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JOANNA  RA�NY
(Uniwersytet £ódzki)

WAC£AW  GRUBIÑSKI  �  SZKIC  DO  PORTRETU

By³ postaci¹ bardzo znan¹ w �wiecie literackim Warszawy Dwudziestolecia
i jeszcze sprzed pierwszej wojny, nie tylko jako pisarz i publicysta, ale tak¿e jako
piewca i mi³o�nik wytwornego stylu ¿ycia. Niektórzy uwa¿ali go za snoba 1, dla
innych stanowi³ wzór nienagannych manier. Ludwik Fiszer wspomina³:

W przeciwieñstwie do wiêkszo�ci literatów polskich by³ on zawsze wytwornie ubrany
i nigdy nie pozwala³ p³aciæ za siebie rachunków. Nie pi³ i nie pali³, twierdz¹c, ¿e przeszkadza-
³oby mu to w uwodzeniu kobiet, czemu siê z pasj¹ po�wiêca³ 2.

Przyjaciele z lat emigracyjnych niejednokrotnie wyra¿ali podziw dla jego po-
stawy etycznej po roku 1939.

Warszawski dandys, kokieteryjny gorszyciel filistrów, u�miechniêty dowcipni�, wytrzy-
ma³ ze spokojem i godno�ci¹ [...] ponure barbarzyñstwo i ponur¹ katorgê ³agrów. W tej próbie
okaza³o siê, ¿e lekkomy�lna i lekkoduchowska, frywolna, ¿artobliwa postawa wobec ¿ycia jest
mêstwem wstydliwym, mêstwem, które siê wstydzi nazywaæ siebie po imieniu i wystawiaæ na
pokaz publiczny.

� napisa³ o nim Tymon Terlecki 3. A Józefa Radzymiñska stwierdzi³a po prostu:

Ten stary pan [...] umia³ w najsmutniejszych chwilach swego ¿ycia zachowaæ pogodê i za-
chwyt dla �wiata 4.

Wac³aw Jerzy Alojzy Gonzaga Grubiñski urodzi³ siê 25 I 1883 w Warszawie 5.
Pochodzi³ z rodziny o d³ugich tradycjach artystycznych, od dziecka mia³ bliski

1 Zob. np. M.  F i j a ³ k o w s k i, U�miechy lat minionych. Katowice 1962, s. 239.
2 L. F i s z e r, Wspomnienia starego ksiêgarza. Warszawa 1959, s. 206�207.
3 T. Te r l e c k i, Czterej nagrodzeni. �Wiadomo�ci� (Londyn) 1950, nr 50 (omówienie twór-

czo�ci i dzia³alno�ci laureatów Nagrody Polskich Oddzia³ów Wartowniczych przy Armii Amery-
kañskiej w Europie).

4 J. R a d z y m i ñ s k a, Ksi¹¿ki i przyja�nie. Warszawa 1984, s. 181.
5 W starszych opracowaniach podawana jest niekiedy inna data dzienna urodzin pisarza:

23 I 1883 � zob. Z.  D ê b i c k i, Portrety. Seria 2. Warszawa 1928, s. 27. � W.  F e l d m a n, Wspó³-
czesna literatura polska. Kraków 1930, s. 368. � K.  C z a c h o w s k i, Obraz wspó³czesnej literatu-
ry polskiej 1884�1933. T. 2. Lwów 1936, s. 375. Nieporozumienia naros³e wokó³ daty swoich uro-
dzin, jak równie¿ historiê swoich imion wyja�ni³ Grubiñski w listach do jednego z emigracyjnych
przyjació³: �Urodzi³em siê 25-go stycznia 1883 roku ko³o czwartej rano. Wiem to od matki. Zapis
metrykalny podaje b³êdnie, ¿e 23-go marca�; �Alojzy Gonzaga to moje trzecie imiê � Wac³aw, Jerzy,
Alojzy Gonzaga; na czwarte imiê, z bierzmowania, mam Henryk� (listy W.  G r u b i ñ s k i e g o  do
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kontakt ze scen¹. Jego ojciec, Henryk, by³ znanym przed pierwsz¹ wojn¹ �wiato-
w¹ re¿yserem i aktorem, dyrektorem teatrów w Warszawie, £odzi i Kijowie, a tak¿e
profesorem klasy dykcji i deklamacji w szkole przy Warszawskim Towarzystwie
Muzycznym 6.

Pamiêtam, ¿e nawet w pó�nych latach swojej dzia³alno�ci artystycznej takie s³awy sce-
niczne, jak Frenkiel czy Marcello-Paliñska, przyje¿d¿ali i przyje¿d¿a³y do nas do domu, aby
�przej�æ� z ojcem now¹ rolê, bo nie byli siebie pewni. Zdjêci nag³¹ trem¹ przyje¿d¿ali nawet
w nocy w wigiliê premiery. S³ysza³em z drugiego pokoju, jak ojciec t³umaczy³ sens tzw. �kwe-
stii� (jednej czy drugiej), a gdy wci¹¿ nie rozumieli, sam tê kwestiê mówi³, kaza³ po sobie
powtarzaæ.

� wspomina³ atmosferê domu rodzinnego 80-letni pisarz 7. Matka, Gabriela Maria
z Meunierów, podobnie jak jej dwie siostry, Eugenia i Izabela, wystêpowa³a na
scenie baletowej Warszawskich Teatrów Rz¹dowych 8. Dziad Wac³awa ze strony
matki, Hipolit Edward, syn osiad³ego w Polsce pedagoga francuskiego Filipa, by³
cenionym w czasach Królestwa Polskiego tancerzem i choreografem, od 1868 roku
w³a�ciwym kierownikiem warszawskiej szko³y baletowej. Obdarzony celnym dow-
cipem, dobrze wychowany, w³adaj¹cy nienagann¹ francuszczyzn¹, nale¿a³ do
ulubieñców dworu carskiego 9. W wypowiedziach krytycznych z okresu M³odej
Polski i Dwudziestolecia, jak równie¿ we wspomnieniach o Wac³awie Grubiñskim
czyniono czêsto aluzje do francuskiego pochodzenia pisarza. Sam twórca chêt-
nie przypomina³, i¿ w jego �¿y³ach p³ynie po mieczu krew polska, a po k¹dzieli
francuska i litewska� 10. W li�cie otwartym do Stefana Ko³aczkowskiego, przy
okazji polemiki z powodu Knuta Hamsuna, pisa³: �Mój dziad, Hipolit Meunier,
brat stryjeczny rze�biarza Meuniera, moja babka z domu Lachowicka-Czecho-
wicz� 11.

Byæ mo¿e, dziedzictwo francuskiej krwi t³umaczy po czê�ci fascynacjê Gru-
biñskiego literatur¹ kraju nad Sekwan¹ (wedle wspomnieñ przyjació³, a i w �wie-
tle wypowiedzi samego twórcy, Wolter by³ jego ulubionym autorem). Mo¿e te¿
wyja�nia ono, dlaczego ówczesna krytyka tak czêsto zestawia³a twórczo�æ pisarza
z dokonaniami francuskich mistrzów.

redaktora londyñskich �Wiadomo�ci�, M. Grydzewskiego, datowane: Londyn, 3 VIII 1961 i 23 I 1952.
Bibl. UMK w Toruniu, Archiwum Emigracji, rkpsy AE/AW/LXXXVI/4 i AE/AW/LXXXV/5).
W tym¿e archiwum znajduj¹ siê te¿ inne przywo³ywane tu listy Grubiñskiego do redaktorów �Wia-
domo�ci�.

  6 Zob. Polski s³ownik biograficzny. T. 9. Wroc³aw 1960�1961, s. 39. Zob. te¿ S³ownik biogra-
ficzny teatru polskiego 1765�1965. Warszawa 1973, s. 209.

  7 Wspomnienia teatralne Wac³awa Grubiñskiego. Komentarz S.  L u b o d z i e c k i. �Wiado-
mo�ci� (Londyn) 1965, nr 18.

  8 Zob. S³ownik biograficzny teatru polskiego 1765�1965, s. 434. Kolejno�æ imion i nazwisko
rodowe matki pisarza podaj¹ b³êdnie: S³ownik wspó³czesnych pisarzy polskich. Oprac. zespó³ pod
red. E. Korzeniewskiej. T. 1. Warszawa 1963, s. 617. � Wspó³cze�ni polscy pisarze i badacze litera-
tury. S³ownik biobibliograficzny. Red. J. Czachowska, A. Sza³agan. T. 3. Warszawa 1994, s. 161. �
�Rocznik Literacki 1973� (wyd.: 1975), s. 665.

  9 Zob. Polski s³ownik biograficzny. T. 20. Wroc³aw 1975, s. 475�476. � S³ownik biograficzny
teatru polskiego 1765�1965, s. 434. Zob. te¿ m.in. Ankieta teatralna. �Wiadomo�ci� (Londyn) 1951,
nr 51/52.

10 W. G r u b i ñ s k i, list otwarty do S. Ko³aczkowskiego. �Przegl¹d Warszawski� 1923, nr 24,
s. 414.

11 Ibidem.
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Po ukoñczeniu szko³y �redniej realnej w Warszawie Grubiñski przez kilka lat
podró¿owa³ po Europie, studiuj¹c (prawdopodobnie niesystematycznie) literaturê,
filozofiê i nauki spo³eczne. Po latach kolega po piórze, Adolf Nowaczyñski, uczy-
ni z³o�liw¹ aluzjê do edukacji pisarza, nazywaj¹c Grubiñskiego dyletantem, samo-
ukiem, cz³owiekiem niedokszta³conym, który jakoby ukoñczy³ piêæ klas gimna-
zjalnych 12. Zgo³a inaczej sprawa wykszta³cenia twórcy przedstawia siê w �wietle
relacji Marii Danilewicz Zieliñskiej:

By³ to pisarz, który otrzyma³ gruntowne wykszta³cenie w wyniku paroletnich studiów
w Niemczech, W³oszech i Francji. Pog³êbia³ je przez ca³e ¿ycie i w lipcu 1973, gdy po �mierci
dziewiêædziesiêcioletniego Grubiñskiego pomaga³am z ramienia Biblioteki Polskiej w Londy-
nie przy porz¹dkowaniu pozosta³ych po nim papierów i ksi¹¿ek, uderzy³a mnie ilo�æ notatek
i wypisów z rozleg³ej lektury i zestaw ksi¹¿ek o tematyce klasycznej �wiadcz¹cy o powa¿nych
zainteresowaniach autora [...] 13.

Opinia Danilewicz Zieliñskiej znajduje potwierdzenie w wypowiedzi Tade-
usza Alfa Tarczyñskiego, który we wspomnieniu o zmar³ym zanotowa³:

Z podziwem odkrywa³em w nim znawstwo filozofii i literatury staro¿ytnej Grecji i Rzy-
mu. W epoce cezarów czu³ siê jak u siebie w domu 14.

Pocz¹tki aktywno�ci twórczej pisarza przypad³y na drug¹ dekadê M³odej Pol-
ski. Pierwszym wyst¹pieniom Grubiñskiego patronowa³ Stanis³aw Przybyszew-
ski, który przedmowami poprzedzi³ dwukrotnie jego m³odzieñcze utwory: tomik
dramatów Na rubie¿y 15 oraz zbiór nowel Poca³unek 16. Przybyszewski niew¹tpli-
wie wytyczy³ te¿ kierunek zainteresowañ tematycznych pocz¹tkuj¹cego literata.
Krytyka owych lat na ogó³ ¿yczliwie przyjê³a podwójny debiut pisarza. We wczes-
nych sztukach Grubiñskiego dostrzegano wprawdzie zale¿no�æ od przywódcy pol-
skiej moderny, ale wskazywano równie¿ na �pewne efekty w³asne�.

Takim efektem [...] jest zupe³nie nieoczekiwane zakoñczenie dramatu Na rubie¿y, gdzie
�lepy fatalizm Przybyszewskiego ust¹pi³ miejsca tryumfuj¹cej pie�ni ¿ycia, pie�ni mi³o�ci, która,
zamiast burzyæ i rozk³adaæ, buduje i tworzy wbrew tej teorii.

� stwierdza³ Zdzis³aw Dêbicki 17. Istotnie, dramaturgii Grubiñskiego od pocz¹tku
obcy by³ tragiczny patos. Podobnie styl wczesnej prozy pisarza nie uleg³ nacisko-

12 A. N o w a c z y ñ s k i, Ofensywa. Kochany Wacio Grubiñski. �My�l Narodowa� 1931,
nr 6.

13 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. 210.

14 T. A l f  Ta r c z y ñ s k i, Ze wspomnieñ o Wac³awie Grubiñskim. �Wiadomo�ci� (Londyn)
1973, nr 32.

15 W. G r u b i ñ s k i, Na rubie¿y. Przedm. S.  P r z y b y s z e w s k i. Kraków 1906. Zawarto�æ:
Na rubie¿y. Dramat w 2 ods³onach (pierwodruk, pt. Noc: �Ogniwo� 1904, nry 23�26); Zacisze. Dra-
mat w 1 akcie. Przek³ady dramatu Noc � niemiecki, pióra S.  P r z y b y s z e w s k i e g o: 1905 (in-
form.: �Ogniwo� 1905, nr 14); rosyjski, pióra A. S.  Wo z n i e s i e n s k i e g o: Pietiersburg 1909.
Praprem., pt. Na rubie¿y: Kraków, Teatr Ludowy, 21 X 1911.

16 W. G r u b i ñ s k i, Poca³unek. Przedm. S.  P r z y b y s z e w s k i. Warszawa 1906. Wyd. 2,
pt. Poca³unek, Uczta Baltazara i inne nowele � Kraków 1912. Zawarto�æ wyd. 1: Przesz³o�æ. (Ostat-
ni arkusz z pamiêtnika), Poca³unek, Baal (pierwodruk: �Ogniwo� 1905, nr 35�42); w wyd. 2 ponad-
to Uczta Baltazara.

17 Z. D [ê b i c k i], rec.: W. Grubiñski, Na rubie¿y, Poca³unek. �Biblioteka Warszawska� 1906,
t. 2, z. 3, s. 595.
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wi m³odopolskiej poetyczno�ci, zwracaj¹c uwagê wspó³czesnych prostot¹ i natu-
ralno�ci¹ ekspresji artystycznej 18.

W roku 1907 w³adze carskie wytoczy³y Grubiñskiemu proces z powodu pu-
blikacji opowiadania Uczta Baltazara 19. Jak widaæ, nie nastrêcza³a trudno�ci eg-
zegeza wymowy ideowej utworu, w którym dopatrzono siê zgodnie aluzji do bie-
¿¹cych wydarzeñ politycznych.

Ale wada Uczty Baltazara tkwi w tym, ¿e te aluzje s¹ zbyt przejrzyste, co wcale nie koja-
rzy siê w ca³o�æ artystyczn¹ z asyryjsko-babiloñsko-perskim t³em historycznym utworu.

� konstatowa³ Henryk Galle 20. Stanowisko recenzenta pozosta³o odosobnione.
Przes³anie opowie�ci o Baltazarze Sto Pierwszym usprawiedliwia³o w oczach kry-
tyki niedoskona³o�ci warsztatu. Jan Iwañski pisa³:

Z ca³ego [...] utworu tryska tak potê¿ny bunt i tak wielkie, i�cie m³odzieñcze, nieledwie
¿ywio³owe ukochanie wolno�ci, i¿ Uczta Baltazara, pomimo i¿ jest najs³absz¹ z dotychczas
wydanych ksi¹¿ek Grubiñskiego, jest mo¿e jednym z najmocniejszych dzie³ sztuki, jakie
w dniach ostatnich, w latach krwi i ³ez � z krwi i z ³ez powsta³y 21.

Pierwsza pe³nospektaklowa sztuka Grubiñskiego to Pijani 22. Warszawskiej
prapremierze dramatu towarzyszy³a atmosfera sensacji o posmaku skandalu. Utwór
uznano jednomy�lnie za niedojrza³y, powsta³y wyra�nie pod wp³ywem Przyby-
szewskiego, pe³en usterek i wad technicznych.

Trzy dramaty w jednym, zmieszane bez³adnie, �przypadkowo�æ posuniêta do absurdu�,
dezorientuj¹ca s³uchacza � �mia³o�æ wyra¿aj¹ca siê wiêcej w s³owach ni¿ w czynach.

� opiniowa³ Stefan Krzywoszewski 23. A Jan Lorentowicz pokpiwa³:

M³ody dandy wsiad³ na drewnianego konika, któremu na czole przyczepi³ gro�ny napis:
Szatan. Aby pokazaæ, ¿e jest mistrzem jazdy pierwszej klasy, je�dzi na koniku, stoj¹c. Nie
wzrusza go przera¿enie tych, którym siê taka jazda wydaje niebezpieczn¹. �Inaczej nie je¿d¿ê
� odpowiada dandy. � Zreszt¹ chodzi w³a�nie o to, aby tacy jak wy z przera¿eniem patrzyli
na takiego jak ja�. � I ju¿ mia³ wykonaæ niezwyk³e salto mortale, gdy nó¿ka siê osunê³a,
dandy spad³ i utr¹ci³ konikowi ³eb z napisem: Szatan. Co gorsza � pot³uk³ siê sam cokolwie-
czek... 24

Ówczesna krytyka najwyra�niej zlekcewa¿y³a sugestiê interpretacyjn¹ autora,
który w do³¹czonej do sztuki zapowiedzi komentarza polemicznego o�wiadczy³,

18 Zob. W.  B u k o w i ñ s k i, rec.: W. Grubiñski, Na rubie¿y. �Ksi¹¿ka� 1907, nr 6, s. 232.
19 W. G r u b i ñ s k i, Uczta Baltazara. Opowie�æ. Warszawa 1906. Przedruk w: Poca³unek,

Uczta Baltazara i inne nowele. Przek³ady rosyjskie � pióra E.  T r a j o w s k i e j  i M.  T r a j o w-
s k i e g o: Pir Baltazara. W zb.: Sbornik Mo³odoj Polszy. Pietiersburg 1908; pióra S.  M i c h a j ³ o-
w a - S t i e r n a: Pir Walsekera. Moskwa 1926 (podajê za: Wspó³cze�ni polscy pisarze i badacze
literatury, loc. cit.). O k³opotach autora z cenzur¹ zob. W.  G r u b i ñ s k i: Okropno�æ i nonsens, czyli
cenzura. �Wiadomo�ci� (Londyn) 1950, nr 35; Miêdzy m³otem a sierpem. Warszawa 1990, s. 120 (nb.
ta ostatnia pozycja mia³a pierwodruk, odnotowany tu w przypisie 99).

20 H. G a l l e, rec.: W. Grubiñski, Uczta Baltazara. �Ksi¹¿ka� 1907, nr 6, s. 231.
21 J. I w a ñ s k i, Wac³aw Grubiñski. (Sylwetka literacka). �Kultura� 1908, z. 2, s. 167.
22 W. G r u b i ñ s k i, Pijani. Dramat w 4 aktach. Warszawa 1907. Praprem.: Warszawa, Teatr

�Rozmaito�ci�, 13 III 1909.
23 S. K [r z y w o s z e w s k i], rec.: W. Grubiñski, Pijani. ��wiat� 1909, nr 12.
24 J. L o r e n t o w i c z, rec.: W. Grubiñski, Pijani. �Nowa Gazeta� 1909, nr 120. Przedruk w:

Wspó³czesny teatr polski. T. 2. Warszawa 1935.
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¿e celowo pos³u¿y³ siê przypadkiem doprowadzonym do absurdu. Jeden z bada-
czy z ostatniego æwieræwiecza zauwa¿a:

Z punktu widzenia modelu naturalistycznego [...] ów przypadek rz¹dz¹cy warstw¹ fabu-
larn¹ Pijanych jest, oczywi�cie, czym� nie do przyjêcia, burzy ³ad konwencjonalny. Dystans
historycznoliteracki pozwala jednak na inn¹ ocenê; w Pijanych s¹ zal¹¿ki tej antynaturalistycz-
nej postawy, któr¹ wkrótce potem S. I. Witkiewicz wprowadzi do literatury i teatru jako Czyst¹
Formê 25.

Nie bez znaczenia dla przemian, jakie dokonywa³y siê w poetyce dzie³ autora,
by³a wspó³praca z powsta³ym w 1908 roku Warszawskim Kabaretem Artystycz-
no-Literackim Momus, którego za³o¿yciela � Arnolda Szyfmana � po³¹czy³y z Gru-
biñskim �zwi¹zki szczerej przyja�ni� 26. Pisarz nale¿a³ do pierwszego autorskiego
zespo³u Momusa, od 15 I 1909 przedstawiaj¹c na jego estradzie w³asne teksty. Uczest-
nictwo Grubiñskiego w spektaklach kabaretu Szyfmana ¿artobliwie udokumento-
wa³ Miros³aw Ostojewski (w³a�c. Ostoja Gajewski), autor serii s³owno-rysunkowych
szkiców portretowych cz³onków zespo³u Momusa, które pod pseudonimem Mir
publikowa³ na ³amach �Kuriera �wi¹tecznego�. Ze scenk¹ Momusa rozsta³ siê Gru-
biñski definitywnie zaledwie po miesi¹cu wspó³pracy, najprawdopodobniej zra¿o-
ny krytyk¹ swoich wystêpów autorskich. Powróci³ tu wszak¿e na krótko... jako
jedna z figur teatrzyku Stanis³awa Kuczborskiego Cienie warszawskie, z wielkim
powodzeniem prezentowanego zim¹ 1910/11 za dyrekcji Alfreda Lubelskiego 27.

Nowy etap w twórczo�ci pisarza otworzy³y, wedle powszechnego s¹du, tomy
nowel Bunt 28 oraz Moc kamienna 29. Wprawdzie tematem wiêkszo�ci opowiadañ
by³o, podobnie jak u Przybyszewskiego, �¿ycie p³ciowe�, jednak wiêzi ideowe
miêdzy uczniem a mistrzem uleg³y wyra�nie rozlu�nieniu.

P. Grubiñski w nowelach swoich �mieje siê zgo³a niedwuznacznie z demonizmu Przyby-
szewskiego. We w³adzy instynktu nie widzi piek³a ludzkiej niemocy, ale grê, zabawê, �mieszn¹
frenezjê istnienia. Gdy patrzy na te igraszki, stara siê usilnie o spokój stendhalowskiej analizy,
a nawet o wytworny ch³ód brummelowski.

� pisa³ Lorentowicz 30.
Oba zbiory umocni³y pozycjê Grubiñskiego jako twórcy obdarzonego wyj¹tko-

wym talentem w operowaniu s³owem. Tradycyjnie ju¿ wyra¿ano uznanie dla stylu
pisarza 31. Jego nowele chwalono za doskona³¹ kompozycjê oraz mistrzowskie stop-
niowanie efektów 32. Wskazywano na wysok¹ kulturê, z jak¹ autor przedstawia dra¿-

25 L. E u s t a c h i e w i c z, Dramaturgia M³odej Polski. Warszawa 1986, s. 157.
26 A. S z y f m a n, Labirynt teatru. Warszawa 1964, s. 48.
27 Na temat wspó³pracy Grubiñskiego z Momusem zob. H.  K a r w a c k a, Warszawski Kaba-

ret Artystyczno-Literacki Momus. Warszawa 1982, s. 20, 77, 79, 86, 135.
28 W. G r u b i ñ s k i, Bunt. Pierwszy tysi¹c. Warszawa 1909. Zawarto�æ: Bunt (pierwodruk:

�Krytyka� 1907, z. 3), Schadzka, Niedokoñczony poemat, Zabawa (pierwodruk: �Sfinks� 1908, z. 11),
Pierwiosnek. Przek³ad rosyjski, pióra K.  M i l l a: Bunt i drugije rasskazy. Moskwa, b.r.

29 W. G r u b i ñ s k i, Moc kamienna. Nowele. Kraków 1911. Zawarto�æ: Dajmonion � Bib, Je-
rzy, Moc kamienna. Przek³ady � czeski, pióra J.  T i c h e g o: Kamenná síla. Praha, b.r.; w³oski, pióra
A.  B e n i a m i n o: Daimonion � Bib. W zb.: Novellieri polacchi. A cura di S.  O l g i e r d. Prefazio-
ne di G. P a p i n i. Milano 1929.

30 J. L o r e n t o w i c z, rec.: W. Grubiñski, Bunt. �Literatura i Sztuka� 1909, nr 7.
31 Zob. np. K.  B ³ e s z y ñ s k i, Debiuty nowelistyczne. �Krytyka� 1909, z. 6, s. 380. � J.  D ¹-

b r o w s k i, Z niwy powie�ciowej. Jw., 1911, z. 12, s. 316.
32 Zob. B ³ e s z y ñ s k i, op. cit., s. 317.
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liwe tematy 33. Wszak¿e ju¿ oko³o 1909 roku zaczêto formu³owaæ pod adresem
Grubiñskiego zarzuty, które krytyka bêdzie powtarzaæ przy rozmaitych okazjach
przez ca³y czas jego dzia³alno�ci twórczej. Nie kwestionuj¹c sprawno�ci pisarskie-
go rzemios³a, w dzie³ach tego autora coraz czê�ciej dostrzegano my�low¹ pustkê.

Wytwarza z³udzenie, ¿e igra z w³asn¹ moc¹, tworz¹c paradoksalne b³ahostki, mimocho-
dem tylko rzucaj¹c w nich jeden, dwa rysy mocne, zarys doskona³ego obrazu, fragment cie-
kawszy. Lecz ta gra z czytelnikiem trwa ju¿ d³ugo, Grubiñski rozlubowuje siê w swych zrêcz-
nych zabawkach, b³ahostkach, dowcipach. Staje siê coraz bardziej zrêcznym, coraz mniej szcze-
rym, coraz sztuczniejszym.

� charakteryzowa³ postawê pisarza jeden z recenzentów 34.
Rodz¹ca siê w owym okresie fascynacja twórcy �wiatem i kultur¹ antyczn¹

znalaz³a odzwierciedlenie w jednoaktówce Diogenes z Synopy i Aleksander Wiel-
ki, albo S³awienie pró¿niactwa 35, któr¹ Stanis³aw Besser nazwa³ �kunsztown¹ syn-
tez¹ pierwiastka komediowego z dialogiem filozoficznym� 36, a kilka lat pó�niej
nadspodziewanie zgodnie z autorsk¹ intencj¹ Karol Irzykowski okre�li³ jako �pysz-
n¹ impertynencjê klerkowsk¹, szczutek w nos wielmo¿om tego �wiata� 37.

Oprócz twórczo�ci stricte artystycznej Grubiñskiego zajmowa³a dzia³alno�æ
publicystyczna. Jako felietonista oraz sprawozdawca literacki i teatralny wspó³-
pracowa³ z warszawskimi czasopismami: z �Ksi¹¿k¹� (1905�1908), ��wiatem�
(1909�1914), �Kurierem Porannym� (1911�1914), �Tygodnikiem Ilustrowanym�
(1913�1915). Najdojrzalszym owocem krytycznoliterackich zainteresowañ pisa-
rza by³o studium O �Kl¹twie� Wyspiañskiego 38, które wprawdzie spotka³o siê z ata-
kiem ze strony wielbicieli zmar³ego twórcy 39, ale o którym wybitny komentator
dzie³ autora Wyzwolenia, Adam Grzyma³a-Siedlecki, powiedzia³, ¿e �jest to jedna
z najlepszych analiz Wyspiañskiego, jaka siê pojawi³a w literaturze� 40.

W czasie pierwszej wojny �wiatowej, mniej wiêcej od roku 1916 do 1918,
Grubiñski przebywa³ w Rosji, m.in. w Moskwie i na Krymie 41. Powsta³y wtedy:
druga redakcja Kochanków (datowana: Moskwa, 6 I 1916) 42 i jednoaktówki Piêk-

33 Zob. Q u i s. [A. G r z y m a ³ a - S i e d l e c k i], Ksi¹¿ki. �Museion� 1911, nr 9, s. 105.
34 D ¹ b r o w s k i, op. cit., s. 317.
35 W. G r u b i ñ s k i, Diogenes z Synopy i Aleksander Wielki, albo S³awienie pró¿niactwa. Fi-

lozofia w 1 akcie. Warszawa 1914. Praprem.: Warszawa, Teatr �Rozmaito�ci�, 17 IV 1915. Przek³ad
angielski, pióra F.  S o b i e n i o w s k i e g o. Wyst.: Londyn 1929. Datê pierwszego wystawienia sztuki
podano b³êdnie m.in. w: S³ownik wspó³czesnych pisarzy polskich, t. 1, s. 617. � Wspó³cze�ni polscy
pisarze i badacze literatury, loc. cit. � Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warsza-
wa 1984, s. 331. � B.  K l i m a s z e w s k i, E.  N o w a k o w s k a, W.  W y s k i e l, Ma³y s³ownik pi-
sarzy polskich na obczy�nie. 1939�1980. Warszawa 1992, s. 117. � L.  S i m o n, Bibliografia dra-
matu polskiego 1765�1939. T. 1. Warszawa 1971 (w³a�c. 1972), s. 303. � �Rocznik Literacki 1973�,
s. 665.

36 S. B e s s e r, Filozofia w literaturze. �Kurier Warszawski� 1929, nr 181.
37 K. I r z y k o w s k i, Pisarz kwintesencji ¿ycia. �Kronika Polski i �wiata� 1939, nr 27.
38 W. G r u b i ñ s k i, O �Kl¹twie� Wyspiañskiego. Szkic analityczny. Warszawa 1911.
39 Zob. np. teksty A.  P i s k o z u b a  (�Krytyka� 1911, t. 32, s. 86�88), S.  B a c z y ñ s k i e g o

(Niecierpliwa analiza. �Prawda� 1912, nr 1), S.  K o t o w i c z a  (�Pamiêtnik Literacki� 1916).
40 Q u i s., op. cit., s. 102.
41 Do Warszawy powróci³ Grubiñski w maju 1918, wraz z redakcj¹ �Kuriera Porannego�. O po-

bycie pisarza w Rosji podczas pierwszej wojny �wiatowej zob. jego artyku³y: Przygoda b³aha. �Wia-
domo�ci� (Londyn) 1956, nr 8; Prywatny fragment historii powszechnej. Jw., 1971, nr 38.

42 W. G r u b i ñ s k i, Kochankowie. Dramat w 3 aktach. (Istnia³a te¿ pierwsza redakcja, z 24 VIII
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na Helena, albo o zmienno�ci powodów tocz¹cej siê wojny (datowana: Moskwa,
12 IV 1917) 43 oraz Niewierna (datowana: Moskwa, 5 VI 1917) 44, a tak¿e nigdy
nie drukowane Jase³ka 45. Utwory te, z wyj¹tkiem Jase³ek, ¿ywot sceniczny roz-
poczê³y w niepodleg³ej Polsce. Podczas pobytu w Rosji zainteresowania artystyczne
Grubiñskiego do�æ nieoczekiwanie skierowa³y siê tak¿e w stronê kinematografii.
Twórca podj¹³ dorywcz¹ wspó³pracê scenopisarsk¹ z moskiewsk¹ wytwórni¹ Ale-
ksandra Aleksiejewicza Chan¿onkowa, m.in. uczestnicz¹c w realizacji filmu pt.
Neurastenicy 46. Poza marginaln¹ wzmiank¹ w prywatnej korespondencji Grubiñ-
skiego niewiele wiadomo o losach tego obrazu, ale kontakt z kinem pozostawi
trwa³y �lad w jego pó�niejszej � zw³aszcza emigracyjnej � twórczo�ci.

Przedwojenn¹ s³awê Grubiñskiego jako skandalisty ugruntowa³a warszawska
prapremiera Kochanków. Powodem powszechnego zgorszenia by³o amoralne po-
traktowanie przez autora motywu kazirodczej mi³o�ci matki i syna, a tak¿e fakt,
¿e pisarz pozbawi³ temat tragizmu 47. Ówczesne w³adze zabroni³y wystawienia
dramatu na prowincji, uznaj¹c, ¿e stoi on w sprzeczno�ci z moralno�ci¹ publiczn¹.
Po pewnym czasie zezwolono wprawdzie na go�cinne wystêpy, ale zastrze¿ono
sobie ich warszawsk¹ obsadê, daj¹c w ten sposób wyraz przekonaniu, i¿ tylko
w mistrzowskiej interpretacji Marii Przyby³ko-Potockiej, Juliusza Osterwy i Woj-
ciecha Brydziñskiego �niemoralna� sztuka stanie siê mniej �szkodliwa� 48. Towa-
rzysz¹cy Kochankom rozg³os przyczyni³ siê niew¹tpliwie do tym wiêkszego te-
atralnego sukcesu utworu, który grany by³ z powodzeniem równie¿ poza granica-
mi kraju, m.in. w Brukseli, Pary¿u, Nicei i Pradze 49.

Z przychylnym przyjêciem ze strony zarówno publiczno�ci, jak i przewa¿aj¹-
cej czê�ci krytyki spotka³a siê natomiast realizacja sceniczna Piêknej Heleny. War-

1913. Nie datowana redakcja trzecia, z odrêcznym dopiskiem autora, znajduje siê w Muzeum Lite-
ratury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 〈Rks. Pol. XX w., sygn. 1006〉.) Wyd.: Warszawa [1916].
Wyd. 2: 1919. Praprem.: Warszawa, Teatr Ma³y (Filharmonia), 24 V 1919. Przek³ady: francuski
(inform.: S³ownik wspó³czesnych pisarzy polskich, t. 1, s. 617); rosyjski (inform.: list W.  G r u b i ñ-
s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 14 XI 1955 〈rkps AE/AW/LXXXV/7〉); czeski,
pióra B.  Vy d r y  (inform.: W.  G r u b i ñ s k i, Praskie zakoñczenie �Kochanków�. �Wiadomo�ci�
〈Londyn〉 1951, nr 42).

43 W. G r u b i ñ s k i, Piêkna Helena, albo o zmienno�ci powodów tocz¹cej siê wojny. Komedia
w 1 akcie. Warszawa 1919. Praprem.: Warszawa, Teatr Polski, 4 XI 1921. Wyd. 2: [1922]. Przek³ad
angielski, pióra F.  S o b i e n i o w s k i e g o. Wyst.: Londyn 1929 i 1938.

44 W. G r u b i ñ s k i, Niewierna. Komedia w 1 akcie. Warszawa 1919. Sztuka stanowi akt I pó�-
niejszej Niewinnej grzesznicy.

45 W. G r u b i ñ s k i, Jase³ka. Powst. 1917/18. Wyst. przez zespó³ amatorski: Ja³ta 1918. Rêko-
pisu utworu nie uda³o siê odnale�æ.

46 Na temat wspó³pracy Grubiñskiego z twórcami filmów zob. W.  B a n a s z k i e w i c z,
W.  W i t c z a k, Historia filmu polskiego. T. 1: 1895�1929. Warszawa 1966, s. 114. Zob. te¿ list
W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 22 VII 1957 (rkps AE/AW/
LXXXVI/3).

47 O Kochankach zob. Z.  K i s i e l e w s k i, rec. w: �Robotnik� 1919, nr 198. � H.  J e l e n k i e-
w i c z, Teatry warszawskie. ��wiat� 1919, nr 22. � E.  H a e c k e r, rec. w: �Naprzód� 1920, nr 181.

48 Na temat pierwszego wystawienia Kochanków zob. T.  B r e z a, Felieton teatralny. �Kurier
Poranny� 1934, nr 176. � T.  B o y - ¯ e l e ñ s k i, Romanse cieniów. Warszawa 1935, s. 132. � G r u-
b i ñ s k i, Okropno�æ i nonsens, czyli cenzura.

49 O paryskiej premierze Kochanków wspomniano w rubryce Miscellanea w londyñskich �Wia-
domo�ciach� (1951, nr 35/36). Na temat zmiany zakoñczenia dramatu dla teatru czeskiego zob.
W.  G r u b i ñ s k i, Praskie zakoñczenie �Kochanków�. O wystawieniach sztuki w Brukseli i w Ni-
cei zob. W.  G r u b i ñ s k i, Przed Fredr¹. Jw., 1958, nr 17.
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szawscy recenzenci uznali sztukê za jedn¹ z najbardziej reprezentatywnych dla
stylistyki dramatycznej autora. Po spektaklu Kornel Makuszyñski pisa³:

Komedia ta jest przemi³ym drobiazgiem, bibelotem zrobionym przez czu³ego artystê, któ-
ry swój fach doprowadzi³ do doskona³o�ci. Nie wyrze�bi pomnika, bo siê nie umie paraæ z ka-
mieniem, ale wyrze�biæ potrafi ze s³oniowej ko�ci 50.

Zdanie Makuszyñskiego podzieli³ Jan Lechoñ, który nazwa³ utwór �prze�licz-
nym kaprysem�, a w�ród literackich poprzedników autora wymieni³ Bernarda Sha-
wa oraz librecistów operetek Jacques�a Offenbacha: Henriego Meilhaca i Ludovi-
ca Halévy�ego 51.

W pierwszym dziesiêcioleciu miêdzywojnia w dramatopisarstwie Grubiñskie-
go zdecydowanie dominowa³a komedia. W roku 1921 wyst¹pi³ twórca z grotesk¹
polityczn¹ Lenin 52, prekursorsk¹ prób¹ analizy dyktatury rewolucyjnej w Rosji.
Sztuka, umieszczona przez Irzykowskiego w�ród najcenniejszych pozycji w do-
robku autora 53, w dniu premiery �ci¹gnê³a na Grubiñskiego zarzut braku poszano-
wania dla powagi prezentowanych wydarzeñ. Jeden z ówczesnych recenzentów
stwierdza³:

Temat okaza³ siê za wielki, za ogromny, za ponury; poniewa¿ jest ogromny, wiêc ¿arty
i koncepty wydaj¹ siê na jego temat zbyt nik³e i mizerne; poniewa¿ jest zbyt krwawy i ponury,
wiêc wydaj¹ siê one wysilone i wyci¹gniête za w³osy. Na temacie tym powinna wisieæ kartka:
�Uwa¿aæ! �wie¿o malowane krwi¹!� 54

Z perspektywy czasu wydaje siê, ¿e intuicja pisarska tym razem Grubiñskiego
nie zawiod³a, a mówienie o mechanizmach rodz¹cego siê pañstwa totalitarnego za
pomoc¹ ironii, satyry i groteski mia³o okazaæ siê zabiegiem niezwykle produk-
tywnym literacko, o czym �wiadcz¹ sztuki Antoniego S³onimskiego czy Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w ostatnich dziesiêcioleciach za� � dramaty S³a-
womira Mro¿ka. Walory artystyczne utworu Grubiñskiego doceni³a zreszt¹ war-
szawska publiczno�æ, a w kilka lat pó�niej komedia o Leninie zdoby³a uznanie
nad Tamiz¹ 55.

50 K. M a k u s z y ñ s k i, �Lenin� i �Piêkna Helena�. �Rzeczpospolita� 1921, nr 303.
51 J. L e c h o ñ, �wiat ksi¹¿ki. �Pro Arte� 1919, z. 1, s. 25.
52 W. G r u b i ñ s k i, Lenin. Komedia w 1 akcie. Warszawa [1921]. Wyd. nast.: Londyn 1949.

Praprem.: Warszawa, Teatr Polski, 4 XI 1921. Przek³ady � czeski, pióra J.  R y d v a n a: Lenin.
Praha, b.r.: jidysz, 1922 (inform.: �Rocznik Literacki 1973�, s. 665); angielski, pióra F.  S o b i e-
n i o w s k i e g o, wyst.: Londyn 1929.

53 K. I r z y k o w s k i, Dramaty ksi¹¿kowe. �Pion� 1934, nr 15. Rok wcze�niej wysoko oceni³
sztukê L.  P o m i r o w s k i  (Nowa literatura w nowej Polsce. Warszawa 1933, s. 275).

54 M a k u s z y ñ s k i, op. cit.
55 Zob. W.  Wo h n o u t, Wac³aw Grubiñski. �Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza� (Londyn)

1973, nr 141: �Sztuka, prze³o¿ona na jêzyk angielski przez F. Sobieniowskiego, zosta³a w roku 1929
wystawiona w Londynie staraniem International Theatre, którego za³o¿ycielka, Miss Kitty Wil-
loughby, zapoznawa³a widzów angielskich z utworami najwybitniejszych dramatopisarzy kontynen-
talnych. Przed Leninem International Theatre wystawi³ sztuki Strindberga, Schnitzlera, Czechowa,
Kosora, Echegeraya, Maeterlincka, braci Quintero, S. Lange�a, H. Bergmana, O. Banga itd. Jak wi-
dzimy, niektóre z tych nazwisk s¹ dzisiaj ju¿ zupe³nie zapomniane, ale wówczas tzw. moderni�ci,
zw³aszcza Skandynawowie, byli dla Londynu odkryciem. Tote¿ towarzystwo, w jakim znalaz³ siê
Grubiñski na scenie International Theatre (jako jedyny autor polski), uznaæ nale¿y za zaszczytne.
[...] Publiczno�æ i prasa londyñska przyjê³a przedstawienie z uznaniem. Przyczyni³a siê do tego, byæ
mo¿e, obecno�æ na premierze Bernarda Shawa, o którym wiedziano, ¿e unika premier � cudzych�.
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Wyk³ad optymistycznej filozofii Grubiñskiego stanowi³a z kolei ba�niowo-fan-
tastyczna Lampa Aladyna (nie wydana drukiem) 56, przez krytyków odczytana zgod-
nie jako �protest przeciw wszystkiemu, co stanowi balast ¿ycia, co je mechanizu-
je, spycha w otch³añ banalnej, codziennej pracowitej szarzyzny� 57, a we wspo-
mnieniu o warszawskiej prapremierze okre�lona przez autora jako �sztuka [...]
równie¿ o rewolucji, ale nie politycznej. O rewolucji, jakiej dokonywa wdziêk,
kiedy wkroczy w �rodowisko nudy� 58.

Powojenne przemiany obyczajowe, zw³aszcza w sferze erotyki, znalaz³y od-
zwierciedlenie w komediofarsie Niewinna grzesznica 59. Grana w Warszawie w re-
¿yserii autora i w doskona³ej obsadzie (Przyby³ko-Potocka, Jerzy Leszczyñski,
Stanis³aw Stanis³awski, Aleksander Wêgierko), sztuka uznana zosta³a wprawdzie
za bardzo nieprzyzwoit¹, ale zyska³a popularno�æ i wysokie notowania na gie³dzie
krytycznej.

Jest i klasykiem, i racjonalist¹, i osiemnastowiecznym filozofem salonowo-alkowianym,
i �przyjacielem kobiet� pob³a¿liwszym od Dumasa-syna, i b³yskotliwym dialektykiem. I zara-
zem jest pisarzem, który najpilniej uczy³ siê u swoich mistrzów szermierki ciêtym s³owem
i sztuki niezawodnego �plasowania� powiedzeñ i dziêki tej kulturze wrodzonego dowcipu raz
po raz osi¹ga w�ród publiczno�ci owo pe³ne uznania mla�niêcie jêzykiem, z jakim prze³yka
znawca dobry kieliszek koniaku.

� pisa³ po przedstawieniu Boy-¯eleñski, nadaj¹c Grubiñskiemu miano �Francuza
Pó³nocy� 60.

Odosobnione miejsce w dorobku autora zajê³a natomiast osnuta na biblijnym
motywie Salome Ksiê¿niczka ¿ydowska 61, ambitna, choæ artystycznie chybiona
próba o¿ywienia konwencji tragedii historycznej.

Równolegle z dramatyczn¹ rozwija³a siê nowelistyczna twórczo�æ pisarza. Do
dwojakiego czytelnika: doros³ego i dziecka, adresowa³ on opowiadania z tomu Baj
� baju � baj 62. Pozycjê Grubiñskiego jako mistrza ma³ej formy prozatorskiej umoc-

56 W. G r u b i ñ s k i, Lampa Aladyna. Komedia w 4 aktach. Praprem.: Warszawa, Teatr Polski,
13 XII 1923. Maszynopis w Bibl. �l¹skiej w Katowicach (sygn. BTLW 4896, egz. suflerski). Prze-
k³ad chorwacki, pióra J.  B e n e � i c i a  (inform.: W.  G r u b i ñ s k i, fragmenty 2 listów do J. Be-
ne�icia, datowanych: Warszawa, 9 VII i 9 VIII 1930. Oprac. L.  P a � d z i e r s k i. �Zbornik Matice
Srpske za Slavistiku� 〈Novi Sad〉 t. 25 〈1983〉, s. 110).

57 T. K o ñ c z y c  [G r o t - B ê c z k o w s k i], Z teatru. �Kurier Warszawski� 1923, nr 346. Zob.
te¿ recenzjê J.  L o r e n t o w i c z a  ¯ycie teatru (�Express Poranny� 1923, nr 349/350. Przedruk w:
Wspó³czesny teatr polski, t. 2).

58 W. G r u b i ñ s k i, Helena Gromnicka. �Wiadomo�ci� (Londyn) 1962, nr 25 (wspomnienie
po�miertne o aktorce).

59 W. G r u b i ñ s k i, Niewinna grzesznica. Komedia w 3 aktach. Praprem.: Warszawa, Teatr
Ma³y (Filharmonia), 20 III 1925. Wyd. z podtytu³em Komedia wspó³czesna i wieczna w 3 aktach �
Warszawa 1926. Paryska premiera Niewinnej grzesznicy odby³a siê w 1926 roku. (Zob. G r u b i ñ-
s k i, Przed Fredr¹. Zob. te¿ S i m o n, op. cit., s. 303. Tam nazwa teatru: Théâtre des Mathurins.)
W li�cie do M. Grydzewskiego, datowanym: Londyn, 22 III 1951 (rkps AE/AW/LXXXV/4), W.  G r u-
b i ñ s k i  podkre�la³: �Jestem w ogóle pierwszym ¿yj¹cym autorem dramatycznym polskim, wysta-
wionym w Pary¿u. To siê nigdy przedtem nie zdarzy³o. I to wystawionym bez starania siê o to, bez
propagandy i z otrzymywaniem normalnej tantiemy�.

60 T. B o y - ¯ e l e ñ s k i, Flirt z Melpomen¹. Wieczór pi¹ty. Warszawa 1925, s. 284.
61 W. G r u b i ñ s k i, Ksiê¿niczka ¿ydowska. Tragedia w 3 aktach. Praprem.: Warszawa, Teatr

Narodowy, 19 III 1926. Wyd.: Warszawa 1927.
62 W. G r u b i ñ s k i, Baj � baju � baj. Nowelety. Warszawa 1920. Wyd. nast.: [po roku 1926].

Zawarto�æ: Zdzi� i Luñ, Kochane nic, Z³y uczeñ. Opowiadanie naiwne, Straszny pajac Stasia, Pan
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ni³a legenda Lwy i �w. Grojosnaw 63, uznana przez Dêbickiego za �jedno z najcie-
kawszych zjawisk w naszej beletrystyce wspó³czesnej� 64. Interesuj¹cy przyk³ad
modyfikacji gatunku stanowi³y nowele dialogowe ze zbioru Cz³owiek z klarne-
tem, wyró¿nionego w 1931 roku nagrod¹ literack¹ Towarzystwa Literatów i Dzien-
nikarzy w Warszawie 65. W wypowiedziach krytycznych niejednokrotnie zwraca-
no uwagê na wybitnie intelektualn¹ naturê talentu autora, w czym upatrywano istot-
n¹ warto�æ, ale i �ród³o s³abo�ci jego nowelistyki 66. Ze wzglêdu na szczególn¹
dba³o�æ pisarza o formê niektórzy porównywali go z Gustave�em Flaubertem 67.
Inni odnajdywali w jego prozie klimat bliski pisarstwu Anatole�a France�a 68.

Obok twórczo�ci oryginalnej Grubiñski nadal uprawia³ krytykê teatraln¹ i li-
terack¹. Po przerwie spowodowanej wojenn¹ ewakuacj¹ do Rosji kontynuowa³
wspó³pracê z �Kurierem Porannym� (1919�1923) i ��wiatem� (od 1923). W la-
tach 1924�1925 publikowa³ w �Wiadomo�ciach Literackich�. Od roku 1926 by³
felietonist¹ i sprawozdawc¹ teatralnym �Kuriera Warszawskiego�. Wies³aw Woh-
nout wspomina³:

Choæ z innej ideowo parafii, czytywa³em stale �Kurier Warszawski� przede wszystkim
dla felietonów Grubiñskiego, tych majstersztyków zwiêz³o�ci nasyconej erudycj¹, ale nigdy
nie zni¿aj¹cych siê do poziomu dydaktycznej ³opatologii. Ju¿ sam tytu³ jego cotygodniowego
odcinka I tak, i nie by³ poniek¹d programem; Grubiñski nigdy niczego nie narzuca, nie ka¿e, to
znaczy nie wyg³asza kazañ, a nawet � nie wyk³ada. Uparty racjonalista, patrzy na rzeczy i zda-
rzenia, na cz³owieka i na historiê ludzk¹ dialektycznie, z wy¿yny � rzec by mo¿na � filozoficz-
nej; niczym siê nie gorszy, nikomu nie wygra¿a piê�ci¹, nikogo nie usi³uje przekrzyczeæ � i we
wszystkim widzi odrobinê �mieszno�ci 69.

Recenzje teatralne i artyku³y krytycznoliterackie, jakie Grubiñski og³asza³ na
³amach warszawskich czasopism, z³o¿y³y siê na tom W moim konfesjonale 70. We-
dle �wiadectwa Danilewicz Zieliñskiej jako krytyk Grubiñski �

Barnaba, Maciu�, panicz i piernik. Szkic do noweli, Z³odzieje. Na temat niejednoznaczno�ci czytel-
niczego adresu tego zbioru zob. mój artyku³ Wac³awa Grubiñskiego gry z odbiorc¹ (na przyk³adzie
�szkicu do noweli� �Pan Barnaba, Maciu�, panicz i piernik�). �Prace Polonistyczne� 2009.

63 W. G r u b i ñ s k i, Lwy i �w. Grojosnaw. Legenda. Warszawa [1924]. Zawarto�æ: Lwy
i �w. Grojosnaw, Obraza (pierwodruk: �Gazeta Policji Pañstwowej� 1921, nry 1�3), Odwiedziny,
Ostatnia bajka Szecherezady (pierwodruk: �Dziennik Polski� 1919, nry 121�122). Przek³ad opowia-
dania Ostatnia bajka Szecherezady � gruziñski, pióra M.  A c h a l a d z e: Sabìota Kali. W zb.: Pol-
skije rasskazy. Tbilisi 1954.

64 Z. D ê b i c k i, �Lwy i �w. Grojosnaw�. �Kurier Warszawski� 1924, nr 339.
65 W. G r u b i ñ s k i, Cz³owiek z klarnetem. Nowele. Warszawa 1927. Zawarto�æ: Cz³owiek z klar-

netem, Moja ¿ona (pierwodruk: �Kurier Warszawski� 1926, nr 1), Mê¿czyzna czterdziestoletni (pier-
wodruk: �Pamiêtnik� 1925, nr 3), Kremowe ró¿e (pierwodruk: jw., nr 2), Kociak, Ona, Naparstek,
Ogieñ, Ksiêga ¿ywota, Grzeczny ch³opczyk. Inform. o nagrodzie � �Dziennik Poznañski� 1932, nr 42
(przyp. red.).

66 Zob. E.  B r e i t e r, O nowelach Wac³awa Grubiñskiego. ��wiat� 1925, nr 3. � M.  D [¹-
b r o w s k a], Z ksi¹¿ek. �Bluszcz� 1925, nr 8.

67 Zob. np. L.  P i w i ñ s k i, Powie�æ. ¯eromski, Weyssenhoff, Grubiñski, Reymont. �Przegl¹d
Warszawski� 1925, nr 41.

68 Zob. np. J.  L o r e n t o w i c z, �Z jasnego milczenia gwiazd...� �Express Poranny� 1924,
nr 359.

69 W. Wo h n o u t, Sami nie wiecie... �Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza� (Londyn) 1972,
nr 77 (tekst przemówienia wyg³oszonego na wieczorze jubileuszowym Wac³awa Grubiñskiego
w Ognisku Polskim w Londynie).

70 W. G r u b i ñ s k i, W moim konfesjonale. Warszawa 1925. Zawarto�æ: Wyspiañski, Calde-
ron, S³owacki, Juliusz S³owacki, Don Jose Zorilla, Tadeusz Rittner, Kazimierz Tetmajer, Aleksander
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nie dorównywa³ popularno�ci¹ Boyowi � aktorzy, a zw³aszcza aktorki zabiegali jednak o jego
wzglêdy, bo uchodzi³ za sêdziego surowego i operuj¹cego du¿¹ skal¹ porównañ 71.

Istotnie, choæ pisarzowi nierzadko miano za z³e programowy subiektywizm
w ocenie dzie³a literackiego, choæ zarzucano mu przesadne upodobanie do para-
doksalnych s¹dów 72, a nawet, jak w przypadku Irzykowskiego, ganiono za �anty-
merytoryzm� 73, cieszy³ siê opini¹ krytyka sprawiedliwego.

W ocenach krytycznych Grubiñskiego s³awetne �koniunktury� nie graj¹ nigdy ¿adnej roli.
I dlatego przyjemniej jest byæ przez niego zr¹banym ni¿ przez niejednego z pomniejszych kry-
tyków pochwalonym.

� stwierdza³ Krzywoszewski 74.
Oprócz dzia³alno�ci publicystycznej Grubiñski zajmowa³ siê prac¹ wydawni-

cz¹. Przedmow¹ opatrzy³ dramat M³ody las Jana Adolfa Hertza 75. W latach 1928�
1931 redagowa³ czasopisma �Teatr i ¯ycie Wytworne� oraz �Echo Tygodnia�. Jed-
nocze�nie pozostawa³ czynny w �rodowisku literatów. W roku 1925 nale¿a³ do
za³o¿ycieli polskiego PEN-Clubu. Od roku 1931 sta³ na czele Zwi¹zku Autorów
Dramatycznych 76. Piastowa³ godno�æ wiceprezesa Towarzystwa Literatów i Dzien-
nikarzy Polskich 77 oraz wiceprezesa Miêdzynarodowej Konfederacji Autorów
Scenicznych i Kompozytorów Operowych z siedzib¹ w Pary¿u 78.

Od schy³ku lat dwudziestych twórczo�æ pisarza by³a poddawana coraz surow-
szemu os¹dowi krytyki. Grubiñskiemu zarzucano ja³owy estetyzm, wskazywano
na nik³y ³adunek my�lowy jego utworów, oskar¿ano o indyferentyzm wobec real-
nie istniej¹cych problemów 79. Nie brak³o prób zepchniêcia dorobku autora do lite-
rackiego lamusa. W 1930 roku Nowaczyñski pisa³:

hr. Fredro, Wac³aw Sieroszewski, W³odzimierz Perzyñski, K. H. Rostworowski, Stefan Krzywoszew-
ski, Zygmunt Kawecki, Adam Grzyma³a-Siedlecki, W³odzimierz Che³miñski, Stefan ¯eromski, Jerzy
Szaniawski, Bogdan Katerwa, S. I. Witkiewicz, Wac³aw Grubiñski. �Lenin�. Autoreferat, Beaumar-
chais, Szekspir, Rabindranath Tagore, Bernard Shaw, Oscar Wilde, Henri Becque, François de Cu-
rel, Anatol France, August Strindberg, Knut Hamsun, Crommelynck.

71 D a n i l e w i c z  Z i e l i ñ s k a, op. cit., s. 210.
72 Zob. np. S.  F u r m a n i k, rec.: W. Grubiñski, W moim konfesjonale. �Scena Polska� 1925,

nr 1, s. 48.
73 K. I r z y k o w s k i, Wielbiciel uroku �samej wibracji ¿ycia�. �Wiadomo�ci Literackie� 1927,

nr 7.
74 S t e f. K r z. [S. K r z y w o s z e w s k i], W konfesjonale Wac³awa Grubiñskiego. ��wiat�

1925, nr 10.
75 W. G r u b i ñ s k i, Przedmowa. W: J. A.  H e r t z, M³ody las. Sztuka w 4 aktach. Warszawa

1930. Wyd. 2: 1934.
76 Potrzebê za³o¿enia zawodowego zwi¹zku autorów dramatycznych sygnalizowa³ W.  G r u-

b i ñ s k i  ju¿ w li�cie do K. Makuszyñskiego, datowanym: Warszawa, 10 X 1913 (Muzeum Kornela
Makuszyñskiego w Zakopanem, rkps 78; w tym¿e muzeum znajduje siê te¿ inny przywo³any tu list
Grubiñskiego do Makuszyñskiego � zob. przypis 81).

77 O niedogodno�ciach zwi¹zanych ze sprawowaniem tej funkcji zob. list W.  G r u b i ñ s k i e-
g o  do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 23 VII 1959 (rkps AE/AW/LXXXVI/3).

78 Zob. G r u b i ñ s k i, Miêdzy m³otem a sierpem, s. 120.
79 Z. Wa s i l e w s k i  (Najnowsza Salome. �My�l Narodowa� 1926, nr 13. Przedruk w: Poeci

i teatr. Spostrze¿enia. Warszawa 1929) nazwa³ Grubiñskiego �ulubieñcem teatru ³akn¹cego sztuki
zrozumia³ej, pozbawionej metafizycznych zamy�leñ�. Brak �istotnej, rzetelnej tre�ci literackiej� za-
rzuca³ utworom pisarza A.  S ³ o n i m s k i  (Ruch teatralny. �Wiadomo�ci Literackie� 1926, nr 13).
�Poza dezynwoltur¹ dialektyczn¹, poza sumiennym artystostwem s³owa, poza puryzmem kompo-
zycji, kryje siê powa¿ny cz³owiek, który chce siê wykpiæ ¿yciu. Jaka� zabawa w Kozaka i Tatarzy-
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[Jest Grubiñski] przedwcze�nie jako� wyja³owionym, zaprza³ym czy zestarza³ym. Po pro-
stu pachnie starymi perfumami Messalki i przypomina �erudytów� z ery Lubowskiego i Za-
lewskiego. Przy ca³ej forsownie nadrabianej lekko�ci to ju¿ tylko ociê¿a³y remanent czy rekwi-
zyt intelektualny z �Warszawki� przedwojennej 80.

Ataki zbieg³y siê w czasie z tragicznym wydarzeniem w ¿yciu osobistym pi-
sarza. Przedwcze�nie zmar³ej ¿onie, Janinie Szymbortównie 81, po�wiêci³ on ko-
mediê obyczajow¹ Taniec 82. Recenzenci �le ocenili tê sztukê Grubiñskiego. Te-
mat utworu � �historiê dwóch podstarza³ych lowelasów, którzy za pomoc¹ wyrafi-
nowanych fortelów usi³uj¹ uwie�æ m³odziutk¹ dziewczynê� 83 � uznano za banalny
i niesmaczny.

Mimo piekielnego wykwintu teatralnego i kultury towarzyskiej Taniec nie ma nic wspól-
nego ani z towarzystwem, ani z teatrem, ani z kultur¹, ani z jej krzewieniem.

� oburza³ siê S³onimski 84.

Wszystko w tej komedii jest w stylu [...] �kraszuarki� [tj. spluwaczki � J. R.]: psycholo-
gia, obyczaje, humor. Woñ zle¿a³ej klepsydry z �Kuriera Warszawskiego�.

� ironizowa³ Boy 85. A Irzykowski zauwa¿a³:

Na pocz¹tku, w dedykacji, mówi autor, i¿ jest to komedia �o radosnym tañcu m³odo�ci
�ród niebezpieczeñstw ¿ycia�. Ale tych niebezpieczeñstw jest tutaj za ma³o lub te¿ s¹ one
z gatunku zbyt... drastycznego 86.

Byæ mo¿e, z³ym przyjêciem dramatu t³umaczyæ nale¿y zwrot ku tematyce hi-
storycznej, jaki nast¹pi³ w pisarstwie Grubiñskiego pod koniec lat trzydziestych.
Z zamy�lenia nad przesz³o�ci¹ powsta³y komedia jednoaktowa Walezy i Jagiel-
lonka 87 oraz utwory sceniczne z tomu Historia na wyrywki 88. Rangê Grubiñskie-

na. ¯ycie go za ko³nierz, a on � za aforyzm. Ono potr¹ca o tragediê, a on � o ciekawe prze¿ycie. [...]
Grubiñski [...] wybra³ sobie z szerokiej p³aszczyzny prozy pozycjê najwygodniejsz¹. Klejnoty, dro-
biazgi, spostrze¿enia i abstrakcje. Dialektyka pie�cide³ek� � stwierdza³ przy okazji publikacji Cz³o-
wieka z klarnetem E.  B r e i t e r  (Zapowied� powie�ci. �G³os Prawdy� 1928, nr 243). Za brak �za-
sadniczego stosunku do �wiata� atakowa³ Grubiñskiego H.  D r z e w i e c k i  (Z³y uczeñ Francuzów.
�Wiadomo�ci Literackie� 1928, nr 15). Na �ra¿¹c¹ dysproporcjê� miêdzy cyzelatorstwem formal-
nym a p³ycizn¹ problemow¹ utworów Grubiñskiego wskazywali S.  K o ³ a c z k o w s k i  (Uzupe³-
nienie. W: F e l d m a n, op. cit., s. 669�670) i L.  P o m i r o w s k i  (op. cit., s. 218�219).

80 N o w a c z y ñ s k i, op. cit.
81 Po �mierci ¿ony W.  G r u b i ñ s k i  pisa³ do K. Makuszyñskiego (list datowany: Warszawa,

18 X 1932, rkps 84): �M¹ci mi siê w g³owie, kochany Kornelu, ¿e mo¿liwa jest taka potworno�æ na
tym �wiecie, stworzonym przecie¿ nie przez g³upiego ma³ego cz³owieka, ale przez ogromn¹ moc
Bo¿¹, przez majestat nieogarniony, niepojêty, a jednak dopuszczaj¹cy cierpienia fizyczne i moralne.
Coraz mniej, drogi Kornelu, rozumiem nie tylko porz¹dek �wiata, ale i siebie samego, i jedyn¹ po-
ciech¹ jest mi my�l, ¿e rozum jest w gruncie rzeczy czym� niezrozumia³ym�.

82 W. G r u b i ñ s k i, Taniec. Komedia w 3 aktach. Warszawa 1934 (w³a�c. 1933). Praprem.:
Warszawa, Teatr Ma³y (Filharmonia), 29 XI 1934.

83 J. L o r e n t o w i c z, rec.: W. Grubiñski, Taniec. �Nowa Ksi¹¿ka� 1934, z. 4, s. 172.
84 a s. [A. S ³ o n i m s k i], rec.: W. Grubiñski, Taniec. �Wiadomo�ci Literackie� 1934, nr 42.
85 B o y - ¯ e l e ñ s k i, Romanse cieniów, s. 174.
86 K. I r z y k o w s k i, Dramaty ksi¹¿kowe. �Pion� 1934, nr 15.
87 W. G r u b i ñ s k i, Walezy i Jagiellonka. Komedia w 1 akcie. Powst. 1935 (nie wydana dru-

kiem ani nie wystawiona na scenie). Rêkopisu utworu nie uda³o siê odnale�æ.
88 W. G r u b i ñ s k i, Historia na wyrywki. Warszawa 1939. Utworów zawartych w tym tomie

nie wystawiono na scenie. W jego sk³ad wesz³y teksty drukowane wcze�niej: Domino Madame Du
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go prozaika potwierdzi³a z kolei powie�æ Listy pogañskie 89, stylizowana na apo-
kryf z czasów Chrystusa. Za ten w³a�nie utwór � �dzie³o napisane piêkn¹ polsz-
czyzn¹�, jak g³osi³ komunikat jury � pisarz wyró¿niony zosta³ w 1939 roku nagro-
d¹ Polskiej Akademii Literatury 90. W uroczystym przemówieniu Grubiñski dobit-
nie wyrazi³ swój pogl¹d na istotê i funkcjê pisarstwa, daj¹c tym samym odpór
ponawianym w Dwudziestoleciu zarzutom pod adresem jego twórczo�ci:

Literatura to zagadnienie jêzyka, stylu. [...] Kto nie w³ada jêzykiem w mierze odpowied-
niej, zdradza my�l, któr¹ chce wypowiedzieæ, i wyinacza uczucie, które próbuje wys³owiæ. Kto
nie jest stylist¹, tego jêzyk nie posiada charakteru, indywidualno�ci, ¿ycia, ten w³asnego cha-
rakteru, w³asnej indywidualno�ci, w³asnej wibracji ¿yciowej nie przelewa w swój jêzyk. [...]
Nie ma literatury bez jêzyka. Odejmijcie literaturze jêzyk, có¿ zostanie? Niech nikt nie utrzy-
muje, ¿e zostanie my�l utworu i uczucie autora, bo przecie¿ jedno i drugie w twórczo�ci lite-
rackiej ujawnia siê w³a�nie przez jêzyk 91.

Jesieni¹ 1939 Grubiñski, uchod�ca z Warszawy, schroni³ siê we Lwowie 92.
Nad ranem 23 I 1940 zosta³ aresztowany w mieszkaniu Ludwikostwa Starków przy
ul. Wa³owej 1 przez NKWD i osadzony w wiêzieniu zamarstynowskim 93. Po bli-
sko pó³rocznym pobycie na Zamarstynowie pisarza przewieziono do Horodni, gdzie
8 III 1941 na podstawie spreparowanego aktu oskar¿enia skazano go wyrokiem
S¹du Okrêgowego w Czernichowie na rozstrzelanie.

Barry. Sztuka w 1 akcie (�Kurier Warszawski� 1937, nr 86) oraz Lola Montez. Komedia w 3 aktach
(�Kurier Literacko-Naukowy� 1938, nry 17�26), a tak¿e publikowane po raz pierwszy: Dwaj ch³op-
cy i ludzko�æ, 13 kwietnia Alfonsa XIII. Komedia w 1 akcie, 2 obrazach, Julian Apostata. Dramat
w 1 akcie.

89 W. G r u b i ñ s k i, Listy pogañskie. Warszawa 1938. Zawarto�æ: Tyberiusz, Koroiwa, O za-
chodzie, Bajka o ptaku, Bajka o kameleonie, Nauczyciel, Dwie bajki Koroiwy, Jus i Nizocha, Rozmo-
wa z sofistami, Salome i Herodiada, Dziwne zdarzenie.

90 Zob. Nagroda za piêkn¹ polszczyznê. �Kronika Polski i �wiata� 1939, nr 27. W tym samym
roku Listy pogañskie zosta³y zg³oszone przez J. Krzy¿anowskiego tak¿e do nagrody �Wiadomo�ci
Literackich� za najwybitniejszy utwór dwulecia. Zob. �Wiadomo�ci� (Londyn) 1951, nr 17, przypis
red. � Z. Nowakowski, Grubiñski jubilatem. Jw., 1952, nr 10. Zob. te¿ list W.  G r u b i ñ s k i e g o
do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 22 III 1951 (rkps AE/AW/LXXXV/4).

91 W. G r u b i ñ s k i, Jêzyk i literatura. �Kronika Polski i �wiata� 1939, nr 27.
92 Istniej¹ liczne relacje pamiêtnikarskie dotycz¹ce lwowskiego epizodu Grubiñskiego. Jego

nazwisko pojawia siê m.in. w nastêpuj¹cych wspomnieniach: M.  B o r w i c z, Ludzie, ksi¹¿ki, spo-
ry. Pary¿ 1980, s. 20�22. � O. W a t o w a, Wszystko, 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. Warszawa 1998. Cz. 1, s. 311, 315; cz. 2, s. 139�
142. � Z. S.  S i e m a s z k o, W sowieckim osaczeniu. 1939�1943. Londyn 1991, s. 129�130. Spo-
�ród nowszych publikacji naukowych przedstawiaj¹cych ¿ycie Lwowa pod pierwsz¹ okupacj¹ ra-
dzieck¹ (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).

93 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 Juliusza Balickiego w restauracji Aronsona przy ul. Jagielloñ-
skiej. Spo�ród literatów, którzy � podobnie jak Grubiñski � nie podjêli wspó³pracy z okupantem, tej
samej nocy zatrzymani zostali m.in. Herminia Naglerowa, Teodor Parnicki, Halina Pilichowska i Ma-
rian Czuchnowski. W przypadku Grubiñskiego szczególn¹, ironiczn¹ wymowê zyskuje fakt, ¿e aresz-
towanie autora komedii o Leninie, uznanej przez w³adze ukraiñskiej SRR za antyradziecki paszkwil,
nast¹pi³o w 16 rocznicê �mierci wodza rewolucji.
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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� 94.

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 i ZSRR 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, Trietia Komandirowka i Wtoroj Punkt 95. Okoliczno�ci towarzy-
sz¹ce �amnestionowaniu� go relacjonowa³ Leopold Kielanowski:

Sz³y depesze z Anglii do Buzu³uku, aby odnale�æ Grubiñskiego. Starali siê pisarze, pro-
wadzili 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
Skalska. 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 kie-
rownictwa Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Buzu³uku z ³agru na dalekiej Pó³nocy mjr Choj-
nacki. Przywióz³ 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 [...] 96.

Zwolniony 7 III 1942, pod¹¿y³ Grubiñski do armii Andersa, by przez Kujby-
szew, Persjê (Iran), Indie, afrykañski Durban i Capetown (Kapsztad) dotrzeæ do
Szkocji i Anglii 97. W maju 1943 zamieszka³ na sta³e w Londynie 98.

94 G r u b i ñ s k i, Miêdzy m³otem a sierpem, s. 84. Pisarza oskar¿ono na podstawie kodeksu
ukraiñskiego. Autorami obci¹¿aj¹cych Grubiñskiego ekspertyz byli m.in. Putrament i Michniewicz.
Akt oskar¿enia oraz dwa wyroki skazuj¹ce uda³o siê pisarzowi wywie�æ z obozów karnych na Uralu
do Kujbyszewa, sk¹d Ambasada Polska przes³a³a je brytyjsk¹ poczt¹ dyplomatyczn¹ 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 M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 21 VII 1947 (rkps AE/AW/LXXXV/2).

95 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 zwolnie-
nie uwa¿a³ za najpilniejsze. Stalin przyj¹³ listê i obieca³, ¿e ci wiê�niowie bêd¹ zwolnieni natych-
miast. 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 naleganiach
z Londynu i z ambasady polskiej w Kujbyszewie, gdy ju¿ by³em w ostateczno�ci wycieñczony�.

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

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

98 Ostatni, po�wiadczony epistolarnie adres Grubiñskiego to: 209, Chelsea Cloisters, Sloane
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Do�wiadczenia okresu wojny przedstawi³ Grubiñski w pamiêtniku Miêdzy
m³otem a sierpem 99, 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 100, dialog Harmonia sfer 101, zbiór
szkiców O literaturze i literatach 102, powie�æ �filmow¹� Pani Sapowska, nowele
Mi³o�æ Leonarda 103 oraz Ksi¹¿ê Alonso i kardyna³ Torquemada, a tak¿e poszerzo-
n¹ wersjê Listów pogañskich 104. By³ autorem eseju wspomnieniowo-biograficzne-
go o Lorentowiczu zawartego w 2-tomowym zbiorze pt. Straty kultury polskiej
1939�1944. Przedmowami opatrzy³ powie�ci Wiê�niowie nocy Andrzeja Romañ-
skiego i Gringa Janiny Surynowej-Wyczó³kowskiej 105.

Rozmiarami imponuje natomiast � szacowana na oko³o 4600 kart (!) � rêkopi-
�mienna spu�cizna literacka Grubiñskiego, znajduj¹ca siê w zbiorach Biblioteki
Polskiej w Londynie 106. W�ród czystopisów i brulionów ró¿nych � dawnych i now-

Avenue, London, SW3 3DS. Zob. jego list do redaktora londyñskich �Wiadomo�ci�, M. Chmielow-
ca, datowany: Londyn, 19 III 1973 (rkps AE/AW/LXXXVI/8).

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

100 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, datowany: Londyn, 16 IX 1945 (rkps AE/AW/LXXXV/1).

101 W. G r u b i ñ s k i, Harmonia sfer. �Wiadomo�ci� (Londyn) 1947, nr 50.
102 W. G r u b i ñ s k i, O literaturze i literatach. Londyn 1948. Zawarto�æ: Adolf Nowaczyñski,

Boles³aw Gorczyñski, Stefan Kiedrzyñski, Dwunastu, Stefan Jaracz, Ludwik Solski, Jan Lorentowicz,
O Karolu Irzykowskim, Karol Tichy, Paul Valéry, Boles³aw Prus, �Zbójcy� Schillera, W Rzeczpo-
spolitej Literackiej, O, bright planet!, Element �Z� w literaturze, Kaczki w Hyde Parku, Polscy �pa-
nowie� Dostojewskiego, Literatura proletariacka, À propos Voltaire�a, Polskie profile piórem Vol-
taire�a, O �Germanach� Tacyta, O polityce, Polityka i szczê�cie, Dwa nastêpne wynalazki, Jestem
innego zdania.

103 W. G r u b i ñ s k i: Pani Sapowska. Powie�æ. Londyn 1953; Mi³o�æ Leonarda. (Nowela).
�¯ycie� (Londyn) 1953, nr 51/52. Okoliczno�ci przekazania tego drugiego utworu do druku o�wietla
list W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 28 V 1953 (rkps AE/AW/
LXXXV/5): �W ostatnich dniach spotka³a mnie nie byle jaka rado�æ. Mój syn, znalaz³szy w Warsza-
wie 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 wydaje) za moj¹ najlepsz¹�.

104 W. G r u b i ñ s k i: Ksi¹¿ê Alonso i kardyna³ Torquemada. Strzêp hiszpañskiego pamiêtnika.
�Wiadomo�ci� (Londyn) 1959, nr 29/30; Listy pogañskie. Londyn 1963. Wydanie przedwojenne
zawiera³o 11 �listów�, które w edycji londyñskiej zosta³y uzupe³nione o dalsze 8: Otton i Magdale-
na, Adam i Ewa, Pi³at i stworzenie �wiata, Po pijanemu, Niewidzialny stwórca i widzialne stworze-
nie, Sokrates i Fryne, Kap³an i prokurator, Burza. Czê�æ �listów� z nowej edycji mia³a pierwodruki
w londyñskich �Wiadomo�ciach�: Adam i Ewa � w 1957 (nr 26, s. 2), Pi³at i stworzenie �wiata �
w 1959 (nr 9, s. 3), Po pijanemu � w 1961 (nr 37, s. 3), Niewidzialny stwórca i widzialne stworze-
nie � w 1961 (nr 42, s. 2), Sokrates i Fryne � w 1962 (nr 46, s. 2). Kolejne etapy pracy nad posze-
rzon¹ wersj¹ utworu dokumentuj¹ listy W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowane:
Londyn, 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 (rkpsy 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).

105 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.

106 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.
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szych � prac oraz notatek do niezidentyfikowanych utworów kryj¹ siê emigracyj-
ne dramaty pisarza: Mira i Katia, Flirt 107, nowele: Fantastyczna przygoda Bibeli,
Fux i Bibela, 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 108. Cennych informacji na temat
emigracyjnych zatrudnieñ pisarskich Grubiñskiego dostarcza równie¿ jego kore-
spondencja z redaktorem londyñskich �Wiadomo�ci�. Ze wzmianek rozsianych
w listach do Mieczys³awa Grydzewskiego wynika, ¿e w omawianym okresie ich
autora absorbowa³y �osobliwo�ci obecnego czasu historycznego� na równi ze sfe-
r¹ wydarzeñ minionych, w których poszukiwa³ on odniesieñ do wspó³czesno�ci,
zgodnie z wyra¿anym wielokrotnie � w rozmaitych sformu³owaniach � quasi-he-
raklitejskim prze�wiadczeniem, i¿ �rzeka ¿ycia jest sta³¹ tera�niejszo�ci¹, choæ jej
wody nie stoj¹ w miejscu� 109. Do nigdy nie urzeczywistnionych planów literac-
kich Grubiñskiego wypada zaliczyæ projekty: utworu przedstawiaj¹cego rozmowê
skazanych w procesie norymberskim, komedii Pawe³ I i Stanis³aw August, noweli
osnutej wokó³ wydarzeñ zwi¹zanych z rzekomym wykryciem (4 XI 1952) spisku
lekarzy ¿ydowskich na Kremlu, sztuki Neron siê budzi, powie�ci o Warszawie
pod okupacj¹ hitlerowsk¹, wzorowanego na Platonie dialogu �o Atenach naza-
jutrz po straceniu Sokratesa�, �miniaturowej powiastki o papie¿u i Chrystusie� 110.
Korespondencja z Grydzewskim stanowi zarazem sugestywne �wiadectwo kon-
fliktowego wspó³wystêpowania literackiej weny, objawiaj¹cej siê w bogactwie
pomys³ów artystycznych, oraz obezw³adniaj¹cych warunków bytu londyñskie-
go emigranta � zatroskanego o los najbli¿szych, którzy pozostali w kraju, tra-
pionego dolegliwo�ciami zwi¹zanymi z wiekiem i chorob¹, nêkanego przez �k³o-
poty finansowe w najmizerniejszej skali� 111. W jednym z listów Grubiñski wy-
znawa³:

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 112.

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

107 Do nurtu anti-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).

108 Tego, ¿e ambicj¹ Grubiñskiego by³o zaistnienie na europejskim rynku czytelniczym, dowo-
dz¹ publikacje jego utworów w obcojêzycznych antologiach i tomach zbiorowych: Polish Short Sto-
ries. By J.  We y s s e n h o f f  [and others]. London 1943. � Polskaja nowiela. Ried. W. E. Arcimo-
wicz, S. Krzy¿anowski. Moskwa 1949.

109 Listy W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowane: Londyn, 22 XI 1947 i 2 VIII
1959 (rkpsy AE/AW/LXXXV/2 i AE/AW/LXXXVI/3).

110 Zob. listy W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowane: Londyn, 3 II 1947,
29 VII 1954, 21 VI 1955 i 23 XI 1961 (rkpsy 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.

111 List W. G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 21 VI 1955 (rkps
AE/AW/LXXXV/7).

112 Ibidem.
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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 113.

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 114.

Z rozmaitych przyczyn nie doczeka³y siê realizacji tak¿e liczne projekty edy-
torskie autora. Powodem jego wielkiego zmartwienia by³o spalenie siê w British
Museum miêdzywojennych roczników �Kuriera Warszawskiego� z felietonami pod
zbiorczym tytu³em I tak, i nie, z których pisarz zamierza³ � jak wyznawa³ � �zro-
biæ kilka tomów� 115. Niepowodzeniem zakoñczy³y siê jego starania 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 Lechonia 116.
Nie uda³o siê Grubiñskiemu zainteresowaæ wydawców uk³adanym �ku rozja�nie-
niu naszego lechistañskiego stanu rzeczy� 117 tomem szkiców krytycznych, w któ-
rym mia³y siê znale�æ m.in. teksty drukowane na ³amach �Wiadomo�ci�. Opiesza-
³o�æ t³umaczki uniemo¿liwi³a w³¹czenie opowiadania Baal do przygotowywanej
przez Edmunda Ordona antologii noweli polskiej 118. Trudno�ci natury materialnej
zmusi³y oficynê Boles³awa �widerskiego do wycofania siê z propozycji wydania
obszernego � obliczonego na 700 stronic � tomu zawieraj¹cego wszystkie utwory
sceniczne Grubiñskiego 119. Z kolei brak pozwolenia na wgl¹d do roczników cza-
sopism z Dwudziestolecia miêdzywojennego okaza³ siê g³ówn¹ przeszkod¹ w fi-
nalizacji zainicjowanego przez Juliusza Sakowskiego projektu wydania tomu no-
wel pisarza, które przed wojn¹ nie zd¹¿y³y ukazaæ siê w edycjach ksi¹¿kowych 120.

Fiasko planów zwi¹zanych z w³asn¹ twórczo�ci¹ po czê�ci rekompensowa³
zapewne Grubiñskiemu czynny udzia³ w ¿yciu kulturalnym, spo³ecznym i poli-
tycznym emigracji. W roku 1945 nale¿a³ on do wspó³za³o¿ycieli, a nastêpnie do

113 List W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 23 IV 1959 (rkps
AE/AW/LXXXVI/3).

114 List W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 15 III 1960 (rkps
AE/AW/LXXXVI/3).

115 List W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 5 III 1951 (rkps
AE/AW/LXXXV/4).

116 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.

117 List W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 30 VI 1955 (rkps
AE/AW/LXXXV/7).

118 Zob. list W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 22 V 1957 (rkps
AE/AW/LXXXVI/1).

119 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, datowany: Londyn, 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 wydaw-
nictwie B. �widerskiego).

120 Zob. Kulisy twórczo�ci, s. 78�79 (list W.  G r u b i ñ s k i e g o, datowany: Londyn, 18 III
1970).
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121 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.

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

123 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. Wybór M.  D a n i l e w i c z o -
w a. Londyn 1946. Materia³y do dzia³alno�ci Grubiñskiego w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich (Po-
lish Writers Association) znajduj¹ siê w Bibliotece Polskiej w Londynie (rkps BPL 01331/4).

124 D a n i l e w i c z  Z i e l i ñ s k a, Przypomnienie Wac³awa Grubiñskiego, s. 212.
125 Wspomnienia i wspominki. Londyn 1945. � Szósta kolumna. Londyn 1946. � Balast ser-

deczny. Londyn 1946. Na temat przedsiêwziêæ wydawniczych Grydzewskiego w latach drugiej woj-
ny �wiatowej zob. J.  S t r a d e c k i, O �Wiadomo�ciach� londyñskich. W zb.: Literatura �le obec-
na. Rekonesans. Materia³y z konferencji naukowej Instytutu Badañ Literackich PAN 27 X � 30 X
1981. Londyn 1984.

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

127 O pracy Grubiñskiego jako korektora zob. E.  G o l l, Chlew doskona³y. �Wiadomo�ci� (Lon-
dyn) 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 do J. Sakowskie-
go � od roku 1959 dyrektora �Dziennika� � datowany: Londyn, 5 II 1961〉) wynika, ¿e zerwanie jego
wspó³pracy z �Dziennikiem� mia³o pod³o¿e polityczne. O�wiadcza on tam: �Oczywi�cie, ¿e z wiel-
k¹ przyjemno�ci¹ bym kolegowa³ z Panem w pi�mie wydawanym przez Pana. Na razie jednak nie
mogê siê uwa¿aæ za wspó³pracownika »Dziennika Polskiego«. Trudno mi byæ jednocze�nie legalist¹
i antylegalist¹. Jestem legalist¹. 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 admini-
stracji »Dziennika«, gdzie kluczow¹ osob¹ jest bojowy wróg Konstytucji�. Za �bojowego wroga
Konstytucji� Grubiñski uwa¿a³ gen. Andersa, który w sierpniu 1954 wypowiedzia³ pos³uszeñstwo

zarz¹du Zwi¹zku Pisarzy Polskich na Obczy�nie 121. Wedle �wiadectwa Stefana
Lege¿yñskiego �mimo wielokrotnych propozycji nie przyj¹³, w swej skromno�ci,
stanowiska prezesa Pisarzy [...]� 122. Aktywnie uczestniczy³ natomiast w przedsiê-
wziêciach wy³onionej ze Zwi¹zku placówki wydawniczej o nazwie Stowarzysze-
nie Pisarzy Polskich: wspó³redagowa³ zbiór Literatura a polityka, pomaga³ przy
wyborze tekstów i wstêpem poprzedzi³ Nowele warszawskie Boles³awa Prusa 123.
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 124.

W latach 1945�1946, bezpo�rednio poprzedzaj¹cych reaktywowanie tygodni-
ka literackiego �Wiadomo�ci�, og³asza³ Grubiñski felietony w ukazuj¹cych siê
w Londynie zbiorowych tomikach: Wspomnienia i wspominki, Szósta kolumna i Ba-
last serdeczny, wchodz¹cych w sk³ad zainicjowanych przez Grydzewskiego dwu
serii osobnych ksi¹¿ek 125. Od roku 1946 regularnie publikowa³ w �Wiadomo�ciach�
�bezprzymiotnikowych�, jednym z najwa¿niejszych polskich czasopism emigra-
cyjnych ukazuj¹cych siê w Londynie. By³ wspó³autorem zbiorowych wydawnictw
pami¹tkowych: XXX-lecie �Wiadomo�ci� i Pamiêci Jana Lechonia 126. Ponadto
wspó³pracowa³ z wychodz¹cymi na obczy�nie pismami, takimi jak: �¯ycie�,
�Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza� (tak¿e jako korektor 127), �Pod �wiat³o�,
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prezydentowi Zaleskiemu, wi¹¿¹c siê � jako cz³onek Rady Trzech � z konkurencyjnym wobec Zam-
ku o�rodkiem politycznym. Od roku 1959 gen. Anders przewodniczy³ zarz¹dowi fundacji wydaj¹cej
�Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza�.

128 Na nie odnotowany przez kompendia bibliograficzne fakt wspó³pracy pisarza z �Przegl¹-
dem Polskim� zwróci³a uwagê B.  C z a r n e c k a  w pracy �Przegl¹d Polski� i jego felietonista kul-
turalny (w zb.: ¯ycie literackie drugiej emigracji niepodleg³o�ciowej, s. 119). Wed³ug ustaleñ autor-
ki, artyku³y Grubiñskiego ukazywa³y siê (wymiennie z felietonami J. Pietrkiewicza) w rubryce kul-
turalnej pisma. Ponadto �Przegl¹d Polski� przedrukowywa³ w odcinkach (opatrzonych zbiorczym
tytu³em: W celi �mierci) pamiêtnik ³agrowy Miêdzy m³otem a sierpem.

129 Rozstrzygniêcie plebiscytu czytelników �Wiadomo�ci� zatytu³owanego: Kogo wybraliby-
�my do z³o¿onej z 15 pisarzy emigracyjnych akademii literatury polskiej, gdyby taka akademia po-
wsta³a? �Wiadomo�ci� (Londyn) 1959, nr 41. Og³oszenie tej ankiety � jw., 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).

130 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.

131 O powo³aniu do ¿ycia i celach Skarbu Narodowego zob. np. R o s z k o w s k i, op. cit., s. 197.
Materia³y do dzia³alno�ci Grubiñskiego w G³ównej Komisji Skarbu Narodowego RP znajduj¹ siê
w Bibliotece Polskiej w Londynie (rkps BPL 01331/2).

132 AW T, �p. Wac³aw Grubiñski. �Rzeczpospolita Polska� (Londyn) 1973, nr 6, s. 4.
133 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.
134 Zob. K l i m a s z e w s k i, N o w a k o w s k a, W y s k i e l, op. cit., s. 117. � Wspó³cze�ni

polscy pisarze i badacze literatury, loc. cit. � �Rzeczpospolita Polska� (Londyn) 1973, nr 6, s. 4
(nekrolog). �ród³a nie podaj¹ dat.

�Przegl¹d Polski� 128 i �Ostatnie Wiadomo�ci�. W roku 1959 zosta³ wybrany do
tzw. Akademii Grydzewskiego, której zadaniem by³o przyznawanie dorocznych na-
gród za najwybitniejsz¹ ksi¹¿kê pisarza polskiego wydan¹ na emigracji, zaj¹wszy
w plebiscycie czytelników �Wiadomo�ci� wysokie dziewi¹te miejsce (z sum¹ 1968
g³osów), po Oskarze Haleckim (2036), a przed Czes³awem Mi³oszem (1866) 129.

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
�zamkowego� i prezydenta Augusta Zaleskiego, czemu w zdecydowany sposób
da³ wyraz m.in. jako wspó³autor broszury politycznej G³os prawdy o usi³owa-
niach usuniêcia roz³amu polskiej emigracji politycznej 130. Przez wiele lat pe³ni³
funkcjê prezesa G³ównej Komisji Skarbu Narodowego RP. By³ cz³onkiem G³ów-
nej Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego RP 131. Jeden z emigracyjnych przy-
jació³ 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,
której zreszt¹ ¿ycie zawdziêczam, to � pomimo ró¿nych przekonañ i zapatrywañ � tylko w jej
ramach mo¿na i trzeba pracowaæ� 132.

W roku 1957 za³o¿y³ (wraz z Ksawerym Glink¹) i przez d³u¿szy czas redago-
wa³ dwutygodnik �Rzeczpospolita Polska�, oficjalne wydawnictwo o�rodka pre-
zydenckiego 133. W uznaniu zas³ug rz¹d emigracyjny dwukrotnie odznaczy³ twór-
cê Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski 134.
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135 D a n i l e w i c z  Z i e l i ñ s k a, Przypomnienie Wac³awa Grubiñskiego, s. 213.
136 Z okazji 5-lecia swojego istnienia Polskie Oddzia³y Wartownicze przy Armii Amerykañ-

skiej w Europie, stacjonuj¹ce w Niemczech i we Francji, ufundowa³y nagrody literackie, które �
w porozumieniu ze Zwi¹zkiem Pisarzy Polskich na Obczy�nie � przyzna³y czterem autorom emigra-
cyjnym. Jury obradowa³o w sk³adzie: Stanis³aw Stroñski (przewodnicz¹cy), Antoni Bogus³awski,
Tymon Terlecki, Juliusz Filipkowski i Ludwik Bojczuk. W gronie wyró¿nionych, obok Grubiñskie-
go, znale�li siê: Pawe³ Hostowiec (Jerzy Stempowski) � nagroda za ca³okszta³t twórczo�ci; Kazi-
mierz 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 Instytucie Historycznym im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Londynie. Zob. in-
formacje o ustanowieniu nagrody: �¯ycie� (Londyn) 1950, nry 29, 41; �Wiadomo�ci� (Londyn)
1950, nr 42; oraz komunikaty o przyznaniu nagrody: �Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza� (Lon-
dyn) 1950, nr 273; �Wiadomo�ci� (Londyn) 1950, nr 48.

137 Te r l e c k i, op. cit.
138 Zob. komunikaty o przyznaniu nagrody: �Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza� (Londyn)

1965, nr 1; �Wiadomo�ci� (Londyn) 1965, nr 4. W li�cie do J. Sakowskiego, datowanym: Londyn,
7 I 1965 (Kulisy twórczo�ci, s. 71), laureat pisa³: �Mieæ osiemdziesi¹t lat, czyli m³odo�æ, i teatraln¹
nagrodê »Dziennika«, czyli bogactwo w gotówce, czegó¿ 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 Pol-
sce. Dlatego nagroda, któr¹ otrzymujê dziêki Drogiemu Panu w asy�cie Wohnouta, Baliñskiego i Kier-
snowskiego, jest znamiennym podkre�leniem tej naturalnej 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 prawdopodobnie 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 otrzymujê z ró¿nych stron �wiata. Wyznam Panu szcze-
rze, ¿e nagroda ta zmusi³a mnie do obejrzenia siê za siebie, choæ pogr¹¿ony jestem zawsze w nie-
ustaj¹cej tera�niejszo�ci (w znaczeniu pozaczasowo�ci). Tak, Panie Juliuszu. Choæ to mo¿e nie wy-
pada, zamy�li³em siê o sobie�.

139 W sk³ad komisji decyduj¹cej o przyznaniu nagród weszli: Jan Fryling, Aleksander Janta,
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; �Wiadomo�ci� (Londyn)
1970, nr 9; �Zwi¹zkowiec� (Toronto) 1970, nr 6. W.  G r u b i ñ s k i  w li�cie do J. Sakowskiego,
datowanym: Londyn, 2 I 1970 (Kulisy twórczo�ci, s. 77), dziêkowa³ w takich s³owach: �Kilka dni
temu otrzyma³em list od pani Jurzykowskiej, która � jako prezes � zechcia³a mnie zawiadomiæ
o przyznaniu mi nagrody literackiej jej mê¿a. Mi³o mi, ¿e ³askawy g³os Pañski sprzed kilku mie-
siêcy przyczyni³ siê tak skutecznie do zainteresowania moj¹ osob¹ cz³onków jury na drugiej pó³kuli.
Podobno jurorowie wypowiedzieli siê na moj¹ korzy�æ jednomy�lnie, co jest dodatkow¹ dla mnie
przyjemno�ci¹�.

�By³ seniorem pisarzy na obczy�nie, ceniony i lubiany� � wspomina ostatnie
lata ¿ycia autora Danilewicz Zieliñska 135. W roku 1950 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� 136. 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 137.

W roku 1965 zosta³ Grubiñski uhonorowany nagrod¹ teatraln¹ �Dziennika
Polskiego i Dziennika ¯o³nierza� 138, w roku 1970 za� � presti¿ow¹ nagrod¹ Fun-
dacji im. Alfreda Jurzykowskiego w dziedzinie literatury 139.
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140 J. S a k o w s k i, sprawozdanie z uroczysto�ci jubileuszowych. �Dziennik Polski i Dziennik
¯o³nierza� (Londyn) 1952, nr 29. Zob. te¿ inne sprawozdania w londyñskich pismach: �Orze³ Bia³y�
1952, nr 7 � podpisane: (n) [J. O s t r o w s k i]; �Wiadomo�ci� 1952, nr 8; �¯ycie� 1952, nr 7. Po-
nadto: przemówienie Z.  N o w a k o w s k i e g o  pt. Grubiñski jubilatem w �Wiadomo�ciach� (1952,
nr 10) i wywiad A.  B o g u s ³ a w s k i e g o  z autorem w �¯yciu Teatru� (1952, nr 1). Zorganizowa-
nie jubileuszu wymaga³o od pomys³odawców przezwyciê¿enia niejakich oporów ze strony jubilata.
Swój niechêtny stosunek do projektu obchodów wyrazi³ on w li�cie do M. Grydzewskiego, datowa-
nym: Londyn, 9 XI 1951 (rkps AE/AW/LXXXV/4): �S³ysza³ Pan zapewne, ¿e zarz¹d Zwi¹zku Litera-
tów ma zamiar urz¹dziæ mój wieczór jubileuszowy. Ale ja siê nie nadajê na postaæ tak nudnego przed-
stawienia. Jubileuszu »obchodziæ« nie bêdê. Piêædziesi¹t lat pisania mo¿e byæ dobrym pretekstem do
wspólnego (tj. w ma³ym gronie przyjació³) wypicia butelki wina (bez przemówieñ!), niestety, nie staæ
mnie na urz¹dzenie takiego �niadania, wiêc z pretekstu nie skorzystam. Koledzy mi to wybacz¹�.

141 Zob. sprawozdanie z uroczysto�ci jubileuszowych pióra S. K o s s o w s k i e j  w londyñskim
�Tygodniu Polskim� (1964, nr 48).

142 Zob. sprawozdania z uroczysto�ci jubileuszowych zamieszczone w londyñskich pismach:
S.  L e g e ¿ y ñ s k i e g o  w �Dzienniku Polskim i Dzienniku ¯o³nierza� (1972, nr 72), J.  O s t r o w-
s k i e g o  w �Orle Bia³ym� (1972, nr 94) oraz w �Dzienniku Polskim i Dzienniku ¯o³nierza� (1972,
nr 70), prócz tego w �Wiadomo�ciach� (1972, nr 17; tu tak¿e o 50-leciu prapremiery sztuki Lenin
w Warszawie) i w paryskiej �Kulturze� (1972, nr 5). Zob. te¿ przemówienie W.  Wo h n o u t a  pt.
Sami nie wiecie...

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
Polskim w Londynie wieczór jubileuszowy z okazji 50-lecia pracy twórczej Gru-
biñskiego. Licznie zebranej publiczno�ci zaprezentowano fragmenty przedwojen-
nych utworów dramatycznych i dzie³ prozatorskich autora, którego sylwetkê pi-
sarsk¹ scharakteryzowali Stanis³aw Stroñski, Antoni Bogus³awski i Zygmunt No-
wakowski.

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 140. W roku 1964 �wiêtowano w Ognisku 80-lecie urodzin
Grubiñskiego 141, 20 III 1972 obchodzono za� uroczy�cie 90-lecie urodzin pisarza,
które zbieg³o siê w czasie z 50 rocznic¹ warszawskiej prapremiery komedii o Le-
ninie. Na ten podwójnie jubileuszowy wieczór z³o¿y³y siê udramatyzowane frag-
menty wspomnieñ Miêdzy m³otem a sierpem oraz Lenin w interpretacji zespo³u ak-
torów scen emigracyjnych pod kierownictwem artystycznym Kielanowskiego, prze-
mówienia jubilata i o jubilacie. Ogromne zainteresowanie publiczno�ci sztuk¹
i autorem sk³oni³o organizatorów do dwukrotnego powtórzenia przedsiêwziêcia 142.

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

Po przekroczeniu osiemdziesi¹tki widocznie opada³ z si³, powoli traci³ wzrok i s³uch. Prze-
chodzi³ szereg drobnych operacji hamuj¹cych rozwój raka. Zachowywa³ jednak do ostatnich
czasów �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
odwiedzaj¹cych o danie mu takiej dawki �rodków nasennych, aby móg³ siê ju¿ nie obudziæ.
[...] Gdy odwieziono go z domu do szpitala, by³ jeszcze zupe³nie przytomny. [...] Wyjecha³em
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143 A l f  Ta r c z y ñ s k i, op. cit.
144 Zob. notatki o zgonie Grubiñskiego opublikowane w paryskiej �Kulturze� (1973, nr 7,

s. 232) i w �Tygodniku Powszechnym� (1973, nr 31) oraz nekrologi w londyñskich pismach:
�Dziennik Polski i Dziennik ̄ o³nierza� (1973, nr 140), �Rzeczpospolita Polska� (1973, nr 6) i �Wia-
domo�ci� (1973, nr 26), a tak¿e tekst przemówienia wyg³oszonego na pogrzebie: K.  S o w i ñ-
s k i, Po¿egnanie Wac³awa Grubiñskiego. �Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza� (Londyn) 1973,
nr 158.

145 J. S a k o w s k i, Asy i damy. Portrety z pamiêci. Pary¿ [1962], s. 116. Przedruk: �Wiado-
mo�ci� (Londyn) 1973, nr 32.

146 K i e l a n o w s k i, op. cit.
147 R a d z y m i ñ s k a, op. cit., s. 181.
148 List W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 18 III 1951 (rkps

AE/AW/LXXXV/4).

na parê tygodni poza Londyn [...]. Grubiñski by³ przeniesiony do innego szpitala, ale tam
go ju¿ nie odwiedzi³em nie tylko z powodu mojej choroby, ale i dlatego ¿e, jak mi mówiono,
by³ ju¿ nieprzytomny 143.

Zmar³ 8 VI 1973 w St. Mary Abbots Hospital w Londynie. Nabo¿eñstwo ¿a-
³obne zosta³o odprawione 15 VI w ko�ciele �w. Andrzeja Boboli w Londynie, po
czym nast¹pi³o spopielenie w krematorium Mortlake. W ceremonii pogrzebowej
uczestniczyli prezydent RP na wychod�stwie, Stanis³aw Ostrowski, cz³onkowie
rz¹du, przedstawiciele organizacji emigracyjnych, polscy arty�ci teatru i pisarze,
grono przyjació³ oraz � przyby³y z kraju � syn zmar³ego, Jacek. Nad trumn¹ prze-
mawia³ Kazimierz Sowiñski, ówczesny prezes Zwi¹zku Pisarzy Polskich na Ob-
czy�nie 144.

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

� tak ju¿ wiele lat wcze�niej scharakteryzowa³ osobowo�æ twórcz¹ pisarza Sa-
kowski 145.

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 146.

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 niejeden raz pociech¹, pogod¹, u�miechem.

� ¿egna³a �starego mistrza s³owa� Radzymiñska 147 .
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 148. A znacznie pó�niej, w li�cie do Sakowskiego, z nie
mniejsz¹ doz¹ goryczy stwierdza³:
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149 Kulisy twórczo�ci, s. 72 (list datowany: Londyn, 7 I 1965).
150 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. 21 X

1956 Zwi¹zek Pisarzy Polskich na Obczy�nie podj¹³ kolejn¹ uchwa³ê zakazuj¹c¹ publikowania w Pol-
sce. Kluczowy jej fragment brzmia³: �Dopóki Kraj nasz pozostaje w politycznej niewoli i pod rosyj-
sk¹ przemoc¹, pisarze polscy na obczy�nie, zgodnie ze sw¹ uchwa³¹ z 1947 r., winni nadal powstrzy-
mywaæ siê od wszelkiej wspó³pracy z instytucjami kontrolowanymi przez w³adze totalistyczne. Za-
sada 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 jak¹ odrzuca³ on otrzy-
mywane z Polski propozycje wystawienia b¹d� wydania jego utworów, dowodz¹, ¿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 no-
wel autora. Zob. listy W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowane: Londyn, 27 IX
i 19 XII 1957 oraz 28 II 1958 (rkpsy AE/AW/LXXXVI/1, AE/AW/LXXXVI/2).

151 W. G r u b i ñ s k i, Lwy i �w. Grojosnaw. �S³owo Powszechne� 1957, nry 250, 262, 268,
280, 286. Informacja o braku autoryzacji � w londyñskich �Wiadomo�ciach� (1957, nr 48, s. 6).
Zob. te¿ listy W. G r u b i ñ s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowane: Londyn, 4 XI i 19 XII 1957
(rkps AE/AW/LXXXVI/1).

152 Kulisy twórczo�ci, s. 75 (list datowany: Londyn, 16 I 1965).
153 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� (Londyn) 1969, nr 10. Zob. te¿ list W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Chmielowca, datowany:
Londyn, 26 XII 1968 (rkps AE/AW/LXXXV/7).

154 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. Pos³owie H.  B e r e z a. Warszawa

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
zakazanym przez rz¹d komunistyczny, czyli rozstrzelanym cichymi kulomiotami Bieruta.
Rosja 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
t³umaczê �pupet government�) potêpi³a [...] wszystkie moje komedie, nawet Niewinn¹ grzesz-
nicê, Lampê Aladyna i Taniec. Lokaj zawsze jest za¿artszym arystokrat¹ ni¿ jego pan hrabia 149.

Nieobecno�æ Grubiñskiego w �wiadomo�ci krajowego odbiorcy by³a rezulta-
tem polityki �kulturalnej� w Polsce doby stalinizmu, ale i konsekwencj¹ w³asnych
wyborów ideowych autora, który 14 VI 1947 nale¿a³ do grona 40 sygnatariuszy
uchwa³y Zwi¹zku Pisarzy Polskich na Obczy�nie, zalecaj¹cej �nieog³aszanie w pi-
smach i wydawnictwach kierowanych bezpo�rednio przez w³adze narzucone utwo-
rów swoich, dawnych i nowych� 150. Po prze³omie pa�dziernikowym wolê twórcy
nie zawsze respektowano, o czym �wiadczy spora liczba nieautoryzowanych prze-
druków. W roku 1957 na ³amach warszawskiego �S³owa Powszechnego� og³o-
szono w odcinkach miêdzywojenn¹ legendê Lwy i �w. Grojosnaw 151. �I to nawet
z ostro¿nie pochlebn¹ notatk¹ o autorze� � akcentowa³ Grubiñski. �Zaznaczono
w tej notatce, ¿e �ciga mnie zawi�æ kolegów, unikaj¹cych jakoby pisania o mnie,
a to przez to, ¿e publiczno�æ chêtnie mnie czyta� 152. W roku 1968 Teatr Polskiego
Radia nada³ s³uchowisko S³awienie pró¿niactwa 153, oparte na motywach jednej
z wczesnych sztuk Grubiñskiego, w 1969 roku ukaza³ siê za� antologiczny tom
opowiadañ Po prostu mi³o�æ, do którego wesz³a m.in. przedwojenna nowela pisa-
rza � Moja ¿ona 154. W tym samym roku wydano tom 4 obszernej edycji pt. Ksiêgi
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1969. Przek³ad niemiecki: Hamburg 1972. Informacja o braku autoryzacji w: Kulisy twórczo�ci, s. 78�
79 (list datowany: Londyn, 18 III 1970).

155 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. Przypi-
sy 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).

156 List W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Chmielowca, datowany: Londyn, 25 VIII 1970 (rkps
AE/AW/LXXXVI/8).

157 Zob. J.  K r z y ¿ a n o w s k i, Neoromantyzm polski 1890�1918. Warszawa 1971, s. 211�
214. � J. K w i a t k o w s k i, Literatura Dwudziestolecia. Warszawa 1990, s. 348�349, 353, 357. �
M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Literatura M³odej Polski. Warszawa 1992, s. 158. � J.  � w i ê c h,
Literatura polska w latach II Wojny �wiatowej. Warszawa 2002, s. 44, 455, 512.

158 Zob. M.  C z a n e r l e, Dworek, salon, dancing. �Dialog� 1969, nr 5. Przedruk w: Wycieczki
w Dwudziestolecie. O dramacie miêdzywojennym. Warszawa 1970. � S.  M a r c z a k - O b o r s k i:
Teatr w Polsce 1918�1939. Warszawa 1984, s. 34; Teatr polski w latach 1918�1965. Teatry drama-
tyczne. Warszawa 1985, s. 105�106. � M.  R a w i ñ s k i: Miêdzy misterium a fars¹. Polska drama-
turgia miêdzywojenna w kontek�cie europejskim. Lublin 1986, s. 250�251; Dramaturgia polska 1918�
1939. Warszawa 1993, s. 331�332, 342�344, 346, 352�353. � E u s t a c h i e w i c z, op. cit., s. 156�
159, 416�417. � J.  K e l e r a, Panorama dramatu. Wroc³aw 1989, s. 30�31. � A. K r a j e w s k a,
Komedia polska XX-lecia miêdzywojennego. Wroc³aw 1989, s. 101�129. � R a t a j c z a k o w a, op.
cit., s. 49�50.

159 J.  G o d l e w s k a, Grubiñski, czyli ¿ycie wytworne. �Dialog� 1982, nr 7.
160 D a n i l e w i c z  Z i e l i ñ s k a, Przypomnienie Wac³awa Grubiñskiego.
161 C z a n e r l e, op. cit., s. 124.
162 K e l e r a, op. cit., s. 30.
163 M a r c z a k - O b o r s k i, Teatr polski w latach 1918�1965, s. 105.
164 G o d l e w s k a, op. cit., s. 130.

humoru polskiego, w którym znalaz³o siê jego m³odzieñcze opowiadanie � Schadz-
ka 155. W li�cie do Micha³a Chmielowca stwierdza³ Grubiñski:

¯elazna kurtyna przemilczania mojej gro�nej osoby w Polsce ma jednak szpary i miejsca
przes¹czalne. [...] Mój g³os wolny przes¹czy³ siê z przesz³o�ci w tera�niejszo�æ mimo arcy-
g³upiej cenzury arcyg³upio nie odró¿niaj¹cej ¿ywego ¿ycia od martwego krochmalu politycz-
nego 156.

W powojennej nauce o literaturze milczenie wokó³ Grubiñskiego zosta³o prze-
rwane dopiero pod koniec lat sze�ædziesi¹tych, ale o odnowieniu zainteresowania
badaczy popularnym niegdy� autorem trudno chyba i dzi� mówiæ. Jego utwory
doczeka³y siê wzmianek lub skrótowych omówieñ w syntezach literatury M³odej
Polski, Dwudziestolecia i lat drugiej wojny �wiatowej 157, jak równie¿ w monogra-
fiach dramatu i teatru tych epok 158 . W latach osiemdziesi¹tych osobn¹ pracê pi-
sarstwu Grubiñskiego po�wiêci³a Joanna Godlewska, która w krótkim artykule
przedstawi³a dzia³alno�æ artystyczn¹ autora z okresu modernizmu i miêdzywoj-
nia 159. Z lat dziewiêædziesi¹tych pochodzi wypowied� Danilewicz Zieliñskiej,
szczególnie cenna dla poznania wojennych i emigracyjnych losów twórcy 160.

W szeregu ujêæ zgodnie podkre�lana jest warsztatowa sprawno�æ pisarstwa
Grubiñskiego. Miano �profesjonalisty l¿ejszej muzy� nadaje mu Maria Czaner-
le 161. Pisarzem �najbieglej w³adaj¹cym piórem� nazywa go Józef Kelera 162.
O �zrêczno�ci w prezentowaniu s³ynnych mitów i postaci historycznych�, jaka
cechowa³a sztuki Grubiñskiego, pisze Stanis³aw Marczak-Oborski 163. Jednocze-
�nie w wielu pracach wystêpuje, znany z Dwudziestolecia, lekcewa¿¹cy ton w od-
niesieniu do dorobku pisarza. Ukazywany on bywa jako �klasyczny przedstawi-
ciel tak zwanej »dramaturgii bulwarowej«� 164, nazywany jest �neoromantycznym
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165 C z a n e r l e, op. cit., s. 124.
166 K w i a t k o w s k i, op. cit., s. 348.
167 Zob. G o d l e w s k a, op. cit., s. 134.
168 K r z y ¿ a n o w s k i, op. cit., s. 214. W okresie londyñskim Grubiñski pozostawa³ z Krzy¿a-

nowskim w kontakcie korespondencyjnym. Z listów pisarza wynika, ¿e monografia Neoromantyzm
polski, w której ¿yczliwemu omówieniu jego twórczo�ci po�wiêcone zosta³y trzy stronice, by³a ro-
dzajem homagium od badacza dla autora pomijanego w kraju milczeniem. Zob. list W.  G r u b i ñ-
s k i e g o  do M. Grydzewskiego, datowany: Londyn, 27 VIII 1963 (rkps AE/AW/LXXXVI/6).

169 K r a j e w s k a, op. cit., s. 102.
170 E u s t a c h i e w i c z, op. cit., s. 157.
171 Zob. np. M.  D a n i l e w i c z  Z i e l i ñ s k a: Przypomnienie Wac³awa Grubiñskiego, s. 213;

Szkice o literaturze emigracyjnej, s. 240. � P.  K u n c e w i c z, Leksykon polskich pisarzy wspó³czes-
nych. T. 1. Warszawa 1995, s. 301.

172 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.

173 W. G r u b i ñ s k i, Listy pogañskie. Wyd. 2. Warszawa 1991.

»weso³kiem« pragn¹cym rozweseliæ publiczno�æ� 165, a jego twórczo�æ obdarza siê
epitetami �rozpaczliwie przeciêtnej, tradycjonalistycznej i nieambitnej� 166. Takim
stwierdzeniom towarzysz¹ nierzadko oskar¿enia pisarza o obojêtno�æ wobec za-
gadnieñ spo³ecznych, pogoñ za ³atwymi efektami, brak g³êbi i konformizm 167. Do
wyj¹tków potwierdzaj¹cych regu³ê nale¿y wypowied� Juliana Krzy¿anowskiego,
który broni³ Grubiñskiego przed atakami krytyki, wskazuj¹c na g³êboko humani-
styczny aspekt jego pisarstwa 168.

Wydaje siê, ¿e surowy os¹d twórczo�ci scenicznej Grubiñskiego, zw³aszcza
tej z miêdzywojnia, wynika w du¿ej mierze z ogólnie niskiej oceny komediopisar-
stwa pierwszych lat niepodleg³o�ci, jak równie¿ zwi¹zany jest z tradycyjnym trak-
towaniem komedii bulwarowej i farsy jako mniej presti¿owych gatunków literac-
kich. Tym bardziej wiêc na wyró¿nienie zas³uguje praca Anny Krajewskiej, nie
tylko dlatego, ¿e autorka dokonuje rehabilitacji komediowej i farsowej produkcji
tamtego okresu, ale tak¿e dlatego, ¿e poddaje analizie niektóre sztuki Grubiñskie-
go dla udokumentowania tezy, i¿ �korzenie polskiego absurdu widzieæ by mo¿na
w ludycznym repertuarze bulwaru miêdzywojennego� 169. Wolne od uprzedzeñ i ³a-
twych s¹dów spojrzenie na dorobek sceniczny Grubiñskiego proponuje równie¿
Les³aw Eustachiewicz. Zaliczaj¹c twórcê do �satelitów Przybyszewskiego�, mo-
nografista dramaturgii M³odej Polski dostrzega zarazem we wczesnych sztukach
pisarza zapowied� Witkiewiczowskiej Czystej Formy 170.

Ostatnio pojawi³y siê g³osy, ¿e, byæ mo¿e, Grubiñski jest autorem nies³usznie
zapomnianym, a jego utwory nazbyt pochopnie odes³ano do lamusa 171. Uczynio-
no pierwszy krok w kierunku przypomnienia spu�cizny pisarza. Od lat siedem-
dziesi¹tych felietony, artyku³y krytycznoliterackie i wypowiedzi wspomnieniowe
Grubiñskiego sporadycznie zamieszczane by³y w antologiach i innych zbiorach 172.
W roku 1990 staraniem �Czytelnika� ukaza³ siê pamiêtnik Miêdzy m³otem a sier-
pem, w nastêpnym za� � wydawnictwo �Alfa� przygotowa³o now¹ edycjê Listów
pogañskich 173.

Wymienionym inicjatywom wydawniczym towarzyszy³ w ostatnich latach
godny uwagi wzrost zainteresowania twórczo�ci¹ dramatyczn¹ Grubiñskiego.



174 JOANNA  RA�NY

174 Zob. np. C z a n e r l e, op. cit., s. 124.
175 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.

176 List W.  G r u b i ñ s k i e g o  do M. Chmielowca, datowany: Londyn, 25 VIII 1970 (rkps
AE/AW/LXXXVI/8).

W roku 1983 w warszawskim Teatrze na Woli odby³a siê premiera Niewinnej grzesz-
nicy, a w 1989 � gdañski Teatr �Wybrze¿e� wystawi³ jednoaktówkê Lenin. Wbrew
sugestiom niektórych historyków literatury, ¿e dla dzisiejszego czytelnika czy wi-
dza wdziêk sztuk tego autora chyba przygas³ 174, obie komedie wzbudzi³y spore
zainteresowanie publiczno�ci i zyska³y pozytywne oceny recenzentów 175. Niewiele
pomyli³ siê w swoich prognozach Grubiñski, kiedy w jednym w ostatnich listów
do redaktora londyñskich �Wiadomo�ci� pisa³:

Zanosi siê na to, ¿e [...] dyrektorowie teatrów i re¿yserowie w Polsce zaczn¹ z powrotem
wystawiaæ moje sztuki, w których aktorzy zawsze bêd¹ znajdowali role popisowe 176.
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A SKETCH TO WAC£AW GRUBIÑSKI�S PORTRAIT

The paper is a synthetic presentation of a Wac³aw Grubiñski�s (1883�1973) biography and lit-
erary creativity. Grubiñski � a dramatist, prose writer and publicist � well known in Young Poland and
Inter-War artistic circles in Warsaw gradually became a forgotten figure. Resorting to remembrance
articles, reviews and statements made by Grubiñski himself, the author presents his vicissitudes as
well as a history of his works� reception in Poland and abroad. The account of Grubiñski�s dialogue
with his literary audience ends with the writer�s last days, when he dies in his the old age in London.
The author also signals an interest in Grubiñski�s creativity in the last decades. In this part of the
biography�s reconstruction most interesting is Grubiñski�s postwar history, as well as his partici-
pation in the Polish émigré�s political and literary life. Reconstruction this period in the writer�s life
is largely based on the author�s research in Grubiñski�s posthumous legacy, namely his London
�archive�.


