew-
 czy na, któ ra da ci wszyst ko, cze-
 go ze chcesz, mój Anie le.

Z li stu do Anie li Mie czy sław skiej, 

13 lu te go 1956 r. 

(An drzej Bob kow ski „Przy siąg łem so bie, 

że je śli umrę, to nie w tłu mie... 

Ko res pon den cja zAnie lą Mie czy sław ską

1951-1961”, wyd. Ru ta 2003)

Ostatnio czytałem  wspa-
niałą książkę, która
na pewno i Ciebie by za-

chwyciła, ale nie wiem, czy jest
przetłumaczona. Nazywa się 
„Il Gattopardo” i została napisa-
na przez sycylijskiego arytokra-
tę Conte Tomasiego Lampedusę.
Ja przeczytałem to w tłumacze-
niu hiszpańskim. (...) Cudowna
rzecz – krótka powieść, na nieca-
łych 300 stronach jest CAŁE ży-
cie, cała filozofia życia, podana
z jakimś dobro-gorzkim uśmie-
chem i cudownym, cieniutkim
dowcipem, z tym „esprit”, który
jest jak wino – nie wytwarza się
w jednym pokoleniu i w byle ja-
kiej klasie społecznej. Po prze-
czytaniu tej książki chodziłem
szereg dni jakby przykryty welo-
nem tiulu, ciężko było się wymo-
tać z tego jakiegoś przedziwnego
czaru, spokoju, piołunu i uśmie-
chu.

Z li stu do mat ki. 22 kwiet nia 1960 r.

(An drzej Bob kow ski 

„Li sty z Gwa te ma li do mat ki”, 

wyd. Twój Styl 2008) 

Z li stów 
An drze ja 
Bob kow skie go

Jo an na Po dol ska

Kie dy wios ną 2006 ro ku za czę łam prze-

 glą dać pa pie ry An drze ja Bob kow skie -

go prze cho wy wa ne w Pol skim In sty tu -

cie Na u ko wym w No wym Jor ku, w oczy

rzu ci ła mi się skrom na kar tka za pi sa -

na zna nym mi już wcześ niej pis mem

Bar ba ry Bob kow skiej.

By ła w ję zy ku hisz pań skim, ale na wet
oso ba nie zna ją ca hisz pań skie go mog -
ła się do my ślić, że cho dzi o to, by po jej
śmier ci prze słać pa pie ry Bob kow skie -
go na adres: Je rzy Gie dro yc, In sty tut
Li te rac ki, Ma i sons-Laf fit te, Fran cja.
Wtym mo men cie po twier dzi ły się mo-
 je przy pusz cze nia, że obec ność do ku -
men tów Bob kow skie go wNo wym Jor-
 ku jest kom plet nym przy pad kiem. Na
to, że ory gi na ły „Szki ców piór kiem” po-
 win ny być we Fran cji, wska zy wa ła lo-
 gi ka. Przez ko lej ne ty god nie pró bo wa -
łam się do wie dzieć, dla cze go tak się nie
sta ło. Dla cze go pi sarz, któ ry od pier w-
sze go nu me ru pa ry skiej „Kul tu ry” był
zwią za ny zjej re dak to rem nie tyl ko wię-
 za mi ofi cjal ny mi, ale też – jak wy ni ka
z ich wza jem nych li stów – przy jaź nią
isza cun kiem, nie zde po no wał tam swo-
 ich ma nu skryp tów. A prze cież je go
śmierć nie by ła na gła. Bob kow ski dłu-
 go wal czył z cięż ką cho ro bą i stop nio -
wo przy go to wy wał się do odej ścia. Co
więc się sta ło, że te pa pie ry nie tra fi ły
do Ma i sons-Laf fit te?

Gdy  w czer wcu 1961 ro ku An drzej
Bob kow ski zmarł, je go żo na Bar ba ra
zo sta ła w Gwa te ma li sa ma. Nie sko rzy-
 sta ła z za pro sze nia do Ka na dy, Sta nów
Zjed no czo nych ani Fran cji, gdzie miesz-
 ka li jej brat i wie lu przy ja ciół. Nie zde-
 cy do wa ła się wró cić do Pol ski, choć mia-
 ła tam jesz cze mat kę idwie sio stry. „Nie
mo gę Jędr ka zo sta wić tu sa me go” – tłu-
 ma czy ła w li stach ro dzi nie, przy ja cio -
łom, zna jo mym. To nie by ła ła twa de-
 cy zja. Choć An drzej Bob kow ski przed
śmier cią sta rał się za bez pie czyć ją na
przy szłość, wspól nik, z któ rym pro wa-
 dził Hob by Shop, nie spła cił jej, jak na-
 le ża ło. Bar ba ra zo sta ła pra wie bez gro-
 sza. Przez la ta pro wa dzi ła in te re sy jed-
 ne go z gwa te mal skich biz nes me nów.
Zna ła kil ka ję zy ków, więc by ła bar dzo
przy dat na. Cza sa mi wy ko ny wa ła też
in ne zle ce nia, ro bi ła wi try ny skle po we,
za pro jek to wa ła ko stiu my do „Ro mea
i Ju lii”, ale tak na praw dę bie do wa ła.
I by ła bar dzo sa mot na. Rzad ko przyj-
 mo wa ła za pro sze nia, wy ją tek ro bi ła dla
bli skich są sia dów, u któ rych spę dza ła
Wi gi lię iWiel ka noc, tra dy cyj nie od wie-
 lu lat. Pra wie w ogó le nie spo ty ka ła się
z bar dzo nie licz ną Po lo nią miesz ka ją -
cą w Gwa te ma li. Jej przy ja ciół mi i po-
 wier ni ka mi by ły nie mal wy łącz nie ko-
 ty, któ rych mia ła co raz wię cej. Jak po-
 wie dzie li mi przy ja cie le Bo ba – daw ni
chłop cy, któ rych on uczył mo de lar stwa,
dziś wie ko wi pa no wie – sa ma nie do ja -
da ła, ale ku po wa ła je dze nie dla ko tów.
By ła też bar dzo dum na i nie chęt nie
przyj mo wa ła po moc. Ucznio wie jej mę-
 ża pró bo wa li zo sta wiać je dze nie al bo
pie nią dze nie po strze że nie, ale od da -
wa ła je, kie dy tyl ko zna laz ła. Na wet kie-
 dy w 1976 ro ku Po la cy z ca łe go świa ta
przy sła li do Gwa te ma li pie nią dze na
po moc dla ofiar trzę sie nia zie mi – od -
mó wi ła. Nie chcia ła być za leż na od in-
 nych, po dob nie jak kie dyś Ję drek. Za-
 przy jaź nie ni znią Gwa te mal czy cy opo-
 wia da li mi, że od śmier ci Bob kow skie -
go miesz ka nie po zo sta ło ta kie sa mo.
Nic nie zmie ni ła. Je go ma ry nar ka wi-
 sia ła na krze śle, a nie do pa łek pa pie ro -
sa le żał w po piel nicz ce, kie dy zna le -
zio no ją we wrześ niu 1982 ro ku. Wmie-
sz ka niu pra wie wszyst ko by ło tak jak 21
lat wcześ niej. Z jed nym wy jąt kiem. Na
zie mi sta ło pu dło z za pa ko wa ny mi do-
 ku men ta mi, li sta mi, zdję cia mi. To na
nim by ła na pi sa na po hisz pań sku proś-
 ba, by w ra zie jej śmier ci ma nu skryp ty
mę ża wy słać na adres: Je rzy Gie dro yc,
In sty tut Lit te ra i re, 91 Av de Po is sy, Les

Mes nil-le-Roi 78600 Ma i sons-Laf fit te,
Fran cia.

Bar ba rę zna le źli dwa, mo że trzy dni
od jej śmier ci są sie dzi, m.in. je den zda-
w nych mo de la rzy, syn za przy jaź nio -
ne go z Bob kow ski mi ad wo ka ta Ra fa e -
la Cu e sta sa. 16 ko tów roz pierz chło się,
gdy tyl ko wy wa żył drzwi. Był wrze sień.
W Gwa te ma li to go rą cy mie siąc. Trze-
 ba by ło szyb ko zor ga ni zo wać po grzeb,
po sprzą tać miesz ka nie. Ro bi li to naj-
 bliż si przy ja cie le An drze ja: Ri car do
Men di za bal, któ ry uwa żał się za je go wy-
 cho wan ka, prze tłu ma czył zBar ba rą na
hisz pań ski sztu kę „Czar ny pia sek” idwa
opo wia da nia. A tak że le karz Ju lio Qu-
 e ve do – to wje go ro dzin nym gro bow cu
są po cho wa ni An drzej iBar ba ra. Mo że
nie za u wa ży li kar tki zte sta men tem Ba-
 si, amo że uzna li, że pol skie pa pie ry po-
 win ni przej rzeć naj pierw Po la cy. Zwró-
 ci li się więc do Ada ma Pra u na (póź -
niej szy ho no ro wy kon sul Pol ski), któ ry
miesz kał wGwa te ma li od 1958 ro ku iznał
Bob kow skich. Po la cy wzię li tyl ko spa-
 ko wa ne rze czy i kil ka ksią żek, a resz tę
zo sta wi li. – To wszyst ko by ło w strasz -
nym sta nie, ko ty wszę dzie bu szo wa ły,
nie by ło co ra to wać – wy zna ła mi szcze-
 rze pani Da nu ta Pra un. 

Nie umia ła do koń ca wy tłu ma czyć,
dla cze go wy sła li te pa pie ry do No we go
Jor ku, a nie do Je rze go Gie dro y cia. Nie
pa mię ta ła kar tki z proś bą Ba si. Wspo-
 mi na ła, że pu dło z do ku men ta mi za-
 brał do Sta nów Zjed no czo nych zwią-
 za ny z In sty tu tem Pol skim w No wym
Jor ku Mie czy sław Sier piń ski. Je go żo-
 na by ła z mi sją UNE SCO w Gwa te ma -
li. Nato miast w do ku men tach In sty tu -
tu Pol skie go wko res pon den cji zlat 1984-
-2000 o no wych na byt kach jest nie da -
to wa na no tat ka pi sa na ręcz nie, że pa-
 pie ry Bob kow skie go prze ka zał do zbio-
 rów dr Al bert Jusz czak, ów czes ny pre-
 zes Fun da cji Koś ciusz kow skiej. On sam
nie po twier dził te go w roz mo wie te le -
fo nicz nej. Jed nak choć nie do koń ca
wia do mo, jak do kład nie zo sta ły prze-
 ka za ne te pa pie ry, to fak tem jest, że ma-
 nu skryp ty nie tra fi ły tam, gdzie we dług
wo li Bar ba ry Bob kow skiej – i naj pew -

niej sa me go pi sa rza – mia ły tra fić. Na
wie le lat dzien ni ki i in ne pa pie ry An-
 drze ja Bob kow skie go znik nę ły z po la
wi dze nia. Do pie ro w 2005 ro ku w in-
 ter ne cie po ja wi ła się in for ma cja o zbio-
 rach PIA SA (Po lish In sti tu te of Arts
and Scien ces of Ame ri ca) i oka za ło się,
że tam znaj du ją się po szu ki wa ne przez
ba da czy dzien ni ki, w tym ory gi na ły
„Szki ców piór kiem”.

Wśród rze czy po zo sta wio nych po
śmier ci Bar ba ry Bob kow skiej przez
pol skich zna jo mych do wy rzu ce nia by-
 ło też mnó stwo zdjęć, do ku men tów,  li-
 sty,  ry sun ki Ba si. Fer nan do Qu e ve do,
brat Ju lia, tak że wiel ki ad mi ra tor Bo-
 ba i je den zje go wy cho wan ków, po zbie-
 rał te rze czy iza pa ko wał do dwóch drew-
 nia nych wa li zek. Na obu z nich by ły
przy le pio ne jesz cze kar tki in for mu ją -
ce o tym, że przy je cha ły do Gwa te ma -
li z Fran cji w 1948 ro ku. Fer nan do trzy-
 mał je przez 25 lat i prze wo ził z do mu
do do mu, gdy się prze pro wa dzał. Nie
po tra fił ich wy rzu cić inie do koń ca umie
wy tłu ma czyć dla cze go. Jed ną z nich
przy wioz łam do Pol ski wraz z róż ny -
mi pa pie ra mi. Wa liz ka i ma te ria ły są
eks po no wa ne te raz na wy sta wie przy-
 go to wa nej zoka zji stu le cia pi sa rza „Bo-
b kow ski. Chu li gan wol no ści” w Bib lio -
te ce Ja giel loń skiej.

Przez la ta, kie dy Bob kow scy miesz-
 ka li w Gwa te ma li, Je rzy Gie dro yc był
ich naj wię kszą osto ją po dru giej stro nie
oce a nu. To on mo bi li zo wał An drze ja do
pra cy, na ma wiał do pi sa nia, in spi ro wał
róż ne dzia ła nia. Gdy by nie on, praw do-
 po dob nie „Szki ce piór kiem” ni gdy nie

uj rza ły by świat ła dzien ne go, bo na pew-
 no ża den in ny emi gra cyj ny wy daw ca
nie zde cy do wał by się na pu bli ka cję tak
du że go i w grun cie rze czy kon tro wer -
syj ne go dzie ła. Aprze de wszyst kim nikt
tak sku tecz nie nie na ma wiał by go do
przy go to wa nia ich do dru ku. Bez Gie-
 dro y cia nie by ło by Bob kow skie go pi sa-
 rza, bo roz mie nił by się na drob ne wGwa-
 te ma li, wal cząc o prze trwa nie. Dla cze -
go tak o nie go wal czył? W wy wia dzie,
któ ry prze pro wa dzi łam z re dak to rem
„Kul tu ry” w 1999 ro ku, Je rzy Gie dro yc
wy znał, że umieszcza An drze ja Bob-
 kow skie go wdzie siąt ce swo ich naj waż-
 niej szych współ pra cow ni ków. 

Na to się skła da wie le ele men tów.
Wą tek oso bi sty i uczu cio wy od gry -
wał by w ta kiej se lek cji bar dzo du żą ro-
 lę. Dla te go li czył by się nie tyl ko wkład
w „Kul tu rę” i ta lent, ale tak że spra wy
oso bi ste i to wa rzy skie. Bob kow ski miał
jed ną bar dzo cen ną ce chę, któ ra jest
dość rzad ka, zwłasz cza wśród Po la ków,
choć nie tyl ko wśród Po la ków – wia rę
w przy jaź ni i lo jal ność. Nie cho dzi o to,
że za wsze zga dzał się z mo i mi po glą -
da mi. Wręcz prze ciw nie. Czę sto się spie-
 ra liś my, ale mia łem do nie go oso bi ste
za u fa nie. To jest bar dzo rzad kie. Bob-
 kow ski był jed nym z tych współ pra -
cow ni ków, co do któ rych ni gdy nie mia-
 łem żad nych wąt pli wo ści, że w każ dej
sy tu a cji bę dą ze mną. Zwłasz cza wosta-
 t nich la tach je go ży cia by liś my bar dzo
bli sko. Czap ski był mo im przy ja cie lem
i współ pra cow ni kiem. Tak sa mo sta ło
się z Bob kow skim. 

Bob kow ski tra fił do pier wsze go nu-
 me ru „Kul tu ry” właś nie przez Jó ze fa
Czap skie go, któ re go znał, gdyż współ-
 pra co wał zpla ców ką II Kor pu su. To sza-
 le nie cie ka wy frag ment bio gra fii Bob-
 kow skie go, któ ry wy ma ga jesz cze dal-
 szych ba dań. Do czę ści ma te ria łów
o tym okre sie do tar łam w Pa ry żu, ale
wię kszość znaj du je się w sa mym ser-
 cu Kra ko wa. Tak jak wie le in nych in for-
 ma cji o pi sa rzu i je go ro dzi nie. 

Poszukując śladów Andrzeja Bob-
kowskiego, wędrowałam za nim po świe-
cie. Dwukrotnie przejechałam poko-
nywaną przez niego trasę rowerową
przez Francję, zresztą nie ja jedna. Po-
dobne wyprawy ma za sobą też kilku
innych miłośników Bobkowskiego. Je-
den z nich przejechał ją motocyklem.
W 2010 roku, w organizowanej przeze
mnie wyprawie rowerowej szlakiem
„Szkiców piórkiem”, uczestniczyło kil-
kunastu studentów Uniwersytetu Łódz-
kiego. Byłam też w Wiener Neustadt
w Austrii, gdzie Bobkowski się urodził,
dotarłam do plaży z czarnym wulka-
nicznym piaskiem w dalekiej Gwate-
mali, uczestniczyłam w zawodach mo-
delarskich wraz zjego wychowankami,
odnalazłam indiańską przybraną cór-
kę jego najbliższych przyjaciół, która
– choć nie zna polskiego – przechowu-
je w domu polskie książki z domu Bob-
kowskich z dedykacjami pisarzy. Wie-
lokrotnie odwiedzałam kuzyna An-
drzeja, Jerzego Czerwińskiego, w Kra-
kowie. Odszukałam też rodzinę Tadzia
w Warszawie. Ale wszystko zaczęło się
w Łodzi. To tam odnalazłam panią Ma-
rię Stawską, rodzoną siostrę Basi Bir-
tusówny, żony Andrzeja Bobkowskie-
go, która w swoim mieszkaniu prze-
chowywała różne pamiątki, listy, zdję-
cia od siostry iszwagra izachęciła mnie
do dalszych poszukiwań. To dla niej od-
nalazłam francuską rodzinę jej brata,
Jana Birtusa – Elizabeth, która również
ma pamiątki związane z pisarzem, na-
wet polskie listy, których, niestety, nie
umie przeczytać. 

Wy da je się, że te wę drów ki nie ma-
 ją koń ca. Wciąż mam wra że nie, że do
za koń cze nia bio gra fii An drze ja Bob-
 kow skie go bra ku je mi jesz cze wie lu in-
 for ma cji, więc da lej szu kam. AIe wca-
 le mi to nie prze szka dza, bo au to ra „Szki-
 ców piór kiem” zwy czaj nie lu bię. I ce-
 nię to, co pi sał. Aż trud no uwie rzyć, że
miał by już sto lat. �

Wciąż po tłu czo na mo za i ka
Do zakończenia biografii An drze ja Bob kow skie go brakuje nam jeszcze wielu informacji 

Andrzej Bobkowski pod Bayonne we wrześniu 1946 r.

Przez wszystkie lata,
kiedy Bobkowscy
mieszkali w Gwatemali,
Jerzy Giedroyc był ich
największą ostoją.
To on mobilizował
Andrzeja do pracy,
namawiał do pisania
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