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Myśl i Słowo

W ramach monumentalnej serii stu tomów antologii 
Wydawnictwa Hachette poświęconej polskiej poezji, 
serii, która sama w sobie niewątpliwie jest już wyda-
rzeniem artystycznym, nie mogło zabraknąć spotkania 
z liryką nestora polskich poetów, Leszka Elektorowi-
cza, urodzonego we Lwowie, rówieśnika i przyjaciela 
Zbigniewa Herberta. Zapytać można: Lwów – jakie 
to „Kresy”? To centrum – wszak przedwojenna stolica 
polskiej kultury. Wiersze religijne, patriotyczne, meta-
fizyczne Leszka Elektorowicza, zatopione w krajobrazie 
stworzenia, dyskretne erotyki, subtelne szkice o sztuce, 
zwłaszcza impresje poświęcone muzyce oraz inne – two-
rzą niepowtarzalny kanon jego oryginalnej twórczości 
lirycznej. Poza poezją tworzy prozę, eseje, tłumaczy 
literaturę piękną. Sam siebie zalicza do pokolenia AK-

-owskiego, jednocześnie ostro protestuje, gdy ktoś używa 
określenia „pokolenie Kolumbów”, wskazując na absur-
dalność tego terminu, ukutego za czasów PRL-u.

Elektorowicz (1924–) to w zasadzie rówieśnik Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego (1921–1944), Zdzisława Stro-
ińskiego (1921–1944), Tadeusza Gajcego (1922–1944), 
Andrzeja Trzebińskiego (1922–1943). Łączenie go przez 
niektórych krytyków z późniejszym pokoleniem „Współ-
czesności” tylko z racji późnego debiutu książkowego 
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(Świat niestworzony, 1957) pozbawione jest podstaw. 
Także jego prasowy debiut (Wakacje po wojnie) przypadł 
na rok 1947, a więc o dekadę wcześniej, niż zaistniała 

„Współczesność”. Ta luka czasowa pomiędzy debiutem 
prasowym i książkowym wynikła z odmowy autora 
uczestniczenia w jakichkolwiek publikacjach w latach sta-
linowskich, gdy toczyły się najokrutniejsze represje prze-
ciw patriotom polskim, walczącym o wolność ojczyzny, 
a w kulturze zadekretowano jako obowiązującą normę 
tzw. „realizm socjalistyczny”. „Nie będę grał w tej krwawej, 
literackiej szopce, gdy w politycznych, »pokazowych« 
procesach sypią się wyroki śmierci, a bohaterscy działacze 
podziemia i tzw. »żołnierze wyklęci« cierpią nieopisane 
tortury w ubeckich kaźniach” – zdawał się mówić autor 
w takich m.in. wierszach, jak Literaci nadworni, Wiosna 
1951, Mogło być inaczej oraz Co pozostało.

Podczas wojny poeta uczestniczył w służbie dla Oj-
czyzny, w oddziale łączności Armii Krajowej we Lwo-
wie. W domu jego rodziców był punkt kontaktowy AK-

-owców, odbywały się ćwiczenia podchorążówki i tajne 
komplety maturalne. Nadto oboje rodzice też brali udział 
w konspiracji, ojciec w wydziale legislacyjnym AK, matka 

– służyła pomocą koleżankom-Żydówkom z Konserwa-
torium Muzycznego. Niestety, los zażądał wysokiej ceny: 
obydwoje rodzice poety zostali aresztowani przez gestapo 
i wywiezieni do niemieckich obozów koncentracyjnych, 
skąd ojciec już nie wrócił, a matka – z chorobą serca.

Przeżycia te wycisnęły trwały ślad w poezji lwowskiego 
twórcy, który sam, tylko cudem unikając aresztowania, 
wyjechał do Krakowa. Wielokrotne odwołania do tych 
bolesnych doświadczeń osobistych z okresu wojny powra-
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cają w jego utworach poetyckich i nadają nieraz gorzki 
ton jego wierszom. Elektorowicz jest żywym obserwato-
rem kilku epok. Przeżył dwie okupacje – stąd w swojej 
twórczości konsekwentnie przeciwstawia się totalitary-
zmowi w każdej postaci, przyjmując rolę pełnego żywej 
prawdy – świadka epoki. Sprzeciwiał się kłamstwu (nie 
tylko w tomie Całe kłamstwo świata, 1983). Niepoprawny 
politycznie, wolny od serwilizmu i kolaboracji, czysty mo-
ralnie, zawsze szedł „pod prąd”, był outsiderem, zarówno 
w okresie agresywnego, ateistycznego komunizmu, jak 
i wojującego z Kościołem oraz Narodem – lewackiego 
neoliberalizmu. Autor w życiu respektuje chrześcijański 
system wartości, co także uwidocznia się w jego twórczo-
ści (liczne wątki sakralne, odniesienia do kultury chrze-
ścijańskiej, pokora wobec Tajemnicy Boga-Człowieka).

Niezależność swoją jako poeta i obywatel potwier-
dził w czasie stanu wojennego, gdy współtworzył za-
konspirowany związek pisarzy w Krakowie, zalążek 
obecnego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a także 
uczestnicząc w organizowaniu pół-jawnych spotkań 
literackich w ramach krakowskiego Duszpasterstwa 
Środowisk Twórczych i Klubu Inteligenci Katolickiej 
oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej pod egidą J.E. 
Kardynała Franciszka Macharskiego.

Chrześcijaństwo i polskość – to jest jego podstawowy 
kod kulturowy. Jednocześnie jest światłym humanistą, za-
korzenionym w kulturze zachodniej. Potwierdzają to jego 
studia w zakresie filologii angielskiej (ale też socjologii 
i psychologii), którym spłacał obfity trybut w postaci ese-
jów analitycznych, popularyzujących literaturę angielską 
i amerykańską, i licznych tłumaczeń poezji anglojęzycznej.
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Niemałe znaczenie przy tym miały jego zagraniczne 
podróże artystyczne, głównie do Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki i Wielkiej Brytanii, w tym drugim wy-
padku – dzięki stypendiom British Council. Niestety, 
przyznane mu w 1961 roku stypendium Fundacji Forda 
przepadło mu wskutek odmowy wydania paszportu 
przez służby PRL. W kilka lat później został zaproszony 
przez amerykański Uniwersytet Iowa jako gość Inter-
national Writing Program na roczny pobyt, co dało mu 
wiele nowych, zawodowych doświadczeń, umożliwiło 
bezpośrednie, osobiste spotkania z głośnymi pisarzami, 
m.in. takimi jak np. Kurt Vonnegut (1922–2007), Saul 
Bellow (1915–2005), John Updike (1932–2009), Allen 
Ginsberg (1926–1997). Nadto miał wykłady w kilku 
prestiżowych uniwersytetach amerykańskich, w tym – 
w kalifornijskim Berkeley, gdzie ówcześnie rezydował 
Czesław Miłosz (1911–2004), którego zresztą odwiedził 
i dyskutował z nim wtedy o poezji.

Nie dostrzega się wyraźnego wpływu czy zależności 
poezji Elektorowicza od jego translatorskich praktyk, 
lecz dzięki nim, jak i po części oddziaływaniu Krakow-
skiej Awangardy, można powiedzieć, że poezja Elekto-
rowicza z jednej strony bliska jest zasadzie „minimum 
słów, maksimum znaczeń”, a z drugiej strony – regule 

„minimum słów, maksimum obrazów”, bo ‚imagizm’ 
Ezry Pounda (1885–1972) czy konkretna obrazowość 
Thomasa Stearnsa Eliota (1888–1965) z pewnością są 
dla jego twórczości istotne. Do odniesień poetyckich 
Elektorowicza można dodać jeszcze kilku tak ważnych 
dlań twórców, jak – oprócz klasyków (William Szekspir 
[1564–1616], Percy Bysshe Shelley [1792–1822]) – po-
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etów XX wieku, jak m.in. Edgar Lee Masters (1868–
1950), William Carlos Williams (1883–1963), Dawid 
Herbert Lawrence (1885–1930), Wystan Hugh Auden 
(1907–1973) itd. Wiele z ich utworów sam zresztą, będąc 
zarazem anglistą i poetą, kongenialnie tłumaczył.

W swej własnej poezji, w przeciwieństwie do maksymy 
W. C. Williamsa „no ideas but in things” (tj. idea, myśl – 
istnieje tylko w konkretnym przedmiocie), Elektorowicz 
stroni od czystego konkretyzmu, „reizmu”. Opis rzeczy 
samej w sobie nie wystarcza mu jako pełne przeżycie arty-
styczne. Dziś agresja rzeczy – w ich potocznym rozumieniu, 
stanowiących cel życiowych pragnień i zabiegów, a osacza-
jących nas nadmiarem – wręcz wypiera myśl kierującą się 
w stronę transcendencji (Słowo i myśl, Promocyjny pokaz). 
Co nie oznacza wcale, że w wierszach Elektorowicza nie-
obecne są epifaniczne olśnienia „rzeczami” rozumianymi 
jednak jako dzieła natury, np. w utworach Na wysokość 
zaniku, Krab, Muśnięcie, Promień oraz w wielu innych.

Przeżycia, które artysta wyraża w całym bogactwie 
swej polifonicznej poezji, wielowątkowej, oddającej 
w ‘istotnościowym’ doświadczeniu artystycznym owo 

„Esse” (Być, byt), są pełne miłości i pokory. Poeta jest 
świadomy fragmentaryczności obrazu świata w sztuce, 
poezji, pamięci. Klucze do tej poezji bywają różne. Nie 
ma jednego, uniwersalnego „wytrychu” (jednego kie-
runku, ‘-izmu’), który otwierałby tę wieloznaczeniową 
twórczość. Dostrzega się w niej szczególny koloryt ob-
razowania, muzyczność (rytmiczność i melodyjność), 
wreszcie romantyczną wolność ducha. Elektorowicz 
stosuje wiersz wolny, zawsze jednak poddany dyscyplinie 
frazy stanowiącej o owej „muzyczności” zawartej w linij-
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kach wiersza. Wielowątkowa, niezwykła i niezmiernie 
ważna dla polskiej kultury twórczość poety doczekała 
się przekładów na główne języki europejskie, a także 
na hebrajski, mimo że język jego poezji jest sam w sobie 
skondensowany, aluzyjny, często nie poddający się bez 
trudu przekładowi na inny kontekst kulturowy.

Do ideowej definicji poezji Elektorowicza przystaje 
szczególnie słowo ‘niezależność’ i właśnie jednym z ele-
mentów wyrazistej mozaiki wolnej kultury chrześci-
jańskiej, niepodatnej na manipulację jest poezja autora 
Z(a)myśleń, który koncentruje uwagę czytelnika wokół 
światła poezji duchowej, nasyca ją obrazem, rytmem 
frazy czy delikatnością rymu, asonansu lub konsonansu. 
Słyszymy to zwłaszcza w ‘kultowym’ wierszu pt. Ikona, 
poświęconym jego żonie Marii. Warto podkreślić, że 
Państwo Elektorowiczowie (obydwoje ze Lwowa) otrzy-
mali srebrny medal za długoletnie pożycie małżeńskie 
i wydany z tej okazji oficjalny dokument państwowy, 
który podpisał w 2008 r. ówczesny Prezydent RP śp. 
prof. Lech Kaczyński (1949–2010). Wiecznie młoda, 
sakramentalna żona-muza (Maria) nadal inspiruje poetę 

– czego dowodem jest ostatni tom erotyków Elektorowi-
cza pt. Wiersze dla Marii (2012), stanowiący po części 
wybór dawnych utworów. Poezja Elektorowicza rodzi 
się ze zdziwienia, z zachwytu, ze wzruszenia, z buntu, 
z olśnienia i refleksji. Od tego się wszystko zaczyna w tej 
poezji: olśnienie i refleksja, przeżycie i poznanie.

Poeta wędruje własnymi ścieżkami twórczymi od 
świata rzeczywistego („niestworzonego”) ku realnej 
metafizyczności („stworzonej”), zaklętej w konkrecie 
materii pięknych form. Autor, tworząc w XX i XXI 
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w., stał się dla nas współczesnym, oryginalnym twórcą 
‘nowej metafizyczności’, niebanalnym następcą dawnych, 
poetyckich „metafizyków” z XVII i XIX w. Poeta my-
śli, poeta słowa, paradoksalny, poszukujący inspiracji 
w sferze pomiędzy Stwórcą i Stworzeniem, zdążający 
ku Słowu – odwiecznemu i niepojętemu Źródłu-Myśli.

W jego twórczości, jak w soczewce, można także 
dostrzec romantyczne uduchowienie zmysłowości oraz 
ewangeliczne symbole, swoiste uwznioślenie, czasem 
eschatologiczne widzenie (niemal naoczne wyobrażenie 
wieczności, ‘eschatologizm’). W jednym z najnowszych 
wierszy Elektorowicza dedykowanym Marii – podmiot 
liryczny antycypuje czas ostateczny:

„gdy się objawi wszystko to co niepojęte
w nieznanym świecie ten obraz nietknięty

nieść będzie dar ów w galaktyczne sfery
i ustawione będą nieomylne stery
w stronę co wiecznie najlepsze i święte
w Królestwo na ziemi w ziarnku poczęte”

(***, incipit: „...Patrzę na twe przymknięte powieki”)

Przypatrzmy się Elektorowiczowskiemu, poetyc-
kiemu widzeniu świata uważnie. Czyż nie dostrzegamy 
tam siebie, własnego obrazu człowieka, stojącego wraz 
ze swoją skończonością – wobec Tajemnicy Nieskoń-
czoności?

Marek Mariusz Tytko
Kraków, dnia 3 maja 2013 r.
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Nota edytorska
Niniejszy tom pt. Leszek Elektorowicz. Antologia zawiera reprezentatywny wy-
bór 137-miu różnorodnych wierszy z całego dorobku poetyckiego tegoż Autora, 
począwszy od debiutanckiego utworu Wakacje po wojnie (1947) aż po najnowsze 
teksty pisane w 2013 r. Wybór poezji, obejmujący teksty z wielu lat twórczości, 
został w uzgodnieniu z Autorem ułożony chronologicznie, tomikami, według dat 
ukazywania się poszczególnych zbiorów wierszy. Na życzenie Autora zachowano 
oryginalną pisownię pierwodruku, pozostawiając tytuł utworu W bazylice o. Fran-
ciszkanów w zapisie pierwotnym.

W ostatnim rozdziale pt. Wiersze nowe drukujemy 22 utwory, które dotąd nie 
ukazały się w żadnym z tomików poetyckich Leszka Elektorowicza. Publikujemy 
w nim wiersze co prawda uprzednio już ogłoszone, ale np. tylko w czasopismach, 
a więc trudno dostępne poezje rozproszone z ostatnich kilku lat. Prezentujemy 
tam również całkowicie nowe, edytowane po raz pierwszy, wprost z autorskich 
rękopisów, oryginalne utwory poetyckie. Rozdział pt. Wiersze nowe stanowi więc 
dla Czytelników cenne uzupełnienie dotychczasowego „tomikowego” dorobku 
poetyckiego Autora i wnosi nowe światło w poznanie jego przebogatej twórczości. 
Antologia niniejsza zawiera utwory zarówno bardzo znane, słynne i tłumaczone 
na wiele języków, nadto wartościowe teksty za mało obecne w obiegu literackim, 
a warte przypomnienia, jak i zupełnie nieznane wiersze nowe.

Dla przedrukowanych wierszy podstawą edycji było dziewięć następujących 
tomów poetyckich Leszka Elektorowicza: Świat niestworzony (Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1957), Kontury (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962), 
Przedmowy do ciszy (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968), Całe kłamstwo 
świata (Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1983), Jeden znak (Wy-
dawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1993), Czasy 
i chwile (Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998), Niektóre stronice 
(Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004), Z(a)myślenia (Wydawnictwo Arcana, 
Kraków 2006), Wiersze dla Marii (Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012).

Dla przedrukowanych utworów z wierszy podstawą edycji były następujące 
publikacje (adres bibliograficzny podano w nawiasie dla zestawu utworów): Poezja 
jest esencją [„Arcana”, r. 2011, nr 4 (100), s. 174–176], Sekta [„Arcana”, r. 2011, 
nr 4 (100), s. 174–176], Myśl i słowo [„Arcana”, r. 2008, nr 3/4, s. 19–22], Wiosenny 
zmierzch [„Arcana”, r. 2009, nr 6, s. 52–54], Ciemne gałęzie [„Twórczość”, r. 66: 
2010, nr 2, s. 3–6], Inwazja [„Twórczość”, r. 66: 2010, nr 2, s. 3–6], W księgarni 
taniej książki [„Topos”, r. 16: 2009, nr 5 (108), s. 5–7], Nisza [„Arcana”, r. 2008, 
nr 3/4, s. 19–22], Promocyjny pokaz [„Twórczość”, r. 66: 2010, nr 2, s. 3–6], Zapi-
sane [„Topos”, r. 16: 2009, nr 5 (108), s. 5–7], Coś (2) [„Arcana”, 2011, nr 4 (100), 
s. 174–176, tamże wydany pt. Coś], Zasypianie [„Arcana”, r. 2008, nr 3/4, s. 19–22], 

„Pamiętasz ciche, jasne złote dnie?” [„Arcana”, r. 2010, nr 6 (96), s. 71–74], Ziemi 
ojczystej [„Arcana”, r. 2010, nr 6 (96), s. 71–74], Wybory polskie [„Arcana”, r. 2011, 
nr 4 (100), s. 174–176], Smoleńskie pole [„Arcana”, r. 2010, nr 6 (96), s. 71–74], 
Był nie był [„Arcana”, r. 2012, nr 4/5 (16/107), s. 129], Wokół latarni [„Arcana”, 
r. 2012, nr 4/5 (16/107), s. 129].

W niniejszej książce znajdują się cztery następujące całkowite inedita autorskie: 
Cienie, *** [Patrzę na twe przymknięte powieki…], Psalm, *** [ jedyną własnością…].

(oprac. M. M. Tytko)
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Publikacje książkowe Leszka Elektorowicza 
1957–2012

1957 Świat niestworzony [Poezje], Kraków, Wydawnictwo Literackie,
1962 Kontury [Poezje], Kraków, Wydawnictwo Literackie,
1963 Rejterada [Opowiadanie], Katowice, [Wydawnictwo] „Śląsk”,
1963 Słowo wstępne [w:] John Galsworthy, Karawana [Opowiadania], z ang. 

przeł. I. Czermakowa i W. Kragen, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 
wyd. 1. 1963, wyd. 2. 1966,

1964 William Shakespeare, Sonety, wybrał i oprac. J. S. Sito, wstęp J. Kott, 
[Przekład niektórych sonetów], Warszawa, Państwowy Instytut Wy-
dawniczy [wyd. 1. 1964; wyd. 2. 1975; wyd. 3. 1982],

1966 Zwierciadło w okruchach. Szkice o powieści amerykańskiej i angielskiej, 
[Eseje], Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,

1968 Przedmowy do ciszy, [Poezje], Kraków, Wydawnictwo Literackie,
1968 Edgar Lee Masters, Umarli ze Spoon River, [Przekład niektórych 

utworów], Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,
1969 Conrad Potter Aiken, Wiersze, wybór M. Sprusiński, [Przekład 

niektórych utworów], Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,
1969 Hemingway w oczach krytyki światowej [Antologia], [Redakcja, wybór, 

kalendarium, przekłady niektórych tekstów], Warszawa, Państwowy 
Instytut Wydawniczy,

1969 Posłowie [w:] John Cowper Powys, Wolf Solent [Powieść], T. 1–2, przeł. 
M. Boduszyńska-Borowikowa, L. Marjańska Warszawa, Państwowy 
Instytut Wydawniczy,

1969 Poeci języka angielskiego, wybór i oprac. H. Krzeczkowski, J. S. Sito, 
J. Żuławski, t. I – 1969, t. II – 1971, t. III – 1974, [Antologia poezji, 
przekłady niektórych utworów w t. II i III], Warszawa, Państwowy 
Instytut Wydawniczy,

1970 Z Londynu do Teksasu i dalej [Eseje], Kraków, Wydawnictwo Li-
terackie,

1971 Przechadzki Sylena. Opowiadania, Warszawa, „Czytelnik”,
1973 Motywy zachodnie [Felietony i szkice], Kraków, Wydawnictwo Li-

terackie,
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1972 Robert Frost, Wiersze, [Redakcja, wybór, słowo wstępne, przekłady 
niektórych utworów], Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,

1973 William Carlos Williams, Wiersze [Wybór, przekład i słowo wstępne], 
Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy,

1974 Gwiazdy drwiące, [Powieść], [Warszawa], „Czytelnik”,
1974 Joseph Conrad, Ostatnie szkice, przeł. H. Caroll-Najder, L. Elek-

torowicz i J. Miłobędzki [Przekład niektórych tekstów], Warszawa, 
Państ[wowy]. Inst[ytut]. Wydaw[niczy].,

1974 Allen Ginsberg, Skowyt, [w:] Bogusław Schäffer, Howl. Dla recytatora 
i zespołu wykonawców. Wg Allena Ginsberga, [Przekład tekstu do 
partytury Bogusława Schäffera], Kraków, Polskie Wydaw[nictwo]. 
Muzyczne,

1976 David Herbert Lawrence, Poezje wybrane [Opracowanie, wybór, 
przedmowa, przekłady niektórych utworów], Kraków, Wydawnictwo 
Literackie,

1977 Przeklęty teatr [Opowiadania], Kraków, Wydawnictwo Literackie,
1978 Ernest Hemingway, Komu bije dzwon [Wstęp, przypisy, opracowanie 

tekstu], Wrocław–Kraków [etc.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
[wyd. 2. 1988; wyd. 3. popr. 1992],

1980 W lochu Ferrary [Powieść], Kraków, Wydawnictwo Literackie,
1981 Ryszard Bukowski, Capriccio. Na sopran i ork. do słów Stephena Cra-

ne’a [Przekład], Kraków, Polskie Wydaw[nictwo]. Muzyczne,
1982 Percy Bysshe Shelley, Prometeusz wyzwolony [Dramat poetycki, prze-

kład, posłowie], Kraków, Wydaw[nictwo]., Literackie,
1983 Całe kłamstwo świata [Wiersze], Kraków–Wrocław, Wydawnictwo 

Literackie,
1988 Wystan Hugh Auden, Poezje [Wybór, posłowie, przekład niektórych 

utworów], Kraków, Wydawnictwo Literackie,
1993 Być i nie być [Opowiadania], Kraków, Oficyna Literacka,
1993 Jeden znak, [Wiersze], Kraków, Wydawnictwo Św. Stanisława BM 

Archidiecezji Krakowskiej,
1995 Anglosaskie muzy, [Eseje], Kraków, [Wydawnictwo] „Arcana”,
1998 Czasy i chwile, [Wiersze], Kraków, Wydaw[nictwo]. Baran i Susz-

czyński,
2001 Nienawiść, [Opowiadania], Kraków, [Wydawnictwo] „Arcana”,
2004 Niektóre stronice. Wiersze wybrane. Kraków, Wydawnictwo Literackie,
2006 Z(a)myślenia, [Wiersze], Kraków, Wydawnictwo Arcana,
2009 Mieć szczęście, [Opowiadania], Kraków, Wydawnictwo Arcana,
2012 Wiersze dla Marii, Kraków, Wydawnictwo Arcana,

(oprac. M. M. Tytko) 
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Wybrane publikacje Leszka Elektorowicza 
w antologiach i czasopismach zagranicznych 

1959–2008

1959 Karl Dedecius, Lektion der Stille, München [Przekład wiersza Mło-
dzież 1950],

1962 Suzanne Arlet, Vertige de bien vivre, Dijon [Przekład wierszy: Ofia-
rowanie, Oczy naszych matek, Kontury, Chmura],

1964 Konstanty Jeleński, Anthologie de la Poesie Polonaise, Paris [Przekład 
wierszy],

1969 Maria Jasińska i Stefan Sawicki (wybór), A l’Ombre de leur Dieu. 
Anthologie du recit polonais contemporain [Opowiadanie Nawrócony, 
przekład Olgi Scherer],

1969 „Telegram” (Zagreb), Broj 462, 7 Ozuka 1969 [wiersze Nie bądź 
nigdy pewny i z cyklu Przedmowy do ciszy tłumaczyli Milivoj Slaviček 
oraz Bożena Nowak]

1970 „Modern Poetry in Translation”, 19–22 [Wiersze: Dyskusja o opty-
mizmie, Chmura, przekład Frederic Will],

1977 „Cahier de l’Est. Revue trimestrielle” (Editions Albatros), nr 4 (4e 
trimestre) [Opowiadanie W potrzasku, przekład Suzanne Arlet],

1983 Nowele i opowiadania, wybór i wstęp M. Jasińska i S. Sawicki, oprac. 
i komentarz J. Starnawski [Opowiadanie Nawrócony],

1983 „TriQuarterly” (Evanston), nr 59, wydanie specjalne pt. A Window 
on Poland [Wiersz Pierwszy ruch, przekład Magnus J. Kryński i Robert 
A. Maguire],

1986 Dialog Kościoła z Kulturą, t. I. Materiały z IV. i V. Tygodnia Kultury 
Chrześcijańskiej w Krakowie 1983, 1984, wyd. Kuria Metropolitalna 
w Krakowie [Wiersze: Chwila dziękczynienia, Przyjdź, Za to że nie 
wiem],

1988 Dialog Kościoła z kulturą, t. II, Materiały z VI. i VII. Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie 1985, 1986, wyd. Kuria Me-
tropolitalna w Krakowie [Wiersze: Szukałem, Jest miłość, Skarga na 
wyobraźnię],
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1996–2008 Poezja i gwiazdy, Kraków, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 
[Wiersze w corocznych edycjach antologii poezji SPP],

2007 Pisane światłem. Antologia poezji inspirowanej fotografią, oprac. 
B. Marek, Z. Harasyn, T. Kaliściak, Olszanica [Wiersz Po deszczu],

2007 „Apyrion. Mediterranean Review of Literature, Culture, Art & So-
ciety” (Jerusalem), nr 110 [Wiersze: Tęcza, Szczęśliwe dni, Lustro, Na 
przykład szklanka, przekład na hebrajski: Braha Rosenfeld],

2007 „Pseyfas” [„Mozaika”, czasopismo literackie w jęz. hebrajskim, Izrael], 
nry 68 i 69 [Wiersze: Koledzy, Ignaś Kriegel, Mały Friedman, Na przy-
kład szklanka, Tylko do odczytu; przekład Braha Rosenfeld],

2007 Myśląc Ojczyzna. Wybór wierszy, pod red. B. Żurakowskiego 
i D. P. Klimczaka [Wiersze: Fragment, W bazylice o. Franciszkanów 
w Krakowie, Krakowskie parki, Biały Prądnik – przeprowadzka],

2007 Literatura–człowiek–wartość. Księga Jubileuszowa dedykowana Bo-
gusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy 
naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim, pod red. D. P. Klimczaka 
i A. Sojki, Kraków, [Wiersze: Spotkanie, Koledzy, Nie ty jeden, Ocal 
tę chwilę],

2008 Poeză ednană. Viršy z Krakova, przekład Oleksander Gordon i Evgen 
Baran, wstęp G. Matuszek, Lviv [Wiersze: Zejście ze sceny, Finisz, 
Skarga na wyobraźnię. Świat nam bramy otwiera].

(oprac. M. M. Tytko) 
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Kalendarium biograficzne Leszka Elektorowicza

1924 29 maja we Lwowie w domu przy ul. Żulińskiego 6, w dzielnicy 
Łyczaków – urodził jako syn Aleksandra Witeszczaka i Romany 
z d. Elektorowicz.

1931–1935 Uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Zofii Strzałkowskiej 
we Lwowie.

1936–1938 Uczył się w VIII. Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego we 
Lwowie, gdzie w równoległej klasie jego kolegą, późniejszym przyja-
cielem był Zbigniew Herbert (1924–1998).

1938/1939 Wskutek przewlekłej choroby miał roczną przerwę w nauce. 
W tym czasie bywał na popularnych wykładach organizowanych 
przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie a także na wieczorach 
literackich, np. Teodora Parnickiego i Ostapa Ortwina.

1939 1 września – wybuchła II wojna światowa, 23 IX Lwów zajęli 
Sowieci. Pod sowiecką okupacją (23 IX 1939–29 VI 1941) uczęsz-
czał do 10-letniej szkoły ogólnokształcącej tzw. „dziesięciolatki” 
we Lwowie.

1941 Ukończył „dziesięciolatkę”, co równało się zdaniu przedwojennej 
tzw. „małej matury”.

1941 22 czerwca wybuchła wojna niemiecko-sowiecka. 29 czerwca Lwów 
zajęli Niemcy. Podczas okupacji niemieckiej (1941–1944) pracował 
wpierw w sklepie jako ekspedient, następnie w Instytucie Przeciwty-
fusowym prof. Rudolfa Weigla jako karmiciel wszy.

1943 Zdał maturę na tajnych kompletach i był słuchaczem I. roku prawa 
rzymskiego na tajnym Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

1943 Złożył przysięgę w Podchorążówce łączności Armii Krajowej.
1944 Nastąpiło aresztowanie rodziców przez gestapo i deportacja ich do 

niemieckich obozów koncentracyjnych – ojca do KL Gross Rosen 
(gdzie zginął w nieznanych okolicznościach), matki do KL Ravens-
brück.

1944 Ostrzeżony, uniknąwszy aresztowania, wyjechał ze Lwowa do Biecza, 
następnie do Krakowa.

1945 Matka powróciła z KL Ravensbrück do Krakowa, z chorobą serca.



20

1946 Zaliczył I. rok Akademii Handlowej w Krakowie i rozpoczął studia 
humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie filologii 
angielskiej.

1947 Zaliczył I. rok Szkoły Nauk Politycznych (dyplomację) przy Wy-
dziale Prawa UJ.

1947 Debiutował jako poeta w „Dzienniku Literackim” (tygodniowym 
dodatku do „Dziennika Polskiego w Krakowie), gdzie następnie także 
zamieszczał recenzje poetyckie.

1948 Ożenił się z Marią Kruszyńską, ówczesną studentką anglistyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Ślub odbył się w kościele św. Szczepana 
w Krakowie.

1948–1949 Pracował społecznie w Bratniej Pomocy Studentów UJ; 
w dziale kulturalno-oświatowym przez rok prowadził Akademicki 
Klub Literacki.

1948 Obrał jako dodatkowy przedmiot studiów socjologię, zaliczył też 
wykłady z psychologii.

1949–1956 Zaprzestał z własnej woli wszelkich publikacji ze względu na 
nasilone represje polityczne („procesy pokazowe”) i zadekretowany 
przez PZPR jako normę estetyczną „realizm socjalistyczny”.

1950–1952 Pracował w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
1952 Uzyskał w UJ dyplom magistra filozofii w zakresie filologii angielskiej.
1952–1956 Podjął pracę w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Kra-

kowie jako korektor stylistyczny, następnie jako redaktor techniczny.
1956–1957 Był zatrudniony jako nauczyciel języka angielskiego w I. Liceum 

Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.
1957–1972 Pracował jako publicysta w dziale zagranicznym tygodnika 

„Życie Literackie” w Krakowie.
1958 Debiutował książką poetycką Świat niestworzony (Kraków, Wydaw-

nictwo Literackie).
1958 Został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP), działając w nim 

aż do rozwiązania przez władze komunistyczne w 1983 r.
1959 Pierwszy raz w okresie PRL-u wyjechał za granicę, z wycieczką kra-

kowskich stowarzyszeń twórczych do Jugosławii i Grecji.
1961 Otrzymał stypendium British Council na miesięczny pobyt w Wiel-

kiej Brytanii, które, przedłużywszy, spędził w Londynie i Paryżu.
1961 Uzyskał stypendium Fundacji Forda wraz z biletem lotniczym na 

roczny pobyt w USA, lecz komunistyczne władze PRL odmówiły 
mu wydania paszportu. Wobec stanowiska władz PRL – Funda-
cja Forda zaprzestała odtąd przyznawania stypendiów polskim 
twórcom.



21

1965 Otrzymał ponowne stypendium British Council na miesięczny pobyt 
w Wielkiej Brytanii.

1966–1967 Na zaproszenie Uniwersytetu Iowa w USA uczestniczył w pro-
jekcie International Writing Program. W czasie rocznego pobytu 
prowadził szereg wykładów w uniwersytetach amerykańskich, m.in. 
w Berkeley w Kalifornii, w Austin w Teksasie, w Durham, Duke i Cha-
pel Hill w Północnej Karolinie, Simpson College w Indianola w Iowa).

1972 Z przyczyn politycznych został usunięty z pracy w krakowskim 
„Życiu Literackim”.

1972–1977 Pracował na etacie w Teatrze „Bagatela” w Krakowie jako 
kierownik literacki.

1972 Został członkiem polskiego PEN-Clubu.
1975 Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
1977 Podpisał jako sygnatariusz list protestacyjny przeciw represjom wobec 

strajkujących w Radomiu w 1976 r.
1977 Po liście protestacyjnym został zwolniony z pracy w Teatrze „Bagatela” 

w Krakowie z powodów politycznych.
1977–1980 Pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Oddziału 

Związku Literatów Polskich.
1980–1983 Był członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Pol-

skich w Warszawie.
1980–1983 W nowo powstałym na fali „Solidarności” miesięczniku 

„Pismo”, którego był współzałożycielem, pracował w redakcji jako 
kierownik działu zagranicznego.

1983–1988 Po rozwiązaniu Związku Literatów Polskich i likwidacji „Pisma” 
prowadził działalność w zakonspirowanej organizacji pisarskiej na 
terenie Krakowa, obejmującą także inne ośrodki (Warszawę, Poznań). 
Współorganizował literacką pomoc koleżeńską, niejawne zgromadze-
nia przedstawicieli pisarzy niezależnych z innych miast, indywidualne 
i zbiorowe, półjawne spotkania autorskie, m.in. pod auspicjami Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Krakowie.

1983–1989 Był członkiem Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Kra-
kowie.

1983–1988 Pod patronatem władz kościelnych (Kurii Metropolitalnej, 
Duszpasterstwa Środowisk Twórczych) współorganizował Tygodnie 
Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie.

1989 Został członkiem-założycielem niezależnej organizacji twórców pod 
nazwą Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (SPP).

1990 Wybrano go wiceprezesem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, zastępował prezesa, Kornela Filipowicza.
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1992–1994 Podjął stałą współpracę z krakowskim dwumiesięcznikiem 
„Arka”.

1994 Po zmianie nazwy tytułu czasopisma rozpoczął trwającą do dziś 
współpracę z krakowskim dwumiesięcznikiem „Arcana”.

1999 Za swoją twórczość otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

2000 Otrzymał Nagrodę Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa.
2008 Prowadził wykłady dla studentów na temat przekładu poetyckiego 

w Studium Literacko-Artystycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.

2008 Obchodził Złoty Jubileusz (50-lecia) pracy twórczej – jego benefis 
artystyczny miał miejsce w kultowym „Kamieniołomie” im. Jana Pawła 
II przy ul. Zamojskiego 2 w Krakowie.

2009 Został powołany przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego 
na członka Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa 
(SKOZK).

2008 Wraz z żoną Marią otrzymał „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” (60 lat), nadany przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego.

2008 Za swoją twórczość otrzymał Złoty Medal Gloria Artis „Zasłużony 
Kulturze”.

2010 Został członkiem Kapituły Medalu „Niezłomni w Słowie” przyzna-
wanego w Małopolsce tym, którzy narażając własną wolność, nieśli 
wolne słowo innym w okresie komunizmu w PRL-u.

2011 W Toronto w Kanadzie wystawiono spektakl poetycki pt. Treny 
Smoleńskie w adaptacji Anny Łabieniec m.in. z jego wierszem Smo-
leńskie pole.

2012 W teatrze MIST w Krakowie-Podgórzu odbyła się polska prapremiera 
spektaklu Eugene Ionesco pt. Ten fantastyczny burdel w przekładzie 
Leszka Elektorowicza i Leona Zaręby, w reżyserii Stanisława Michno.

Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, publikował m.in. w następujących czasopi-
smach: „Dziennik Literacki”, „Odra”, „Twórczość”, „Życie Literackie”, 

„Nowe Sygnały”, „Poezja”, „Współczesność”, „Kultura”, „Tygodnik 
Powszechny”, „Tygodnik Solidarność”, „Arka”, „Arcana”. W czasie 
stanu wojennego publikował w czasopismach „bezdebitowych”, wy-
dawanych poza cenzurą: „Zapis”, „Czas Solidarności”, „Miesięcznik 
Małopolski” i innych.

(oprac. M. M. Tytko)


