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MON SI E UR SANS-GÊNE ИЛИ ПЕ РИ О НИ ЦА  
„СВЕ ТИ ДУХ“

Еми гра ци ја је па ра док сал на по ја ва, кра љев ски плашт и про сјач ка ри та исто вре-
ме но; исти на, ова дру га ви ше па да у очи, јер се пр ва нај че шће и не ви ди. Јан Бје ла то-
вич41 је пи сао да је „еми гра ци ја исто вре ме но дру штве но ста ње, до бро вољ ни из бор 
на јам ног ра да, ви ше кла сна де гра да ци ја не го одр жа ва ње жи вот ног ста ту са у дру штву“. 
За и ста, на шли би смо ма ло еми гра на та ко ји ма је би ло да то да из бег ну не под но шљи-
вост и бе ду из гна нич ког жи во та, да не до жи ве по ни же ње па у пе ри за ци је, а још ма ње 
оних ко ји су ве дро и с ху мо ром под но си ли про ме ну суд би не. Ова кла сна де гра да ци ја 
по го ди ла је ско ро све ства ра о це, без об зи ра на умет ност ко јом су се ба ви ли.

Са вре ме ни про у ча ва лац еми гра ци је, Ма рек Пи таш, о то ме пи ше:

Ве ћи на еми гра на та [...] ба ви ла се ра зним по сло ви ма: би ли су штам па ри, ба што ва ни, 
су до пе ре, сло во сла га чи, чи ста чи град ске ка на ли за ци је, се кли су ме со у кла ни ца ма, ка ли
бри ра ли оп тич ке вој не ин стру мен те, ор га ни зо ва ли по гре бе, фи зич ки ра ди ли у фа бри ка
ма или кан це ла ри ја ма на нај го рим по сло ви ма, при пре ма ли те рет не во зо ве за слу жбе ну 
кон тро лу, по пра вља ли са то ве, чи сти ли, по ста вља ли же ле знич ке ко ло се ке, уви ја ли бом
бо не у ша ре ну фо ли ју и с те шко ћом се про би ја ли до бо љих про фе си ја.42

На рав но, овај спи сак по сло ва ко ји ма су се ба ви ли еми грант ски пи сци је не пот пун. 
Мо же се про ши ри ти по сло ви ма ко ји су то ли ко нео бич ни и спе ци фич ни да се чу дом 
чу ди мо да уоп ште по сто је. Је дан од нај и стак ну ти јих пољ ских пи са ца, а исто вре ме но 
јед на о нај фа сци нант ни јих лич но сти, не са мо еми грант ских, Анд жеј Боп ков ски, мо гао 
би да до да овом ре пер то а ру мно ге за ни мљи ве по сло ве ко ји ма је у ра зним пе ри о ди-
ма за ра ђи вао за жи вот: био је рад ник, ка сни је чи нов ник у фа бри ци оруж ја, књи жар, 
уред ник вој ног ин фор ма тив ног бил те на (при то ме је, no ta be ne, био за кле ти ци вил!), 
ра дио је фи зич ки у ра ди о ни ци за по прав ку би ци ка ла, упра вљао (уо ста лом, с фа тал ним 
ре зул та том) зе мљи шним по се дом, био је но сач, књи го во ђа, нај зад, вла сник про дав-
ни це и фир ме за про из вод њу ле те ћих мо де ла. Ње го ва би о гра фи ја је да нас до ста до бро 
по зна та, што не зна чи да у њој не ма не ја сних ме ста и та јан стве них епи зо да, на из глед 
не бит них, а у ства ри ва жних, јер оби лу ју по сле ди ца ма, по не кад то ли ко ин тим ним да 
се ско ро де тек ти ви стич ка же ља за њи хо вим ис пи ти ва њем и об ја шња ва њем мо ра 
по ве зи ва ти у ис тра жи ва чу са от по ром пре ма ин ди скрет но сти. Суд би на пи сца по зна та 

41 Јан Бје ла то вич (1913–1965), про зни пи сац и кри ти чар; уче сник у Дру гом свет ском ра ту, по сле 
ра та жи вео је у Ве ли кој Бри та ни ји. (Прим. прев.)
42 M. Pytasz, Wygna nie – emi gra cja – di a spo ra. Po e ta w pos zu ki wa niu czytel ni ka, Ka to wi ce 1998, стр. 114.

ИМЕ

Кши штоф Ћви клињ ски



100

нам је нај ви ше из ње го вих лич них из ве шта ја, са др жа них у Бе ле шка ма из ра та: Фран
цу ска, 1940–1944. или из ау то би о граф ских за пи са из књи ге Co co de Oro,43 а до не кле и 
из об ја вље не ко ре спон ден ци је. Ипак, шта се до га ђа ло пре то га?

Мар та 1939. го ди не, с тек вен ча ном же ном Бар ба ром, Боп ков ски је у па ни ци от пу-
то вао у Па риз, где је, на вод но, тре ба ло да бу де на прак си пре пре у зи ма ња ду жно сти 
у пољ ском пред став ни штву за из воз гво жђа у Ар ген ти ну. Пу то ва ње у Бу е нос Ај рес – 
„још јед на зе мља и бес крај них ме сец да на на мо ру“44 – из не по зна тих раз ло га оду жи-
ло се. Ко нач но, Ле он Фир стем берг, од ко га је за ви сио успе шан крај по ду хва та, от пло-
вио је у Бу е нос Ај рес бро дом „Хра бри“, за јед но с Ви тол дом Гом бро ви чем, а без Боп-
ков ског. У то вре ме он ни је имао ни пу них 26 го ди на, био је еко но ми ста и остао је на 
по сло вич ном це ди лу. Од ла зак из Пољ ске пра ти ла је ау ра по ро дич ног и ве ро ват но не 
са мо по ро дич ног скан да ла, ко јим се за вр шио по ку шај на ла же ња по сла у ин ду стри ји 
и на ста њи ва ња у Ка то ви ца ма. Ка кав је скан дал био у пи та њу не зна се тач но, у сва ком 
слу ча ју, ње гов при звук и ре пер ку си је би ли су за Боп ков ског ви ше не го не при јат ни. 
Сам пи сац је на по ме нуо да га је по ро ди ца прог на ла из зе мље и да ће ве ро ват но због 
оди ју ма ко ји га при ти ска мо ра ти да про ме ни пре зи ме. У ка кво – ни то се не зна. Мо ра 
да је скан дал био то ли ко озби љан да је уз др мао не са мо чу ве ну кра ков ску по ро ди цу, 
већ и ели ту са на циј ске вла сти,45 јер је имао свој ис тра жно-ту жи лач ки кон текст и ан-
га жо вао је чак ми ни стра прав де Ви тол да Гра бов ског, лич но, а по сле ра та до био и 
мно штво фан та стич них на га ђа ња. Си гур но би и без то га Анд же ја Боп ков ског са свим 
за слу же но сма тра ли en fant te r ri ble-ом . Не ма у то ме ни чег чуд ног. На вод но, још је ње-
го ва ку ма, ба ро ни ца Вик то ри ја Шенк, кад је на кр ште њу угле да ла бе бу, ужа сну та уз-
вик ну ла: „Па то је ђа во, не де те!“46 И та ко је и оста ло, што је уо ста лом са мо га пе сни ка 
ис пу ња ва ло не ком вр стом по но са.

Шта је Боп ков ски ра дио у Па ри зу кад се ис по ста ви ло да је Бу е нос Ај рес да љи не го 
што је прет по ста вљао? Ни то се не зна. У би о гра фи ји, ко ју је по сле ви ше го ди на при-
пре мио за Је жи ја Гје дрој ћа,47 на пи сао је да је... пре жи вља вао. По сле из би ја ња ра та, 
при ја вио се као је дан од пр вих да иде у вој ску, али си гур но због сво јих при сних са на-
циј ских ве за ни је при мљен. У но вом ре жи му он за и ста ни је мо гао да бу де ра до ви ђен, 
а чак је био са свим сум њив: де тињ ство про ве де но на ко ле ни ма Ју зе фа Пил суд ског и 
Едвар да Шми глог-Рид за,48 отац бри гад ни ге не рал, стриц – по моћ ник ми ни стра и зет 
пред сед ни ка Мо шћиц ког,49 сма тран је са свим си гур но „не при ја те љем“. То је већ био 
до во љан раз лог да се мла ди пи сац спре чи да про ли ва крв за отаџ би ну. Те шко би се у 

43 Ви ди A. Bob kow ski, Co co de Oro. Szki ce i opo wi a da nia (Co co de Oro. Beлеш ке и при по вет ке), Paryż 1970.
44 Из пи сма А. Боп ков ског од 31. ма ја 1939.
45 Са на ци ја – по ли тич ки блок Јо зе фа Пил суд ског, ко ји је под па ро лом оздра вље ња (sa na ci u je) по-
ли тич ких од но са и јав ног жи во та, ма ја 1926. из вр шио у Пољ ској пре врат; про кла мо вао је ну жност 
ја ке вла де и те жио ли кви да ци ји опо зи ци о них стра на ка. (Прим. прев.)
46 Пи смо А. Боп ков ског пе сни ку Ка зи мје жу Вје жињ ском (8. ја ну а ра 1958).
47 Вид. A. Bob kow ski, Synop sis życi orysu , стр. 693.
48 Едвард Ридз-Шми гли (1886–1941), по ли ти чар, мар шал Пољ ске и бли ски са рад ник Пил суд ског. 
(Прим. прев.)
49 Иг на ци Мо шћиц ки (1867–1946), по ли ти чар, про фе сор, члан Пољ ске ака де ми је на у ка, ре а ли за тор 
по ли ти ке Пил суд ског. (Прим. прев.)
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то вре ме у Па ри зу мо гла на ћи го ра пре по ру ка. Ко нач но, у ја ну а ру 1940. Боп ков ски је 
крат ко бо ра вио у Бу дим пе шти, фе бру а ра 1940. го ди не по чео је да ра ди у фран цу ској 
фа бри ци оруж ја у Ша ти јо ну. Шта је ра дио ка сни је, по сле из би ја ња ра та? Од че га је 
жи вео? Сва ка ко не од нов ча не по мо ћи, ко ју му је шкр та и стро га оче ва ру ка одва ја ла 
сва ког ме се ца, а ко ја је пре ста ла већ у сеп тем бру...

Вра ти мо се из вр сним Бе ле шка ма из ра та... – днев ни ку, ко ји је пи сац по чео да во ди 
још ма ја 1939. го ди не. Ипак, пр ви за пис у књи шком из да њу но си да тум 20. мај 1940. 
го ди не, да кле, на стао је по сле за вр шет ка „чуд ног ра та“, по што се ло ше дис ло ци ран и 
не ве што ко ман до ван фран цу ски фронт до слов но рас па дао под при ти ском не мач ких 
оклоп них и мо то ри зо ва них ди ви зи ја. Узрок овог од сту па ња од го ди ну да на Боп ков ски 
об ја шња ва у бе ле шци од 25. но вем бра 1940. го ди не, са чи ње ној већ у Па ри зу, по по-
врат ку са би ци кли стич ког пу то ва ња по Тре ћој Ре пу бли ци:

Још увек не мо гу да пре бо лим спа ље не све ске и пољ ске ча со пи се. Ју на чи не! П. зна ли су 
да пи шем. По сле ула ска Не ма ца у Па риз ре кли су Ба сји да спа ли све. Из стра ха! До бро је 
што ни су тра жи ли да спа ли и тих не ко ли ко пољ ских књи га. Па зи ли су да Ба сја учи ни то 
пред њи ма. Ис тр гла је из тих све за ка пет на е стак стра ни ца. Оста ло их је баш то ли ко, 
ко ли ко ме не из мо је про шло сти. Ни шта не ћу ре кон стру и са ти и чак не же лим да ре кон
стру и шем.

Пр вих ме се ци ра та мла де Боп ков ске је по ма гао из Швај цар ске већ по ме ну ти Анд-
же јев стриц Алек сан дер. Ова стри че ва по моћ, ма да скром на, би ла је ре дов на и омо-
гу ћа ва ла им је да пре жи ве. Упра во у пи сму стри цу 30. ја ну а ра 1940. го ди не, пи сац је 
по ди гао ма ло вео с тај не сво је па ри ске ег зи стен ци је:

Код нас су би ли оштри мра зе ви и још увек је ја ко хлад но. Због тих мра зе ва 10. овог 
ме се ца мо рао сам да за тво рим сво ју пе ри о ни цу, јер су ми згло бо ви у пр сти ма и лак то ви ма 
по че ли да оти чу и бо ле ме, та ко да ни сам мо гао да ра дим. То ме је мно го рас ту жи ло, али 
шта да чи ним. Чим бу де мо гу ће и ма ло то пли је, по че ћу по но во, тим пре што се му ште
ри је стал но рас пи ту ју за здра вље „те ва ше пра ље“. За то вре ме ја се об ла жем ан ти фи
ло ги сти ци ма и ле чим „ту сво ју пра љу“. Ја ке мра зе ве ко ји су до сти за ли ми нус ше сна ест 
сте пе ни пре жи ве ли смо у свом го лу бар ни ку са свим до бро и по ред то га што ни смо има ли 
ни ка кво гре ја ње. На про зо ру је био лед, а во да у ла во ру за ле ђе на.50

Под овим ве лом, у ства ри, кри је се це ла тај на: пи сац је ра дио као пра ља и тај по сао 
пред ста вљао је осно ву за из др жа ва ње ње га и же не. Ипак, ни је про шло без ма ле, ма-
да зна чај не, ми сти фи ка ци је. На и ме, пред кли јен ти ма Боп ков ски се пред ста вљао као... 
ди рек тор пе ри о ни це! С об зи ром на зна чај пре зи ме на и до не дав ног по ло жа ја ње га и 
по ро ди це, ни је мо гао дру га чи је.

У по ме ну тој би о гра фи ји, на пи са ној по сле пре се ље ња у Гва те ма лу, на мол бу и за 
по тре бе Је жи ја Гје др ој ћа, Боп ков ски је на пи сао ви ше о овој та јан стве ној епи зо ди и 
сво јим пе ри о нич ким под ви зи ма. Це ла би о гра фи ја пи са на је по дру гљи во-ху мо ри стич-
ким, а чак ау то и ро нич ним то ном:

50 A. Bob kow ski, Szki ce piórkiem, т. 1, Paryż 1957, стр. 206.
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Че ка ју ћи по зив за вој ску – пи ше Боп ков ски – и не же ле ћи да ко ри сти со ци јал ну по моћ, 
из др жа ва се пра њем ру бља, по што је отво рио пољ ску пе ри о ни цу за из бе гли це, као фир
му „Mon si e ur Sans-Gêne, Хлор ко и ком па ни ја“, у ко јој је по ред из да шно упо тре бља ва ног 
хло р ног кре ча, од но сно, жа ве ло ве во де,51 био је ди ни рад ник. Та да се у бу ду ћем ау то ру 
из вр сних Бе ле шки из ра та пр ви пут ја вља књи жев ни та ле нат и дар за па жа ња, јер му 
пра ње ру бља мно гих лич но сти ко је се по ја вљу ју у Па ри зу омо гу ћу је да их упо зна и sen su 
stric to из ну тра. У то вре ме на ста ју пр ви за пи си на шег вр сног пи сца, ко ји ће ипак би ти 
об ја вље ни тек по сле ње го ве смр ти, и то због пре ви ше ин тим них ин фор ма ци ја ко је је 
ау тор са ку пио у оно вре ме, за хва љу ју ћи пр ља вом ру бљу. Ин сти тут Ли те рац ки52 с по
но сом мо же да оба ве сти сво је чи та о це да је до био пр вен ство за об ја вљи ва ње ових не
сум њи во кон тро верз них бе ле жа ка.53

Не ко ли ко ре че ни ца да ље Боп ков ски пи ше о про па да њу фир ме: „По што ни је мо гао да 
на ста ви свој ин те ре сан тан по сао пра ље, за по слио се у фран цу ској фа бри ци оруж ја.“54

На мар ги ни тре ба до да ти: ни је исти на да се пр ви пут та да ис по љио ње гов књи жев-
ни та ле нат, јер је још одав но пи сао, а чак по вре ме но об ја вљи вао, из ме ђу оста лог, на 
стра ни ца ма кра ков ских днев ни ка; ни је исти на да су та да на ста ја ле пр ве бе ле шке, јер 
су – што не тре ба ов де до ка зи ва ти – на ста ја ле знат но ра ни је; ме ђу тим, исти на је да је 
пи сац, ра де ћи као пра ља у не по вољ ним ат мос фе р ским усло ви ма у хлад ној пе ри о ни-
ци, на ву као ре у му, од ко је је па тио до кра ја жи во та, и ко ја га је спре ча ва ла ка сни је да 
оба вља пре ци зне мо де лар ске по сло ве и... сви ра на кла ви ру.

Боп ков ски је умро у Гва те ма ли 1961. го ди не, а ње го ва же на 1982; ве ро ва ло се да су 
сви ру ко пи си на кон ње не смр ти бес по врат но про па ли. По сле из ве сног вре ме на ис-
по ста ви ло се ипак да је и по ред екс трем но те шке жи вот не си ту а ци је Бар ба ра Боп ков-
ска по ве ла ра чу на о књи жев ној за о став шти ни сво га му жа и пре да ла је Пољ ском на-
уч ном ин сти ту ту у Њу јор ку. У ње го вим зби р ка ма упра во су са чу ва не стра ни це ко је 
опи су ју жи вот пи сца, од ро ђе ња, пре ко сјај них тре ну та ка, све до за тва ра ња па ри ске 
пе ри о ни це „Све ти дух“. Про на шла их је 1993. го ди не и об ја ви ла Бо же на Шал крос,55 на 
стра ни ца ма кра ков ског ча со пи са На Глос. Да ни је ових са чу ва них бе ле жа ка и њи хо ве 
ка сни је пу бли ка ци је, чак би по ми ња ње пе ри о нич ке епи зо де мо гло да из гле да неосно-
ва но, ис по ста ви ло се ипак да је Боп ков ски оста вио иза се бе још јед но не по зна то, 
ори ги нал но де ло, де ло ка квих је ма ло, ако књи жев ност уоп ште по зна је слич на. 

Об ја вљу ју ћи ове бе ле шке, Бо же на Шал крос је пре сва ке да ла увод. Ме ђу тим, она 
ни је зна ла, јер ни је мо гла да зна, за ве о ма жа ло сне окол но сти у ко ји ма је пе ри о ни ца 
за вр ши ла свој рад; по ве ро ва ла је та ко ђе Боп ков ском да је био вла сник фир ме, ко ја је 

51 Рас твор на три јум-хло ри да у во ди ко ји се упо тре бља ва за чи шће ње, бе ље ње и дез ин фек ци ју 
(на зван по јед ном на се љу на те ри то ри ји Па ри за). (Прим. прев.)
52 Из да вач ка ку ћа осно ва на 1946. у Ри му, а сле де ћа пре се ље на у Ме зон-Ла фит крај Па ри за; јед на 
од нај за слу жни јих пољ ских кул тур них ин сти ту ци ја у Па ри зу; на ње ном че лу био је Је жи Гје дројћ. 
(Прим. прев.)
53 A. Bob kow ski, Synopsys życi orysu , стр. 693.
54 Исто, стр. 693–694.
55 A. Bob kow ski, Pral nia „pod we zwa ni em Duc ha Świ ę te go”, do dru ku po dała B. Shal lcross, „NaGłoss” 
1993, бр. 12 (37), стр. 155–162.
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има ла јед но ко ри то, да ску за пра ње, са пун и хло ро во до нич ну ки се ли ну, а је ди ни рад-
ник био је он сâм, да се на ла зи ла у ма ле ној ман сар ди огром не па ри ске згра де. Боп-
ков ски се не сум њи во из вр сно за ба вљао, та ко ђе на ра чун сво јих бу ду ћих би о гра фа и 
ко мен та то ра. Гре шка Бо же не Шал крос – мо гло би се ма ло под сме шљи во ре ћи – пред-
ста вља по смрт ну по бе ду Боп ков ског.

25. но вем бра 1939. пи сац је за бе ле жио:

Књи го вод ство пе ри о ни це. За па жа ња: из бе гли це, сва ко од њих има ма ло ру бља. У та
квој си ту а ци ји по стељ но ру бље от па да. Пред ви ђам за ра ду од око 100 фра на ка не дељ но 
при ше сто ча сов ном рад ном да ну (од 9 до 12 и од 17 до 20). Тре ба да дам ни же це не од 
Ар ми је спа са – да на гла сим да је упо тре ба хло ро во до нич не ки се ли не ис кљу че на. И шлус!

Као за штит ни ка пе ри о ни це име ну је Све тог ду ха, од та да она по ста је сво ји на фир-
ме Боп ков ски, Хло р ко и Ком па ни ја. 

Фир ма је от по че ла са ра дом 27. но вем бра од две фла нел ске пи жа ме и јед ног пе-
шки ра го спо де Чер вињ ских, а за вр ши ла 5. ја ну а ра 1940. го ди не две ма ко шу ља ма 
ин же ње ра Ду њи ков ског. За то вре ме пре ко ру ку Боп ков ског про шло је мно штво ру-
бља, че сто са свим ин тим ног, а за јед но с њим – људ ски ка рак те ри. Пи сац је имао стал ну 
му ште ри ју, као што је ис прав но пред ви ђао, ло шег имов ног ста ња и де кла си ра ну.

Пе ри о ни ца је за тво ре на, не због не ка кве исто риј ске ка та кли зме, већ због нај о бич-
ни је, нај про сти је ре у ме, ко ја ју је на гло и нео по зи во ли кви ди ра ла.

 
Из во р ник: Krzysztof Ćwi kliń ski, He li kop ter i kul tu ra ma so wa. Stu dia i szki ce o pi sarst wie An dr ze ja 

Bob kow ski e go, Ło mi an ki 2016.

(Са пољ ског пре ве ла Љу би ца Ро сић)


