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kraków był bez wątpienia jednym 
z ważniejszych miejsc w biografii 

Bobkowskiego. Joanna Podolska, która 
świetnie i drobiazgowo opisała krakow‑
skie „ścieżki” autora Szkiców piórkiem i do 
której ustaleń, ogłoszonych w tomie zbio‑
rowym Bobkowski wielokrotnie (warsza‑
wa 2014), będę się tu często odwoływał, 
stwierdziła nawet, iż był kraków (obok 
Paryża) najważniejszym miastem w bio‑
grafii Bobkowskiego.

w krakowie pisarz spędził sporą część 
dzieciństwa i młodości, tutaj zdawał – nie 
bez kłopotów – maturę, tu poznał swo‑
ją przyszłą żonę Barbarę z Birtusów, tu 
opublikował pierwszy tekst w krakowskim 
„Tempie Dnia”. w krakowie mieszkali – 
od 1928 roku aż do śmierci – jego rodzice 
(pochowani na rakowicach), jak i duża 
część rodziny. Bobkowski utrzymywał po‑
tem z krewnymi, zwłaszcza z matką, ży‑
wy kontakt korespondencyjny. Jak długo 
też się dało, publikował w pismach kra‑
kowskich: w „Tygodniku Powszechnym” 
Jerzego Turowicza i w „Twórczości” ka‑
zimierza wyki. 

Do krakowa Bobkowski przybył we 
wrześniu roku 1926. rodzice, Henryk 
i stanisława Bobkowscy, mieszkali wów‑
czas w warszawie (ojciec – generał wP – 
służył w modlinie), a andrzej zamieszkał 
na niemal dwa lata u swojej babki marii 
i ciotki, wandy Bobkowskiej. zajmowali 
mieszkanie na pierwszym piętrze w ofi‑
cynie kamienicy na ulicy Grodzkiej 60, 
w kompleksie nieruchomości należących 
do gminy ewangelicko‑augsburskiej, obok 
kościoła św. marcina, co ważne, bo część 
rodziny autora Szkiców piórkiem była pro‑
testancka. z Grodzkiej więc wyruszał Bob‑
kowski na Plac na Groblach, do gimna‑
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pisał: „a reszta łaska boska i skrzypce, 
jak się mówiło u   m n i e  na Dębnikach” 
[podkr. m.u.]. 

opieka rodzicielska niewiele pomogła 
i Bobkowski w roku 1932 oblał pisemny eg‑
zamin maturalny z języka polskiego (sic!), 
a tym samym nie został dopuszczony do 
matury ustnej. za karę pracował podczas 
wakacji w warsztatach lokomotyw w Pła‑
szowie. Do egzaminu maturalnego pod‑
szedł – tym razem z sukcesem – w lutym 
roku 1933. we wrześniu tego roku złożył 
dokumenty w szkole Głównej Handlo‑
wej w warszawie. Tak skończył się w za‑
sadzie krakowski fragment jego biografii. 
w zasadzie, bo w Boże narodzenie roku 
1938 Bobkowski poślubił Barbarę Birtus 
w kościele św. szczepana przy ulicy sien‑
kiewicza.

ale kraków – jak wspomniałem – wra‑
cał w potem w jego dziennikach i esejach, 
zwykle z sentymentem lub pobłażliwym 
humorem. w Szkicach piórkiem wspo‑
minał antykwariat Taffeta na szpitalnej, 
żydowskie sklepiki na wiślnej, rodzinne 
mieszkania na Grodzkiej czy sławkow‑
skiej, a widząc mały zielony tramwaj, po‑
równywał go do „krakowskiej jedynki”. 
w Gwatemali także dopatrywał się podo‑
bieństw do miasta swej młodości. „Poczci‑
wa mieścina i taka swojska, że chwilami 
wydaje mi się, że mieszkamy w krako‑
wie” – donosił na przykład Jarosławowi 
iwaszkiewiczowi. Gdy po ii wojnie spotkał 
w Paryżu andrzeja chciuka i Jacka stwo‑
rę, „opowiadał dużo jedynie o krakowie”. 
zaś Jacek stwora wspominał, że Bobkow‑
ski był na swój sposób chory na kraków; 
choć kpił z krakauerów i ich prowincjona‑
lizmu, kochał atmosferę naszego miasta. 

Maciej Urbanowski

zjum nowodworskiego, gdzie kontynuo‑
wał naukę rozpoczętą jeszcze w Toruniu. 
w kamienicy na Placu na Groblach, pod 
numerem 12, mieszkała jego druga ciot‑
ka – Helena czerwińska, u której często 
gościł, odwiedzając swoich młodszych ku‑
zynów, Jerzyka i andrzeja czerwińskich. 
i jeszcze jeden ważny adres przy Placu na 
Groblach: pod numerem 7 mieściło się 
prywatne żeńskie seminarium zawodo‑
we im. Preisendanza, w którym uczyła 
się Basia Birtusówna. miała poznać swego 
przyszłego męża Jędrka wiosną 1932 roku 
na małej wysepce na wiśle. Potem Bob‑
kowski często gościł w kamienicy przy 
ul. kochanowskiego 25, gdzie mieszkali 
Birtusowie. 

Bobkowski nie był – mówiąc eufemi‑
stycznie – zbyt pilnym uczniem. od nau‑
ki wolał plażowanie nad wisłą, wycieczki 
rowerowe, wyprawy do krakowskich kin, 
teatrów (rewie w „Bagateli”), ale i cukier‑
ni, czy nawet knajp. Po latach wspomi‑
nał restaurację „Feniks”, gdzie do matury 
przygotowywał się jego przyjaciel. w gim‑
nazjum kręcił się też koło krakowskiego 
odłamu PPs‑u, gdzie poznał… Józefa cy‑
rankiewicza i wandę wasilewską. 

wezwani na ratunek, rodzice przy‑
szłego autora Szkiców piórkiem przybyli 
do krakowa latem 1928 roku i zamieszkali 
z synem na Dębnikach, w dużym miesz‑
kaniu na pierwszym piętrze kamienicy 
przy ulicy konfederackiej 14, tuż obok 
drewnianego wówczas kościoła św. sta‑
nisława kostki. Bobkowski potem trochę 
szczycił się swymi związkami z nieco ple‑
bejskimi Dębnikami. w dzienniku wo‑
jennym wspominał z sentymentem „kla‑
syczne draki importowane wprost z Dęb‑
nik i Podzamcza”, a w jednym z listów 




