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O  EMIGRACYJNYCH  LOSACH  WAC£AWA  GRUBIÑSKIEGO

Jesieni¹ 1939 Grubiñski, uchod�ca z Warszawy, schroni³ siê we Lwowie 1. Nad
ranem 23 I 1940 zosta³ aresztowany w mieszkaniu Ludwikostwa Starków przy ul.
Wa³owej 1 przez NKWD i osadzony w wiêzieniu zamarstynowskim 2. Po blisko
pó³rocznym pobycie na Zamarstynowie pisarza przewieziono do Horodni, gdzie
8 III 1941 na podstawie spreparowanego aktu oskar¿enia skazano wyrokiem S¹du
Okrêgowego w Czernichowie na rozstrzelanie.

Oskar¿enie brzmia³o: w sztuce pt. Lenin Grubiñski oczerni³ �geniusza ludzko�ci, Leni-
na�, a w ci¹gu dwudziestoletniej swojej dzia³alno�ci pisarskiej szkodzi³ klasie robotniczej przez
wystêpowanie w �by³ej Polsce� na ³amach prasy bur¿uazyjnej przeciw partii komunistycznej
i Zwi¹zkowi Republik Sowieckich. Dalej: w grudniu 1939 przekroczy³ nielegalnie granice �pañ-
stwa sowieckiego�, by³ schwytany po stronie litewskiej przez stra¿ litewsk¹, aresztowany i wró-
cony do �pañstwa sowieckiego� 3.

1 Istniej¹ liczne relacje pamiêtnikarskie dotycz¹ce lwowskiego okresu W. Grubiñskiego. Jego
nazwisko pojawia siê m.in. we wspomnieniach M. B o r w i c z a, O. i  A. Wa t ó w, Z. S. S i e-
m a s z k i. Zob. M. B o r w i c z, Ludzie, ksi¹¿ki, spory. Pary¿ 1980, s. 20�22. � O. Wa t o w a, Wszyst-
ko, co najwa¿niejsze. Warszawa 1990, s. 38. � A. Wa t, Mój wiek. Pamiêtnik mówiony. Rozmowy
prowadzi³ i przedmow¹ opatrzy³ Cz. M i ³ o s z. Do druku przygotowa³a L. C i o ³ k o s z o w a.
Cz. 1. Warszawa 1998, s. 311, 315; cz. 2, s. 139�142. � Z. S. S i e m a s z k o, W sowieckim osacze-
niu. 1939�1943. Londyn 1991, s. 129�130. Spo�ród nowszych publikacji naukowych przedstawiaj¹-
cych ¿ycie Lwowa pod pierwsz¹ okupacj¹ radzieck¹ (jesieñ 1939 � lato 1941) przywo³aæ nale¿y
zw³aszcza prace M. I n g l o t a  (Sowietyzacja polskiego ¿ycia literackiego we Lwowie 1939�1941.
W zb.: Pi�miennictwo � systemy kontroli � obiegi alternatywne. Red. J. Kostecki, A. Brodzka. T. 2.
Warszawa 1992) i  G. H r y c i u k a  (Polacy we Lwowie 1939�1944. ̄ ycie codzienne. Warszawa 2000).

2 Akcja represyjna radzieckiego aparatu bezpieczeñstwa dotknê³a tak¿e lewicow¹ czê�æ pol-
skiego �rodowiska inteligenckiego. G³o�nym echem we Lwowie odbi³o siê aresztowanie w nocy
z 23 na 24 I 1940 grupy komunizuj¹cych pisarzy (W. Broniewskiego, A. Wata, T. Peipera, L. Lewi-
na, W. Skuzy i A. Sterna) oraz aktora J. Balickiego w restauracji Aronsona przy ul. Jagielloñskiej.
Spo�ród literatów, którzy � podobnie jak Grubiñski � nie podjêli wspó³pracy z okupantem, tej samej
nocy zatrzymani zostali m.in. H. Naglerowa, T. Parnicki, H. Pilichowska i M. Czuchnowski.

3 W. G r u b i ñ s k i, Miêdzy m³otem a sierpem. Warszawa 1990, s. 84. Pisarza oskar¿ono na
podstawie kodeksu ukraiñskiego. Autorami obci¹¿aj¹cych Grubiñskiego ekspertyz byli m.in. Putra-
ment i Michniewicz. Akt oskar¿enia oraz dwa wyroki skazuj¹ce uda³o siê pisarzowi wywie�æ z obo-
zów karnych na Uralu do Kujbyszewa, sk¹d Ambasada Polska przes³a³a je brytyjsk¹ poczt¹ dyplo-
matyczn¹ do polskiego Ministerstwa Informacji i Dokumentacji w Londynie (zob. ibidem, s. 84,
104). Zob. te¿ list W. G r u b i ñ s k i e g o  do redaktora londyñskich �Wiadomo�ci�, M. Grydzew-
skiego, z 21 VII 1947 (Bibl. UMK w Toruniu, Archiwum Emigracji, sygn. AE/AW/LXXXV/2. W tym¿e
archiwum znajduj¹ siê te¿ inne przywo³ywane tu listy Grubiñskiego do redaktorów �Wiadomo�ci�).
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Przez 86 dni pisarz oczekiwa³ samotnie w celi na wykonanie wyroku b¹d�
jego uchylenie. W toku postêpowania odwo³awczego S¹d Najwy¿szy w Kijowie
uzna³ jeden z trzech paragrafów oskar¿enia za b³êdnie zastosowany, ale utrzyma³
karê �mierci. Dopiero S¹d Najwy¿szy w Moskwie 24 V 1941 zmieni³ wyrok na
10 lat pozbawienia wolno�ci i 4 lata utraty praw obywatelskich. �Jakich?� � zapy-
tywa³ my�l¹cy logicznie Grubiñski, obywatel pañstwa polskiego. Po nawi¹zaniu
stosunków dyplomatycznych miêdzy rz¹dami RP a ZSRR 4 pisarz jeszcze przez
8 miesiêcy by³ przetrzymywany w wiêzieniach przesy³kowych w Magnitogorsku,
Wierchnieuralsku i Swierd³owsku, a nastêpnie w obozach pó³nocnouralskich: w So�-
wie, w Kaszaju, w ³agrach Trietia Komandirowka i Wtoroj Punkt. Okoliczno�ci
towarzysz¹ce �amnestionowaniu� twórcy relacjonowa³ Leopold Kielanowski:

Sz³y depesze z Anglii do Buzu³uku, aby odnale�æ Grubiñskiego. Starali siê pisarze, prowa-
dzili starania aktorzy, wysy³a³y depesze z Londynu do o�rodka Polskiego Czerwonego Krzy¿a
w Rosji jego bliskie przyjació³ki z warszawskich teatrów, panie Mila Kamiñska i Kazimiera Skal-
ska. Odpowied� sowiecka brzmia³a: Nie mo¿na go odnale�æ. Nie ma go. Wreszcie po d³ugich
miesi¹cach, gdy ju¿ niemal nie by³o nadziei na odnalezienie pisarza, przyby³ do kierownictwa
Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Buzu³uku z ³agru na dalekiej Pó³nocy mjr Chojnacki. Przy-
wióz³ na pamiêæ wyuczon¹ d³ug¹ listê � litaniê nazwisk Polaków przebywaj¹cych w dalekich,
niedostêpnych ³agrach Pó³nocy, z zapamiêtanymi numerami obozów i cel. Na tej d³ugiej li�cie,
któr¹ recytowa³ i przekazywa³ polskim w³adzom, zabrzmia³o nagle nazwisko: Wac³aw Grubiñski
� Henrykowicz [...] 5.

Zwolniony 7 III 1942, pod¹¿y³ do armii Andersa, by przez Kujbyszew, Persjê
(Iran), Indie, afrykañski Durban i Capetown (Kapsztad) dotrzeæ do Szkocji i An-
glii 6. W maju 1943 zamieszka³ na sta³e w Londynie 7.

Do�wiadczenia okresu wojny przedstawi³ Grubiñski w pamiêtniku Miêdzy
m³otem a sierpem 8, najlepszym, zdaniem wielu, tek�cie pisarza, jaki ukaza³ siê na
obczy�nie. Na emigracji wyda³ poza tym stosunkowo niewiele: scenariusz filmo-
wy Bajki Ulissesa a rzeczywisto�æ Agamemnona 9, dialog Harmonia sfer, zbiór
szkiców O literaturze i literatach, powie�æ �filmow¹� Pani Sapowska, nowele

4 Zob. np. W. R o s z k o w s k i, Historia Polski 1914�1991. Warszawa 1992, s. 106. Wkrótce
po wojnie W. G r u b i ñ s k i  wspomina³ (Przestêpstwo i kara. �Wiadomo�ci� 〈Londyn〉 1947, nr 38):
�Gdy w maju 1943 dosta³em siê wreszcie do Londynu, dowiedzia³em siê od gen. Sikorskiego (na
kilka dni przed jego fataln¹ podró¿¹) niektórych szczegó³ów zwi¹zanych z podpisywaniem umowy
polsko-sowieckiej. Gen. Sikorski wrêczy³ wówczas Stalinowi listê z nazwiskami wiê�niów, których
zwolnienie uwa¿a³ za najpilniejsze. Stalin przyj¹³ listê i obieca³, ¿e ci wiê�niowie bêd¹ zwolnieni na-
tychmiast. Na tej pierwszej li�cie znajdowa³o siê i moje nazwisko, co zawdziêczam przyja�ni, jak¹
mnie gen. Sikorski zaszczyca³. Zwolniono mnie przecie¿ w osiem miesiêcy pó�niej, po wielu nalega-
niach z Londynu i z ambasady polskiej w Kujbyszewie, gdy ju¿ by³em w ostateczno�ci wycieñczony�.

5 L. K i e l a n o w s k i, �Nie trzeba byæ wieszczem...� �Wiadomo�ci� 1973, nr 32.
6 Szlak wojennej tu³aczki precyzyjnie zakre�li³ sam autor. Zob. Ankieta: W pracowniach emi-

gracyjnych pisarzy. �Wiadomo�ci� 1961, nr 1. Porz¹dek nazw geograficznych wskazuje, ¿e Grubiñ-
ski opu�ci³ Zwi¹zek Radziecki najprawdopodobniej podczas pierwszej ewakuacji ludno�ci polskiej,
która trwa³a od 24 III do 4 IV 1942.

7 Ostatni, po�wiadczony epistolarnie adres Grubiñskiego to: 209, Chelsea Cloisters, Sloane
Avenue, London, SW3 3DS. Zob. W. G r u b i ñ s k i, list do M. Chmielowca, redaktora londyñskich
�Wiadomo�ci�, z 19 III 1973 (sygn. AE/AW/LXXXVI/8).

8 W. G r u b i ñ s k i, Miêdzy m³otem a sierpem. Londyn 1948. Fragmenty w zb.: Polacy w ZSSR
(1939�1942). Antologia. Oprac. i wstêp M. C z a p s k a. Pary¿ 1963.

9 W. G r u b i ñ s k i, Bajki Ulissesa a rzeczywisto�æ Agamemnona. �Nowa Polska� (Londyn)
1944, z. 8. Tekst ten prze³o¿y³a na angielski J. R o n h a m - C a r t e r  � zob. list W. G r u b i ñ-
s k i e g o  do M. Grydzewskiego, z 16 IX 1945 (sygn. AE/AW/LXXXV/1).
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Mi³o�æ Leonarda 10 oraz Ksi¹¿ê Alonso i kardyna³ Torquemada, a tak¿e poszerzo-
n¹ wersjê Listów pogañskich 11, za które zosta³ wyró¿niony w 1939 roku nagrod¹
Polskiej Akademii Literatury. By³ autorem eseju wspomnieniowo-biograficznego
o Janie Lorentowiczu zawartego w 2-tomowym zbiorze prac Straty kultury pol-
skiej 1939�1944. Przedmowami opatrzy³ powie�ci Wiê�niowie nocy Andrzeja Ro-
mañskiego i Gringa Janiny Surynowej-Wyczó³kowskiej 12.

Rozmiarami imponuje natomiast � szacowana na oko³o 4600 kart (!) � rêkopi�-
mienna spu�cizna literacka Grubiñskiego, znajduj¹ca siê w zbiorach Biblioteki Pol-
skiej w Londynie 13. W�ród czystopisów i brulionów ró¿nych � dawnych i nowszych
� prac oraz notatek do niezidentyfikowanych utworów kryj¹ siê emigracyjne drama-
ty pisarza: Mira i Katia, Flirt 14, nowele: Fantastyczna przygoda Bibeli, Fux i Bibe-
la, dziennik oraz drobiazgi poetyckie. Znajduj¹ce siê w autorskiej tece angielskie
przek³ady dzie³ powsta³ych na obczy�nie (Miry i Katii, Miêdzy m³otem a sierpem,
Bajek Ulissesa) �wiadcz¹ o podejmowanych przez twórcê próbach wyj�cia poza w¹ski
kr¹g polskich odbiorców 15. Cennych informacji na temat emigracyjnych zatrudnieñ
pisarskich Grubiñskiego dostarcza równie¿ jego korespondencja z redaktorem lon-
dyñskich �Wiadomo�ci�. Ze wzmianek rozsianych w listach do Mieczys³awa Gry-
dzewskiego wynika, ¿e w omawianym okresie twórcê absorbowa³y �osobliwo�ci

10 W. G r u b i ñ s k i: Harmonia sfer. �Wiadomo�ci� 1947, nr 50, s. 1; O literaturze i literatach.
Londyn 1948; Pani Sapowska. Powie�æ. Londyn 1953; Mi³o�æ Leonarda. (Nowela). �¯ycie� (Lon-
dyn) 1953, nr 51/52, s. 8. Okoliczno�ci przekazania do druku ostatniego z tych utworów o�wietla list
autora do Grydzewskiego, z 28 V 1953 (sygn. AE/AW/LXXXV/5): �W ostatnich dniach spotka³a
mnie nie byle jaka rado�æ. Mój syn, znalaz³szy w Warszawie rêkopis o³ówkowy mojej noweli pt.
Mi³o�æ Leonarda, przepisa³ j¹ i przes³a³ mi j¹ przed kilku dniami. Wprawdzie rzecz by³a drukowana
w »Kurierze Warszawskim«, ale to tyle znaczy, co by przepad³a. A nowelê uwa¿am (tak mi siê wy-
daje) za moj¹ najlepsz¹�.

11 W. G r u b i ñ s k i: Ksi¹¿ê Alonso i kardyna³ Torquemada. Strzêp hiszpañskiego pamiêtnika.
�Wiadomo�ci� 1959, nr 29/30, s. 1; Listy pogañskie. Londyn 1963. Wydanie przedwojenne (Warsza-
wa 1938) zawiera³o 11 listów, które w edycji londyñskiej zosta³y uzupe³nione przez dalsze 8: Otton
i Magdalena, Adam i Ewa, Pi³at i stworzenie �wiata, Po pijanemu, Niewidzialny stwórca i widzialne
stworzenie, Sokrates i Fryne, Kap³an i prokurator, Burza. Wiêksza czê�æ �nowych� Listów pogañ-
skich mia³a pierwodruk w londyñskich �Wiadomo�ciach�: Kajfasz, Pi³at i Magdalena � 1951, nr 17,
s. 2; Adam i Ewa � 1957, nr 26, s. 2; Pi³at i stworzenie �wiata � 1959, nr 9, s. 3; Po pijanemu � 1961,
nr 37, s. 3; Niewidzialny stwórca i widzialne stworzenie � 1961, nr 42, s. 2; Sokrates i Fryne � 1962,
nr 46, s. 2. Kolejne etapy pracy nad poszerzon¹ wersj¹ utworu dokumentuj¹ listy W. G r u b i ñ-
s k i e g o  do M. Grydzewskiego � z 2 II, 18 III i 22 III 1951, 27 XI 1956, 22 V i 29 V 1957, 20 XI
1958, 25 I i 23 XI 1959, 16 VII, 3 VIII i 16 X 1961, 3 VI i 22 X 1962 (sygn.: AE/AW/LXXXV/4,
AE/AW/LXXXV/8, AE/AW/LXXXVI/1, AE/AW/LXXXVI/2, AE/AW/LXXXVI/3, AE/AW/
LXXXVI/4, AE/AW/LXXXVI/5).

12 W. G r u b i ñ s k i: Jan Lorentowicz. W zb.: Straty kultury polskiej 1939�1944. Red. A. Or-
dêga [J. Hulewicz], T. Terlecki. T. 2. Glasgow 1945; Przedmowa w: A. C. R o m a ñ s k i, Wiê�nio-
wie nocy. Londyn 1956; Przedmowa w: J. S u r y n o w a - W y c z ó ³ k o w s k a, Gringa. Powie�æ
wspó³czesna. Londyn 1968.

13 Za udostêpnienie mi zapisów katalogowych pragnê serdecznie podziêkowaæ pani J a d w i-
d z e  S z m i d t, kierowniczce Biblioteki Polskiej w Londynie.

14 Do nurtu anty-soviet plays w³¹czy³a obie te sztuki D. R a t a j c z a k o w a  w pracy zawiera-
j¹cej cenn¹ systematykê polskiego dramatu emigracyjnego (Nieobecno�æ. Nieznany dramat emigra-
cyjny 〈1939�1980〉. W zb.: Miêdzy Polsk¹ a �wiatem. Kultura emigracyjna po 1939 r. Red. M. Fik.
Warszawa 1992, s. 49�50).

15 ¯e ambicj¹ Grubiñskiego by³o zaistnienie na europejskim rynku czytelniczym, dowodz¹
publikacje jego utworów w obcojêzycznych antologiach i zbiorach: Polish Short Stories. By
J. We y s s e n h o f f  [i in.]. London 1943. � Polskaja nowiela. Ried. W. E. A r c i m o w i c z,
S. L. K r z y ¿ a n o w s k i. Moskwa 1949.
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obecnego czasu historycznego� na równi ze sfer¹ zdarzeñ minionych, w których
poszukiwa³ on odniesieñ do wspó³czesno�ci, zgodnie z wyra¿anym wielokrotnie �
w rozmaitych sformu³owaniach � quasi-heraklitejskim prze�wiadczeniem, i¿ �rzeka
¿ycia jest sta³¹ tera�niejszo�ci¹, choæ jej wody nie stoj¹ w miejscu� 16. Do nigdy nie
urzeczywistnionych projektów literackich autora zaliczyæ wypada rozmowê skaza-
nych w procesie norymberskim, komediê Pawe³ I i Stanis³aw August, nowelê osnu-
t¹ wokó³ wydarzeñ zwi¹zanych z wykryciem (4 XI 1952) rzekomego spisku lekarzy
¿ydowskich na Kremlu, sztukê Neron siê budzi, powie�æ o Warszawie pod okupacj¹
hitlerowsk¹, wzorowany na Platonie dialog �o Atenach nazajutrz po straceniu So-
kratesa�, �miniaturow¹ powiastkê o papie¿u i Chrystusie� 17. Korespondencja z Gry-
dzewskim stanowi zarazem sugestywne �wiadectwo konfliktowego wspó³wystêpo-
wania literackiej weny, objawiaj¹cej siê w bogactwie pomys³ów artystycznych, oraz
obezw³adniaj¹cych warunków bytu londyñskiego emigranta: zatroskanego o los
najbli¿szych, którzy pozostali w kraju, trapionego dolegliwo�ciami zwi¹zanymi z wie-
kiem i chorob¹, nêkanego przez �k³opoty finansowe w najmizerniejszej skali�. W jed-
nym z listów Grubiñski wyznawa³:

Pisanie (przynajmniej moje) wymaga bezk³opocia, spokoju, ci¹g³o�ci. Tyle mam poza-
czynanych nowel, esejów! [...] I chcê pisaæ, chcê bawiæ pisaniem, i tyle mam do napisania,
tylko nie mam na to pieniêdzy. Sytuacja tym �mieszniejsza, ¿e nie chodzi o du¿e pieni¹dze 18.

Parê lat pó�niej ironicznie dookre�la³ naturê swojego talentu:

Piszê do�æ prêdko, gdy siê nie spieszê, a nie spieszê siê, gdy mam pieni¹dze. Taka dziwna
jest ta moja dusza, wierna mi jak kokota, je¿eli nie potrzebuje gotówki 19.

Kiedy indziej tonem usprawiedliwienia przekonywa³:

Powinno siê pisaæ tylko dla przyjemno�ci. Ja w³a�nie to robiê. Có¿, kiedy rodzaj pisania
nie dla pieniêdzy jest najkosztowniejszy! Tote¿ od czasu do czasu muszê braæ zaliczki, muszê
siê zad³u¿yæ w �Wiadomo�ciach�, bo w przeciwnym razie zostanê bez dachu nad g³ow¹ i bez
obiadu na stole. [...] Mam wprawdzie siedemdziesi¹t siedem lat, ale jeszcze nie umieram i piesz-
czê siê nadziej¹, ¿e po najd³u¿szym ¿yciu opuszczê ten �wiat bez jednego grosza d³ugu 20.

Z rozmaitych przyczyn nie doczeka³y siê realizacji tak¿e liczne projekty edytor-
skie autora. Do wielkich zmartwieñ Grubiñskiego nale¿a³o spalenie siê w British
Museum miêdzywojennych roczników �Kuriera Warszawskiego� z felietonami pod
zbiorczym tytu³em I tak, i nie, z których zamierza³ on � jak wyznawa³ � �zrobiæ
kilka tomów� 21. Niepowodzeniem zakoñczy³y siê starania twórcy o emisjê w ame-
rykañskim radiu s³uchowiska opartego na komedii Lenin, w której to sprawie dwu-
krotnie (4 i 21 IV 1953) zwraca³ siê z listown¹ pro�b¹ o poparcie do Jana Lecho-
nia 22. Nie uda³o siê Grubiñskiemu zainteresowaæ wydawców uk³adanym �ku rozja-

16 W. G r u b i ñ s k i, listy do M. Grydzewskiego, z 22 XI 1947 i 2 VIII 1959 (sygn. AE/AW/
LXXXV/2 i AE/AW/LXXXVI/3).

17 W. G r u b i ñ s k i, listy do M. Grydzewskiego, z 3 II 1947, 29 VII 1954, 21 VI 1955 i 23 XI
1961 (sygn. AE/AW/LXXXV/2, AE/AW/LXXXV/6, AE/AW/LXXXV/7, AE/AW/LXXXVI/4).
Wymienionych utworów nie uda³o siê odnale�æ w londyñskim archiwum pisarza.

18 W. G r u b i ñ s k i, list do M. Grydzewskiego, z 21 VI 1955 (sygn. AE/AW/LXXXV/7).
19 W. G r u b i ñ s k i, list do M. Grydzewskiego, z 23 IV 1959 (sygn. AE/AW/LXXXVI/3).
20 W. G r u b i ñ s k i, list M. Grydzewskiego, z 15 III 1960 (sygn. AE/AW/LXXXVI/3).
21 W. G r u b i ñ s k i, list do M. Grydzewskiego, z 5 III 1951 (sygn. AE/AW/LXXXV/4).
22 Zob. W. L i g ê z a, Korespondencja skamandrytów z archiwum Jana Lechonia. W zb.: ¯ycie

literackie drugiej emigracji niepodleg³o�ciowej. T. 1. Red. J. Kryszak, R. Moczkodan. Toruñ 2001,
s. 185.
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�nieniu naszego lechistañskiego stanu rzeczy� tomem szkiców krytycznych, na któ-
ry mia³y siê z³o¿yæ m.in. teksty drukowane na ³amach �Wiadomo�ci� 23. Opiesza³o�æ
t³umaczki uniemo¿liwi³a w³¹czenie opowiadania Baal do przygotowywanej przez
Edmunda Ordona antologii noweli polskiej 24. Trudno�ci natury materialnej zmusi³y
oficynê Boles³awa �widerskiego do wycofania siê z propozycji wydania obszerne-
go � obliczonego na 700 stronic � tomu zawieraj¹cego wszystkie utwory sceniczne
autora 25. Z kolei brak pozwolenia na wgl¹d do roczników czasopism z Dwudziesto-
lecia miêdzywojennego okaza³ siê g³ówn¹ przeszkod¹ w finalizacji zainicjowanego
przez Juliusza Sakowskiego projektu edycji zbioru nowel pisarza, które przed wojn¹
nie zd¹¿y³y ukazaæ siê w wydaniu ksi¹¿kowym 26.

Fiasko planów zwi¹zanych z w³asn¹ twórczo�ci¹ po czê�ci rekompensowa³
zapewne Grubiñskiemu czynny udzia³ w ¿yciu kulturalnym, spo³ecznym i poli-
tycznym emigracji. W 1945 roku nale¿a³ do wspó³za³o¿ycieli, a nastêpnie do za-
rz¹du Zwi¹zku Pisarzy Polskich na Obczy�nie 27. Wedle �wiadectwa Stefana Le-
ge¿yñskiego �mimo wielokrotnych propozycji nie przyj¹³, w swej skromno�ci, sta-
nowiska prezesa Pisarzy [...]� 28. Aktywnie uczestniczy³ natomiast w przedsiêwziê-
ciach wy³onionej ze Zwi¹zku placówki wydawniczej o nazwie Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich: by³ wspó³autorem zbioru Literatura a polityka, pomaga³ przy
wyborze tekstów i wstêpem poprzedzi³ Nowele warszawskie Boles³awa Prusa 29.
Maria Danilewicz-Zieliñska wspomina:

Wspó³pracowa³am z Grubiñskim przy dokonaniu wyboru owych varsavianów i przeko-
naæ siê mog³am, jak � wbrew pozorom � bliski mu by³ Prus i jak �wietnie pamiêta³ realia ¿ycia
w Warszawie, mie�cie rodzinnym, z którym zwi¹zany by³ przez pó³ wieku 30.

W latach 1945�1946, bezpo�rednio poprzedzaj¹cych reaktywowanie tygodnika
literackiego �Wiadomo�ci�, og³asza³ Grubiñski felietony w ukazuj¹cych siê w Lon-
dynie tomikach: Wspomnienia i wspominki (1945), Szósta kolumna (1946) i Balast
serdeczny (1946), wchodz¹cych w sk³ad zainicjowanych przez Grydzewskiego dwu
serii druków monograficznych. Od 1946 roku regularnie publikowa³ w �Wia-
domo�ciach� �bezprzymiotnikowych�, jednym z najwa¿niejszych polskich cza-
sopism emigracyjnych ukazuj¹cych siê w Londynie. By³ wspó³autorem zbioro-
wych wydawnictw pami¹tkowych: XXX-lecie �Wiadomo�ci� i Pamiêci Jana Le-

23 W. G r u b i ñ s k i, list do M. Grydzewskiego, z 30 VI 1955 (sygn. AE/AW/LXXXV/7).
24 W. G r u b i ñ s k i, list do M. Grydzewskiego, z 22 V 1957 (sygn. AE/AW/LXXXVI/1).
25 Zob. Kulisy twórczo�ci. Listy 14 pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego. 1945�1977.

Red. W. Lesisz, T. Filipowicz. Wstêp L. K i e l a n o w s k i. Pary¿ 1977, s. 74�76 (list W. G r u b i ñ-
s k i e g o, z 16 I 1965). Zob. te¿ W. G r u b i ñ s k i, G³os seniora pisarzy. �Kronika� (Londyn) 1965,
nr 5, s. 6 (list do redakcji w sprawie wydania dramatów autora w wydawnictwie B. �widerskiego).

26 Zob. Kulisy twórczo�ci, s. 78�79 (list W. G r u b i ñ s k i e g o, z 18 III 1970).
27 Dzia³alno�ci Zwi¹zku Pisarzy po�wiêcony zosta³ �Pamiêtnik Literacki� (Londyn) t. 20 (1995).

Zob. te¿ M. D a n i l e w i c z - Z i e l i ñ s k a: Czterdziestolecie Zwi¹zku Pisarzy na Obczy�nie. 1945�
1985. Jw., t. 9 (1985); Szkice o literaturze emigracyjnej. Wroc³aw 1992, s. 137�152; O literackim
�rodowisku londyñskim. W zb.: Miêdzy Polsk¹ a �wiatem.

28 S. L e g [e g e ¿ y ñ s k i], Z ¿a³obnej karty. Wac³aw Grubiñski. �Gazeta Niedzielna� (Lon-
dyn) 1973, nr 26.

29 Literatura a polityka. Wolne opinie. Oprac. W. G r u b i ñ s k i  [i in]. Londyn 1948. �
W. G r u b i ñ s k i, Przedmowa w: B. P r u s, Nowele warszawskie. Londyn 1948. Materia³y do dzia-
³alno�ci Grubiñskiego w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich (Polish Writers Association) znajduj¹ siê
w Bibliotece Polskiej w Londynie (rkps BPL 01331/4).

30 M. D a n i l e w i c z - Z i e l i ñ s k a, Przypomnienie Wac³awa Grubiñskiego. �Kresy� 1994,
nr 17, s. 212.
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chonia 31. Ponadto wspó³pracowa³ z wychodz¹cymi na obczy�nie pismami: �¯y-
ciem�, �Dziennikiem Polskim i Dziennikiem ̄ o³nierza� (tak¿e jako korektor 32), �Pod
�wiat³o�, �Przegl¹dem Polskim� 33 i �Ostatnimi Wiadomo�ciami�. W 1959 roku zo-
sta³ wybrany do tzw. Akademii Grydzewskiego, której zadaniem by³o przyznawanie
dorocznych nagród za najwybitniejsz¹ ksi¹¿kê pisarza polskiego wydan¹ na emigra-
cji, zajmuj¹c w plebiscycie czytelników �Wiadomo�ci� wysokie dziewi¹te miejsce
(z sum¹ 1968 g³osów), po Oskarze Haleckim (2036), a przed Czes³awem Mi³oszem
(1866) 34.

Na pogl¹dach Grubiñskiego � podobnie jak sporej czê�ci londyñskiej spo³ecz-
no�ci wychod�czej � zawa¿y³ legalizm, czyli przekonanie, ¿e instytucje politycz-
ne, przede wszystkim o�rodek prezydencki, s¹ przed³u¿eniem przedwrze�niowe-
go ³adu ustrojowego. W okresie pog³êbiaj¹cego siê ró¿nicowania pogl¹dów w�ród
rodaków na emigracji Grubiñski niezmiennie deklarowa³ poparcie dla obozu �zam-
kowego� i prezydenta Augusta Zaleskiego, czemu da³ gwa³towny wyraz m.in.
w broszurze politycznej G³os prawdy o usi³owaniach usuniêcia roz³amu polskiej
emigracji politycznej 35. Przez wiele lat pe³ni³ funkcjê prezesa G³ównej Komisji
Skarbu Narodowego RP. By³ cz³onkiem G³ównej Komisji Rewizyjnej Skarbu Na-
rodowego RP 36. Jeden z emigracyjnych przyjació³ pisarza wspomina³:

Kiedym go kiedy� zapyta³, co go sk³oni³o do tej pracy, odpowiedzia³ mi: �Nie jestem
politykiem, na tym siê nie znam, ale, drogi Panie, Polacy to taki dziwny naród, który jako� nie
potrafi ¿adnego rozumowania doprowadziæ do koñca. Je�li istnieje organizacja pañstwowa,

31 XXX-lecie �Wiadomo�ci�. Materia³ zebra³ i u³o¿y³ T. Te r l e c k i. Londyn 1957. � Pamiêci
Jana Lechonia. Oprac. S. B a l i ñ s k i  [i in.]. Londyn 1958.

32 O pracy Grubiñskiego jako korektora zob. E. G o l l, Chlew doskona³y. �Wiadomo�ci� 1977,
nr 12. Zob. te¿ Dopóki jest �Dziennik� � jestem. Red. K. Bzowska. Wstêp R. H a b i e l s k i. Londyn
2000, s. 274. Z korespondencji pisarza (Kulisy twórczo�ci, s. 71, list z 5 II 1961) wynika, ¿e zerwanie
jego wspó³pracy z �Dziennikiem� mia³o pod³o¿e polityczne. �Oczywi�cie, ¿e z wielk¹ przyjemno�ci¹
bym kolegowa³ z Panem w pi�mie wydawanym przez Pana� � stwierdza³ Grubiñski w li�cie do
J. Sakowskiego, od 1959 roku dyrektora �Dziennika�. �Na razie jednak nie mogê siê uwa¿aæ za wspó³-
pracownika »Dziennika Polskiego«. Trudno mi byæ jednocze�nie legalist¹ i antylegalist¹. Jestem lega-
list¹. Przeoczy³ to mój przyjaciel, prezes Wohnout, pragn¹c mnie zwi¹zaæ z »Dziennikiem« na sta³e.
W³a�nie piszê do niego w tej sprawie, ceni¹c sobie jego najlepsze chêci i wyja�niaj¹c »obiektywn¹
rzeczywisto�æ logiczn¹«, która mi nie pozwala przyj¹æ czeku z administracji »Dziennika«, gdzie klu-
czow¹ osob¹ jest bojowy wróg Konstytucji�. Za �bojowego wroga Konstytucji� Grubiñski uwa¿a³ gen.
Andersa, który w sierpniu 1954 wypowiedzia³ pos³uszeñstwo prezydentowi Zaleskiemu, wi¹¿¹c siê �
jako cz³onek Rady Trzech � z konkurencyjnym wobec Zamku o�rodkiem politycznym. Od 1959 roku
gen. Anders przewodniczy³ zarz¹dowi fundacji wydaj¹cej �Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza�.

33 Na nie odnotowany przez kompendia bibliograficzne fakt wspó³pracy twórcy z �Przegl¹dem
Polskim� zwróci³a uwagê B. C z a r n e c k a  w pracy �Przegl¹d Polski� i jego felietonista kultural-
ny (w zb.: ¯ycie literackie drugiej emigracji niepodleg³o�ciowej, s. 119). Wed³ug ustaleñ autorki �
artyku³y Grubiñskiego ukazywa³y siê (wymiennie z felietonami J. Pietrkiewicza) w rubryce kultu-
ralnej pisma. Ponadto �Przegl¹d Polski� przedrukowywa³ w odcinkach (opatrzonych zbiorczym ty-
tu³em: W celi �mierci) pamiêtnik ³agrowy Miêdzy m³otem a sierpem.

34 Rozstrzygniêcie plebiscytu czytelników �Wiadomo�ci�: Kogo wybraliby�my do z³o¿onej z 15
pisarzy emigracyjnych akademii literatury polskiej, gdyby taka akademia powsta³a? �Wiadomo�ci�
1959, nr 41. Og³oszenie ankiety: jw., 1959, nr 20. Sprawozdania z obrad jury opublikowano w zb.:
Od Herberta do Herberta. Nagroda �Wiadomo�ci� 1958�1990. Oprac. i przedmowa S. K o s s o w-
s k a. Postscriptum T. N o w a k o w s k i. Londyn 1993.

35 W. G r u b i ñ s k i, S. L u d z i e c k i, A. Z a w i s z a, G³os prawdy o usi³owaniach usuniê-
cia roz³amu polskiej emigracji politycznej. Londyn 1966, s. 5�6.

36 O powo³aniu do ¿ycia i celach Skarbu Narodowego zob. np. R o s z k o w s k i, op. cit.,
s. 197. Zob. te¿ W. G r u b i ñ s k i, materia³y do dzia³alno�ci G³ównej Komisji Skarbu Narodowego
RP. Bibl. Polska w Londynie, rkps BPL 01331/2.
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której zreszt¹ ¿ycie zawdziêczam, to � pomimo ró¿nych przekonañ i zapatrywañ � tylko w jej
ramach mo¿na i trzeba pracowaæ� 37.

W 1957 roku za³o¿y³ (wraz z Ksawerym Glink¹) i przez d³u¿szy czas redago-
wa³ dwutygodnik �Rzeczpospolita Polska�, oficjalne wydawnictwo o�rodka pre-
zydenckiego 38. W uznaniu zas³ug rz¹d emigracyjny dwukrotnie odznaczy³ twórcê
Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski 39.

�By³ seniorem pisarzy na obczy�nie, ceniony i lubiany� � wspomina ostatnie
lata ¿ycia autora Danilewicz-Zieliñska 40. W 1950 roku otrzyma³ nagrodê Polskich
Oddzia³ów Wartowniczych przy Armii Amerykañskiej w Europie �za prace sce-
niczne, krytyczne, nowelistyczne i powie�ciowe, w szczególno�ci za tom Miêdzy
m³otem a sierpem� 41. Werdykt jury uzasadnia³ Terlecki:

My, sêdziowie, przyznaj¹c Grubiñskiemu nagrodê za twórczo�æ bogat¹, rozmait¹, b³ysko-
tliw¹, �wiadom¹ swoich celów i d¹¿¹c¹ do doskona³o�ci, patrzyli�my na ni¹ przez pryzmat tej
ksi¹¿ki-pamiêtnika. Jest ona dzie³em sztuki dojrza³ej, dzie³em nieskazitelnym w kszta³cie, i jest
jednocze�nie �wiadectwem wierno�ci samemu sobie 42.

W 1965 roku zosta³ Grubiñski uhonorowany nagrod¹ teatraln¹ �Dziennika Pol-
skiego i Dziennika ¯o³nierza� 43, w 1970 roku za� � presti¿ow¹ nagrod¹ Fundacji
im. Alfreda Jurzykowskiego w dziedzinie literatury 44.

37 AW T, �p. Wac³aw Grubiñski. �Rzeczpospolita Polska� (Londyn) 1973, nr 6, s. 4.
38 Na temat okoliczno�ci powstania i profilu pisma zob. Literatura polska na obczy�nie 1940�

1960. Red. T. Terlecki. T. 2. Londyn 1965, s. 502.
39 Zob. B. K l i m a s z e w s k i, E. R. N o w a k o w s k a, W. W y s k i e l, Ma³y s³ownik pisa-

rzy polskich na obczy�nie. 1939�1980. Warszawa 1992, s. 117. � Wspó³cze�ni polscy pisarze i bada-
cze literatury. S³ownik bibliograficzny. Red. J. Czachowska, A. Sza³agan. T. 3. Warszawa 1994,
s. 161. � Nekrolog w: �Rzeczpospolita Polska� 1973, nr 6, s. 4. �ród³a nie podaj¹ dat.

40 D a n i l e w i c z - Z i e l i ñ s k a,  Przypomnienie Wac³awa Grubiñskiego, s. 213.
41 Z okazji 5-lecia swojego istnienia Polskie Oddzia³y Wartownicze przy Armii Amerykañskiej

w Europie, stacjonuj¹ce w Niemczech i we Francji, ufundowa³y nagrody literackie, które � w porozu-
mieniu ze Zwi¹zkiem Pisarzy Polskich na Obczy�nie � przyzna³y czterem autorom emigracyjnym.
Jury obradowa³o w sk³adzie: Stanis³aw Stroñski (przewodnicz¹cy), Antoni Bogus³awski, Tymon Ter-
lecki, Juliusz Filipkowski i Ludwik Bojczuk. W gronie wyró¿nionych, obok Grubiñskiego, znale�li
siê: Pawe³ Hostowiec (Jerzy Stempowski) � nagroda za ca³okszta³t twórczo�ci; Kazimierz Wierzyñski
� nagroda za dzie³o daj¹ce najg³êbszy wyraz polskim prze¿yciom zbiorowym w latach 1939�1946;
Janusz Kowalewski � nagroda m³odych. Uroczyste wrêczenie nagród odby³o siê 11 XI 1950 w Instytu-
cie Historycznym im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Londynie. Zob. informacje o ustanowieniu na-
grody: �¯ycie� (Londyn) 1950, nry 29, 41; �Wiadomo�ci� 1950, nr 42 � oraz komunikaty o przyznaniu
nagrody: �Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza� (Londyn) 1950, nr 273; �Wiadomo�ci� 1950, nr 48.

42 T. Te r l e c k i, Czterej nagrodzeni. �Wiadomo�ci� 1950, nr 50 (omówienie twórczo�ci i dzia-
³alno�ci laureatów).

43 Zob. komunikaty o przyznaniu nagrody: �Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza� 1965, nr 1;
�Wiadomo�ci� 1965, nr 4. Laureat pisa³ do J. Sakowskiego 7 I 1965 (Kulisy twórczo�ci, s. 71): �Mieæ
osiemdziesi¹t lat, czyli m³odo�æ, i teatraln¹ nagrodê »Dziennika«, czyli bogactwo w gotówce, cze-
gó¿ mo¿na chcieæ wiêcej? [...] Je¿eli chodzi o istotn¹ »ci¹g³o�æ« literatury polskiej, uwa¿am, ¿e ta
ci¹g³o�æ znajduje siê na Emigracji, nie w Polsce. Dlatego nagroda, któr¹ otrzymujê dziêki Drogiemu
Panu w asy�cie Wohnouta, Baliñskiego i Kiersnowskiego, jest znamiennym podkre�leniem tej natu-
ralnej ci¹g³o�ci nie tylko prawnopañstwowej, ale i kulturalnej (przypadkowo ja w³a�nie jestem jej
szczê�liwym beneficjantem). Tym wiêksze ta nagroda ma znaczenie dla historii literatury i prawdo-
podobnie dlatego odbija siê tak szerokim echem po sze�ciu zaledwie dniach od jej og³oszenia, co
pozwalam sobie stwierdziæ na podstawie ogromnej ilo�ci gratulacyjnych listów i depesz, które otrzy-
mujê z ró¿nych stron �wiata. Wyznam Panu szczerze, ¿e nagroda ta zmusi³a mnie do obejrzenia siê
za siebie, choæ pogr¹¿ony jestem zawsze w nieustaj¹cej tera�niejszo�ci (w znaczeniu pozaczasowo-
�ci). Tak, Panie Juliuszu. Choæ to mo¿e nie wypada, zamy�li³em siê o sobie�.

44 W sk³ad komisji decyduj¹cej o przyznaniu nagród weszli: Jan Fryling, Aleksander Janta,
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Polonijne �rodowisko literacko-teatralne zorganizowa³o dla uczczenia pisarza
szereg imprez rocznicowych. 29 I 1952 z inicjatywy Zwi¹zku Pisarzy Polskich na
Obczy�nie i Zwi¹zku Artystów Scen Polskich za Granic¹ odby³ siê w Ognisku Pol-
skim w Londynie wieczór jubileuszowy z okazji 50-lecia pracy twórczej Grubiñ-
skiego. Licznie zebranej publiczno�ci zaprezentowano fragmenty przedwojennych
utworów dramatycznych i dzie³ prozatorskich autora, którego sylwetkê pisarsk¹ scha-
rakteryzowali Stanis³aw Stroñski, Antoni Bogus³awski i Zygmunt Nowakowski.

Grubiñski dziêkowa³ z wykwintnym za¿enowaniem, które ust¹pi³o dopiero wtedy, gdy
przeszed³ z wiêksz¹ swobod¹ i wpraw¹ do pochwa³y mi³o�ci. W ci¹gu tego wieczoru kr¹¿y³
w�ród nas, jak po dawnej Warszawie, z u�miechem pe³nym niedomówieñ, czaruj¹cy, niebez-
pieczny, zdobywczy.

� zapamiêta³ Sakowski 45. W 1964 roku �wiêtowano w Ognisku 80-lecie urodzin
Grubiñskiego 46, 20 III 1972 obchodzono za� uroczy�cie 90-lecie urodzin pisa-
rza, które zbieg³o siê w czasie z 50 rocznic¹ warszawskiej prapremiery komedii
o Leninie. Na ten podwójnie jubileuszowy wieczór z³o¿y³y siê udramatyzowane
fragmenty wspomnieñ Miêdzy m³otem a sierpem oraz Lenin w interpretacji ze-
spo³u aktorów scen emigracyjnych pod kierownictwem artystycznym Kielanow-
skiego, przemówienia jubilata i o jubilacie. Ogromne zainteresowanie publicz-
no�ci sztuk¹ i autorem sk³oni³o organizatorów do dwukrotnego powtórzenia
przedsiêwziêcia 47.

Marcowy wieczór jubileuszowy w Ognisku by³ bodaj ostatni¹ wa¿n¹ imprez¹
kulturaln¹, w której uczestniczy³ sêdziwy, �miertelnie ju¿ wówczas chory pisarz.
Tadeusz Alf-Tarczyñski wspomina³:

profesorowie Jerzy Krzywicki i Ludwik Krzy¿anowski oraz prezes Fundacji Ko�ciuszkowskiej w No-
wym Jorku � Stefan Mierzwa. W�ród nagrodzonych w dziedzinie literatury, obok Grubiñskiego,
znale�li siê Marian Hemar i Wac³aw Iwaniuk. Zob. komunikaty o przyznaniu nagrody: �Kultura�
(Pary¿) 1970, nr 3, s. 124; �The Polish Review� (New York) 1970, nr 1, s. 111�119; �Wiadomo�ci�
1970, nr 9; �Zwi¹zkowiec� (Toronto) 1970, nr 6. �Kilka dni temu otrzyma³em list od pani Jurzykow-
skiej, która � jako prezes � zechcia³a mnie zawiadomiæ o przyznaniu mi nagrody literackiej jej mê¿a.
Mi³o mi, ¿e ³askawy g³os Pañski sprzed kilku miesiêcy przyczyni³ siê tak skutecznie do zaintereso-
wania moj¹ osob¹ cz³onków jury na drugiej pó³kuli. Podobno jurorowie wypowiedzieli siê na moj¹
korzy�æ jednomy�lnie, co jest dodatkow¹ dla mnie przyjemno�ci¹� � dziêkowa³ Grubiñski w li�cie
do Sakowskiego z 2 I 1970 (Kulisy twórczo�ci, s. 77).

45 J. S a k o w s k i, sprawozdanie z uroczysto�ci jubileuszowych. �Dziennik Polski i Dziennik
¯o³nierza� 1952, nr 29. Zob. te¿ inne sprawozdania: (n) [J. O s t r o w s k i]. �Orze³ Bia³y� (Londyn)
1952, nr 7; �Wiadomo�ci� 1952, nr 8; �¯ycie� 1952, nr 7. Ponadto: przemówienie Z. N o w a k o w-
s k i e g o  pt. Grubiñski jubilatem (�Wiadomo�ci� 1952, nr 10); wywiad A. B o g u s ³ a w s k i e g o
z autorem (�¯ycie Teatru� 〈Londyn〉 1952, nr 1). Zorganizowanie jubileuszu wymaga³o od pomys³o-
dawców przezwyciê¿enia niejakich oporów ze strony jubilata. Swój niechêtny stosunek do projektu
obchodów wyrazi³ Grubiñski w li�cie do Grydzewskiego z 9 XI 1951 (sygn. AE/AW/LXXXV/4):
�S³ysza³ Pan zapewne, ¿e zarz¹d Zwi¹zku Literatów ma zamiar urz¹dziæ mój wieczór jubileuszowy.
Ale ja siê nie nadajê na postaæ tak nudnego przedstawienia. Jubileuszu »obchodziæ« nie bêdê. Piêæ-
dziesi¹t lat pisania mo¿e byæ dobrym pretekstem do wspólnego (tj. w ma³ym gronie przyjació³) wy-
picia butelki wina (bez przemówieñ!), niestety, nie staæ mnie na urz¹dzenie takiego �niadania, wiêc
z pretekstu nie skorzystam. Koledzy mi to wybacz¹�.

46 Zob. sprawozdanie z uroczysto�ci jubileuszowych pióra S. K o s s o w s k i e j  (�Tydzieñ Pol-
ski� 〈Londyn〉 1964, nr 48).

47 Zob. sprawozdania z uroczysto�ci jubileuszowych: S. L e g e ¿ y ñ s k i. �Dziennik Polski
i Dziennik ¯o³nierza� 1972, nr 72; J. O s t r o w s k i. �Orze³ Bia³y� 1972, nr 94; �Dziennik Polski
i Dziennik ¯o³nierza� 1972, nr 70; �Kultura� (Pary¿) 1972, nr 5; �Wiadomo�ci� 1972, nr 17 (tak¿e
o 50-leciu prapremiery sztuki Lenin w Warszawie). Zob. te¿ przemówienie W. Wo h n o u t a  pt.
Sami nie wiecie... (�Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza� 1972, nr 77).
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Po przekroczeniu osiemdziesi¹tki widocznie opada³ z si³, powoli traci³ wzrok i s³uch. Prze-
chodzi³ szereg drobnych operacji hamuj¹cych rozwój raka. Zachowywa³ jednak do ostatnich cza-
sów �wie¿o�æ umys³u, chocia¿ mówienie sprawia³o mu ju¿ pewn¹ trudno�æ. Wiedzia³, ¿e jego
¿ycie ga�nie z ka¿dym rokiem. W ostatnim roku chcia³ ju¿ umrzeæ. Prosi³ wszystkich odwiedza-
j¹cych o danie mu takiej dawki �rodków nasennych, aby móg³ siê ju¿ nie obudziæ. [...] Gdy od-
wieziono go z domu do szpitala, by³ jeszcze zupe³nie przytomny. [...] Wyjecha³em na parê tygo-
dni poza Londyn [...]. Grubiñski by³ przeniesiony do innego szpitala, ale tam go ju¿ nie odwiedzi-
³em nie tylko z powodu mojej choroby, ale i dlatego ¿e, jak mi mówiono, by³ ju¿ nieprzytomny 48.

Zmar³ 8 VI 1973 w St. Mary Abbots Hospital w Londynie. Nabo¿eñstwo ¿a³ob-
ne zosta³o odprawione 15 VI w ko�ciele �w. Andrzeja Boboli w Londynie, po czym
nast¹pi³o spopielenie w krematorium Mortlake. W ceremonii pogrzebowej uczest-
niczyli prezydent RP na wychod�stwie, Stanis³aw Ostrowski, cz³onkowie rz¹du,
przedstawiciele organizacji emigracyjnych, polscy arty�ci teatru i pisarze, grono przy-
jació³ oraz � przyby³y z kraju � syn zmar³ego, Jacek. Nad trumn¹ przemawia³ Kazi-
mierz Sowiñski, ówczesny prezes Zwi¹zku Pisarzy Polskich na Obczy�nie 49.

Zamiast patosu mia³ pó³u�miech, zamiast grandilokwencji � zwiêz³o�æ, zamiast nadmiaru
� umiar.

� scharakteryzowa³ osobowo�æ twórcz¹ autora Sakowski 50.

Bez patosu, bez krzyku i rozdzierania szat, sam¹ precyzj¹ intelektu i szpad¹ dowcipu wal-
czy³ o najwy¿sze warto�ci cz³owieczeñstwa, o logikê umys³u, a tak¿e o w³asne ¿ycie.

� napisa³ o zmar³ym Kielanowski 51.
By³ dla mnie przyk³adem niespo¿ytych si³ twórczych i pogody, trwale opieraj¹cej siê smut-

kowi i przeciwno�ciom, jakich nie szczêdzi³o emigrantom ich ponure bytowanie. By³ dla mnie
w tym bytowaniu nie jeden raz pociech¹, pogod¹, u�miechem.

� ¿egna³a �starego mistrza s³owa� Józefa Radzymiñska 52.
U schy³ku ¿ycia Grubiñskiemu coraz bardziej ci¹¿y³a �wiadomo�æ, ¿e w oj-

czy�nie by³ twórc¹ zapomnianym.
Nie u�miecha mi siê los autora odkrywanego w wiele lat po zgonie. Zw³aszcza ¿e nie

jeste�my narodem rozmi³owanym w literaturze ani obdarzeni talentami w dziedzinie krytyki
literackiej. Nasi historycy od siedmiu bole�ci gotowi w ogóle przeoczyæ, ¿e istnia³em, i moje
pisma skazane na razie na zwyczajowy letarg, jak wszystkie pisma zaraz po �mierci ich autora,
mog¹ nastêpnie umrzeæ na dobre przez nasz¹ lich¹ gospodarkê na obszarze kultury.

� pisa³ do Grydzewskiego 53. A znacznie pó�niej, w li�cie do Sakowskiego, z nie
mniejsz¹ doz¹ goryczy stwierdza³:

Przez 20 lat na emigracji nie wystawia³em swoich sztuk ze wzglêdu na brak odpowiedniej
obsady aktorskiej. Dwadzie�cia lat! Nie byle jaki kawa³ czasu. Przez dwadzie�cia lat nie obco-
wa³em z publiczno�ci¹ jako autor dramatyczny. [...] Jednocze�nie w Polsce jestem autorem

48 T. A l f - Ta r c z y ñ s k i, Ze wspomnieñ o Wac³awie Grubiñskim. �Wiadomo�ci� 1973, nr 32.
49 Zob. notatki o zgonie Grubiñskiego: �Kultura� (Pary¿) 1973, nr 7, s. 232; �Tygodnik Po-

wszechny� 1973, nr 3 � oraz nekrologi: �Dziennik Polski i Dziennik ̄ o³nierza� 1973, nr 140; �Rzecz-
pospolita Polska� (Londyn) 1973, nr 6; �Wiadomo�ci� 1973, nr 26. Zob. te¿ tekst przemówienia
wyg³oszonego na pogrzebie: K. S o w i ñ s k i, Po¿egnanie Wac³awa Grubiñskiego. �Dziennik Pol-
ski i Dziennik ¯o³nierza� 1973, nr 158.

50 J. S a k o w s k i, Asy i damy. Portrety z pamiêci. Pary¿, b.r., s. 116. Przedruk: �Wiadomo�ci�
1973, nr 32.

51 K i e l a n o w s k i, op. cit.
52 J. R a d z y m i ñ s k a, Ksi¹¿ki i przyja�nie. Warszawa 1984, s. 181.
53 W. G r u b i ñ s k i, list do M. Grydzewskiego, z 18 III 1951 (sygn. AE/AW/LXXXV/4).
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54 Kulisy twórczo�ci, s. 72 (list z 7 I 1965).
55 Cyt. za: D a n i l e w i c z - Z i e l i ñ s k a, O literackim �rodowisku londyñskim, s. 143. W dniu

21 X 1956 Zwi¹zek Pisarzy Polskich na Obczy�nie podj¹³ kolejn¹ uchwa³ê zakazuj¹c¹ publikowania
w Polsce. Kluczowy jej fragment brzmia³: �Dopóki Kraj nasz pozostaje w politycznej niewoli i pod
rosyjsk¹ przemoc¹, pisarze polscy na obczy�nie, zgodnie ze sw¹ uchwa³¹ z 1947 r., winni nadal
powstrzymywaæ siê od wszelkiej wspó³pracy z instytucjami kontrolowanymi przez w³adze totali-
styczne. Zasada ta obowi¹zuje pisarzy emigracyjnych jako warunek skutecznego udzia³u w walce
o wyzwolenie, dopóki nie bêdzie w Kraju rzeczywistej wolno�ci s³owa i druku� (ibidem, s. 144).
W�ród podpisów pod uchwa³¹ brak nazwiska Grubiñskiego. Liczne wszak¿e wypowiedzi pisarza,
wyra¿aj¹ce protest w konkretnych wypadkach arbitralnych przedruków, a tak¿e konsekwencja, z ja-
k¹ odrzuca³ on otrzymywane z Polski propozycje wystawienia b¹d� wydania jego utworów, dowo-
dz¹, ¿e nie zmieni³ stanowiska. Wskutek sprzeciwu twórcy nie dosz³o np. do powojennej premiery
Kochanków. Z tej samej przyczyny wydawnictwo �Czytelnik� zrezygnowa³o z projektu wznowienia
wybranych nowel autora. Zob. W. G r u b i ñ s k i, listy do M. Grydzewskiego, z 27 IX i 19 XII 1957
oraz 28 II 1958 (sygn. AE/AW/LXXXVI/1, AE/AW/LXXXVI/2).

56 W. G r u b i ñ s k i, Lwy i �w. Grojosnaw. �S³owo Powszechne� 1957, nry 250, 262, 268, 280,
286. Informacjê o braku autoryzacji zob.: �Wiadomo�ci� 1957, nr 48, s. 6. Zob. te¿ W. G r u b i ñ-
s k i, listy do M. Grydzewskiego, z 4 XI i 19 XII 1957 (sygn. AE/AW/LXXXVI/1).

57 Kulisy twórczo�ci, s. 75 (list z 16 I 1965).
58 W. G r u b i ñ s k i, S³awienie pró¿niactwa. Teatr Polskiego Radia, program III, 16 X 1968

(20 min.). Ta�ma magnetofonowa z nagraniem s³uchowiska znajduje siê w Archiwum Teatru Pol-
skiego Radia. Informacja o braku autoryzacji w: W. G r u b i ñ s k i, �Diogenes� w Warszawie. �Wia-
domo�ci� 1969, nr 10. Zob. te¿ W. G r u b i ñ s k i, list do M. Chmielowca, z 26 XII 1968 (sygn. AE/
AW/LXXXV/7).

59 W. G r u b i ñ s k i, Moja ¿ona. W zb.: Po prostu mi³o�æ. Opowiadania pisarzy polskich. An-
tologia. Wybór i oprac. D. £ u k a w s k a, B. O l s z a ñ s k a. Warszawa 1969. Informacja o braku
autoryzacji w: Kulisy twórczo�ci, s. 78�79 (list z 18 III 1970).

60 W. G r u b i ñ s k i, Schadzka. W zb.: Ksiêgi humoru polskiego. T. 4: Od Kasprowicza do
Tuwima. Wybór tekstów T. C h r ó � c i e l e w s k i, H. K a r w a c k a, E. K o z i k o w s k i. Przypisy
T. C h r ó � c i e l e w s k i, Z. S p i e r a l s k i. Red. T. Chró�cielewski. £ód� 1968 (w³a�c.: 1969).

zakazanym przez rz¹d komunistyczny, czyli rozstrzelanym cichymi kulomiotami Bieruta. Ro-
sja za napisanie Lenina skaza³a mnie na �mieræ, chocia¿ tam graj¹ inne moje sztuki. Grano je za
caratu i za Stalina. Polska jest sro¿sza: za jednego Lenina polska cenzura kukie³kowa (tak t³u-
maczê �pupet government�) potêpi³a [...] wszystkie moje komedie, nawet Niewinn¹ grzeszni-
cê, Lampê Aladyna i Taniec. Lokaj zawsze jest za¿artszym arystokrat¹ ni¿ jego pan hrabia 54.

Milczenie wokó³ Grubiñskiego by³o rezultatem polityki �kulturalnej� w Polsce
doby stalinizmu, ale i konsekwencj¹ w³asnych wyborów ideowych autora, który
nale¿a³ 14 VI 1947 do grona 40 sygnatariuszy uchwa³y Zwi¹zku Pisarzy Polskich na
Obczy�nie, zalecaj¹cej �nieog³aszanie w pismach i wydawnictwach kierowanych
bezpo�rednio przez w³adze narzucone utworów swoich, dawnych i nowych� 55. Po
prze³omie pa�dziernikowym wolê twórcy nie zawsze respektowano, o czym �wiad-
czy spora liczba nie autoryzowanych przedruków. W 1957 roku na ³amach warszaw-
skiego �S³owa Powszechnego� og³oszono w odcinkach miêdzywojenn¹ legendê Lwy
i �w. Grojosnaw 56. �I to nawet z ostro¿nie pochlebn¹ notatk¹ o autorze� � akcento-
wa³ Grubiñski. �Zaznaczono w tej notatce, ¿e �ciga mnie zawi�æ kolegów, unikaj¹-
cych jakoby pisania o mnie, a to przez to, ¿e publiczno�æ chêtnie mnie czyta� 57.
W 1968 roku Teatr Polskiego Radia nada³ s³uchowisko S³awienie pró¿niactwa, oparte
na motywach jednej z wczesnych sztuk Grubiñskiego 58, w roku 1969 ukaza³ siê za�
antologiczny tom opowiadañ Po prostu mi³o�æ, do którego wesz³a m.in. przedwo-
jenna nowela pisarza � Moja ¿ona 59. W tym samym roku wydano czwarty tom ob-
szernej edycji pt. Ksiêgi humoru polskiego, w którym znalaz³o siê jego m³odzieñcze
opowiadanie � Schadzka 60. W li�cie do Chmielowca pyta³ Grubiñski:



249O  EMIGRACYJNYCH  LOSACH  WAC£AWA  GRUBIÑSKIEGO

61 W. G r u b i ñ s k i, list do M. Chmielowca, z 25 VIII 1970 (sygn. AE/AW/LXXXVI/8).
62 Zob. np.: Warszawscy �Pustelnicy� i �Bywalscy�. Felietoni�ci i kronikarze XIX i XX wieku.

Wybór i oprac. J. J. L i p s k i. T. 2. Warszawa 1973. � Pisarze i krytycy. Z recepcji nowo¿ytnej lite-
ratury rosyjskiej w Polsce. Red. B. Galster, J. Kamionkowa, K. Sierocka. Przy wspó³udz. A. Pioru-
nowej. Wroc³aw 1975. � Na rogu �wiata i nieskoñczono�ci. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze.
Zebra³ i oprac. R. L o t h. Warszawa 1985.

63 W. G r u b i ñ s k i, Listy pogañskie. Wyd. 2. Warszawa 1991.
64 Zob. np. M. C z a n e r l e, Dworek, salon, dancing. �Dialog� 1969, nr 5, s. 124.
65 O Niewinnej grzesznicy zob.: A. W. K r a l l, Co s³ychaæ w eleganckim �wiecie, czyli przypo-

mnienie Wac³awa Grubiñskiego. �Teatr� 1983, nr 9. � P. C h y n o w s k i, Uroczo nieprzyzwoita.
�¯ycie Warszawy� 1983, nr 134. � M. W i � n i e w s k a, Igraszki w salonie. �Sztandar M³odych�
1983, nr 114. � A M A R  [A. M a r i a n o w i c z]. �Niewinna grzesznica�. �Szpilki� 1983, nr 31. �
R. B u r z y ñ s k i, Gombrowicz, Molier, Grubiñski. �¯ycie Przemyskie� 1983, nr 45. � J A S Z C Z
[J. A. S z c z e p a ñ s k i], Dawnych wdziêków czar. �Perspektywy� 1983, nr 26.

O Leninie: W. J. W y s o c k i, Lenin ze skaz¹. �£ad� 1990, nr 7. � T. K u b i k o w s k i, Kacza
zupa. �Teatr� 1990, nr 3. � W.  B r o n i s ³ a w s k i, Odlatuj¹cy anio³. �Autograf� 1990, nr 6.

Czy¿by wobec niektórych zdarzeñ i osób mordercza broñ przemilczania nie by³a morder-
cza? Zanosi siê na to, ¿e bez ogl¹dania siê na moje zakazy dyrektorowie teatrów i re¿yserowie
w Polsce zaczn¹ z powrotem wystawiaæ moje sztuki, w których aktorzy zawsze bêd¹ znajdo-
wali role popisowe 61.

Z wolna spe³nia siê ostro¿nie optymistyczny prognostyk autora co do po�miert-
nych losów jego spu�cizny. Od lat siedemdziesi¹tych felietony, artyku³y krytycz-
noliterackie i wypowiedzi wspomnieniowe Grubiñskiego sporadycznie zamiesz-
czane by³y w antologiach i innych zbiorach 62. W 1990 roku staraniem �Czytelni-
ka� ukaza³ siê pamiêtnik Miêdzy m³otem a sierpem. Rok pó�niej wydawnictwo
�Alfa� przygotowa³o now¹ edycjê Listów pogañskich 63. Wymienionym inicjaty-
wom wydawniczym towarzyszy³ w ostatnich latach godny uwagi wzrost zaintere-
sowania twórczo�ci¹ dramatyczn¹ Grubiñskiego. W 1983 roku w warszawskim
Teatrze na Woli odby³a siê premiera Niewinnej grzesznicy, a w 1989 roku gdañski
Teatr �Wybrze¿e� wystawi³ jednoaktówkê Lenin. Wbrew sugestiom niektórych
historyków literatury, ¿e dla dzisiejszego czytelnika czy widza wdziêk sztuk Gru-
biñskiego chyba przygas³ 64, obie komedie wzbudzi³y spore zainteresowanie pu-
bliczno�ci i zyska³y pozytywne oceny recenzentów 65.


