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NOTA EDYTORSKA

Józef Łobodowski (ur. 1909), przed II wojną światową 
ceniony poeta, pisarz i tłumacz opuścił Polskę po wojnie 
obronnej 1939 r., kiedy wraz z żołnierzami 10. Brygady 
Pancernej został internowany na Węgrzech. Do kraju już 
nie powrócił. Po ucieczce z obozu internowania przedo-
stał się do Francji, a następnie w 1941 r., w trakcie próby 
nielegalnego przekroczenia granicy francusko-hiszpań-
skiej został aresztowany i osadzony w więzieniu hiszpań-
skim. Po zwolnieniu w 1943 r. pozostał już w Hiszpanii. 
Z racji swych poglądów politycznych, zdecydowanie 
przeciwstawiających się „nowej rzeczywistości”, jaką 
utworzyły władze komunistyczne w Polsce po 1944 r., 
Łobodowski pozostał na emigracji. Aktywnie współpra-
cował z polską prasą wydawaną w Wielkiej Brytanii, we 
Francji i w innych krajach oraz z polską rozgłośnią Ra-
dia Madryt (1949–1975) i – okazyjnie – z Radiem Wol-
na Europa. Zmarł w Hiszpanii w 1988 r. W Polsce Lu-
dowej jego nazwisko było objęte ściśle przestrzeganym 
zapisem cenzury, dlatego też (poza nielicznymi wyjąt-
kami) jego utwory mogły dotrzeć do czytelnika w kraju 
dopiero po 1989 r. 

Z powodu trudnych warunków materialnych, w ja-
kich pisarz znajdował się po 1945 r., archiwum Józefa 
Łobodowskiego nie zachowało się. Nieliczne materiały, 
jakie po nim ocalały, znajdują się obecnie w Muzeum Li-
terackim im. Józefa Czechowicza w Lublinie i w posia-
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daniu rodziny. Dlatego też na uwagę zasługują dwa nie-
zwykle cenne zbiory korespondencji, którą Łobodowski 
prowadził z redakcją paryskiej „Kultury” i londyńskich 
„Wiadomości”. Pierwszy, przechowywany w archi-
wum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, ma tę 
zaletę, że zawiera listy Łobodowskiego do Jerzego Gie-
droycia oraz kopie listów wysyłanych przez tego ostat-
niego. Niestety, z racji złożonych relacji, jakie łączy-
ły korespondentów, listy te w znacznej mierze noszą 
charakter korespondencji urzędowej. Drugi zbiór li-
stów, przechowywany w Archiwum Emigracji w Toru-
niu, składa się prawie wyłącznie z listów Łobodowskie-
go, ale – jako że z redaktorami „Wiadomości”, przede 
wszystkim z Michałem Chmielowcem i Stefanią Kos-
sowską, kontakty autora miały serdeczny charakter, 
przynosi znacznie więcej informacji zarówno na temat 
samego pisarza, jak i kulisów życia polskiej emigracji 
politycznej po 1945 r. 

Zgodnie z założeniami projektu, edycja objęła listy 
zgromadzone w Archiwum „Wiadomości” znajdującym 
się w zasobie Archiwum Emigracji Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Edycja ko-
respondencji obejmuje wszystkie zachowane listy Łobo-
dowskiego do redakcji „Wiadomości”. Pominięto jedynie 
dwa telegramy oraz kopie przekazów bankowych przesy-
łanych Łobodowskiemu przez Stefanię Kossowską. Listy 
były kierowane początkowo do Mieczysława Grydzew-
skiego, a następnie do Michała Chmielowca i Stefanii 
Kossowskiej. Sporadycznie trafiają się także listy adre-
sowane do Juliusza Sakowskiego, Barbary Mariańskiej-
-Wiszniewskiej, która zastępowała w okresie wakacyj-
nym Kossowską, oraz do Piotra Borkowskiego, z którym 
łączyły Łobodowskiego przyjacielskie relacje. Redakcja 
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„Wiadomości” nie miała w zwyczaju zatrzymywania ko-
pii korespondencji wychodzącej, dlatego też zachowały 
się jedynie pojedyncze listy Stefanii Kossowskiej do Ło-
bodowskiego. Jeżeli chodzi o listy Łobodowskiego do re-
dakcji to można odnieść wrażenie, że brakuje tylko poje-
dynczych listów. 

Oprócz listów w zbiorze tym znalazły się także frag-
menty korespondencji urzędowej w sprawie otrzymania 
wizy do Wielkiej Brytanii oraz niepublikowane listy do 
redakcji „Wiadomości” i jeden felieton, który nie został 
przyjęty do druku. 

Prawie wszystkie listy zostały napisane w języku pol-
skim, wyjątkiem jest korespondencja z brytyjskim Mini-
sterstwem Spraw Wewnętrznych (Home Office) w spra-
wie wydania wizy na przyjazd do Wielkiej Brytanii 
Łobodowskiemu oraz list, który poeta wyjątkowo napi-
sał w języku hiszpańskim do Michała Chmielowca. Listy 
w języku angielskim opublikowano w wersji oryginalnej 
bez tłumaczenia, list w języku hiszpańskim zamieszczo-
no w wersji oryginalnej i – z racji słabej znajomości tego 
języka w Polsce – w polskim tłumaczeniu autorstwa  
Elżbiety Augustowskiej. 

 Wszystkie listy zostały opatrzone numerem, datą 
powstania i nazwiskami nadawcy i odbiorcy. Rozwinię-
to skróty, uwspółcześniono pisownię zgodnie z obowią-
zującymi zasadami, poprawiono ewidentne błędy w zapi-
sie nazwisk i nazw własnych. Listy opatrzono przypisami 
wyjaśniającymi niezrozumiałe momenty lub odnośnika-
mi do przywoływanych tekstów i utworów. Pomimo sta-
rań nie wszystkie z nich udało się odnaleźć. Wszystkie 
uzupełnienia i ingerencje edytora umieszczono w nawia-
sach kwadratowych. 
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Za pomoc w trakcie prac nad tekstem pragnę podzię-
kować przede wszystkim: p. Elżbiecie Augustowskiej  
i p. Joannie Krasnodębskiej z Archiwum Emigracji UMK. 

Państwo Ewelina, Kamil i Konrad Tomankowie ze-
chcą przyjąć serdeczne podziękowanie za wyrażenie zgo-
dy na publikację listów Józefa Łobodowskiego.


