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BOBKOWSKI NA NOWO ODKRYTY SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI „ANDRZEJ BOBKOWSKI WIELOKROTNIE. W 100. ROCZNICĘ 

URODZIN PISARZA” (KRAKÓW, 28-29 PAŹDZIERNIKA 2013)

PATRYCJA GRUBKA*

W dniach 28-29 października 2013 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferen
cja naukowa „Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W 100. rocznicę urodzin pisarza”, zorganizowa
na przez Katedrę Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego we 
współpracy z Zakładem Literatury XX i XXI wieku Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Obrady miały miejsce w Collegium Maius, w sali im. M. Bobrzyńskiego, w której 
doszło do spotkania grona badaczy oraz miłośników twórczości Andrzeja Bobkowskiego z kraju 
i zagranicy. Pośród licznych wydarzeń związanych z obchodami setnych urodzin Andrzeja Bob
kowskiego krakowska konferencja zajęła miejsce szczególne, stając się na dwa dni prawdziwym 
ośrodkiem kultury i sztuki, centrum dyskusji, refleksji i rozważań nad niezwykle różnorodną twór
czością autora Szkiców piórkiem.

Organizatorzy zdecydowali się na przyjęcie tradycyjnej formy odczytywania referatów, prze
platanych dyskusjami o interdyscyplinarnym charakterze -  w ramach poszczególnych paneli swój 
głos zabrali nie tylko teoretycy, krytycy i historycy literatury, ale także znawcy teatru, socjolodzy, 
historycy sztuki czy idei. Obrady otworzyły dr Dorota Janiszewska-Jakubiak z Ministerstwa Kultu
ry i dziekan Wydziału Polonistyki prof. Renata Przybylska, która w swoim powitalnym przemówie
niu podkreśliła wysoką rangę wartości propagowanych przez Bobkowskiego, takich jak  wolność 
i umiłowanie życia. Prof. Maciej Urbanowski przedstawił z kolei cel jaki przyświecał organiza
torom konferencji, a była nim próba ukazania nowych, możliwych odczytań i interpretacji dzieł 
Bobkowskiego.

O r e c e p c j i  B o b k o w s k i e g o

Zgodnie z myślą przewodnią konferencji, wygłoszone podczas obrad referaty można by usytuo
wać w kilku grupach problemowych. Jedną z nich stanowiłyby niewątpliwie rozważania na temat 
recepcji twórczości Bobkowskiego w Polsce i za granicą, a także miejsca, jakie autor Szkiców piór
kiem  zajmuje na gruncie literatury XX wieku. Dyskusję na ten temat zapoczątkowało wystąpienie 
Krzysztofa Dybciaka (UKSW), w którym padło stwierdzenie, że Bobkowski „nie był rozpiesz
czany” przez autorów syntez literackich i badaczy literatury. Profesor na potwierdzenie tej tezy 
przytoczył tytuły kilku publikacji, w których Bobkowskiemu poświęcono niewiele miejsca. Badacz 
zastrzegł jednak, że ostatnie lata przyniosły zmiany takiego stanu rzeczy, wynikające najprawdo
podobniej z przemian, jakie zaszły na gruncie świadomości literackiej. Krzysztof Dybciak uznał 
Szkice piórkiem  za jedno z trzech najznakomitszych dzieł polskiej diarystyki XX-wiecznej (obok 
dzienników Gombrowicza i Herlinga-Grudzińskiego), podkreślając ich artystyczną i stylistyczną 
wyższość nad dziennikami Nałkowskiej czy Dąbrowskiej. Takiej hierarchizacji sprzeciwił się sta
nowczo Paweł Rodak, wyrażając opinię, że dzienników nie należy zaliczać do formy artystycznej.
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Zagadnieniem recepcji twórczości Bobkowskiego zainteresował się także Oles Herasym, autor 
tłumaczenia Szkiców piórkiem  na język ukraiński. Badacz podkreślił, że literackie walory dzieła, 
sposób prowadzenia narracji czy talent obserwatora to główne czynniki, które mogły mieć wpływ 
na dobry odbiór Szkiców piórkiem  na Ukrainie. Pytanie o recepcję dzienników wojennych Bobkow
skiego padło również po wystąpieniu Brigitte Gautier (Universite Charles de Gaulle-Lille 3), która 
wygłosiła referat dotyczący obrazu Francji w Szkicach piórkiem. Zdaniem Gautier Bobkowski nie 
odniósł we Francji większego sukcesu, a recepcji jego dziennika praktycznie nie było. Powodem 
takiego stanu rzeczy był brak odpowiedniego mediatora-tłumacza, który mógłby przyczynić się 
do rozpropagowania twórczości autora Szkiców piórkiem . Ponadto dzienniki Bobkowskiego przy
pominające „opowieść-rzekę” nie mieściły się w kanonie literatury francuskiej, przywiązanej do 
tradycji klasycznej.

B o b k o w s k i  -  a n t y s y s t e m o w y  p i e w c a  t e r a ź n i e j s z o ś c i

Jens Herlth (Universite de Fribourg) w referacie „Szkice piórkiem  Andrzeja Bobkowskiego 
na tle krytyki kultury pierwszej połowy XX wieku” wskazywał na paralele między Bobkowskim, 
Frobeniusem i Keyserlingiem, konstatując, że polskiemu pisarzowi blisko jest do niemieckiego 
modelu krytyki kultury opartej na koncepcjach morfologicznych i organicystycznych. Badacz po
ruszył ponadto, niezwykle istotną w przypadku twórczości Bobkowskiego, kwestię stosunku autora 
Szkiców piórkiem  do tradycji i przeszłości, wskazując na jego antyhistoryczną postawę.

Alina Molisak (UW), prócz rozważań nad realnymi i symbolicznymi przestrzeniami w Szki
cach piórkiem , zwróciła uwagę na antysystemowość Bobkowskiego i umiłowanie przez niego te
raźniejszości. Temat stosunku pisarza do życia, przeszłości, rozumienia przez niego pojęcia pracy 
powracał wielokrotnie, także w panelu dyskusyjnym na temat aktualności pisarstwa Bobkowskie
go, z udziałem Dariusza Gawina (Muzeum Powstania Warszawskiego), Andrzeja Horubały („Do 
rzeczy”), Andrzeja Nowaka (UJ -  PAN, „Arcana”) i Jarosława Klejnockiego (UW, Muzeum Lite
ratury).

Andrzej Stanisław Kowalczyk (UW) podkreślił, że w twórczości Bobkowskiego nie ma bilan
sowania wspomnień wprost, odnajdziemy zaś jedynie wzmianki na temat przemian sposobu życia, 
nastawienie na teraźniejszość. Badacz przypomniał o negatywnym stosunku diarysty do rzeczy
wistości II Rzeczypospolitej, podkreślając, że Bobkowskiego uwierała każda forma ograniczająca 
jego autonomię, dlatego też zakorzenienie się autora Szkiców piórkiem  w jednym, konkretnym 
środowisku było niemożliwe. Kowalczyk przedstawił Bobkowskiego jako krytyka okresu Dwu
dziestolecia, opowiadającego się za wolnością jednostkową i prywatną, postulującego konieczność 
ograniczenia działania władz.

B o b k o w s k i  -  p i s a r z ?

Jednym z najważniejszych pytań postawionych przez prelegentów było to o stosunek Bob
kowskiego do praktyki pisarskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Macieja No
waka (KUL), dzięki któremu uczestnicy i słuchacze konferencji poznali „drugie życie” Szkiców  
piórkiem . W referacie zatytułowanym „Bobkowski przed i po Szkicach piórkiem” badacz wykazał, 
że zanim ostateczna wersja dziennika trafiła do druku uległa ona rozmaitym modyfikacjom, a nad 
rękopisem pracował p i s a r z ,  który zdobył już uznanie wśród grona krytyków. Tym samym Szkice 
piórkiem  nie są wcale chronologicznie książką „pierwszą” Bobkowskiego (jak do tej pory uważa
no), lecz „ostatnią”.

Wystąpienie Macieja Nowaka wywołało dyskusję dotyczącą stosunku Bobkowskiego do kwe
stii praktyki pisarskiej. Paweł Rodak konstatował, że autor Szkiców piórkiem  „nie uważał się za pi
sarza”, a dziennik w poprawionej wersji ujrzał światło dzienne tylko i wyłącznie dzięki namowom 
Giedroycia, który wymusił na Bobkowskim opublikowanie dzieła. Według Macieja Nowaka, Bob
kowski chciał być i był pisarzem, co zresztą potwierdził słowami „pojechałem do Gwatemali zrobić
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sobie miejsce do pisania” (fragment wywiadu z Tadeuszem Nowakowskim dla RWE). Wszyscy 
prelegenci zgodnie podkreślali natomiast ścisły związek praktyki pisarskiej Bobkowskiego z jego 
doświadczeniami życiowymi oraz istotną rolę, jaką autor Szkiców piórkiem  przypisywał prozie 
fikcjonalnej.

P r z y j a c i e l e ,  m i s t r z o w i e ,  n a s t ę p c y

Michał Kopczyk (ATH Bielsko) w wystąpieniu „Bobkowski i Keyserling” poruszył kwestię 
fascynacji bohatera sesji osobą i twórczością niemieckiego filozofia Hermanna von Keyserlinga, 
wskazując na istnienie duchowej oraz intelektualnej więzi między myślicielami. Zdaniem Kop
czyka, obu twórców łączyła refleksja nad jakością człowieka współczesnego i „sposobem jego 
przeżywania świata”, a inspiracje Keyserlingiem znalazły wyraz zarówno w Szkicach piórkiem, jak 
i w utworach fabularnych Bobkowskiego.

W gronie mistrzów Bobkowskiego znajdował się także Kazimierz Wierzyński. Wojciech Ligę
za (UJ) wygłosił w trakcie konferencji niezwykle interesujący referat, w którym zmyślnie prześle
dził dzieje wielowymiarowej przyjaźni łączącej obu twórców, wskazując na „podobieństwo w stylu 
przeżywania”, odczuwania otaczającej rzeczywistości. Ligęza konstatował, że Bobkowski jawi się 
Wierzyńskiemu jako pisarz będący w stanie przekraczać wszelkie możliwe granice, indywidualista, 
umysł niezwykle przenikliwy.

Interesujące tezy na temat istnienia wielopłaszczyznowych paraleli pomiędzy Mariuszem 
Wilkiem, Andrzejem Stasiukiem i Andrzejem Bobkowskim zaprezentowała w swoim wystąpieniu 
Dorota Kozicka (UJ). Zdaniem Kozickiej, Bobkowskiego, Stasiuka i Wilka łączy istnienie „podob
nych podróżnych fascynacji” , pokrewieństwo dusz, chęć realizacji własnych projektów, umiłowa
nie życia czy witalność.

Aleksander Fiut (UJ) wskazywał z kolei na dialog Bobkowskiego z Giedroyciem, próbując 
odnaleźć odpowiedź na pytanie o to, w jaki sposób mogło dojść do zawiązania się przyjacielskich 
relacji pomiędzy dwoma tak skrajnie różnymi, pod względem charakteru i temperamentu, osobami. 
Zdaniem Profesora rozwiązanie tej zagadki nie leży w kwestiach światopoglądowych. Należałoby 
raczej stwierdzić, że podstawą ich przyjaźni była całkowita szczerość, wzajemny szacunek oraz 
umiejętność wyrażania własnego zdania bez ogródek.

Temat mistrzów autora Szkiców piórkiem  zabrzmiał także w ostatnim z referatów, zatytułowa
nym „Wilde Bobkowskiego”, wygłoszonym przez organizatora konferencji, Macieja Urbanowskie
go. Krytyk wskazywał na istnienie paraleli w biografiach obu twórców, takich jak  fascynacja Francją 
czy stosunek do katolicyzmu. Urbanowski zwrócił także uwagę na pojawienie się u Bobkowskiego 
Wildeowskich motywów i przywołań pewnych konkretnych dzieł. Ta fascynacja Wilde’em, zauwa
żył referent, była nietypowa na tle literackich wyborów rówieśników Bobkowskiego.

O j c z y z n y  B o b k o w s k i e g o ?

Pośród wielu portretów Bobkowskiego, jakie zostały naszkicowane w trakcie konferencji, 
istotny był szczególnie ten pozwalający na przyjrzenie się lawirowaniu autora Szkiców piórkiem  na 
pograniczu kolejnych światów kulturowych, w których przyszło mu żyć. Brigitte Gautier (Univer- 
site Charles de Gaulle-Lille 3) zaproponowała potraktowanie dzienników wojennych Bobkowskie
go jako narracji filmowej odwołującej się do zmysłu odbiorcy, odpowiadającej gatunkowi poetyc
kiego realizmu. Gautier, pokazując w jaki sposób Bobkowski oddał w nich atmosferę ówczesnej 
Francji, poddała analizie określone typy i warstwy społeczne, sportretowane przez Bobkowskiego. 
Zdaniem badaczki, Francja w Szkicach piórkiem  jawi się jako urokliwe miejsce, pełne książek, 
taniego jedzenia i napojów, a sam dziennik można by potraktować jako poetyckie odtworzenie 
mitu o Francji.

Temat Krakowa i atmosfery domu rodzinnego Bobkowskich podjęły w swoich wystąpieniach 
Grażyna Kubica-Heller (UJ) oraz Joanna Podolska (UŁ). Pierwsza z badaczek, zwróciwszy baczną

http://www.czasopisma.pan.pl
http://www.journals.pan.pl


www.czasopisma.pan.pl www.journals.pan.pl

132 Kronika

uwagę na protestanckie korzenie pisarza, prześledziła krakowskie perypetie rodu Bobkowskich, 
jego społeczne umiejscowienie i zróżnicowanie. Prelegentkę zainteresowała antropologiczna i so
cjologiczna strona biografii autora Szkiców piórkiem  ” Zdaniem Heller, rodzinne środowisko, będą
ce swoistym pomieszaniem katolicyzmu i protestantyzmu, miało znaczący wpływ na całą dorosłą 
twórczość Bobkowskiego. Dom krakowski jaw i się socjolożce jako miejsce pełne sprzeczności. 
W referacie Joanny Podolskiej, autorki wystawy „Chuligan wolności”, pojawiło się wiele wzmia
nek na temat losów rodziny Bobkowskich, przeplatanych licznymi cytatami z młodzieńczych 
dzienników autora Coco de Oro.

Badaczy zainteresowały także gwatemalskie perypetie Bobkowskiego oraz jego stosunek do 
Europy i Ameryki Środkowej. Hanna Gosk wspomniała interesującą korespondencję autora Szki
ców piórkiem  z Anielą Mieczysławską, w której Bobkowski jawi się jako artysta piszący o spra
wach życia codziennego, wyrażający opinie o ludziach zaprzyjaźnionych, człowiek momentami sa
motny. Gosk potraktowała listy jako epistolograficzny autoportret Bobkowskiego, który w sposób 
kategoryczny realizował w życiu konkretny projekt egzystencjalny, nie dostrzegając w nim aporii. 
Zdaniem Jagody Wierzejskiej (UW), Gwatemala pełni funkcję swoistego kraju-symbolu, pełnym 
ludzi wewnętrznie wolnych. Badaczka, podobnie jak  Hanna Gosk, stoi na stanowisku, że wyjazd 
do Ameryki Środkowej należy traktować jako swoisty projekt egzystencjalny Bobkowskiego. Do
skonałym uzupełnieniem rozważań obu Pań był referat Łukasza Mikołajewskiego (UW), w którym 
Bobkowski został przedstawiony jako wschodni Europejczyk-krytyk, spoglądający z uwagą a cza
sem z przymrużeniem oka, na życie mieszkańców Ameryki Środkowej.

Z powyższych rozważań badaczy wynika, że Andrzej Bobkowski doświadczył życia na po
graniczu wielu światów kulturowych. Która z tych wielu „ojczyzn” była mu jednak najbliższa? 
Zdaniem Krzysztofa Ćwiklińskiego autor Szkiców piórkiem  nie miał jednej, jedynej przestrzeni, 
którą mógłby z całym przekonaniem nazwać prawdziwym domem. Bobkowski był zawsze „po
między”. Pomiędzy poligonem (ojcem) a matką (teatrem), pomiędzy Polską a Francją, Niemcami, 
Gwatemalą.

Osobną grupę referatów stanowią wystąpienia będące bardzo oryginalnym przyczynkiem do 
Bobkowskiego portretu wielokrotnego. Autor pierwszego z nich, Andrzej Zieniewicz (UW), wska
zywał na dwie główne figury epistemiczne pisarstwa autora Szkiców piórkiem, wycieczki i mode
larstwo, które potraktował jako odmiany artystycznego paktu z życiem. Krzysztof Miklaszewski 
zainteresował natomiast słuchaczy referatem na temat scenicznych kodów w Szkicach piórkiem . 
Według badacza, w tekście dziennika uwidacznia się nie tylko doskonała znajomość kompozycji 
dramatu antycznego, ale i czyste kody zapisu teatralnego, a twórczość Bobkowskiego jest ciekawą 
kompilacją dramaturgicznego żywiołu i diarystycznego pisania.

Autorką niezwykle interesującego referatu dotyczącego sarmatyzmu Bobkowskiego była prof. 
Marta Wyka, która inspiracje dla swoich rozważań zaczerpnęła ze szkicu Jana Błońskiego Sarmata 
święty i śmieszny. Zdaniem krytyczki, u autora Szkiców piórkiem  odpowiednikiem Sarmaty wydaje 
się być literat i inteligent warszawski. Marta Wyka podkreśliła ponadto, że diarysta sam nie był 
wolny od przywar, które niejednokrotnie wyśmiewał. N a zakończenie swoich wywodów badaczka, 
odwołując się do koncepcji Baumana, sportretowała Bobkowskiego jako pisarza, który wykorzy
stując sarmackie inspiracje, przyjął rolę południowego nomady.

Asumpt do rozważań dla Jana Zielińskiego dał artykuł Macieja Urbanowskiego Bobkowski 
jako kolorysta, w którym jego autor konstatuje, że Bobkowski „bywał wrażliwy na kolor” . Stwier
dzenie to, zdaniem Zielińskiego, jest trudne do udowodnienia, zważywszy na fakt, że autor Szki
ców piórkiem  miał ostrożny stosunek do sztuki, nie lubił chadzać po muzeach. Badacz wspominał 
w swoim wystąpieniu o fascynacji Bobkowskiego malarstwem Egona Schielego, konstatując, że 
autora Szkiców piórkiem  należałoby nazwać raczej pudentystą, niż kolorystą.

*
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Sportretowanie osoby o tak różnorodnych zainteresowaniach, pasjach, inspiracjach jak  An
drzej Bobkowski jest zadaniem niełatwym, wymagającym zastosowania całego wachlarza perspek
tyw badawczych. Ogromny rozmach wydarzenia, liczba jego uczestników oraz słuchaczy pozwala 
mieć jednak nadzieję, że z powodzeniem udało się naszkicować na nowo wielokrotny portret autora 
Szkiców piórkiem  -  myśliciela, diarysty, artysty, modelarza, a przede wszystkim człowieka podej
mującego rozmaite życiowe wybory, piewcy oraz propagatora idei wolności.

* Kinga Rozwadowska -  doktorantka, Wydział Polonistyki UJ.
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