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Pawe∏ LIBERA

JÓZEF ¸OBODOWSKI (1909-1988).
SZKIC DO BIOGRAFII POLITYCZNEJ
PISARZA ZAANGA˚OWANEGO1
19 paêdziernika 1939 roku po po∏udniu wraz z 10. Brygadà
Kawalerii Józef ¸obodowski przekroczy∏ granic´ w´gierskà2 i na
zawsze opuÊci∏ granice II Rzeczypospolitej. Poprzez W´gry i
Francj´ przedosta∏ si´ do Hiszpanii, osiad∏ na sta∏e w Madrycie
i przez nast´pne lata czynnie bra∏ udzia∏ w emigracyjnym ˝yciu
kulturalnym. Zupe∏nie inaczej rzecz mia∏a si´ w kraju, gdzie jego
nazwisko zupe∏nie znikn´∏o z ˝ycia publicznego. Pojawia∏o si´
niezwykle rzadko, najcz´Êciej w krytycznym Êwietle wspomnieƒ
lub paszkwilach pisanych przez dawnych znajomych. Na przestrzeni ponad czterdziestu lat nie wydrukowano ˝adnej jego
ksià˝ki, artyku∏u ani zbioru wierszy, jedynie w antologiach poezji
udawa∏o si´ czasem przemyciç jego nazwisko3.
1. Szkic do pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
2. Patrz: Protokó∏ przes∏uchania ¸obodowskiego przez s´dziego
Êledczego 3e Tribunal Militaire Permanent w Pary˝u, dn. 6 marca 1940 r.
Archives de la Préfecture de Police, Paris, Serie BA 2014, S. Maczek, Od
podwody do czo∏ga, Edinburgh 1961, s. 95, I. Szypowska, Rozmowa z
Józefem ¸obodowskim, „Poezja” 1988, nr 6, s. 24-25.
3. Patrz np. J. Szczawiej, Imi´ nam Polska. Antologia, Warszawa 1958,
s. 292-293, J. Starnawski, Adam Mickiewicz w poezji polskiej i obcej 1818-1855-1955, Wroc∏aw 1961, s. 452-453. Neutralne wiersze ¸obodowskiego
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Prze∏om nastàpi∏ w latach osiemdziesiàtych, kiedy ¸obodowskim i jego twórczoÊcià zacz´li interesowaç si´ literaturoznawcy. Dzi´ki ich pracy nazwisko poety powróci∏o do obiegu
kulturalnego i do historii literatury. W ciàgu ostatnich dwudziestu lat ukaza∏o si´ wiele artyku∏ów i publikacji ksià˝kowych
dotyczàcych zarówno tego, co ¸obodowski pozostawi∏ po sobie,
jak i jego samego. Du˝à zaletà tych prac by∏o zapoznanie
czytelnika z cz´Êcià twórczoÊci i pobie˝nà biografià pisarza.
Dost´pne obecnie opracowania i publikacje ukazujà Józefa
¸obodowskiego w niepe∏nym Êwietle z pomini´ciem wielu
istotnych aspektów. Temat jego biografii i twórczoÊci by∏
ujmowany jednostronnie, najcz´Êciej bez konsultacji obfitej bazy
êród∏owej i bez analizy pierwiastka ideologicznego, który odegra∏
w jego ˝yciu niezwykle znaczàcà rol´. Nie dostrzegano, ˝e
okreÊleniem najlepiej pasujàcym do tej postaci i najg∏´biej
oddajàcym jej istot´ jest – pisarz zaanga˝owany4. Niezwykle
interesujàcym momentem w biografii ¸obodowskiego by∏o nie
tyle zwiàzanie si´ z kr´gami komunistów lubelskich w pierwszej
po∏owie lat trzydziestych, co raczej dokonanie nag∏ego zwrotu w
poglàdach politycznych w 1935 roku, kiedy sta∏ si´ ˝arliwym
antykomunistà na ca∏e ˝ycie. Zaanga˝owanie i ewolucja jego
poglàdów jest doskonale widoczna w twórczoÊci. Rzuca to nowe
Êwiat∏o na dzieje historii literatury polskiej zarówno w okresie
mi´dzywojennym, jak i po 1945 roku.
Losy ¸obodowskiego w Êwietle dotychczasowych ustaleƒ

¸obodowski jest jednà z tych niezwykle fascynujàcych i
barwnych postaci, których burzliwe dzieje przyciàgajà nie tylko
uwag´ czytelników, ale i licznych dziennikarzy, publicystów,
eseistów oraz wszelkiej maÊci literatów. Opierajàc si´ na dost´pnej literaturze i opracowaniach odtwarzali wielokrotnie histori´
zawiera∏ numer 4/5 „Poezji” z 1987 r. poÊwi´cony w ca∏oÊci twórczoÊci
emigracyjnej. Zmieszczono tam: U kresu ciemnoÊci, Kasyd´ wygnaƒczà,
PieÊƒ o burzy, Erotyk, Na w∏asnà Êmierç, fragmenty Pochwa∏y szorstkiej
mowy i Erotyk ˝eglarski.
4. „Pisarzem zaanga˝owanym” nazywa go równie˝ Wac∏aw Iwaniuk w:
Ostatni romantyk. Wspomnienie o Józefie ¸obodowskim, oprac., wst´pem,
notà i przypisami opatrzy∏ J. Kryszak, Toruƒ 1998, s. 32.
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¸obodowskiego lub jej fragmenty. Przybli˝yli i rozpowszechnili
w ten sposób cz´Êç twórczoÊci i samà postaç poety, natomiast
nie przyczynili si´ do pog∏´bienia wiedzy o nim.
Opracowaƒ godnych uwagi jest znacznie mniej. Pierwsze
obszerne artyku∏y o charakterze biograficznym, jakie ukaza∏y si´
w Polsce, zawdzi´czamy za∏o˝ycielowi Muzeum Literatury im.
Czechowicza w Lublinie, dr. Józefowi Zi´bie. W 1989 roku
opublikowa∏ na ∏amach „Relacji” osiem odcinków obszernego
szkicu biograficznego5. Artyku∏ powsta∏ na peryferiach badaƒ
nad ˝yciem literackim w Lublinie, ale do dziÊ pozostaje jednym
z najlepszych studiów biografii pisarza. Autor wykorzysta∏
zgromadzone w muzeum r´kopisy, dost´pne materia∏y drukowane, cz´Êç archiwaliów – akt sàdowych z okresu mi´dzywojennego oraz zebrane osobiÊcie relacje ˝ony poety i osób, które zna∏y ¸obodowskiego. Z wi´kszoÊci z nich korzysta∏ jako
pierwszy i dzi´ki niemu ocala∏o wiele pamiàtek po ¸obodowskim. Jego artyku∏ by∏ niezwykle istotnym wk∏adem w badania
nad biografià poety, choç Zi´ba nie dotar∏ do wszystkich
materia∏ów, a w jego opracowaniu trafiajà si´ równie˝ pewne
nieÊcis∏oÊci.
Cennym êród∏em do biografii sà wspomnienia i wywiady z
¸obodowskim lub jego bliskimi. Materia∏y te sk∏adajà si´ z
dwóch typów tekstów. Pierwszy stanowià publikowane jeszcze
w warunkach PRL wspomnienia poetów z kr´gu Józefa Czechowicza, które ukazujà ¸obodowskiego w jednoznacznie negatywnym Êwietle, ale zezwalajà jednak na uzupe∏nienie wiadomoÊci
o okresie lubelskim i warszawskim w biografii poety.
Zabarwienie ideologiczne nie dotyczy ju˝ drugiej grupy tekstów
publikowanych od lat osiemdziesiàtych. Irena Szypowska og∏osi∏a drukiem zebrane w Hiszpanii od samego pisarza i jego
najbli˝szych przyjació∏ i wspó∏pracowników relacje i materia∏y6.
Bardzo cennymi okaza∏y si´ wywiady przeprowadzone przez
5. J. Zi´ba, ˚ywot Józefa ¸obodowskiego, cz. 1-8, „Relacje” 1989, nr
3-10, oraz wst´p i szkice biograficzne w wydanych w Polsce zbiorach
poezji ¸obodowskiego: Poezje, Lublin 1990, s. 5-17, Poezje wybrane,
Warszawa 1990, s. 5-14.
6. Pierwodruk dwóch wierszy, przedruk wspomnienia o Ginczance
(pierwodruk w: J. ¸obodowski, Pami´ci Sulamity, Toronto 1986), artyku∏
pt. Zawsze gardzi∏em ciszà zasiedzia∏ych mieszczan... oraz wywiad z poetà:
„Poezja” 1988, nr 6, s. 3-28.
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Floriana Âmiej´7 dotyczàce kwestii tak fundamentalnych, jak
stosunek poety do religii oraz krótkie, ale niezwykle treÊciwe
wspomnienia ks. Antoniego Liedtke8, który w latach czterdziestych przebywa∏ w Hiszpanii i doskonale zapami´ta∏ pierwsze lata
¸obodowskiego w Madrycie. Równie wartoÊciowym materia∏em
okaza∏y si´ wspomnienia przyjaciela ¸obodowskiego Wac∏awa
Iwaniuka9 oraz listy i wywiady przeprowadzone i wydane w
osobnej publikacji przez emigracyjnà dziennikark´ Barbar´
Truchan10.
Autorzy tych materia∏ów ograniczali si´ przede wszystkim
do przekazania tego, co wiedzieli i pami´tali o ¸obodowskim,
cz´sto przytaczali in extenso listy tego ostatniego, ale prezentujàc
najcz´Êciej znany im fragment ˝ycia rzadko posuwali si´ do
kompleksowej analizy postaci. Ich wspomnienia sà wa˝nym
êród∏em dla biografa. Mniej wyczerpujàcej wiedzy dostarczajà
fragmenty ksià˝ek o podobnym charakterze, na których kartach
pojawia si´ postaç ¸obodowskiego11.
Najwi´cej uwagi poÊwi´cili ¸obodowskiemu historycy
literatury, zajmujàcy si´ nim nie tylko jako jednà z postaci nale˝àcych do kr´gu twórców lubelskich i do Drugiej Awangardy, ale
dostrzegajàcy w nim równie˝ oryginalnego twórc´ i t∏umacza, który
odcisnà∏ swe pi´tno na poezji XX wieku. Pierwsze artyku∏y poÊwi´cone ¸obodowskiemu wysz∏y spod pióra Janusza Kryszaka12,
7. F. Âmieja, ¸obodowskiego wadzenie si´ z Bogiem, „Wi´ê” 1990, nr
5-6, s. 131-133. Ciàg dalszy w: Hiszpaƒskie lata, „Tygodnik Literacki”
1991, nr 3, s. 6-8.
8. A. Liedtke, Moje spotkanie z Józefem ¸obodowskim, „Wi´ê” 1993,
nr 8, s. 86-92.
9. W. Iwaniuk, op.cit., wspomnienia zawierajà równie˝ kopie
obustronnej korespondencji, którà Iwaniuk przekaza∏ do Archiwum
Emigracji w Bibliotece Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika [AE BUMK] w
Toruniu.
10. J. ¸obodowski, Naród jest nieÊmiertelny, Poznaƒ 1994, wydana
równie˝ w j´zyku ukraiƒskim w PrzemyÊlu w 1999 roku. Materia∏y zebrane
przez autork´ zosta∏y z∏o˝one wraz z nagraniami w trzech identycznych
egzemplarzach w AE BUMK, Dziale R´kopisów Zak∏adu Narodowego im.
Ossoliƒskich we Wroc∏awiu i w Gabinecie R´kopisów Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego.
11. Patrz m.in. J. Sakowski, Dawne i nowe lata, Pary˝ 1970, S.
Kossowska, Przyjaciele i znajomi, Toruƒ 1998, s. 41-44.
12. Mi´dzy innymi: O Józefie ¸obodowskim, w: W. Michalski, J. Zi´ba
(red.), Lublin literacki 1932-1982, Lublin 1984, s. 236-247, Józef ¸obodowski
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wspomnianego ju˝ Józefa Zi´by oraz profesorów literatury
Tadeusza K∏aka13, Jerzego Âwi´cha14. W ich Êlady ruszy∏o m∏odsze pokolenie badaczy starajàce si´ zg∏´biç dost´pny stan wiedzy;
ich dorobek, to obszerniejsze publikacje ksià˝kowe. Nale˝y
wymieniç tu prace Katarzyny Babik15, Alicji Jakubowskiej-O˝óg16 oraz wydany w 2002 roku doktorat Ludmi∏y Siryk17.
Wi´kszoÊç z nich nie mia∏a na celu studiowania biografii, ale
literatur´ i twórczoÊç ¸obodowskiego, dlatego te˝ autorki skupi∏y
si´ g∏ównie na poezji, publicystyk´ i t∏umaczenia pozostawiajàc
poza obszarem swych zainteresowaƒ. Ten kierunek zainteresowania ¸obodowskim, g∏ównie jako poetà, jest kontynuowany do
chwili obecnej18 z wyjàtkiem ksià˝ki Ludmi∏y Siryk, która opracowa∏a wàtek ukraiƒski w poezji, t∏umaczeniach i publicystyce
¸obodowskiego.
Badania nad biografià niewiele posun´∏y si´ do przodu, choç
w koƒcu lat dziewi´çdziesiàtych artyku∏ Józefa Zi´by mo˝na ju˝
by∏o wydatnie uzupe∏niç. Autorzy publikowanych prac starali si´
w pierwszym rz´dzie skupiç na twórczoÊci i dopiero ewentualnie
w dalszej kolejnoÊci na niektórych aspektach biografii ¸obodowskiego. Opierali si´ przede wszystkim na wymienionych powy˝ej artyku∏ach o charakterze wspomnieniowym. Jedynie w
niewielkim stopniu wykorzystano, rzadko niestety odwiedzane,
spuÊcizny pisarzy. Doskona∏ym tego przyk∏adem sà np. opubli(1909-1988), w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Seria 6, t. 4,
Literatura polska w okresie mi´dzywojennym, oprac. zespó∏ red.: I.
Maciejewska, J. Trznadel, M. Pokrasenowa, Kraków 1993, s. 287-319.
13. T. K∏ak, Na drogach Don Kichota. Poezja Józefa ¸obodowskiego
po 1939 roku, w: Ogród Êwiata. Studia i szkice literackie, Katowice 1995,
s. 184-232, ten˝e, Miasto poetów. Poezja lubelska 1918-1939, Lublin 2001.
14. J. Âwi´ch, Niepokorny w´drowiec, w: J. ¸obodowski, List do kraju,
Lublin 1989, L. Siryk, J. Âwi´ch (red.), Józef ¸obodowski – rzecznik
dialogu polsko-ukraiƒskiego, Lublin 2000.
15. Praca magisterska przygotowana pod kierownictwem prof. Z.
˚migrodzkiego na Uniwersytecie Âlàskim – K. Babik, Józef ¸obodowski –
studium biobibliograficzne, Katowice 2000.
16. Poezja emigracyjna Józefa ¸obodowskiego, Rzeszów 2001.
17. Urzeczony Ukrainà. O twórczoÊci Józefa ¸obodowskiego, Lublin
2002.
18. Patrz np. A. Wàtorski, Od pól Kastylii do ukraiƒskich stepów (W.
Broniewski – J. ¸obodowski – S. Hordyƒski: polemika poetycka), w: Swoje
i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach s∏owiaƒskich, t. 1,
S∏owiaƒszczyzna Zachodnia, red. B. Zieliƒski, Poznaƒ 2005, s. 131-140.
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kowane interesujàce listy ¸odobowskiego do innych wspó∏czesnych mu pisarzy i poetów19, materia∏em êród∏owym opracowanym przez tych badaczy sà równie˝ nie dotyczàce
bezpoÊrednio ¸obodowskiego korespondencje jego znajomych20.
Doktorat Ludmi∏y Siryk, który choç nie mia∏ na celu opracowania biografii ¸obodowskiego, to jednak wnosi nowe informacje dla biografa. W aneksach swej pracy autorka przytoczy∏a
fragmenty wspomnieƒ ˝ony ¸obodowskiego, Jadwigi z Kury∏∏ów
¸obodowskiej (secundo voto Kuczyƒskiej), i siostrzeƒca
¸obodowskiego, Adama Tomanka21.
Losami Józefa ¸obodowskiego zaj´li si´ dziennikarz i autor
artyku∏ów o prasie lubelskiej Leszek Gzella22 oraz historyk
lubelskiego oddzia∏u IPN, Grzegorz Joniec23. Artyku∏ pierwszego
z nich kreÊli interesujàcy portret ¸obodowskiego, ale nie
odwo∏uje si´ do ˝adnych materia∏ów archiwalnych i snuje dosyç
karko∏omne hipotezy dotyczàce wp∏ywu rzekomej brzydoty
fizycznej ¸obodowskiego na bezwzgl´dny i niezwykle ostry styl
jego polemik. Drugi z autorów, historyk, nie pog∏´bi∏ dotychczasowej kwerendy Józefa Zi´by, nie dotar∏ do podstawowych
materia∏ów sàdów i prokuratury lubelskiej, przez co jego artyku∏
niewiele wnosi do poprzedniego stanu badaƒ.
W 2001 r. wydana zosta∏a najobszerniejsza dotychczas
ksià˝ka opisujàca dzieje ¸obodowskiego autorstwa Ireny
Szypowskiej24. W oparciu o osobistà znajomoÊç z poetà, którego
19. Dwa niezwykle interesujàce przyk∏ady to list ¸obodowskiego do
Broniewskiego, któremu proponuje og∏oszenie t∏umaczeƒ Majakowskiego w
wydawanych przez siebie „Dêwigarach” (Od bliskich i dalekich. Korespondencja do W∏adys∏awa Broniewskiego, 1915-1939, oprac. F. Lichodziejewska, Warszawa 1981, t. 2, s. 176-177) oraz list ¸obodowskiego do
J. Przybosia w archiwum tego ostatniego (T. K∏ak, Czasopisma awangardy,
cz. II, 1931-1939, Wroc∏aw 1979, s. 56).
20. Patrz np. J. Czechowicz, Listy, zebra∏ i oprac. T. K∏ak, Lublin 1977.
21. L. Siryk, Urzeczony Ukrainà..., s. 209-211.
22. L. A. Gzella, Boje i rozboje Józefa ¸obodowskiego na ∏amach prasy
lubelskiej, w: L. Siryk, J. Âwi´ch (red.), Józef ¸obodowski – rzecznik
dialogu polsko-ukraiƒskiego, Lublin 2000, s. 73-88.
23. G. Joniec, Publicystyka i transformacje ideowe Józefa ¸obodowskiego w okresie 1931-1935, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2004, t.
I, s. 203-213.
24. I. Szypowska, ¸obodowski: od «Atamana ¸obody» do «Seniora Lobo», Warszawa 2001.
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pozna∏a podczas kilkakrotnych pobytów w Madrycie, wspomnienia jego przyjació∏, teksty jego autorstwa i znajdujàce si´ w jej
posiadaniu r´kopisy ¸obodowskiego, autorka, piórem reportera,
kreÊli portret zmar∏ego pisarza i Êrodowiska madryckiego, w
którym si´ obraca∏.
Ró˝ne ˝yciorysy ¸obodowskiego

Przytoczone prace nasuwajà kilka podstawowych wniosków.
Z niezrozumia∏ych wzgl´dów dotychczas postacià Józefa
¸obodowskiego nie zajà∏ si´ ˝aden historyk ani biografista. Mia∏o
to powa˝ne i dalekosi´˝ne konsekwencje dla znanej obecnie
biografii ¸obodowskiego, gdy˝ badano jà wy∏àcznie w kontekÊcie
literackim. Nic wi´c dziwnego, ˝e w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej ¸obodowski funkcjonuje tylko i wy∏àcznie jako poeta, ewentualnie
t∏umacz i publicysta. Wiadomo te˝, ˝e po zerwaniu z sympatiami
bliskimi Komunistycznej Partii Polski zainteresowa∏ si´ poezjà
ukraiƒskà i od tej pory dzia∏a∏ jako t∏umacz i poeta czerpiàcy
inspiracje z tzw. szko∏y ukraiƒskiej. Po wojnie zosta∏ na
emigracji, gdzie utrzymywa∏ si´ z artyku∏ów pisanych do polskiej
prasy wydawanej w Pary˝u, Londynie i Stanach Zjednoczonych.
W publicystyce porusza∏ problem porozumienia polsko-ukraiƒskiego. Barwy tej postaci dodawa∏a fantazja i cz´sto szokujàce
zachowanie, które mo˝na uznaç za typowe dla niejednego
artysty.
W takim pobie˝nym szkicu postaci zupe∏nie pomijany jest
wàtek ideologiczny, czyli akurat ten, który by∏ spr´˝ynà
najwi´kszej iloÊci kluczowych decyzji podj´tych przez pisarza.
¸atwo jest wyt∏umaczyç ten brak, gdy˝ nie powsta∏a dotychczas
˝adna biografia ¸obodowskiego, która nosi∏aby cechy pracy
naukowej, a w∏aÊciwie wszystkie jego biogramy sà niepe∏ne25.
Ograniczano si´ do opracowania literackiego dorobku Józefa
25. Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, pod red. K. Dopiera∏y, t.
3, Toruƒ 2004; T. Radzik, J. Skarbek, A. Witusik, S∏ownik biograficzny
miasta Lublina, t. 1, Lublin 1993, s. 161-162. Stosunkowo najpe∏niejszy i
najlepiej zredagowany jest biogram autorstwa E. G∏´bickiej w: J.
Czachowska, A. Sza∏agan (oprac.), Wspó∏czeÊni polscy pisarze badacze literatury. S∏ownik biobibliograficzny, t. 5: L-M, Warszawa 1997, s. 171-175.
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¸obodowskiego, a niewiele uwagi poÊwi´cano publicystyce i
poglàdom politycznym. Cz´sto autorzy nie mieli odpowiedniego
przygotowania, aby fachowo podejÊç do tego zagadnienia i nie
poddawali krytyce s∏ów poety. Poza tym te˝ trafia∏y si´ powa˝ne
b∏´dy, takie jak chocia˝by wielokrotnie bezkrytycznie powtarzane
twierdzenie, ˝e w warszawskim klubie „Prometeusz” spotykali si´
nie tylko Ukraiƒcy, Gruzini i Górale Kaukascy, ale i „biali”
Rosjanie.
Autorzy wszystkich prac dotyczàcych biografii ¸obodowskiego pisali je bez znajomoÊci du˝ej cz´Êci podstawowych
êróde∏. Dotyczy to zarówno licznych materia∏ów epistolograficznych, takich jak obfita korespondencja ¸obodowskiego z
Mieczys∏awem Grydzewskim czy zachowana w obustronnej
wersji korespondencja z Jerzym Giedroyciem26, czy wreszcie materia∏y prasowe, takie jak artyku∏y ¸obodowskiego o charakterze
wspomnieniowym publikowane w prasie emigracyjnej27 .
Analogicznie ma si´ rzecz z pami´tnikami i wspomnieniami.
Obficie wykorzystano drukowane w Polsce wspomnienia
Mrozowskiego, Âpiewaka, Bielskiego czy Gralewskiego28, ale nie
zapoznano si´ ju˝ z pozostajàcymi w r´kopisach pami´tnikami
ks. Antoniego Liedtke czy pos∏a Mariana Szumlakowskiego. Nie
przeprowadzono powa˝nej i dog∏´bnej kwerendy w archiwach. I
tak na przyk∏ad w Archiwum Paƒstwowym w Lublinie badania
ograniczono tylko do dwóch sygnatur, w których nazwisko
¸obodowskiego wyst´powa∏o bezpoÊrednio w nazwie jednostki
archiwalnej, a które ju˝ dawno temu wskaza∏ Józef Zi´ba29. Na
podobnej zasadzie dokonano kwerendy w Archiwum Uniwersyteckim KUL oraz Muzeum Literatury im. J. Czechowicza w
Lublinie. Przyk∏ady te mo˝na mno˝yç, wa˝ny jest jednak skutek
26. Ponadto trzeba wymieniç listy ¸obodowskiego do innych
redaktorów „WiadomoÊci” oraz J. Sakowskiego, ¸ysakowskiego,
Stanis∏awa Lama i wielu innych.
27. Nikt z piszàcych o ¸obodowskim nie powo∏ywa∏ si´ dotychczas na
wspomnienia Pod WiÊniczem (Wspomnienia strzelca) opublikowane w
paryskim „G∏osie Polskim” (nr 30, 29 XII 1939 i nr 31, 30 XII 1939) czy
Wigili´ na Kaukazie zamieszczonà w 3 numerze „Wrócimy” (28 XII 1939).
28. K. Bielski, Most nad czasem, Lublin 1963; W. Gralewski, Ogniste
ko∏a, Lublin 1963; W. Mrozowski, Cyganeria, Lublin 1963; J. Âpiewak,
Przyjaênie i animozje, Warszawa 1965.
29. J. Zi´ba, ˚ywot..., cz. 1-3, „Relacje” 1989, nr 3-5.

10

takiego podejÊcia. Jest nim, ju˝ wspomniane, ca∏kowite
pomini´cie aspektu politycznego.
Taki sposób traktowania twórczoÊci ¸obodowskiego jest
doskonale widoczny równie˝ w doborze tekstów prezentowanych
czytelnikowi polskiemu po 1985 roku. Na pró˝no szukaç wÊród
nich tekstów publicystycznych bàdê wierszowanych, w których
autor zajmuje jakàÊ pozycj´, broni jej czy te˝ atakuje lub
wyszydza. Nie wznowiono dotychczas ani Lubelskiej szopki politycznej30, ani Uczty zad˝umionych31. Wybory poezji, bo tylko
takie wydawano po Êmierci poety, z regu∏y pomijajà wiersze i
fraszki polityczne. Podobnie ma si´ sprawa z publicystykà –
jedyny wybór, jaki wydano: Worek Judaszów32, sk∏ada si´ tylko
i wy∏àcznie z artyku∏ów dotyczàcych literatury.
Wyjàtkami od regu∏y sà tylko trzy inicjatywy. Autorami
pierwszej by∏o poznaƒskie Êrodowisko intelektualne, które
wyda∏o powielanà broszur´ artyku∏ów ¸obodowskiego o
charakterze wybitnie politycznym33. Druga inicjatywa to wybór
poezji ¸obodowskiego dokonany przez Iren´ Szypowskà34 .
Autorka, jako jedyna, umieÊci∏a wÊród wybranych wierszy fraszki
z Uczty zad˝umionych. Wreszcie w ostatnich latach Ludmi∏a
Siryk w aneksach do swej pracy przytoczy∏a fraszki pisane przez
¸obodowskiego w tygodniku „Wo∏yƒ”.
Ju˝ wst´pna kwerenda pozwala na ukazanie postaci ¸obodowskiego w zupe∏nie innym Êwietle, nie dlatego, ˝e znana nam
wersja nie jest zgodna z prawdà, ale z tego powodu, ˝e obydwie
nak∏adajà si´ na siebie razem tworzàc jednà ca∏oÊç. O twórcy
zaanga˝owanym nie mo˝na pisaç bez wnikliwej analizy jego
biografii politycznej.
¸obodowski polityczny

Józef Stanis∏aw ¸obodowski urodzi∏ si´ 9 marca 1909 roku
w majàtku Purwiszki, jako syn pu∏kownika armii carskiej W∏a30.
31.
32.
1995.
33.
34.

J. ¸obodowski, Lubelska szopka polityczna, Lublin 1937.
J. ¸obodowski, Uczta zad˝umionych, Pary˝ 1954.
J. ¸obodowski, Worek Judaszów, oprac. P. Kàdziela, Warszawa
J. ¸obodowski, Kassandra jest niepopularna, Poznaƒ 1990.
J. ¸obodowski, Wiersze i poematy, Warszawa 1991.
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dys∏awa ¸obodowskiego i Stefanii z Doborejko-Jarzàbkiewiczów.
Wkrótce po narodzinach rodzice musieli sprzedaç niewielkà
posiad∏oÊç i przenieÊç si´ do Lublina. W wyniku dzia∏aƒ
wojennych „wielkiej wojny” w 1914 roku matka z dzieçmi
przenios∏a si´ do Moskwy, skàd uciekajàc przed rewolucjà w
1917 roku wyjecha∏a do Jejska w kraju strawropolskim na
pó∏nocnym Kaukazie. W nast´pnym roku do rodziny do∏àczy∏
ojciec, który w mundurze zwyk∏ego szeregowca przedar∏ si´ na
po∏udnie Rosji, unikajàc aresztowaƒ dzi´ki spracowanym d∏oniom, które stanowi∏y najlepszy dowód „w∏aÊciwego” pochodzenia w oczach rewolucjonistów35.
Na Kaukazie rodzina sp´dzi∏a oko∏o pi´ciu lat, a ch∏opiec
okres od ósmego do trzynastego roku ˝ycia. Zetknà∏ si´ tam nie
tylko z interesujàcym Êrodowiskiem kozaków kubaƒskich, j´zykiem ukraiƒskim i nieznanà mu kulturà, ale te˝ na w∏asne oczy
ujrza∏ rewolucj´, konsekwencje walk i krwawych egzekucji,
zarówno ze strony „czerwonych”, jak i „bia∏ych”. Z czasem na
˝yznym Kubaniu pojawi∏ si´ g∏ód. Wreszcie po przej´ciu Jejska
przez „czerwonych” zacz´∏y si´ rewizje w domu, a W∏adys∏awa
¸obodowskiego aresztowa∏y miejscowe organa bezpieczeƒstwa36.
Dzi´ki szcz´Êliwemu zbiegowi okolicznoÊci okaza∏o si´, ˝e
miejscowy zwierzchnik Czeka by∏ dawnym podkomendnym
¸obodowskiego, który wczeÊniej uratowa∏ go od plutonu
egzekucyjnego „bia∏ych”. Uwolniony ojciec zmar∏ wkrótce
Êmiercià naturalnà w Jejsku, 4 marca 1922 roku37. Rodzina
korzystajàc z transportów przesiedleƒczych jeszcze w tym samym
roku powróci∏a do Polski. Droga wiod∏a przez wyg∏odzony,
opanowany przez tyfus i bezprizornych Rostow nad Donem, a
nast´pnie pociàgami do Polski. Takiego wysi∏ku nie wytrzyma∏a
jedna z sióstr ¸obodowskiego, Janeczka, która zmar∏a z
wycieƒczenia i zosta∏a pochowana na jednym z postojów.
35. Zanim poszed∏ do wojska, by∏ czeladnikiem, a potem majstrem w
Grójcu, jak wspomina∏a matka ¸obodowskiego, Stefania ¸obodowska,
posiada∏ dyplomy majstra – czeladnika ciesielskiego, kowalskiego i Êlusarskiego. Jeszcze przed pierwszà wojnà Êwiatowà mia∏ wykonywaç meble dla
siebie i przyjació∏ w swoim lubelskim warsztacie. (I. Szypowska,
¸obodowski, op.cit., s. 11, 15-16.)
36. J. ¸obodowski, Do ojca, w: Rozmowa z Ojczyznà, wyd. 2,
Warszawa 1936, s. 62.
37. I. Szypowska, ¸obodowski, op.cit., s. 19.
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Okres lubelski. W kr´gu KPP

Rodzina ¸obodowskich pozbawiona niemal˝e ca∏kowicie
Êrodków do ˝ycia powróci∏a do Lublina, gdzie korzystajàc z
pomocy siostry, Stefanii ¸obodowskiej, zamieszka∏a w jej
mieszkaniu na ulicy Szopena. Ogólne zarysy tego okresu w
˝yciu ¸obodowskiego sà znane zarówno dzi´ki wspomnieniom
jego samego38, jak i ksià˝ce Ireny Szypowskiej. Po nauce w
gimnazjum im. Zamoyskiego, gdzie mia∏y miejsce nie tylko
pierwsze próby literackie, ale te˝ wagary, ucieczki i konflikty z
gronem nauczycielskim, w 1931 roku uzyska∏ Êwiadectwo
dojrza∏oÊci i rozpoczà∏ studia na wydziale prawa i nauk ekonomiczno-spo∏ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego39 . Niewiele uwagi jednak poÊwi´ca∏ studiowaniu, gdy˝
jeszcze wczeÊniej zaczà∏ manifestowaç wyraênie lewicowe i
radykalne poglàdy w kwestiach spo∏ecznych, politycznych i
religijnych.
Ten moment zbiega si´ bezpoÊrednio z rozwojem zainteresowaƒ literackich, w tym okresie zaczyna swà w∏aÊciwà dzia∏alnoÊç literackà, która do koƒca ˝ycia b´dzie koncentrowa∏a si´
wokó∏ trzech nurtów: w∏asnej poezji, t∏umaczeƒ poezji obcej i
wreszcie publicystyki politycznej. Okazyjnie te trzy nurty b´dà
zasilane czwartym, prozatorskim, który jednak nigdy nie b´dzie
traktowany na równi z poprzednimi, a sk∏ada∏ si´ b´dzie przede
wszystkim ze wspomnieƒ i powieÊci opartych na w∏asnych
przygodach40.
Zach´cony jeszcze w gimnazjum przez Juliana Tuwima,
38. J. ¸obodowski, Wspomnienia lubelskie, „Kresy” 1991, nr 8, s. 130-136 oraz „Kresy” 1992, nr 9/10, s. 167-171.
39. Podanie ¸obodowskiego w: Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Paw∏a II [AU KUL], Wydzia∏ Prawa i
Nauk Spo∏eczno-Ekonomicznych, Akta osobowe studentów, ¸obodowski
Józef Stanis∏aw (lata 1931-1932), sygn. PE 2480.
40. Powstanà wszystkie ju˝ na emigracji i b´dà sk∏ada∏y si´ z dwóch
cykli: trylogii opisujàcej dzieje m∏odego Stasia w Jejsku na Kubaniu
(Komysze, W stanicy, Droga powrotna) oraz tetralogii Dzieje Józefa
Zakrzewskiego dotyczàce z kolei lubelskiego okresu ˝ycia ¸obodowskiego
(Czerwona wiosna, Terminatorzy rewolucji, No˝yce Dalili, Rzeka graniczna). Jeszcze nikt nie weryfikowa∏, na ile jest ona rzeczywiÊcie autobiograficzna.
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którego pozna∏ osobiÊcie, ca∏kowicie odda∏ si´ poezji41. W pierwszych latach zbli˝y∏ si´ do kr´gów tzw. drugiej awangardy42 skupionej wokó∏ Józefa Czechowicza oraz towarzyszàcych mu poetów:
Gralewskiego, Bielskiego, Jaworskiego i innych. Bra∏ niezwykle
aktywny udzia∏ w literackim ˝yciu Lublina m.in. organizujàc Oddzia∏ Lubelskiego Zwiàzku Zawodowego Literatów Polskich czy
uczestniczàc w spotkaniach poetyckich nie tylko m∏odych poetów,
ale tak˝e i przedstawicieli starszego pokolenia obracajàcego si´
wokó∏ znanego bibliofila ksi´dza Ludwika Zalewskiego oraz nestorki poetów lubelskich Franciszki Arnsztajnowej. Poza t∏umaczeniami poetów rosyjskich i wierszami, poczàtkowo inspirowanymi
przez twórczoÊç skamandrytów, w swej twórczoÊci ¸obodowski
wyra˝a∏ bunt przeciwko otaczajàcej go rzeczywistoÊci. Motywy
buntu i katastrofizmu zwià˝à si´ trwale z jego poezjà, a najbardziej
plastycznie ujmie to kilka lat póêniej Olgierd Terlecki nazywajàc
go Cezarym Barykà43. W pierwszych latach ¸obodowski przyjà∏
niezwykle radykalne poglàdy, co bioràc pod uwag´ lewicujàce
Êrodowiska m∏odych poetów, w których si´ obraca∏, bardzo szybko zosta∏o zrozumiane jako deklaracja ofensywnego komunizmu.
Na cztery tomiki wierszy wydane w przeciàgu czterech lat, dwa
zostanà skonfiskowane przez prokuratur´, w tym jeden zniszczony
nakazem sàdowym. Wszcz´cie dochodzenia karnego przeciwko
autorowi O czerwonej krwi stanowi∏o podstaw´ do usuni´cia go
z uczelni na poczàtku drugiego semestru pierwszego roku nauki
(1932)44. Karnie relegowany otrzyma∏ wy˝szy wymiar kary, gdy˝
w Êlad za nim rozes∏ano tzw. wilczy bilet do „wszystkich uczelni
paƒstwowych” uniemo˝liwiajàcy mu podj´cie nauki w szko∏ach
wy˝szych na terenie ca∏ego kraju. List ten zawiera∏ cz´sto cytowane
przez piszàcych o ¸obodowskim s∏owa – „usuni´ty za
bluênierstwa i szerzenie pornografii”45.
41. J. ¸obodowski, Pochwa∏a ∏aciny, „Orze∏ Bia∏y”, nr 126/1273, luty
1975, s. 11-12, cyt. za J. ¸obodowski, Kassandra jest niepopularna. Wybór
tekstów z «Or∏a Bia∏ego» z lat 1956-1980, Poznaƒ 1990, s. 46.
42. O drugiej awangardzie i roli ¸obodowskiego w tym ruchu patrz: M.
Zaleski, Przygoda drugiej awangardy, wyd. 2, Wroc∏aw 2000.
43. T. Terlecki, Poezje Cezarego Baryki. Rzecz o ¸obodowskim,
„Tygodnik Ilustrowany” 1937, nr 16, s. 311-312.
44. List Prokuratora Sàdu Okr´gowego w Lublinie z 1 lutego 1932
roku. AU KUL, Akta osobowe studentów, ¸obodowski Józef Stanis∏aw
(lata 1931-1932), sygn. PE 2480.
45. Pismo rektora KUL, z dn. 17 lutego 1932 roku, L. 472/32, ibidem.
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Nie by∏a to zresztà jedyna konfiskata. Ju˝ we wrzeÊniu 1932
roku zaj´ty zosta∏ nak∏ad redagowanego przez ¸obodowskiego i
Falandysza numeru 6 „Trybuny”, organu Zwiàzku M∏odych Demokratów46. W póêniejszych wspomnieniach napisze: „Bilans
tych przesz∏o dwóch lat wyglàda∏ doÊç okazale. Dziesi´ç
konfiskat, osiem procesów, jeden areszt zakoƒczony zwolnieniem
za kaucjà, blisko miesi´czny pobyt w wi´zieniu wojskowym”47.
Wi´kszoÊç autorów poprzestaje na tym cytacie, nieliczni si´gajà
do odnalezionych i cytowanych przez Józefa Zi´b´ wyroków, ale
nikt jeszcze dotychczas nie odnalaz∏ i nie omówi∏ dok∏adnie
wszystkich dokumentów sàdowych i policyjnych dotyczàcych
tego okresu.
Zaskakujàcym mo˝e si´ wydaç, ˝e po tym wszystkim, co
ujrza∏ na w∏asne oczy na Kubaniu, po powrocie do Lublina i
pierwszych latach nauki ¸obodowski zaczà∏ interesowaç si´ ruchem radykalnie lewicowym, a prokuratura otwarcie zarzuca∏a
mu poglàdy komunistyczne i porównywanie warunków, jakie
panujà w II Rzeczypospolitej z tym, co g∏osi propaganda Zwiàzku Sowieckiego. Jak by∏o w rzeczywistoÊci? Czy ¸obodowski
nale˝a∏ do KPP? Na ile by∏ zaanga˝owany w „robot´”?
W jednym z wywiadów przyzna∏, ˝e bra∏ udzia∏ w zebraniach KPP, ale nie nale˝a∏ do niej48. Obraz, jaki wy∏ania si´ z
cz´Êciowo autobiograficznej tetralogii Dzieje Józefa Zakrzewskiego, wydaje si´ potwierdzaç te s∏owa. ¸obodowski mia∏by byç
bliskim komunizmowi, ale w tym miejscu najcz´Êciej koƒczà si´
znane ustalenia. Nikt nie odpowiedzia∏ na pytanie, jakiego
charakteru by∏y zwiàzki ¸obodowskiego z komunistami. Podobnie nie wiadomo, z kim si´ kontaktowa∏, kto poza poetami i
literatami lubelskimi móg∏ byç noÊnikiem idei rewolucyjnych w
jego Êrodowisku. Na pewno nie by∏ nim nikt z jego rodziny,
raczej dalekiej od jakiegokolwiek socjalizmu, o komunizmie nie
wspominajàc49. W cyklu powieÊciowym Dzieje Józefa Zakrzewskiego g∏ówny bohater identyfikowany z ¸obodowskim cz´sto
46. Archiwum Paƒstwowe w Lublinie [APL], Urzàd Wojewódzki
Lubelski, Wydzia∏ Spo∏eczno-Polityczny, sygn. 549, s. 1-4.
47. J. ¸obodowski, O cyganach i katastrofistach, cz. 3, „Kultura” 1964,
nr 10/204, s. 43.
48. I. Szypowska, Rozmowa..., s. 21.
49. J. ¸obodowski, Wspomnienia lubelskie, „Kresy”, op.cit.
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spotyka si´ z profesorem Samuelem Mendelsonem, jednà z
czo∏owych postaci ówczesnej lubelskiej KPP. Analogicznie zbudowana zosta∏a postaç „Profesora” wyst´pujàcego w jedynej
sztuce, jakà wtedy napisa∏ ¸obodowski pt. Wyzwolenie50. Akcja
pi´cioaktowego dramatu toczy si´ w Êrodowisku robotniczym „w
Polsce, w prowincjonalnym mieÊcie w roku 1932”, a wÊród
wyst´pujàcych postaci mo˝na odnaleêç nie tylko wywiadowc´,
komisarza, ale i komunist´ o pseudonimie „Profesor”. Analogia
ta jest niezwykle uderzajàca, szczególnie w Êwietle okresu lubelskiego. To jednak tylko literatura, a jak by∏o w rzeczywistoÊci?
W uzasadnieniu wyroku posiedzenia Sàdu Okr´gowego z 29
sierpnia 1933 roku w sprawie skonfiskowanego pierwszego numeru miesi´cznika „Barykady” stwierdzono, ˝e ¸obodowski
utrzymuje kontakty z „wybitnym dzia∏aczem KPP Szmulem-Berem Mejersonem51. ¸obodowski mia∏ przyznaç si´ policji, ˝e
w po∏owie 1932 roku pozna∏ Mejersona i odwiedza∏ go w celu
wypo˝yczania ksià˝ek w j´zyku rosyjskim i rozmów o literaturze52. Ani prokuratura, ani s´dziowie nie wydali si´ przekonani
tà argumentacjà, ale z braku dowodów nie wysun´li przeciwko
¸obodowskiemu zarzutów o przynale˝noÊç do KPP. Zupe∏nie
inaczej rzecz mia∏a si´ z Mejersonem. Jak twierdzi∏ ¸obodowski,
Mejerson „prowadzi∏ ˝ywà dzia∏alnoÊç partyjnà i by∏ inwigilowany od dawna”53. W Êwietle raportów Policji Paƒstwowej
Samuel (Szmul, Szmuel) Mejerson by∏ notowany jako aktywny
komunista ju˝ znacznie wczeÊniej, bo w 1927 i 1928 roku54.
Wi´cej wiadomoÊci o jego przesz∏oÊci podaje ¸obodowski:
w latach dwudziestych przyjecha∏ do Lublina z Grodna, gdzie
mia∏ wczeÊniej byç dyrektorem gimnazjum ˝ydowskiego55 .
Uzupe∏niajà je informacje dotyczàce dzia∏alnoÊci partyjnej
Mejersona – wed∏ug H. Kamiƒskiej, która przygotowywa∏a jego
50. Muzeum Literatury im. J. Czechowicza w Lublinie [MC], 180 R,
32 k.
51. APL, Prokuratura Sàdu Okr´gowego w Lublinie, sygn. 249, k. 36.
52. Raport sytuacyjny nr 5 Wydzia∏u Êledczego I Komisariatu G∏ównego Policji Paƒstwowej w Lublinie, z 16 stycznia 1933 roku, APL, Prokuratura Sàdu Okr´gowego w Lublinie, sygn. 50, s. 16.
53. J. ¸obodowski, O cyganach..., cz. 3, s. 43.
54. Archiwum Akt Nowych [AAN], KC PZPR, Komenda Wojewódzka
Policji Paƒstwowej w Lublinie, 281/I-30, k. 115.
55. J. ¸obodowski, O cyganach..., cz. 3, s. 43.
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niepublikowany biogram – najpierw by∏ cz∏onkiem Poalej Syjon,
potem KPP, i wreszcie cz∏onkiem OK KPP oraz kierownikiem
MOPR na Lublin56.
Równolegle z konfiskatà tomiku wierszy O czerwonej krwi,
30 stycznia 1933 roku, policja przeprowadzi∏a rewizj´ w
mieszkaniu Mejersona. Czy mia∏o to jakikolwiek zwiàzek ze
sprawà ¸obodowskiego? Trzeba przyznaç, ˝e rewizja nale˝a∏a do
niezwykle gruntownych, trwa∏a siedem godzin i by∏a prowadzona przez 4 wywiadowców i 2 policjantów mundurowych.
Znaleziono du˝à iloÊç dowodów obcià˝ajàcych Mejersona. Poza
maszynà, na której jakoby pisano odezwy partyjne, w poduszce
jego s∏u˝àcej Anastazji znaleziono odezwy komunistyczne. Po
przeszukaniu ca∏ej biblioteki liczàcej oko∏o 1500 tomów, w tym
licznych ksià˝ek w j´zyku rosyjskim, odnaleziono w ok∏adkach
innych publikacji dowody nale˝àce do najci´˝szych – korekty
odezwy Komitetu Obwodowego Mi´dzynarodowej Organizacji
Pomocy Rewolucjonistom57.
Mejersonowi wytoczono proces, który odby∏ si´ 1 sierpnia
1933 roku przed Sàdem Okr´gowym w Lublinie. Wyrok, jak
wszyscy si´ spodziewali, by∏ skazujàcy, zasàdzono go na 10 lat
wi´zienia. Po wniesieniu odwo∏ania Sàd Apelacyjny zmniejszy∏
kar´ do lat 6 i orzek∏ utrat´ praw cywilnych na okres lat 10.
Mejerson przebywa∏ w kilku ró˝nych wi´zieniach, Êwiadkowie
wspominajà, ˝e widzieli go w wi´zieniu na Zamku w Lublinie i
we Wronkach. ˚ona skazanego, Helena Feder-Mejerson, zosta∏a
pozbawiona praw do nauczania w 1932 roku, natychmiast po
pierwszym procesie m´˝a wyemigrowa∏a do ZSSR, gdzie za
por´czeniem Adolfa Warskiego w 1934 otrzyma∏a obywatelstwo
sowieckie i w latach 1934-1936 kierowa∏a katedrà j´zyków
obcych na Wojskowej Akademii im. Frunzego. Po 1937 roku,
zapewne w ramach represji przygotowywanych przeciwko KPP,
przeniesiono jà do szko∏y Êredniej58.
56. Por. nota biograficzna, AAN, teczki osobowe PZPR, nr 15.177 –
Samuel Marek Mejerson, k. 12.
57. Raport sytuacyjny nr 6 Wydzia∏u Êledczego I Komisariatu G∏ównego Policji Paƒstwowej w Lublinie, z 16 stycznia 1933 roku, APL, Prokuratura Sàdu Okr´gowego w Lublinie, sygn. 50, s. 34.
58. AAN, teczki osobowe PZPR, nr 15.177 – Samuel Marek Mejerson,
k. 2, 4, 7.
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Samuel Mejerson, wedle zeznaƒ znajàcego go Stefana
Sobczaka, cz∏onka KZMP, KPP, a po 1938 roku WKPb i od
1944 PPR, po wyjÊciu z wi´zienia wyjecha∏ do Pary˝a, gdzie
przed samà wojnà zmar∏ na serce59.
Zaanga˝owanie Mejersona w dzia∏alnoÊç KPP ukazuje w
ca∏kiem innym Êwietle „flirt” ¸obodowskiego z ruchem
komunistycznym. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e kontakty poety z
dzia∏aczami partyjnymi nie nale˝à do fikcji, a Mejerson nie by∏
przecie˝ jedynà osobà, z którà si´ spotyka∏. Bioràc pod uwag´
teksty, które wychodzi∏y spod jego pióra w tym okresie, mo˝na
stwierdziç, ˝e by∏ ideowo zaanga˝owany, je˝eli nie bezpoÊrednio
w dzia∏alnoÊç partyjnà, to przynajmniej jako compagnon de
route. Byç mo˝e dalsze i bardziej szczegó∏owe informacje przyniesie pog∏´biona kwerenda archiwalna. Nikt jeszcze nie dotar∏
i nie powo∏a∏ si´ na wyroki Sàdów Apelacyjnych w Lublinie i w
Warszawie, podobnie nie zadano sobie trudu, aby odnaleêç
wyrok Sàdu Najwy˝szego, przed którym mia∏ go broniç Emil
Breiter. Dlatego trudno, na tym etapie, przesàdzaç o zaanga˝owaniu ¸obodowskiego w ruch komunistyczny. Niemniej
pytaƒ nie brakuje. Jak d∏ugo ciàgn´∏o si´ za ¸obodowskim
widmo komunizmu? Jak d∏ugo brano go za komunist´ i jak
d∏ugo musia∏ odpieraç nieaktualne ju˝ zarzuty60?
«Wyzwolenie»

W 1934 roku ¸obodowski zosta∏ powo∏any do wojska i
s∏u˝y∏ w 44. Pu∏ku Strzelców Kresowych w Równem, gdzie po
nieudanej próbie samobójstwa zosta∏ pozbawiony stopnia podchorà˝ego, usuni´ty z Dywizyjnego Kursu Podchorà˝ych Rezerwy i karnie przeniesiony do 45. Pu∏ku Strzelców Kresowych61.
59. Ibidem, k. 4.
60. Tym argumentem pos∏ugiwali si´ zwalczajàcy ¸obodowskiego dziennikarze pism orientacji narodowej jeszcze w 1937 roku, kiedy ¸obodowski
na ∏amach „WiadomoÊci Literackich” broni∏ zas∏ug w walce o niepodleg∏oÊç
Polski Franciszki Arnsztajnowej szykanowanej z powodu ˝ydowskiego
pochodzenia (patrz m.in. „Prosto z mostu” 1937, nr 38, s. 5, „WiadomoÊci
Literackie” 1937, nr 32, s. 8).
61. Patrz m.in. Pismo majora Kostkiewicza, kwatermistrza 45. Pu∏ku
Strzelców Kresowych do Prokuratora Sàdu Okr´gowego w Lublinie z 6
kwietnia 1934 roku. APL, Prokuratura Sàdu Okr´gowego w Lublinie, sygn.
249, s. 52.
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Przy okazji zdà˝y∏ sp´dziç cz´Êç wiosny w szpitalu wojskowym i
w wi´zieniu. Od powa˝niejszych konsekwencji uchroni∏a go
tylko interwencja Kazimiery I∏∏akowiczówny na wniosek
Grydzewskiego i Tuwima62. Do dziÊ nie wiadomo, co by∏o
powodem tego czynu. Istnieje kilka wersji, wedle jednej z nich
mia∏o to byç z powodów mi∏osnych, wed∏ug innej poeta targnà∏
si´ na w∏asne ˝ycie, gdy˝ by∏ dr´czony przez nadzorujàcego go
oficera63. Interesujàcà hipotez´ poda∏ Jacek Trznadel: „Kto wie,
czy zamach samobójczy dokonany na poczàtku roku 1934, w
czasie s∏u˝by w szkole oficerskiej, nie wià˝e si´ raczej z trudnymi
transformacjami wewn´trznymi ni˝ prze˝yciami «sercowymi», o
których mówià niektóre êród∏a”64.
Po wyjÊciu z wojska coraz cz´Êciej pojawia∏ si´ w Warszawie,
gdzie przez pewien czas zamieszkiwa∏ w s∏ynnym pokoju na
Dobrej, zajmowanym przez lubelskich przybyszów kojarzonych
w∏aÊnie z drugà awangardà i Czechowiczem65. By∏ to czas
obfitujàcy w prze˝ycia i widoczne owoce pracy twórczej – wyda∏
tomik t∏umaczeƒ z j´zyka rosyjskiego i redagowa∏ nowo utworzone pismo „Dêwigary”. Okres warszawski to czas obfitujàcy w
nowe znajomoÊci i przyjaênie – Hollender, Tuwim, Wierzyƒski
– zaznaczy∏ si´ równie˝ w jego biografii pojawieniem si´ poetki
Zuzanny Ginczanki. Pomimo i˝ w okresie madryckim
¸obodowski poÊwi´ci∏ jej pami´ci tomik swych wierszy oraz
cenne i znane dziÊ wspomnienia66, a jej postaç wzbudza coraz
wi´ksze zainteresowanie w ostatnich latach67, to nikt nie pokusi∏
si´ o odpowiedzenie na pytanie, co ich ∏àczy∏o. Wed∏ug
siostrzeƒca ¸obodowskiego – Adama Tomanka – rzeczywiÊcie
byli blisko, Zuzanna mia∏a nawet przyje˝d˝aç do Lublina, ale ich
62. Por. K. I∏∏akowiczówna, Dziwny casus Józefa ¸., w: Trazymeƒski
zajàc, Kraków 1968, s. 90-93.
63. J. ¸obodowski, Wspomnienia lubelskie, „Kresy”, op.cit.
64. J. Trznadel, O Józefie ¸obodowskim, „Arka” 1994, nr 50, s. 105.
65. Okres ten opisa∏ w cytowanych ju˝ artyku∏ach: J. ¸obodowski,
Cyganie i katastrofiÊci, oraz Wspomnienia lubelskie.
66. J. ¸obodowski, Pami´ci...
67. O Zuzannie Ginczance pisa∏a przede wszystkim Izolda Kiec (Zuzanna Ginczanka, ˝ycie i twórczoÊç, Poznaƒ 1994) oraz Agata Araszkiewicz
(Wypowiadam wam moje ˝ycie. Melancholia Zuzanny Ginczaki, Warszawa
2001). Patrz równie˝ Zuzanna, gaw´da tragiczna w: J. Âpiewak, Przyjaênie
i animozje, Warszawa 1965, s. 167-219.
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ewentualnemu ma∏˝eƒstwu mia∏a sprzeciwiç si´ rodzina poety, a
g∏ównym powodem mia∏o byç ˝ydowskie pochodzenie Zuzanny68.
W 1935 roku ¸obodowski dowiedzia∏ si´ o wielkim g∏odzie
na Ukrainie. Aby przekonaç si´ na w∏asne oczy, wyruszy∏ tam
przez zielonà granic´, ujrza∏ straszliwe sceny, które mia∏y ostatecznie wyleczyç go z sympatii do komunizmu. Nie ma ˝adnych
innych materia∏ów Êwiadczàcych o jego pobycie na Ukrainie
poza jego w∏asnym Êwiadectwem. ˚ona, która pojawi∏a si´ w
jego ˝yciu póêniej, nie potwierdza tej wersji i twierdzi wr´cz, ˝e
¸obodowski na Ukrainie nie by∏, a podany przez niego opis to
zasugerowanie si´ powieÊciami Sergiusza Piaseckiego69. Ciàgle
brak elementów, aby udzieliç satysfakcjonujàcej odpowiedzi na
to pytanie.
Faktem jest, ˝e w tym czasie ¸obodowski dokona∏ spektakularnego zerwania z ideologià komunistycznà, a swe racje
og∏osi∏ i umotywowa∏ w artykule Smutne porachunki w „WiadomoÊciach Literackich”70. Riposta dawnych sprzymierzeƒców
by∏a niezwykle gwa∏towna. ¸obodowskiemu odpowiedzieli,
oskar˝ajàc go o zdrad´, m.in. Wanda Wasilewska71. Broni∏ si´
na ∏amach „WiadomoÊci Literackich” mi´dzy innymi w tekÊcie
Uzurpatorzy wolnoÊci. O przebiegu tych potyczek na ∏amach
prasy pisa∏ sam ¸obodowski jak i historycy literatury72 .
Zarzutów stawianych ¸obodowskiemu nikt nie weryfikowa∏ –
oskar˝ano go o koniunkturalizm – i choç rzeczywiÊcie jego
warunki materialne poprawi∏y si´ po 1935 roku, to odosobniony
ten fakt nie jest sam w sobie dowodem na nic. Ewolucja
poglàdów i proces wewn´trznej przemiany widoczny by∏ w treÊci
68. Wersja ta nie zosta∏a dotychczas zweryfikowana, choç z jednej
strony bioràc, pod uwag´ zachowanie i niezale˝noÊç ¸obodowskiego,
wydaje si´ wàtpliwa. Z drugiej strony, czy elementem odpowiedzi mo˝e
byç stosunek ¸obodowskiego do matki, którà bardzo kocha∏ i wobec której
odczuwa∏ wyrzuty sumienia z powodu swego zachowania?
69. Por. wywiad przeprowadzony przez J. Zi´b´ z Jadwigà Kuczyƒskà
– 13 XII 1988 r., kaseta nr 53 w zbiorach MC.
70. J. ¸obodowski, Uzurpatorzy wolnoÊci, „WiadomoÊci Literackie”
1935, nr 43.
71. M. Zaleski (op.cit., s. 225-229, 236) pisze, ˝e po publikacji tych
tekstów ¸obodowski by∏ „znienawidzony w obozie lewicy”.
72. M.in. I. Szypowska, ¸obodowski..., op.cit., s. 73-74.

20

tomików wierszy z 1935 roku. Ju˝ pierwsze wydanie Rozmowy
z Ojczyznà73 otwiera PieÊƒ o g∏odzie, tomik zawiera wiersze,
takie jak S∏owo o Dzier˝yƒskim oraz cykl Rozmawiam z Rosjà
sk∏adajàcy si´ z trzech cz´Êci. Pierwsza zosta∏a poÊwi´cona
genera∏owi Korni∏owowi, druga poetom rosyjskim na emigracji,
trzecia skierowana „do bolszewików”. Nie by∏ to jednak znak
wystarczajàco czytelny dla wszystkich, o czym Êwiadczy polemika
z pismami prawicy narodowej czy te˝ fakt, ˝e w oczach
wywiadowców policyjnych ¸obodowski by∏ nadal uto˝samiany
ze Êrodowiskiem pisarzy lewicowych74.
Okres wo∏yƒsko-warszawski. Okolice «Prometeusza»

Bardzo lakonicznie opisywano okres nast´pny w ˝yciu
¸obodowskiego, a bioràc pod uwag´, ˝e by∏y to lata bezpoÊrednio nast´pujàce po spektakularnym zerwaniu z radykalnà
lewicà, wydaje si´, ˝e jest on kluczowy dla kszta∏towania jego
osobowoÊci w póêniejszym okresie. W 1935 roku, kiedy spod
jego pióra wychodzà cytowane artyku∏y, ¸obodowski ma
zaledwie 26 lat i prze˝ywa powa˝ny kryzys Êwiatopoglàdowy.
Trudno zamknàç te 3-4 lata krótkim stwierdzeniem, ˝e zbli˝a
si´ do kr´gów prometejskich i zaczyna zajmowaç si´ t∏umaczeniem poezji ukraiƒskiej. Wyliczane przy tej okazji nazwiska
innych t∏umaczy, takich jak Hollendra, sprawiajà wra˝enie, ˝e
„wolta Êwiatopoglàdowa” poety polega∏a na „ostudzeniu”
kipiàcego rewolucyjnoÊcià charakteru, a wkroczenie w wiek
dojrza∏y pewien koniunkturalizm, który zarzucali mu dawni
przyjaciele. I rzeczywiÊcie, to ju˝ nie za∏amujàca si´ awangarda,
ale okolice „Skamandra” i statecznych, elitarnych „WiadomoÊci
Literackich”. Jednak˝e po weryfikacji z rzeczywistoÊcià i ten
lukrowany portret nabiera ostrzejszych barw.
Brak zrozumienia sytuacji, w której znalaz∏ si´ ¸obodowski
w tym okresie, wynika przede wszystkim z niew∏aÊciwego
pojmowania istoty prometeizmu. Âwiadczà o tym chocia˝by tak
73. Biblioteka Poetycka „Dêwigarów”, Lublin 1935.
74. Archiwum Paƒstwowe m.st. Warszawy [APW], Komisariat Rzàdu
na m.st. Warszaw´, Komunikat Informacyjny nr 31 z marca 1936 roku, t.
XIII, s. 177-178.
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powa˝ne b∏´dy, jak odnotowywane przez niektórych autorów
uczestnictwo „bia∏ych” Rosjan w tym ruchu. Prometeizm by∏
rozwini´ciem federacyjnych koncepcji Józefa Pi∏sudskiego, a
polega∏ na bliskiej wspó∏pracy niektórych kó∏ (m.in. rzàdowych)
z emigrantami ludów podbitych przez Zwiàzek Sowiecki i
nieustannie dà˝àcych do niepodleg∏oÊci. Prometeizm zak∏ada∏
wspó∏prac´ wszystkich ludów otaczajàcych terytorium Zwiàzku
Sowieckiego si´gajàc w najlepszych chwilach od Finlandii
poprzez Ukrain´, Iran i Kaukaz, a˝ po Japoni´. By∏a to doktryna
przede wszystkim polityczna, majàca jednak prze∏o˝enie równie˝
i na dzia∏alnoÊç kulturalnà, w du˝ej mierze finansowanà przez
Ekspozytur´ 2 Oddzia∏u II Sztabu G∏ównego oraz Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. Poza utrzymywaniem kontaktu z oÊrodkami opozycyjnymi, przesy∏aniem kurierów, starano si´ propagowaç ide´ prometeizmu przede wszystkim wÊród elit i
studentów.
Wydaje si´, ˝e w dzia∏alnoÊç prometejskà ¸obodowski nie
zaanga˝owa∏ natychmiast, ale raczej stopniowo, z jednej strony
dzi´ki zainteresowaniom kierowanym w stron´ poezji ukraiƒskiej, z drugiej strony z powodu odrzucenia przez dotychczasowe
kr´gi bliskich mu poetów75. Jednak˝e mo˝liwa jest te˝ inna
wersja – wzburzenie po tym, co ujrza∏ na Ukrainie, oraz zrozumienie kierunku, w jakim podà˝a∏ komunizm w Zwiàzku Sowieckim pchn´∏y go w obj´cia wrogów ideologii komunistycznej.
Wspominajàc swe poprzednie zaanga˝owanie napisa∏, ˝e w 1935
roku rozsta∏ si´ ze „z∏udzeniami skrajnie lewicowymi i
prorosyjskimi”76.
W póêniejszym okresie dodawa∏: „Z ruchem prometejskim
i jego oÊrodkiem warszawskim zetknà∏em si´ i zaczà∏em z nim
wspó∏pracowaç doÊç póêno, bo dopiero w roku 1936. Ale by∏a
to wspó∏praca intensywna”77. I rzeczywiÊcie, najprawdopodobniej zacz´∏o si´ od 1936 roku, kiedy pracowa∏ nad przek∏adami,
które mia∏y z∏o˝yç si´ póêniej na tom polskich t∏umaczeƒ poezji
Tarasa Szewczenki wydany przez Ukraiƒski Instytut Naukowy w
75. W po∏owie lat trzydziestych powoli rozchodzi∏y si´ drogi ¸obodowskiego i Czechowicza. Por. m.in. Józef ¸obodowski i Czechowicz, „Scriptores” 2006, nr 30, s. 94-97.
76. J. ¸obodowski, Modlitwa na wojn´, Londyn 1947, s. 96.
77. Ibid., s. 417.
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Warszawie. ¸obodowski by∏ jednym z bardziej czynnych
t∏umaczy i wspó∏pracowników Instytutu – prze∏o˝y∏ 22 na 118
zamieszczonych w tomie utworów78.
Ju˝ wczeÊniej w ten nurt w∏àczy∏ si´ Jerzy Giedroyc, redaktor wydawanego od 1930 roku kwartalnika „Wschód-Orient”79 .
Na ∏amach „Wschodu-Orientu” pisywa∏ równie˝ ¸obodowski,
pod tym samym pseudonimem, co w „Biuletynie Polsko-Ukraiƒskim” – Stefan Kury∏∏o (od panieƒskiego nazwiska ˝ony).
I nie by∏y to bynajmniej teksty dotyczàce szeroko poj´tej kultury
czy problemów j´zykowych, a materia∏y czysto polityczne, takie
jak np. obszerne studium dotyczàce po∏o˝enia i strategii
politycznej tzw. wojsk kozackich w okresie rewolucji 1917-1920.
O uczestnictwie ¸obodowskiego w redagowaniu „Biuletynu
Polsko-Ukraiƒskiego” oraz znaczeniu jego tekstów wspomina∏
redaktor naczelny pisma W∏odzimierz Bàczkowski80. Równie˝
podpu∏kownik Edmund Charaszkiewicz w wyg∏oszonym w 1940
roku referacie o zagadnieniu prometejskim, wÊród dzia∏ajàcych w
pracach prometejskich, na odcinku spo∏eczno-politycznym
wymienia∏ ¸obodowskiego tu˝ obok W∏odzimierza Bàczkowskiego, prof. Oskara Haleckiego czy Mariana Zdziechowskiego81.
Na emigracji ¸obodowski zdawkowo napisa∏: „w ostatnich
latach przed wojnà bywa∏em cz´stym goÊciem Klubu «Prometeusz» przy Alejach Jerozolimskich”. Klub powsta∏ w 1928 roku
jako filia dzia∏ajàcego ju˝ w Pary˝u klubu „Promethée”. Zdominowany przez emigrantów ukraiƒskich od poczàtku mia∏
niezwykle elitarny charakter. Cz∏onkami rzeczywistymi by∏o
tylko 27 najwybitniejszych emigrantów narodów prometejskich
w Polsce, w tym znany ¸obodowskiemu z Instytutu Ukraiƒskiego w Warszawie, profesor Roman Smal-Stocki. Polacy mogli
byç tylko cz∏onkami honorowymi. WÊród 19 cz∏onków honorowych mo˝na by∏o spotkaç takie nazwiska, jak Stanis∏aw
78. T. Szewczenko, Poezje, Warszawa 1936, 407 s.
79. Por. W. Bàczkowski, Karta z historii stosunków polsko-ukraiƒskich.
«Biuletyn Polsko-Ukraiƒski», „Niepodleg∏oÊç”, t. XIX, Londyn – Nowy
Jork, 1986, s. 118.
80. Por. W. Bàczkowski, op.cit., s. 128, cz. 2 artyku∏u: „Niepodleg∏oÊç”,
t. XXI, 1988, s. 23.
81. E. Charaszkiewicz, Zagadnienie prometejskie. (Referat uzupe∏niajàcy), 12 lutego 1941, w: A. Grzywacz, M. Kwiecieƒ, G. Mazur (oprac.),
Zbiór dokumentów pp∏k. Edmunda Charaszkiewicza, Kraków 2000, s. 74.

23

Siedlecki, Stanis∏aw Stempowski, Adam Koc czy Janusz J´drzejewicz82. Nie uda∏o si´ ustaliç, czy ¸obodowski by∏ cz∏onkiem
honorowym, najprawdopodobniej nie, ale rzeczywiÊcie w 1938
roku ¸obodowscy mieszkali niedaleko Klubu, a czynne uczestnictwo poety zosta∏o odnotowane w wydawanym przez emigracj´ ukraiƒskà piÊmie „Tryzub”. Wiadomo, ˝e w „Prometeuszu”
¸obodowski wyg∏asza∏ referaty83.
Z dzia∏alnoÊcià w ramach ruchu prometejskiego wiàza∏ si´
równie˝ krótki, ale niezwykle treÊciwy epizod wo∏yƒski w ˝yciu
¸obodowskiego. W 1937 roku wojewoda Henryk Józewski84
zaproponowa∏ mu obj´cie funkcji redaktora naczelnego w
tygodniku „Wo∏yƒ”, z którym ¸obodowski wspó∏pracowa∏ od 4
lat. Pismo, zwane przez przeciwników „gadzinowym organem
Pana Wojewody”85, mia∏o na celu propagowanie programu
politycznego wspó∏pracy polsko-ukraiƒskiej. Ponad rok, przez
ostatni okres dzia∏alnoÊci Józewskiego na Wo∏yniu, ¸obodowski
wspiera∏ go swym piórem. Wraz z kl´skà wojewody, którego pod
naciskiem kó∏ wojskowych przeniesiono do ¸odzi, opuÊci∏ ¸uck
i powróci∏ do Warszawy. W ostatniej chwili, ju˝ po wyjeêdzie
swego zwierzchnika, zdà˝y∏ wydrukowaç w tygodniku wiersz
Wiosna zdradzona dedykowany Henrykowi Józewskiemu86.
Nast´pny numer zawiera∏ ju˝ ˝yciorys nowego wojewody,
Aleksandra Hauke-Nowaka.
W okresie wo∏yƒskim, kiedy ¸obodowski mieszka∏ w
¸ucku, dosz∏o do niezwykle istotnej zmiany w jego ˝yciu osobistym: 1 marca 1938 roku w katedrze lubelskiej pojà∏ za ˝on´
m∏odà nauczycielk´ Jadwig´ Kury∏∏o87.
Zainteresowanie prometeizmem nie usta∏o w 1939 roku.
82. J. Lewandowski, Prometeizm – koncepcja polityki wschodniej
Pi∏sudczyzny, „Biuletyn Wojskowej Akademii Politycznej” 1958, nr 2 (12),
s. 120.
83. E. Wiszka, Emigracja ukraiƒska w Polsce 1920-1939, Toruƒ 2004,
s. 153.
84. J. K´sik, Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka
Józewskiego 1892-1981, Wroc∏aw, 1995 oraz obszerny biogram w: M.
Ga∏´zowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji pi∏sudczykowskiej 1939-1947, Warszawa 2005, s. 265-289.
85. S. Krasicki, Polityka wojewody Józewskiego na Wo∏yniu w Êwietle
cyfr i faktów, Stratyn 1937, s. 79.
86. Wiosna zdradzona, „Wo∏yƒ” 1938, nr 17, s. 3.
87. Akt zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego, MC, sygn. 182 R.
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¸obodowski b´dzie rozwija∏ je i kontynuowa∏ na emigracji. Godnym zainteresowania wydaje si´ dok∏adniejsze zbadanie zwiàzków ¸obodowskiego z prometeizmem równie˝ i w póêniejszym
okresie, gdy˝ wiele wskazuje, ˝e mia∏y on du˝y wp∏yw nie tylko
na charakter jego twórczoÊci, ale i decyzje, które musia∏ podejmowaç. Najprawdopodobniej by∏ to jeden z powodów, dla których pozosta∏ na emigracji. Wed∏ug sekretarza Klubu „Prometeusz” prof. Romana Smal-Stockiego podr´cznik oficerów
NKWD w okupowanej Polsce 84 z 210 stron poÊwi´ca∏
dzia∏alnoÊci Ligii Prometeusz88. Nietrudno wywnioskowaç, jakie
mog∏o to mieç konsekwencje dla osób kojarzonych z tym
ruchem po 1944 roku.
O zainteresowaniu ¸obodowskiego prometeizmem Êwiadczà
jego znane teksty dotyczàce stosunków polsko-ukraiƒskich, które
publikowa∏ w paryskiej „Kulturze” i londyƒskich „WiadomoÊciach”. S∏ynny tekst Przeciw upiorom przesz∏oÊci89 zosta∏
opatrzony przez Jerzego Giedroycia uwagà, ˝e poglàdy g∏oszone
w artykule zgadzajà si´ z zapatrywaniami na t´ spraw´ redakcji
pisma. Interesujàcym epizodem jest równie˝ wnikliwa recenzja
ksià˝ki Sergiusza Mikulicza Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej90 . Niezwykle ostro krytykujàcy prace historyków
polskich o Ukrainie, doÊç wspomnieç recenzj´ Historii Ukrainy
zamieszczonà w „Zeszytach Historycznych”91, ¸obodowski krytycznie omawia Mikulicza, ale w zakoƒczeniu swej recenzji
zauwa˝a, ˝e pomimo pewnych b∏´dów i widocznego zaanga˝owania ideologicznego „prac´ Mikulicza nale˝y uznaç za
potrzebnà, a nawet po˝ytecznà”92. By∏a to jedna z nielicznych
prac recenzowana przez niego pochlebnie.

88. R. Smal Stocky, The Struggle of the Subjugated Nations in the
Soviet Union for Freedom. Sketch of the History of the Promethean
Movement, „The Ukrainian Quarterly” 1947, vol. III, nr 4, s. 335.
89. J. ¸obodowski, Przeciw upiorom przesz∏oÊci, „Kultura” 1952, nr
2/53-3/53, s. 14-66.
90. S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa
1971.
91. J. ¸obodowski, Fa∏szywa historia Ukrainy, „Zeszyty Historyczne”
1981, z. 56, s. 205-209.
92. J. ¸obodowski, Sergiusz Mikulicz: Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, „Niepodleg∏oÊç” 1974, t. IX, Nowy Jork – Londyn, s. 411-419.
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Okres francuski. Ulotki i aresztowanie

Pierwsze miesiàce 1939 roku nie nale˝a∏y do spokojnych, a
¸obodowski doskonale zdawa∏ sobie spraw´ z sytuacji
politycznej. W marcu mia∏ daç do druku w „WiadomoÊciach
Literackich” artyku∏ przewidujàcy wkroczenie armii sowieckiej
do Polski w wypadku ataku niemieckiego. Artyku∏ zosta∏
skonfiskowany „z paragrafu mówiàcego o «rozpowszechnianiu
pog∏osek, mogàcych wzbudziç niepokój publiczny»”93. Do
tematu powróci∏ kilka miesi´cy póêniej w Pary˝u.
Zmobilizowany w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku
¸obodowski wzià∏ udzia∏ w kampanii wrzeÊniowej, a po kl´sce,
wraz z oddzia∏ami 10. Brygady Kawalerii, zosta∏ internowany na
W´grzech. Uciek∏ z obozu i przez W∏ochy dosta∏ si´ do Pary˝a.
Ten okres niezwykle krótki, ale treÊciwy, ca∏kowicie umknà∏
uwadze badaczy.
Niewiele wiadomo o tym, co ¸obodowski robi∏ od 10
listopada 1939 r. kiedy przyby∏ do Pary˝a. To, co przedosta∏o
si´ do znanych opracowaƒ, opiera si´ tylko i wy∏àcznie na jego
w∏asnych Êwiadectwach. Wynika z nich, ˝e zaproponowano mu
redakcj´ ksià˝ki wspomnieniowej o kampanii wrzeÊniowej, której
w koƒcu nie napisa∏.
O wiele bardziej interesujàca jest sprawa ulotek. ¸obodowskiemu ponoç zlecono napisanie ulotek, które mia∏y byç zrzucone nad Wo∏yniem w celu unikni´cia rozlewu krwi, który
przeczuwano. Sprawa nie zosta∏a jednak zrealizowana z powodu
zmiany planów ministra Stanis∏awa Kota, a sam ¸obodowski
wkrótce zosta∏ aresztowany przez policj´ francuskà i zamkni´ty
w wi´zieniu wojskowym pod zarzutem szpiegostwa. Zwolniono
go dopiero we wrzeÊniu 194094, sam rzadko wypowiada∏ si´ na
ten temat obszernie. Wed∏ug jego biografów zosta∏ aresztowany
93. J. ¸obodowski, Moje spotkania z Grydzewskim, w: Ksià˝ka o
Grydzewskim. Szkice i wspomnienia, Londyn 1971, s. 164.
94. W wi´zieniu wojskowym na ulicy Cherche-Midi ¸obodowski
przebywa∏ od lutego do wrzeÊnia 1940 roku. Chronologia wg skróconego
˝yciorysu do∏àczonego przez ¸obodowskiego w liÊcie z 27 lutego 1987
roku do W. Iwaniuka (orygina∏ w AE BUMK, publikowany w: W. Iwaniuk,
Józef ¸obodowski, „Kultura” 1988, nr 12/495, s. 127-129, W. Iwaniuk,
Ostatni romantyk, op.cit., s. 66).
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za posiadanie ulotek w obcym j´zyku95 albo za Êwiecenie Êwiat∏a
w nocy wbrew przepisom96. Trzecia wersja g∏osi, ˝e pijany
¸obodowski mia∏ wdrapywaç si´ na mur koszarów, aby
odwiedziç jednego z kolegów lub te˝ w celu odczytania tabliczki
z nazwà ulicy. Po zwolnieniu zosta∏ przewieziony do obozu polskich ˝o∏nierzy w Notre Dame de Livron, pewien czas przebywa∏
w okolicach Grenoble, gdzie skupia∏o si´ ówczesne ˝ycie
kulturalne Polaków. Redagowa∏ czasopismo „Wrócimy”, które
jednak nie by∏o pozbawione pewnych ambicji, zarówno je˝eli
chodzi o teksty, jak i o stron´ graficznà – grube, cz´sto ponad
stustronicowe numery by∏y ilustrowane grafikami na wysokim
poziomie. W tym przedsi´wzi´ciu mo˝na si´ doszukiwaç
bibliofilii ¸obodowskiego97, zapewne zaszczepionej mu jeszcze
przez traktujàcego go bardzo ˝yczliwie, pomimo odmiennych
zapatrywaƒ politycznych, ksi´dza Ludwika Zalewskiego, znanego
wielbiciela i kolekcjonera pi´knych ksià˝ek.
Poczàtki emigracji w Hiszpanii

W sierpniu 1941 roku ¸obodowski wraz ze Zbigniewem
Kubiƒskim, bli˝ej nieznanym towarzyszem wyprawy98, wyruszyli, aby przez Hiszpani´ dotrzeç do Anglii. Aresztowani na granicy
zostali zamkni´ci na okres osiemnastu miesi´cy w hiszpaƒskim
wi´zieniu Figueras99. O brak interwencji w swej sprawie obwinia∏ potem pos∏a RP w Madrycie Mariana Szumlakowskiego.
Nie zosta∏ jednak ca∏kowicie opuszczony, gdy˝ w jego sprawie w
polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych interweniowali
95. J. Bielatowicz, Literatura na emigracji, Londyn 1970, s. 194; I.
Szypowska, Zawsze gardzi∏em..., „Poezja” 1988, nr 6, s. 15.
96. J. Zi´ba, ˚ywot..., cz. 5 „Relacje” 1989, nr 7; J. Zieliƒski, Leksykon
polskiej literatury emigracyjnej, Warszawa 1988, s. 83.
97. Do typowo bibliofilskich wydaƒ poezji ¸obodowskiego nale˝à
tomiki Z dymem po˝arów (Nicea 1941) oraz Mare Nostrum (New York
1986) wydane w niewielkiej iloÊci egzemplarzy i zdobione grafikami.
98. Z oszcz´dnych s∏ów ¸obodowskiego wynika, ˝e ten nieznany
towarzysz ucieczki by∏ „m∏odym zakopiaƒczykiem” i w∏aÊciwie tylko tyle
o nim wiadomo (J. ¸obodowski, Modlitwa na wojn´, Londyn 1947, s. 104).
99. J. ¸obodowski, Modlitwa..., s. 104 (nota biograficzna) oraz ˝yciorys
do∏àczony przez ¸obodowskiego w liÊcie z 27 lutego 1987 roku do W.
Iwaniuka, op.cit.
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przyjaciele i znajomi – Grydzewski i Nowakowski100. Na ile
owocne by∏y ich starania, trudno powiedzieç, faktem jest, ˝e nie
uda∏o si´ otrzymaç przeniesienia ¸obodowskiego z wi´zienia do
obozu internowania w Mirandzie101. Zwolniony zosta∏ w lutym
1943 roku i przez pewien czas przebywa∏ w Madrycie. Z czasem,
wobec beznadziejnej sytuacji Polski na arenie mi´dzynarodowej,
zdecydowa∏ pozostaç na emigracji.
W Madrycie mia∏ równie˝ podjàç studia, ale nie wiadomo
dok∏adnie, jak mia∏ si´ ten epizod zakoƒczyç. Na co dzieƒ ˝y∏ z
pióra i wspó∏pracy z licznymi czasopismami, g∏ównie polskimi,
ale równie˝ i hiszpaƒskimi. Natychmiast po wojnie nawiàza∏
stare znajomoÊci z Grydzewskim i Giedroyciem i zosta∏ sta∏ym
wspó∏pracownikiem obydwu czasopism. Utrzymywa∏ zmienne
stosunki z pos∏em Szumlakowskim, a potem po zamieszaniu,
jakie powsta∏o w momencie zmiany pos∏a RP w Hiszpanii,
zdecydowanie lepsze z jego nast´pcà, Józefem Potockim102 i
innymi emigrantami polskimi w Madrycie. O kr´gu jego
madryckich znajomych doskonale i wyczerpujàco pisa∏a Irena
Szypowska103.
Pomimo wielu relacji jego ˝yciorys w tym okresie nie jest
w pe∏ni znany. Pojawiajà si´ chocia˝by takie epizody, jak jego
ewentualne zwiàzki z wywiadem polskim dzia∏ajàcym w Hiszpanii. Wspó∏pracujàcy ÊciÊle z wywiadem wojskowym przedstawiciel polskiego MSW w Hiszpanii dr in˝. Wiktor Makow104
w liÊcie z 22 lipca 1944 r. wspomina, ˝e chcia∏ wykorzystaç do
pracy wywiadowczej przebywajàcego ju˝ w Hiszpanii Józefa
¸obodowskiego. Niestety, Makow zosta∏ aresztowany 7 wrzeÊnia
100. Por. list do Z. Nowakowskiego z 10 VI 1942, AE BUMK.
101. Patrz korespondencja dotyczàca ¸obodowskiego w AE UMK oraz
Listy Polaków przetrzymywanych w obozie w Mirandzie, AAN, Poselstwo
RP w Madrycie, sygn. 1.
102. Wi´cej na ten temat: T. Wyrwa, Poselstwo RP w Madrycie w
latach 1940-1944, „Zeszyty Historyczne” 1995, nr 96, s. 55-72.
103. I. Szypowska, ¸obodowski, op.cit.
104. Wiktor Jerzy Makow, ps. „Poppy” organizowa∏ wiosnà 1943 roku
„polskie zakonspirowane punkty oparcia” dla obywateli polskich, którzy
przez „zielonà granic´” uciekali z Francji do Portugalii. Od 10 czerwca
1944 roku do momentu aresztowania przez Hiszpanów by∏ przedstawicielem polskiego MSW w Hiszpanii. (J. S. Ciechanowski, Pó∏wysep Iberyjski, w: Polsko-brytyjska wspó∏praca wywiadowcza podczas II wojny
Êwiatowej, t. I, Warszawa 2004, s. 285-286).
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1944 i nic wi´cej na temat kontaktów poety z wywiadem nie
wiadomo105.
Wreszcie niezwykle interesujàcym i istotnym problemem
jest stosunek ¸obodowskiego do frankizmu i tego, co dzia∏o si´
w Hiszpanii po wojnie domowej. Wymaga to szczegó∏owego
przebadania listów i twórczoÊci poety, nie sposób ograniczyç si´
do samej relacji zainteresowanego106.
Emigrant zaanga˝owany

Dlaczego ¸obodowski pozosta∏ na emigracji? Jakie wzgl´dy
nim kierowa∏y w chwili podejmowania decyzji? Fakty w pewnym
sensie mówià za siebie – ¸obodowski dokona∏ Êwiadomego
wyboru natury politycznej. Zapewne mia∏ Êwie˝o w pami´ci
przedwojennà emigracj´ politycznà w II Rzeczypospolitej. Z ideà
emigracji by∏ ju˝ dawno oswojony, a za ka˝dym, razem kiedy tylko
pojawia∏a si´ okazja, przypomina∏, czym jest emigracja polityczna
i na czym polega status emigranta107. Sam s∏u˝y∏ przyk∏adem –
nigdy nie przyjà∏ obywatelstwa hiszpaƒskiego. Pomimo ˝e do
Hiszpanii dosta∏ si´ poniekàd przez przypadek, to jednak wybór
Hiszpanii nie by∏ dokonany przypadkowo, a poeta wyraênie
podkreÊla∏, ˝e wp∏yw na jego decyzj´ mia∏ równie˝ fakt, ˝e
„Hiszpania by∏a wtedy w∏aÊciwie jedynym na Zachodzie Europy
krajem zdecydowanie antykomunistycznym i antysowieckim”108.
Antykomunizm stanie si´ jednym z wa˝niejszych elementów jego
twórczoÊci, co wi´cej, w niektórych aspektach ¸obodowski
posunie si´ dalej ni˝ np. inny pisarz emigracyjny, znany z
nieprzejednanej postawy wobec tej ideologii, Józef Mackiewicz.
¸obodowski b´dzie polemizowa∏ z nim w istotnej dla obydwóch
kwestii: czy Zwiàzek Sowiecki by∏ kontynuacjà Rosji carskiej, czy
te˝ nie. Mackiewicz, jak wiadomo, by∏ zaci´tym zwolennikiem
105. J. S. Ciechanowski, op. cit., s. 286.
106. Obszernie na temat Hiszpanii ¸obodowski wypowiada si´ w
wywiadzie udzielonym B. Truchan w 1977 roku. J. ¸obodowski, Naród
jest..., s. 52-63.
107. J. ¸obodowski, TrzydzieÊci lat polskiej emigracji politycznej, „Archiwum Emigracji” 1998, z. 1, s. 121-125.
108. J. ¸obodowski, Naród jest..., op.cit., s. 52.
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drugiej mo˝liwoÊci, ¸obodowski, pomimo uznania dla twórczoÊci
swego adwersarza109, twierdzi∏, ˝e jest odwrotnie110.
Wyraênie rozró˝nia∏ ró˝ne typy zachowania: „mo˝na
pozostawaç na emigracji, czerpaç z niej okreÊlone korzyÊci, a
jednoczeÊnie zachowywaç si´ tak, jak gdyby nie by∏a to emigracja
polityczna”111. By∏ zwolennikiem twardych zasad i wiadomo, ˝e
sprzeciwia∏ si´ nadawaniu nagród Akademii Grydzewskiego
twórcom mieszkajàcym i piszàcym w Polsce. Jego stosunek do
przemian w Polsce nigdy nie zosta∏ zbadany, dlatego te˝ trudno
wypowiadaç si´ na ten temat, mo˝na jedynie snuç domys∏y. Jego
zaanga˝owanie polityczne na emigracji by∏o widoczne zarówno
w twórczoÊci, wspó∏pracy z pismami polskimi na uchodêstwie,
jak i czynnym uczestnictwie w dzia∏aniach na rzecz pojednania
polsko-ukraiƒskiego.
W twórczoÊci Józefa ¸obodowskiego jest wyraênie widoczny
antykomunizm. Poezja, która, wydawa∏oby si´, mog∏aby byç
najbardziej oddalona od wp∏ywu zaanga˝owania pisarza, równie˝
nosi bardzo wyraêne pi´tno wyznawanych poglàdów. W 1954
roku w∏asnym nak∏adem wyda∏ zbiór poezji i satyr pod tytu∏em
Uczta zad˝umionych112, b´dàcy jednoczeÊnie najbardziej
politycznym tomikiem poezji. Nie oszcz´dza∏ nikogo, od
chybionych wizji polskiej emigracji, genera∏a Sikorskiego, profesora Kota, pos∏a Szumlakowskiego a˝ po krajowych literatów:
Tuwima, S∏onimskiego, Pruszyƒskiego czy Leca. W nast´pnych
tomikach ta problematyka b´dzie pojawia∏a si´ stale, choç nie w
takim nat´˝eniu. Dla przyk∏adu tylko mo˝na wymieniç niektóre
wiersze z ostatnich lat ˝ycia ¸obodowskiego: W rocznic´
rewolucji czy Majakowskiemu. Ostatni tomik, Dytyramby
patetyczne113, wydany w 1988 roku, zawiera∏ wiersze, takie jak
Na Êmierç Pasternaka, oraz d∏ugi poemat Anna Achmatowa,
której by∏ wiernym t∏umaczem.
Identycznie sprawa ma si´ z publicystykà. ¸obodowski pisa∏
109. Patrz pochlebna nota o twórczoÊci Mackiewicza na ok∏adce
powieÊci: J. Mackiewicz, Lewa wolna, Londyn 1981.
110. R. Habielski, Niez∏omni i nieprzejednani. Emigracyjne «WiadomoÊc» i ich kràg 1940-1981, Warszawa 1991, s. 74-75.
111. J. ¸obodowski, Na dwudziestopi´ciolecie, „WiadomoÊci” 1970, nr
1275.
112. J. ¸obodowski, Uczta zad˝umionych, Pary˝ 1954.
113. J. ¸obodowski, Dytyramby patetyczne, Londyn 1988.

30

na tematy jak najbardziej aktualne. W 1980 roku pisa∏ m.in. o
zwiàzkach Jeana Paula Sartre’a z ruchami lewicowymi we Francji
i na Êwiecie: „Kto wie czy nie nale˝a∏oby go mianowaç ojcem
duchowym tzw. «eurokomunizmu»?114 Nie stroni∏ od tematów
dotyczàcych bie˝àcej polityki nowego pofrankistowskiego rzàdu
Hiszpanii dostrzegajàc w niej elementy skrajnie lewicowe
zarówno w traktowaniu przyjezdnych np. So∏˝enicyna, jak i
bie˝àcych spraw polityki wewn´trznej115.
¸obodowski korzystajàc ze sprzyjajàcej sytuacji i antykomunistycznego nastawienia rzàdu hiszpaƒskiego stara∏ si´ o
rozwini´cie na terenie Hiszpanii dzia∏alnoÊci emigracji polskiej
skierowanej na kraj. Chodzi∏o o pr´˝ny oÊrodek propagandy
antykomunistycznej. Idea nie zosta∏a zrealizowana, dlatego te˝
¸obodowski chwyci∏ si´ tego, co mu pozosta∏o – od 11 stycznia
1949 do 20 grudnia 1975 roku by∏ wspó∏twórcà i jednym z
redaktorów polskich audycji w Radiu Madryt116. Dzieje rozg∏oÊni pozostajà nadal tematem do opracowania, o radiu
madryckim niewiele mo˝na si´ dowiedzieç, dominuje ca∏kowicie
Radio Wolna Europa 117. Niezwykle cennà informacjà by∏o odnalezienie przez Iren´ Szypowskà i podanie obecnej lokalizacji
pozosta∏oÊci materia∏ów po audycjach madryckich, które znajdujà si´ w spuÊciênie osobistej ojca Santiago Morillo z∏o˝onej w
bibliotece Uniwersytetu Katolickiego (Universidad Pontificia) de
Comillas pod Madrytem118. By∏a to jedna z pierwszych rozg∏oÊni
nadajàcych w j´zyku polskim, w porównaniu z innymi rozg∏oÊniami w Radiu Madryt cenzura hiszpaƒska by∏a znikoma, teksty
wyg∏aszane nie by∏y zawsze zgodne z podanymi póêniej maszynopisami. Szypowska wspomina o wzmiankach zamieszczonych
w maszynopisach, dotyczàcych genera∏a Franco, które Polacy
opatrywali uwagà: „tego nie czytaç!”, a Jerzy Giedroyc w liÊcie
do Juliusza Mieroszewskiego zauwa˝a∏, ˝e Radio Madryt „daje
114. J. ¸obodowski, O prawdziwy portret Jean-Paul Sartre’a, „WiadomoÊci” 1980, nr 1783.
115. J. ¸obodowski, Marksistowskie czytanki dla dzieci, „WiadomoÊci”
1980, nr 1772.
116. Patrz wspomnienia o Radiu Madryt: J. ¸obodowski, Tu mówi Madryt, „Zeszyty Historyczne” 1980, z. 54, s. 113-128.
117. P. Machcewicz, Emigracja w polityce mi´dzynarodowej, Warszawa 1999, s. 64-65.
118. I. Szypowska, ¸obodowski, op.cit., s. 158.
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maksimum swobody politycznej”119.
Audycje mia∏y wydêwi´k polityczny i odwo∏ywa∏y si´ do
bie˝àcych wypadków w Polsce. Kto jak kto, ale ju˝ bynajmniej
¸obodowski nie stroni∏ od aluzji tego typu. Doskona∏ym
przyk∏adem by∏a polemika, jakà prowadzi∏ ze Stefanem Kisielewskim. Na falach radiowych przeczyta∏ list s∏uchaczy ze Âlàska,
którzy zarzucali Kisielewskiemu niewype∏nianie obietnic
poselskich. Kisielewski na list natychmiast odpowiedzia∏, a
¸obodowski z kolei wyg∏osi∏ odpowiedê znów w eterze120.
Ciekawà anegdot´, Êwiadczàcà równie˝ o postrzeganiu dzia∏alnoÊci ¸obodowskiego w Radiu Madryt w Polsce, zanotowa∏a
Maria Dàbrowska. Jan Kott opowiada∏, ˝e na jednym z jego
odczytów w ma∏ym miasteczku s∏uchacz zapyta∏, co si´ dzieje z
poetà ¸obodowskim. „Przypadkiem wiem – odpowiedzia∏ Kott.
– Jest w Hiszpanii frankistowskiej i przez radio wyg∏asza
paszkwile na Polsk´ demokratycznà. Na to w sali odezwa∏y si´
dwa g∏osy pytajàc: o której godzinie?”121
Do Êmierci genera∏a Franco Radio funkcjonowa∏o pr´˝nie, a
¸obodowski by∏ jednym z filarów polskich audycji. Pozostaje odpowiedzieç na pytanie, na ile Radio Madryt by∏o popularne w Polsce? Pewnym miernikiem mogà byç zarówno relacje znane z Polski,
takie jak chocia˝by wymienienie jego nazwy w powieÊci Marka
H∏aski122, wspomnienia osób pami´tajàcych ten okres oraz relacje
o listach, jakie otrzymywa∏o Radio Madryt. Wed∏ug ¸obodowskiego dociera∏y nie tylko listy z Polski, ale nawet zza Uralu i
ze Wschodniej Syberii123. Co si´ z nimi sta∏o? Czy dotrwa∏y do
dziÊ?
¸obodowski ˝ywo interesowa∏ si´ tym, co si´ dzia∏o w kraju.
Âledzi∏ wszelkie zmiany w dziedzinie kultury i polityki. Regularnie czytywa∏ pras´ hiszpaƒskà, polskà emigracyjnà i polskà z
119. List J. Giedroycia do J. Mieroszewskiego z 17 kwietnia 1955, w: J.
Mieroszewski, J. Giedroyc, Listy 1949-1956, Warszawa, 1999, t. 1, s. 115.
120. Patrz: J. ¸obodowski, Kisiel na kwaÊno, w: Kassandra..., op.cit., s. 57.
121. M. Dàbrowska, Dzienniki powojenne, wybór i oprac. T. Drewnowski, t. 1, 1945-1949, Warszawa 1996, s. 421.
122. „Siedz´ za Radio Madryt. Moja ˝ona puszcza∏a na ca∏y regulator
i sàsiadka z∏o˝y∏a na nas donos”. M. H∏asko, Cmentarze, w: M. H∏asko,
Opowiadania, Warszawa 1985, s. 110.
123. J. ¸obodowski, Wo∏ania o ratunek, „Kultura” 1951, nr 5/42, s.
108-110.
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PRL. Co tydzieƒ, na ∏amach londyƒskiego „Tygodnia Polskiego”, komentowa∏ to, co pisa∏a prasa w Polsce w specjalnej
rubryce podpisywanej pseudonimem „Szperacz”. Ponadto stale
podró˝owa∏ pomi´dzy Madrytem, Londynem a Pary˝em. Bra∏
czynny udzia∏ w pracach wydawniczych i t∏umaczeniach, recenzjach i polemikach Instytutu Literackiego, gdzie przez d∏ugie lata
by∏ jednym z podstawowych filarów wschodniej polityki
Giedroycia. Jego artyku∏ Przeciwko upiorom przesz∏oÊci sta∏ si´
sztandarowym manifestem „Kultury” w sprawach ukraiƒskich.
Materia∏ów takich powsta∏o pod jego piórem znacznie wi´cej:
recenzowa∏ pisma i wspomnienia emigrantów ukraiƒskich, wypowiada∏ si´ na temat kluczowych posuni´ç takich, jak chocia˝by
s∏ynna Deklaracja w sprawie ukraiƒskiej124. Nak∏adem Instytutu Literackiego ukaza∏o si´ niewiele ksià˝ek ¸obodowskiego,
ale tytu∏y mówià za siebie: w 1956 roku zbiór wierszy o Ukrainie
pt. Z∏ota Hramota, trzy lata póêniej dwuj´zyczna PieÊƒ o
Ukrainie. Pisarz by∏ czynny nie tylko w pracach dotyczàcych
spraw ukraiƒskich, ale i rosyjskich oraz bia∏oruskich. To
wszystko jest znane, ale nie wiadomo, jakie by∏y kulisy tej
wspó∏pracy? Jakie by∏y zwiàzki ¸obodowskiego z „Kulturà”?
Bardzo cz´sto pojawia∏ si´ w Londynie, gdzie by∏ jednym ze
sta∏ych cz∏onków Akademii Grydzewskiego, a do jego wiernych
czytelników mia∏ nale˝eç gen. Kukiel i gen. Anders125.
¸obodowski a Polska Ludowa

Osobnym i ma∏o omawianym rozdzia∏em w ˝yciorysie
¸obodowskiego sà jego kontakty z Polskà Ludowà. Bacznie
Êledzi∏ pras´ krajowà i wydawane tam ksià˝ki i wspomnienia.
Wielokrotnie odwo∏ywa∏ si´ do nich, komentowa∏, a nieraz jego
s∏owa by∏y brane pod uwag´ w Polsce, choç bez powo∏ania si´
bezpoÊrednio na niego126. Radio Madryt dawa∏o mu du˝e mo˝liwoÊci127. Bezczynni nie pozostawali jego dawni znajomi, którzy
124. „Kultura” 1977, nr 5/356, s. 66-67.
125. J. Sakowski, op.cit., s. 11.
126. J. ¸obodowski, Cyganie i katastrofiÊci, op.cit.
127. Np. W. Filler, Teorie i praktyki paryskiej «Kultury», Warszawa
1969, s. 51-51, K. Kàkol, Na szlakach dywersji, Warszawa 1971, s. 39, J.
Kolczyƒski, Dywersja, Warszawa 1965, s. 78.
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ostro krytykowali jego zachowanie przedwojenne, jak i w
póêniejszym okresie. Odpowiednio ukierunkowane ideologicznie
wspomnienia z okresu poprzedzajàcego drugà wojn´ Êwiatowà
napisali m.in. Gralewski, Mrozowski, Âpiewak128. Okres emigracyjny by∏ uwa˝nie Êledzony przez innych twórców – Andrzej
KuÊniewicz wypisywa∏ na ¸obodowskiego paszkwile129, co
zosta∏o równie˝ odnotowane przez biografów tego pierwszego130,
a w prasie rysowano jego karykatury w mundurze esesmana z
po∏amanym krzy˝em na szyi lub czo∏gajàcego si´ u stóp genera∏a
Franco. Takich przyk∏adów jest wi´cej...
Innym zagadnieniem sà dzieje bliskich ¸obodowskiego w
Polsce oraz kontakt pisarza z rodzinà. Niema∏e znaczenie ma jego
zwiàzek z ˝onà. Wed∏ug Êwiadectwa rodziny131 oraz informacji
zdobytych przez Józefa Zi´b´132, ˝ona ¸obodowskiego nie mog∏a
do niego przyjechaç pomimo staraƒ, gdy˝ musia∏a opiekowaç si´
chorà matkà. Zosta∏a zmuszona przez Kuratorium do wzi´cia
rozwodu m´˝em w 1950 roku. ¸obodowski nigdy nie przyjecha∏
do Polski. Nosi∏ si´ z tym zamiarem w 1987 roku133, kiedy mia∏
przybyç do Lublina na zaproszenie Józefa Zi´by, ale nie zdà˝y∏,
zmar∏ rok póêniej, 18 kwietnia 1988 roku w Madrycie. Przyjaciele
przewieêli po kremacji prochy ¸obodowskiego via Londyn do
Lublina, gdzie 22 paêdziernika odby∏ si´ uroczysty pogrzeb.
Zgodnie z ˝yczeniem poety, jego prochy z∏o˝ono w grobowcu
matki na starym cmentarzu przy ulicy Lipowej.
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