Powrót z niepamięci
Rozmowa z dr Bogumiłą Żongołłowicz, pisarką, dziennikarką,
dokumentalistką i biografką polskiego pisarza z Australii, Andrzeja
Chciuka.

Bogumiła Żongołłowicz, Queensland State Archives, Brisbane, maj 2022, fot. ze
zbiorów B. Żongołłowicz
Joanna Sokołowska-Gwizdka (Austin, Teksas):
W 2021 roku w Oficynie Wydawniczej Kucharski w Toruniu wyszła
biografia „Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów” Pani autorstwa. To drugie,
poszerzone i uzupełnione wydanie książki, która ukazała się nakładem
Wydawnictwa Literackiego w Krakowie w 1999 roku. Niektórzy pisarze po
napisaniu książki zamykają temat, z Panią Andrzej Chciuk cały czas jest.
Jak Pani myśli, dlaczego?
Bogumiła Żongołłowicz (Melbourne, Australia):
Ponieważ stale przybywa mi materiałów na jego temat. Po niedawnym pobycie u
wdowy po pisarzu w Queensland mogłabym z miejsca przystąpić do pisania
trzeciego wydania jego biografii. Barbara Soddell przekazała mi kolejną porcję,
tym razem bardzo prywatnych materiałów, uznając, że już przyszedł na to czas.

Co Panią w nim najbardziej fascynuje?
To nie jest sprawa fascynacji, a potrzeba, a nawet konieczność-powinnośćobowiązek przekazywania przyszłości dorobku kulturowego Polonii australijskiej.
Rodzina Andrzeja Chciuka nazywa Panią „doktorem chciukologii”. Ma do
Pani pełne zaufanie, przekazuje archiwalia, wiedząc, że zostaną
wykorzystane w jak najlepszy sposób. Czy było coś w tych dokumentach, co
Panią zaskoczyło?
Trudno mówić o zaskoczeniu, kiedy praca nad biografią to poznawanie – krok po
kroku – swojego bohatera. Było mi natomiast bardzo przyjemnie, kiedy z USA
przyszło „Wrześniowe niebo” – debiut poetycki Andrzeja Chciuka – pisane „sobie
na ukojenie w chwilach tęsknoty i chandry” w pierwszej połowie lat czterdziestych
we Francji. Autor przekazał maszynopis przez przyjaciela rodzeństwu
przebywającemu wówczas w Anglii. Chciał, aby jego „wypocinki” dotarły w jakiś
sposób do matki na wypadek, gdyby nie wrócił do domu. Tymczasem pół wieku
później podarowano teczkę z wierszami mnie. Mogłam stwierdzić, że część
zawartych we „Wrześniowym niebie” utworów ukazało się w prasie emigracyjnej,
ale poetycki książkowy debiut Chciuka nastąpił dopiero w 1962 roku i nosił tytuł
„Pamiętnik poetycki”. Była to pierwsza książka wydana w języku polskim na
antypodach.
Wiem, że odwiedziła Pani miejsca związane z pisarzem od Drohobycza na
Ukrainie, w którym się urodził, po Melbourne w Australii, gdzie zmarł. Czy
znalazła Pani to, czego szukała?
Nie powiedziałabym, że szukałam, ponieważ Drohobycz odwiedziłam już po
złożeniu książki do druku (mówię o pierwszym wydaniu), natomiast w Melbourne
mieszkam od ponad trzydziestu lat. Poleciałam natomiast do Niemiec. Do Planneg
pod Monachium zaprosił mnie Tadeusz Chciuk, starszy o dwa lata brat Andrzeja, z
którym wcześniej wymieniałam listy. Tadeusz zmęczony ciągłym odpisywaniem na
moje szczegółowe pytania, napisał któregoś razu „Zapraszam do
Celtowa”. Celtowo to dom Celta, a Celt – to literacki pseudonim Tadeusza
powstały z inicjałów imion i nazwisk jego i jego żony. Innego pseudonimu – Michał
Lasota – używał w Radiu Wolna Europa, w którym pracował przez wiele lat. W
połowie lat dziewięćdziesiątych nie bardzo było mnie stać na tak daleką podróż.
Uznałam jednak, że muszę ją odbyć dla dobra książki. Dość szczegółowo

drohobyckie wspólne dzieciństwo i młodość opisał mi Władysław Chciuk z San
Francisco, kolejny z braci mojego bohatera. Odpowiadał na wszystkie pytania
niekiedy tylko pytając ze zdziwieniem – Po co Pani aż taka wiedza?

Bogumiła Żongołłowicz (z prawej) i Barbara Soddell – wdowa po Andrzeju
Chciuku, Brisbane 2022, fot. ze zbiorów B. Żongołłowicz
Jak pisze Pani w książce, pisarz miał trzy żony. Z pierwszą, Barbarą
Kulwieć pobrał się we Francji i miał z nią dwójkę dzieci, Jacka i Hanię. Z
rodziną wyemigrował do Australii w 1951 r. Druga żona, Wanda z domu
Poniatowska, zmarła nagle w wieku trzydziestu sześciu lat. Trzecia,
Barbara Wilczyńska, była ponad dwadzieścia lat młodsza i ma Pani z nią
dobry kontakt, co było widać, a raczej słychać, podczas niedawnego
hybrydowego spotkania zorganizowanego przez Związek Pisarzy Polskich
na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, w którym wzięła udział. Pisarz musiał
mieć w sobie dużo uroku, że mimo nadwagi i trudnego charakteru, kobiety
go kochały.
Na podstawie odsłuchu zachowanych nagrań mogę powiedzieć, że miał miękki
głos, że mówił z wyraźnym kresowym akcentem. Na zdjęciach z młodości wyglądał
przystojnie. Dałabym mu zaprosić się na randkę. W dorosłym życiu walczył nie
tylko z nadmierną tuszą, ale i z chorobami. Zofia Kozarynowa nazywała go
przesadnie w jednym ze swoich artykułów „otyłym, szpetnym i nieznośnym”.
Uczyniła to w dziesiątą rocznicę śmierci pisarza. „Szpetny” znaczy „odrażający,

ohydny, szkaradny”, a takim z całą pewnością nie był. Czy miał w sobie dużo
uroku? Na pewno potrafił zjednać sobie otoczenie.
Andrzej Chciuk mówił bałakiem – gwarą lwowską. Jak dużo jest przeszłości
w jego twórczości literackiej?
Bałak obecny jest w jego dwóch książkach-gawędach o „tamtej ziemi”, w
„Atlantydzie. Opowieści o Wielkim Księstwie Bałaku” i jej kontynuacji „Ziemi
księżycowej. Drugiej opowieści o Księstwie Bałaku”. Pierwsza książka otrzymała
nagrodę londyńskich „Wiadomości”, które uznały ją za „najwybitniejszą książkę
pisarza polskiego pochodzenia wydaną na emigracji w 1969 roku”. Doczekała się
aż pięciu wydań, nie licząc tłumaczenia na ukraiński. „Ziemia księżycowa” miała
cztery wydania i też została przetłumaczona na ukraiński, zresztą dzięki mojemu
pośrednictwu między Barbarą Soddell i tłumaczką Natalką Rymską.

Okładki książek Andrzeja Chciuka ze zbiorów B. Żongołłowicz
Bałak szedł z Chciukami przez życie. Jakże wymowny jest fragment listu
Władysława Chciuka do młodziutkiej Barbary Soddell (Wilczyńskiej): Musisz Basiu
zrozumieć, że było nas czterech, właściwie każdy inny, każdy wybrał swoją drogę i
swój cel. Wojna nas rozdzieliła, ale łączy rodzina i Drohobycz. Kto wie, co było
ważniejsze. Po tylu latach nie jestem sam pewien. Chyba bałak. Przytaczam ten
list w obu wydaniach biografii Andrzeja. Władysław był lotnikiem podczas wojny,
a czwarty brat to Antoni, o którym jeszcze nie mówiłam. Przybył do Australii przed
Andrzejem. Pracował między innymi na poczcie. Jego nieszczęśliwe życie
prywatne doprowadziło go (?) do samobójczej śmierci. Wypłynął na jezioro Eildon.
Wypożyczona łódź „wróciła” pusta. Ciała nigdy nie odnaleziono. Do dziś jest
uważany za missing person.
Jego nauczycielem języka polskiego w Drohobyczu był Bruno Schulz. Z
Drohobycza pochodził też Kazimierz Wierzyński. Czy Andrzej Chciuk
wspominał ich w swoich tekstach dziennikarskich?
W „Atlantydzie” jest rozdział zatytułowany „Bruno Schulz zaczarowany i zwykły”.
Z moich ustaleń wynika, że miała powstać książka, ale teczka z napisem „Bruno
Schulz”, już w chwili przejęcia jej przeze mnie od rodziny, była pusta. Moim
zdaniem Chciuk nie był w stanie w dalekiej Australii, pozbawionej prawdziwych
polskich ośrodków badawczych, polskich bibliotek ze specjalnymi zbiorami,
zgromadzić wystarczającego materiału na obszerną publikację. Sama pamięć o
nauczycielu, a nawet wspomnienia innych uczniów Schulza, do których dotarł, nie

były wystarczające. Wymienił kilka listów z Jerzym Ficowskim, specjalistą od
twórczości Schulza, ale tego też było mało. Za mało na książkę.
Tytuł „Ziemia księżycowa” nasunął się Andrzejowi Chciukowi po przeczytaniu
wiersza Kazimierza Wierzyńskiego „Księżyc”. Pierwsza zwrotka tego utworu jest
mottem do wspomnień pisarza. Dedykowany Wierzyńskiemu – niestety
pośmiertnie – fragment „Atlantydy” zatytułowany „Góry, nasze góry” ukazał się w
„Wiadomościach” (26/27/1969). Wierzyński „usynowił” Chciuka.
Przedstawionego przez Panią Andrzeja Chciuka odbiera się jak żywego
człowieka, pełnego rozterek, borykającego się z problemami na
emigracyjnej ziemi, imającego się różnych profesji, a przede wszystkim
posiadającego pasję pisarską. Jak Pani się to udało?
To wypadkowa wysiłku, uporu i talentu. Poza tym sama jestem emigrantką i do
pewnego stopnia doświadczyłam tego samego, co mój bohater, co pomogło mi w
pisaniu.
Jak wspominała Pani wielokrotnie, o Andrzeju Chciuku mówiło się, że jest
„najlepszym kucharzem wśród poetów”. Z pisania trudno wyżyć, pisarz
musi mieć często tzw. day job. Bohater Pani książki był szefem kuchni w
różnych, niekiedy prestiżowych miejscach. Gotował też polskie dania –
zupę piwną i bigos myśliwski. Podjął kolacją Artura Rubinsteina i jego
żonę Nelli, podczas tournée pianisty po Australii w 1964 r. Zacytuję
przepis na „zakąskę a la Rubinstein” (s. 204): Awokado „miało dziurkę po
pestce wypełnioną sosem vinaigrette z dużą ilością krewetek i trochę
śledzika z cebulką drobno posiekanego, i ząbeczek czosnku, i jajeczko, na
twardo z majonezikiem (…) i kilka kropelek koniaku Otard, i korniszonek
(…), i trembulkę”. Czy sądzi Pani, że Andrzej Chciuk w gotowaniu
znajdował upust dla swojej kreatywności?
Wiem, że nosił się z zamiarem wydania książki kucharskiej. We Francji poznał
„najlepszego pisarza kulinarnego”, jakim był Édouard de Pomiane czyli Edward
Pożerski. Znał jego książeczkę poświęconą polskiej kuchni “La Cuisine polonaise:
vue des bords de la Seine”. Pomiane-Pożerski lubował się w wyrafinowanych
daniach. Chciuk również. W menu restaracji „The Polonaise” w Melbourne, w
której „szefował” znajdujemy takie potrawy jak STEAK a’ La Waltzing Matilda
(nieoficjalny hymn Australii) i CARP a’ La Kosciuszko (nawiązanie do nazwy

najwyższej góry Australii). Dodam, że w lokalu, który prowadził dziennikarz Jerzy
Grot-Kwaśniewski, kierownikiem artystycznym był Gwidon Borucki – pierwszy
wykonawca pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”. Stanowili doborową
trójkę.

Okładka drugiego wydania biografii Andrzeja Chciuka, projekt Zuzanna Lipińska
Bogumiła Żongołłowicz, National Archives of Australia, Canberra 2022, fot. ze
zbiorów B. Żongołłowicz
Poszukując informacji na temat pisarza, natrafia się głównie na Pani
opracowania: wywiady, artykuły, materiały z konferencji. Jest też Pani
autorką jeszcze dwóch książek o Andrzeju Chciuku – Kabaret „Wesoła

Kookaburra” (2004) i O pół globu od domu: obraz Polonii australijskiej w
twórczości Andrzeja Chciuka (2007). Wyciągnęła go więc Pani z
niepamięci. Kim jeszcze się Pani zajmowała w swojej pracy
dokumentalistki?
Lista osób jest dość długa. Wspomnę o kilku postaciach. Zatem byli to: Andrzej
Gawroński Roman Granowski, ks. Konrad Trzeciak, płk Jerzy Gruszka, Lidia DudaGroblicka, Krystyna Jackiewicz, Ludmiła Błotnicka, Roman i Krystyna Pawłowscy,
Natalia i Mieczysław Kułakowscy, Jan Dunin-Karwicki, Jerzy Grot-Kwaśniewski i
wielu innych.
Powracając do książki, oprawą graficzną zajęła się uznana graficzka
Zuzanna Lipińska, córka Eryka Lipińskiego, karykaturzysty, dziennikarza,
grafika, założyciela ilustrowanego czasopisma satyrycznego „Szpilki” oraz
Muzeum Karykatury w Warszawie. Jak wyglądała ta współpraca?
Lipiński zilustrował cykl „Pierwsi Polacy we Francji” z tekstem Chciuka w
tygodniku „Polska i Świat” w 1950 roku. Przebywał wtedy na stypendium
twórczym w Paryżu, gdzie pisarz mieszkał po wojnie do czasu wyjazdu do
Australii. Biblioteka Narodowa w Warszawie zgodziła się wykonać skany z tego
pisma po uzyskaniu pisemnej zgody od spadkobierców. Tak zaczęła się nasza
znajomość na odległość, która doprowadziła do wydania biografii najbardziej
znanego pisarza polskiego w Australii w pięknej szacie graficznej, za co jestem
Zuzannie dozgonnie wdzięczna. Zuzanna zaprojektowała również moją stronę
internetową www.bogumilazongollowicz.com
Książkę czyta się jednym tchem, jak beletrystykę. To duża zaleta pozycji
biograficznej. Nie zatracając warsztatu naukowego, operuje Pani językiem
literackim i wciąga czytelnika w koleje losu australijskiego emigranta z
talentem pisarskim. Czy ma Pani już odzew czytelników?
W myśl przysłowia, że skromność nie popłaca, odpowiem, że tylko pozytywny.
Ktoś nawet napisał, że szkoda, że to wydanie drugie, bo nie można jej było zgłosić
do Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.
Może następna książka będzie miała więcej szczęścia, czego Pani z całego
serca życzę.
*

Zobacz też:
Wkład Polaków w kulturę artystyczną Australii

