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Postać Bronisława Grabowskiego, dziś niesłusznie zapomniana, s tano -' 
wiła in teresującą osobowość w  polskim  życiu um ysłowym  w drugiej po
łowie XIX  w. Grabowski działał na w ielu połach: był zdolnym  popula
ryzatorem  rzeczy słowiańskich, etnografem , pisarzem  i pedagogiem. Jako 
gorący patrio ta m iał odwagę cywilną bronić języka i k u ltu ry  narodow ej.

Przyczyny małej znajomości Grabowskiego przez współczesnych tkwią 
niewątpliw ie w  fakcie, iż zdecydowana większość jego prac została opu
blikowana wyłącznie w  czasopismach. Z ogromnego dorobku literackiego 
pisarza zaledwie 25 pozycji ukazało się jako w ydaw nictw a książkowe. 
Spory blok rękopisów Grabowskiego zaginął w  czasie w ojny.1 Nieliczne 
zachowane autografy literackie są dostępne wyłącznie w  najw iększych 
bibliotekach polskich i w archiwach.2

Mało znana jest obfita korespondencja pisarza. L isty  Grabowskiego 
adresowane do w ybitnych osobistości zagranicznych znajdują się poza 
krajem .3 Tylko niew ielka ich liczba została opublikowana w  całości bądź 
we fragm entach.4 L isty pisarza do przyjaciół i znajom ych m ieszkających

1 Inform acja wg T.S. G rabow ski i W. Kot, Grabowski Bronisław  (biogram) 
PSB, W rocław  1959, t. 8, s. 487.

2 Zachowane rękopisy Grabowskiego uwzględnia C entralny  katalog spuścizn 
rękopiśm iennych, Biblioteka Narodowa, W arszawa.

3 L isty Br. Grabowskiego do E. Je linka  w  ilości 146 pozycji posiada P am atn ik  
N arodniho Pisem nictyi,' L ite ra m i Archiv, P raha, .sygn. 21A1; 36 listów  G rabow skie
go do A. Ćernego jest w  posiadaniu rodziny A. Ćernego w  Pradze.

4 Do A ugusta Senoi 4 listy  z la t 1875—1880 ogłosił W łodzim ierz Kot w  artyku le  
pt. Korespondencja A. Senoi z Polakami, „Slavia O ccidentalis”, t. 21 (1961), s. 161— 
163.
Do F ranciszka M arkovicia listy  z różnych la t ogłosiła Zdenka M arkoviô w  pracy: 
Iz korespondencije Bronisława Grabowskoga s F ranjom  M arkovicem . Grata za 
povijest kn ijêevnosti hrva tske , t. 14 (1939) Zagreb i odb. L isty  do V atroslava Ja -  
gicia ogłosił T.J. H am m  w artyku le  Register der Korrespondenz von Jagić im  
B esitz dfer U niversitätsbibliothek in  Zagreb. „W iener slaw istisches Jah rb u ch ”, Graz 
1960, s. 75—111. Do Juliusza Zeyera 4 listy ogłosił Jerzy  Sliziński w  pracy Korespon- 
dence Julia Zeyera s polskim i spisovàteli, P rah a  1980.
Pracę r.ad w ydaniem  w szystkich listów  Grabow skiego do Edw arda Je linka  rozpo
czął zespół In sty tu tu  Filologii Polskiej W SP w  Częstochowie pod kierow nictw em  
Edw arda Polanowskiego.
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na ziemiach etnicznie polskich, przynoszące wiele danych z życia pisa
rza i z jego twórczości, nadal czekają na badaczy.5

Dotychczasowe głosy k ry tyk i na tem at Grabowskiego podzielić można 
na trzy  grupy: uwagi o twórczości i o działalności pisarza za jego życia, 
nekrologi i wspomnienia pośm iertne, rozpraw y naukowe napisane w wie
le lat po jego śm ierci.. O twórczości oryginalnej Grabowskiego za jego 
życia napisano niewiele i przeważnie niepochlebnie. Oceniając działal
ność Grabowskiego na polu słowianofilstwa, podkreślano kom petencję pi
sarza i jego niezwykłą pracowitość.

W nekrologach napisanych po śmierci Grabowskiego dominuje pate
tyczna frazeologia, ogólnikowość. Na szczególną uwagę zasługują tu  ar
tykuły  Bolesława Lutom skiego6, H enryka U łaszynaJ i Ludw ika S. Ko- 
ro tyńsk iego8. Pracę Lutomskiego cechuje . doskonała znajomość osobo
wości zmarłego. Artykuł- Ułaszyna ma charakter dość dokładnej biblio
grafii Grabowskiego. W ypowiedź Korotyńskiego zawiera ty tu ły  utworów 
Grabowskiego nie wyszczególnione w innych bibliografiach.

Głębszą analizę osobowości Grabowskiego , przyniosły nekrologi 
i wspomnienia pośm iertne zamieszczone w prasie czeskiej. Na wzmiankę 
zasługują dwa artyku ły  Adolfa, Cernego zamieszczone w „Slovansky m 
p feh lede” 9 i w „Zlatej Praze” 10 oraz. obszerna rozprawa Franciszka
A. Hory, w której przyjaciel Grabowskiego podał wiele interesujących 
szczegółów z jego życia, opierając się na listach zmarłego do siebie.11 
W parę miesięcy później Hora ogłosił ciekawe i nieznane drobiazgi z p ry 
watnego życia Grabowskiego, k tóre przełożył z rękopisu K saw ery Kro
kowskiej, siostry zmarłego pisarza.12 Bardzo starannie i obszernie omówił 
życie i działalność Grabowskiego Bohumil Vydra w drugiej swojej pracy 
poświęconej Grabowskiemu, a zatytułow anej Bronisław Grabowski a Slo- 
vane.13 W rozprawie tej napisanej dla uczczenia trzydziestolecia śmierci 
i 90 rocznicy urodzin Grabowskiego V ydra przedstaw ił życiorys Grabow
skiego, podał liczne inform acje o stosunku Grabowskiego do poszczegól

5 Nowy K orbut określa, w  których bibliotekach bądź archiw ach są przecho
w yw ane poszczególne listy Grabowskiego do Polaków.

6 Bolesław Lutom ski, Na opróżnionym  stanow isku, „G aze ta . Polska” 1901, n r 
30 i 32.

7 H enryk  Ulaszyn, Bronisław Grabowski, „Przegląd Polski” 1901, t. 139, s. 407— 
424 i odb.

8 Ludw ik S. K orotyński, Sp. Bronisław Grabowski, „Tygodnik Ilustrow any” 1901, 
n r  1.

9 Adolf Ćerny, Bronisław G rabowski, „Slovansky preh led” 1901, (III), s. 209— 
—217.

10 Adolf Ćerny, W zpom inka na Bronislava G rabovského, „Z lata P ra h a” 1901, 
nr 1.

11 F ranciszek A. Hora, B ronisław  T. Grabowski, P ilzno 1901.
12 Franciszek A. Hora, Bronisław  Grabowski, „Zabavni p riloha Plzeńskych Lis- 

tû ” 1901, n r  37—40.
13 P ierw sza praca Bohum ila V ydry: L itera m i a vëdecke s ty k y  polsko-ćeske 

v historii H lavni Skoly w arsaw ské, „Slovansky p ïeh led” 1927 (XIX), s. 428—441, 
479—491.
D ruga praca V ydry: Bronisław G rabowski a Slované. P fispëvek k  Uterarnim s ty -  
kü m  slovanskym  w  X IX  stoleti, „Slovansky prehled"  1931 (XXIII), s, 21—34, 85— 
96, 161—171 i odb.
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nych narodów słowiańskich, wskazał na elem enty słowiańskie w  tw ór
czości oryginalnej pisarza, wypowiedział kilka uwag o doskonałości jego 
przekładów, o wpływie Grabowskiego na rozwój idei słowiańskiej w Pols
ce w drugiej połowie XIX w. A utor czerpał wiadomości do p racy  m.in. 
z nie wydanej korespondencji Grabowskiego z w ybitnym i osobistościami 
słowiańskimi. Rozprawa V ydry była pierwszą próbą syntetycznego ujęcia 
twórczości i działalności Grabowskiego.

W roku 1934 odbył się w  W arszawie II M iędzynarodowy Zjazd Sla- 
wistów. Z tej okazji ukazało się w  prasie sporo artykułów  słowianoznaw- 
czych, m.in. o Bronisławie Grabowskim. Na uwagę zasługują wśród nich: 
praca J. Oyrzanowskiego A dam  A. K ryńsk i w  świetle korespondencji 
z Bronisławem Grabowskim  14 oraz artyku ł Bronisława W ieczorkiewicza 
Zapom niany slauAsta.15

W kilka lat później w Chorwacji ukazały się równocześnie dwie prace 
o Bronisławie Grabowskim: Zdenki M arkovic Iz  korespondenci je Broni
sława Grabowskoga s Franjom M arkovicem 18 i A.B. Klaicia: Bronisław  
Grabowski i H rvati.17 P raca pierwsza zaw iera prócz krótkiego wstępu 
listy  Grabowskiego do Fr. Markovicia. P raca Klaicia jest dość sta ran 
nym  zebraniem  dotychczas znanych m ateriałów  o Grabowskim  i ‘jego 
stosunku do Chorwatów. Niestety, autor nie w ykorzystał w niej nie w y
danej korespondencji Grabowskiego z w ybitnym i Chorwatami.

W Polsce Ludowej ukazały się dwie prace, k tóre choć poświęcone in
nym  problemom, podają nieco wiadomości o Grabowskim. Są to: Józefa 
M agnuszewskiego Z dziejów stosunków literackich polsko-czeskich  
u schyłku  X IX  w .19 oraz praca M arii Bobrownickiej J u liu sz  Zeyer i re
cepcja jego twórczości w gronie M łodej Polski.19 M agńuszewski pow tarza 
w  krótkim  ujęciu rzeczy już znane, Bobrownicka zajm uje się szczegóło
wo stosunkiem  Grabowskiego do Zeyera.

W roku 19-51 wydano we W rocławiu obszerną pracę doktorską Józe
fa Magnuszewskiego pt. Stosunki literackie polsko-czeskie w  końcu X IX  
w. i na początku X X  w .29, w  której autor, opierając się na nie w ydanej 
korespondencji Grabowskiego do Jelinka, wnosi do wiedzy o Grabow
skim pewne uzupełnienia.

Najciekawszą z dotychczas w ydanych prac o Grabowskim  jest n ie 
wątpliw ie monografia W łodzimierza Kota Bronisław Grabowski a Sło
wiańszczyzna zachodnia 21, w której autor wzbogaca dotychczasową w ie

14 J. Oyrzanowski, A dam  A. K ryń sk i w  św ietle korespondencji z  Bronisław em  
G rabowskim , „Pion” 1934, n r  38.

45 Bronisław  W ieczorkiewicz, Zapom niany slawista, tamże.
16 Zdenk.a M arković, Iz  korespondencije Bronisława Grabowskoga s Franjom  

M arkovicem , op. cit.
17 A.B. Klaić, Bronisław  G rabowski i H rvati, Zagreb 1940. O dbitka z czasopis

m a „N astavni V jestn ik” za r. 1939—1940. '
18 Józef M agńuszewski, Z dziejów  stosunków  literackich' polsko-czeskich u  schył

ku  w  X IX  w., „Dziennik Zachodni” 1947, s. 954—959.
19 M aria Bobrownicka, Juliusz Zeyer i recepcja jego twórczości w  gronie M ło

dej Polski, K raków  1959. ,
20 Józef M agńuszewski, S tosunki literackie polsko-czeskie w  końcu  X IX  w. 

i na początku X X  w., W rocław  1951.
21 W łodzimierz Kot, Bronisław  G rabów ski a Słow iańszczyzna zachodnia, K ra 

ków  1959.
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dzę o życiu Grabowskiego wypowiedziami ludzi związanych z Grabow
skim  bądź z jego rodziną. Ą utor m onografii czerpie pełną garścią cytaty  
z nie wydanej korespondencji Grabowskiego z pisarzam i czeskimi i chor
wackimi. W nikliwie omawia działalność słowianofilską Grabowskiego. 
Niestety, i on nie w ykorzystuje listów pisarza do przyjaciół i znajomych 
m ieszkających w Polsce. W ypowiedź K ota na tem at twórczości orygi
nalnej Grabowskiego jest pobieżna i zbyt jednostronna.

Przegląd dotychczasowych prac o Bronisławie Grabowskim upoważ
nia do stw ierdzenia, że w izerunek autora Sprzym ierzeńców  stworzony 
przez badaczy wym aga dalszych uzupełnień.

Rys biograficzny

Bronisław Teodor Grabowski urodził się 19 września 1841 roku w K a
liszu. Był synem M acieja i Ludw iki ze Skalskich. Ojciec jego, urzędnik 
adm in istracy jny22, otrzym aw szy stanowisko pomocnika naczelnika okrę
gu łęczyckiego, przeprowadził się do Piotrkow a. Grabowski uczęsz
czał w Piotrkowie do gimnazjum . Należał do samokształceniowego kółka 
koleżeńskiego pod nazwą Zgromadzenie L iterackie.23 Na zebraniach kół
ka, odbywanych głównie w  domu rodziców kolegi (Henryka Struvego), 
zapoznawano się z ówczesnym życiem literackim , pisano recenzje utw o
rów, rozprawy, opisy podróży, powieści, poezje. Prace oddawano pod sąd 
kolegów.

Po m aturze (1857) Grabowski pełnił początkowo obowiązki urzędni
ka adm inistracyjnego, a następnie nauczyciela domowego w rodzinie zie
m iańskiej na  prowincji. Zebrawszy odpowiednie fundusze na studia nau 
kowe, w yjechał w  1860 r. do Petersburga. Tam w stąpił na W ydział Fi
lozoficzny U niw ersytetu, m ając zam iar poświęcić się slawistyce. Szowi
nizm  prof. Srezniewskiego spowodował, że Grabowski porzucił slawistykę 
i zaczął studiować języki zachodnioeuropejskie, głównie włoski i angiel
ski. W roku 1861 został aresztow any z niewiadom ych powodów (również 
k ilku jego kolegów) i osadzony w tw ierdzy kronsztadzkiej. Po uwolnie
n iu  w roku 1862 w yjechał do W arszawy.

Początkowo studiował na W ydziale Filologiczno-ffistorycznym  Szkoły 
•Głównej językoznawstwo porównawcze. Pod wpływem  wykładów i oso
bistej zachęty Bolemira K vëta, lektora języka i litera tu ry  czeskiej, G ra
bowski poświęcił się studiom  nad językam i i litera tu ram i słowiańskimi. 
Był ulubionym  studentem  K vëta. Głęboko przeżył śmierć ukochanego 
profesora. O szacunku i przyw iązaniu młodzieży studenckiej do K vëta 
świadczy adres dziękczynny do rodziny profesora napisany przez G ra
bowskiego i podpisany przez 22 słuchaczy lektoratu.

W roku 1866 Grabowski ukończył studia w  Szkole Głównej; w  roku 
1867 uzyskał stopień m agistra nauk filologicznych za rozprawę napisaną 
w  języku rosyjskim: O etym ologicznym  pochodzeniu przysłów ków  w ję

22 W edług Franciszka A. Hory,- Bronisław  T. Grabowski, Pilzno 1901, s. 6 i Adol
fa  Ćernego, Bronislaw G rabowski, „Slovanskÿ preh led”, R. III (1901), s. 215.

23 Por. Szkoła Główna W arszawska, K raków  1900, t, 1, s. 89.
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zy ku  polskim  i starosłowiańskim.u  Prawdopodobnie zaraz po ukończeniu 
studiów, a jeszcze przed otrzym aniem  stopnia naukowego, podjął pracę 
nauczyciela języków klasycznych w, II G im nazjum  w W arszawie.

W roku 1868 Grabowski odbył pierwszą wycieczkę do Pragi Czeskiej, 
gdzie zawiązał liczne znajomości w . kołach literackich. Znajomości te 
umacniane stałą korespondencją okaz praw ie corocznymi pobytam i G ra
bowskiego w Pradze przerodziły się z czasem w  głęboką przyjaźń. Do 
przyjaciół Grabowskiego z pisarzy starszego pokolenia należeli: K arolina 
Svëtla, Edw ard Jelinek, Em anuel Tonner. Z młodych twórców darzyli 
go przyjaźnią: Jaroslav  Vrchlickj, Franciszek Kvapil, Jan  Lier, F ranci
szek Hovorka, Franciszek A. Hora. Ponadto dobrymi znajom ymi G ra
bowskiego byli: Ju liusz Zeyer, Josef V. Sladek, Franciszek Herites. 
W sierpniu 1871 r. Grabowski odbył podróż do Zagrzebia. Gościł krótko 
w Lubłanie. W obu ośrodkach zawiązał przyjacielskie· stosunki z przed
stawicielami św iata naukowego i literackiego, m.in. z Jösipem  Tomiciem, 
ï ’ranciszkiem Markoviciem, A ugustem  Senoą.

W 1872 r. Grabowski ożenił się z M arią Balbiną Krokowską (1855— 
1943). Młodzi małżonkowie odbyli podróż poślubną do Pragi. Żona G ra
bowskiego, urzeczona życzliwością południow ych sąsiadów, szybko opa
nowała język czeski. W latach późniejszych pomagała Grabowskiem u 
w pracach boheimistycznych.

W roku 1872 k u ra to r okręgu warszawskiego „popieczitiel” W itte za 
używanie przez Grabowskiego języka polskiego na terenie gim nazjum  
przeniósł go dyscyplinarnie do Częstochowy.23 Grabowski głęboko przeżył 
oderw anie go od głównego ośrodka literackiego, jakim  była w  Królestwie 
Polskim  W arszawa. Przybył do Częstochowy bez uprzedzeń sądząc, że 
na prowincji może być niezw ykle potrzebny w w ielu dziedzinach życia. 
W Częstochowie zamieszkał w  domu Maszkego przy II Alei. Pracow ał 
jako nauczyciel języków klasycznych w progim nazjum  przem ienionym  
w roku 1882 w gim nazjum .26 W roku 1873 zaczął wydawać „Kalendarz 
Obrazkowy” dla ludu.27

Środowisko inteligenckie Częstochowy zacofane kulturaln ie, nie g a r
dzące in trygą i przekupstwem , przyjęło Grabowskiego podejrzliwie. Mnó
stwo kłopotów i przykrości przysporzyło pisarzowi w ystaw ienie w  Czę
stochowie jego dram atu  Sprzym ierzeńcy , wyszydzającego małomiastecz
kowe stosunki. Obrażeni częstochowianie postanow ili usunąć pisarza 
z m iasta. Jeden z nich napisał w  „Kolcach”, że Grabowski nie posiada

24 Spis magistrów  W ydziału Filologiczno-Historycznego Szko ły  G łównej W ar
szaw skiej. Ibid. s. 278; H ora w spom ina o rozprawie, zatytułow anej O przysłów kach  
w  ję zyk u  polskim  i. starosłowiańskim . ·

25 Grabowski określa przyczynę przeniesienia go do Częstochowy w  liście do 
Pr. Hory z dnia 14 w rześnia 1879 r,: „...mne pred  nëkolika lety, źe jsem  se opo- 
vażil vpasovat do śkoly nëkdy nëjake polskè slovicko, presadili z V arsavy n a  ven- 
kov, abych zakrnël”. Hora, op. cit., s. 21. „,...mnie przed k ilku  laty , ponieważ ośmie
liłem  się niekiedy przemycić w  szkole słówko po polsku, przeniesiono z W arszawy 
na prowincję, abym  tam  zm arniał” (tłum. własne).

26 G im nazjum  częstochowskie miało początkowo pięć klas, od roku 1887 —
osiem.

27 „K alendarz O brazkowy” ukazyw ał się do roku 1898.
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„ani szczypty zdolności, ani wyobrażenia o stylu, ani odpowiedniego w y
kształcenia”. C harakterystyczne „dla nastro ju  pisarza w  tym  okresie są 
jego listy  do przyjaciół m ieszkających za granicą; W liście do Fr. M ar- 
kovieia z dnia 12 stycznia 1880 r. Grabowski, napisał: „Z a 'Sprzymierzeń*· 
c ó w ■ chciano mnje ukamieniować w Częstochowie, całe miasto myślało, 
że do nich piję.” 28 W liście do E. Jelinka z dnia 12 m aja 1880 r. czyta
my: „Ach, wyznam  szczerze, że najgoręcej pragnę wydobyć się z tego 
haniebnego partykularza. Czuję, że jeślibym  miał tu  jeszcze jaki rok, 
dwa pożyć, um arłbym  przedwcześnie. Aczkolwiek „od dwóch lat odsuną
łem się od całego tutejszego społeczeństwa, pr zeza cni częśtochowianie 
przebaczyć mi mego istnienia na świecie nie mogą.” 20

Od pierwszych chwil pobytu w Częstochowie Grabowski miał stałe 
przykrości ze strony przełożonych'w  gim nazjum  z powodu nieukryw anej 
polskości. W liście ido Hory z dnia 14 września 1879 r. stwierdził: „Każdy 
mój przełożony dostaje widać jakieś potajem ne instrukcje, aby mi zo
staw ił jak najm niej czasu na prace literackie, bo ciągle znajdują dla 
m nie coś nowego. · Wciąż muszę ,·,dyżurować", przeglądać jakieś nowe 
książki i dawać o nich referaty, pisać program y, spraw ozdania o poło
żeniu uczniów i. rozm aite głupstwa. Czasami przez cały tydzień ani chwili 
nie mogę poświęcić niczemu innem u, tylko szkole.” 30 Mimo iż Grabow
ski należycie w ypełniał obowiązki nauczyciela, przełożeni przez 30. lat 
nie podwyższali m u poborów.

W 1890 r. na' wniosek dyrektora .gimnazjum Dachnowicza ku rato r 
okręgu szkolnego wydał decyzję przeniesienia Grabowskiego do Piotrko
wa. Dzięki usilnym  staraniom  pisarza i jego żony decyzja została cofnię
ta. Szykany przełożonego wobec Grabowskiego wzmogły się. W szystko 
to powodowało, że Grabowski ustaw icznie zabiegał o przeniesienie do 
W arszawy. Często zwracał się o pomoc do przyjaciół i znajom ych w k ra 
ju .31 Prosił o protekcję·- wpływowych przyjaciół m ieszkających za grani
cą.32 Mimo to nie udało m u się wydostać z prowincji.

W Częstochowie Grabowski m iał ciągle-, kłopoty finansowe. W ynagro
dzenie nauczycielskie (900 rubli) nie w ystarczało pisarzowi na u trzym a
nie rodziny, na kształcenie syna i córki.33 Niewielki dochód przynosiły mu

28 Zob. przyp. 16.
29 List Br. Grabowskiego do E. Je lin k a  z dnia 12 m aja  1880 r.
30 Zob. przyp. 11.
31 W liście do H. S truvego z  dnia 19 m arca 1889 r. G rabow ski nap isał: „Dzi

siejszej nocy odebrałem  telegram  od jednego ze znajom ych następującej treści: „Po 
Gom ułewskim  w  VI gim nazjum  otworzyła się posada. Zanosi się na to samo w  gim 
nazjum  trzecim . Z litu j się, nie trać  czasu i idź za tym  interesem , gdzie będzie po
trzeba”. Biblioteka Jagiellońska, K raków , sygn. 4/1960.

32 W liście do E. Je linka z dn ia 17 lutego 1883 r. czytam y: „Robię rozpaczliwe 
wysiłki, aby przez prof. Jagicia znaleźć protekcję w  P etersburgu  i tym  lub owym 
sposobem wydostać się z Częstochowy (...), czuję, że um rę pod ciągłym i kom arzem i 
ukąszeniam i”.

33 Syn Grabowskiego Czesław Em anuel F loren tyn  kształcił się na U niw ersy
tecie w  Petersburgu  n a  W ydziale M atem atycznym , następnie w  Instytucie Tech
nologicznym. Ze względów zdrowotnych przeniósł się do Charkow a; córka pisarza 
Zofia M irosława ukończyła pensję w  W arszawie,
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lekcje na pensjach, prowadzenie stancji uczniowskiej 34, publikacje a rty 
kułów i utworów literackich. Będąc' w tak trudnym  położeniu m aterial
nym, Grabowski nie przyjm uje dw ukrotnej propozycji objęcia katedry  
uniwersyteckiej w Zagrzebiu.35 Uważa, że jego miejsce jest w  ojczyźnie.

Na duchu podtrzym yw ały Grabowskiego praw ie coroczne wycieczki 
wakacyjne za granicę, głównie do Czech i Chorwacji. Był tam  niezw ykle 
łubiany. Wysoko oceniano jego pracę dla pogłębiania wzajemności sło
wiańskiej. Rezultatem  podróży zagranicznych pisarza były wspomnienia, 
opisy podróży, korespondencje, po rtre ty  literackie, tłum aczenia, szkice 
historycznoliterackie, artykuły  o życiu artystycznym . W ciągu roku G ra
bowski utrzym yw ał sta ły  kontakt listowny z przyjaciółmi. O trzym yw ał 
od nich potrzebne m u do pracy nad słowiańszczyzną książki i czaso
pisma.

W Częstochowie dość często gościł u Grabowskiego E. Jelinek. W 1880. 
r. odwiedził pisarza Franciszek Hovorka, a w  1886 prawdopodobnie J u 
liusz Zeyer. Grabowski rekom endował przyjaciołom  zagranicznym  pol
skich literatów , naukowców i artystów .36 Chętnie służył cudzoziemcom 
za przewodnika po Częstochowie i regionie częstochowskim. W roku 1892 
przez dwa dni oprowadzał po Krakowie Czechów — przyjaciół Jełinka.

W łasna twórczość literacka była dla Grabowskiego pasją i przygodą. 
Uprawiał ją przez całe życie. Dorobek literacki pisarza jest bardzo duży. 
Największa- jego część przypada na okres częstochowski, głównie na ko
niec łat osiemdziesiątych oraz na lata  dziewięćdziesiąte. Grabowski mimo 
obowiązków, szkolnych, kłopotów finansowych i zdrowotnych {cierpiał 
na szum w uszach, bóle głowy, reum atyzm ) posiadał wiele energii i za
pału do pracy. Czując się niedoceniony, przez krytyków  i dyrektorów  
teatrów, przy różnych okazjach żalił się na  nich. Za najw iększych oso
bistych przeciwników uważał Kazim ierza Zalewskiego, Teodora Jeske- 
-Choińskiego, Paw ła Byczkowskiego.

B. Grabowski m iał tem peram ent działacza. Swoją aktyw nością zara
żał innych. W jego m ieszkaniu przy II Alei w Częstochowie często goś
cili studenci U niw ersytetu W arszawskiego, byli- uczniowie. Przełożeni pi
sarza, k tórym  działalność Grabowskiego przeszkadzała w  ich pracy ru - 
syfikacyjnej, w roku 1897 postanowili przymusowo przenieść go przed
wcześnie w stan spoczynku. Grabowski· szukał ra tunku  u przyjaciół za 
granicą. Czy interweniow ano w  jego sprawie, nie wiadomo. Faktem  jest, 
iż władze szkolne pozostawiły go na miejscu.

W 1898 roku Grabowski uczestniczył w  uroczystościach setnej rocz
nicy urodzin Franciszka Palackiego w Pradze i w  odsłonięciu pom nika

34 W la tach 1894—1895 G rabow ski m iał na stancji sześciu uczniów. Z lis tu  do 
H. S truvego z dnia 28 m arca 1898 r. w ynika, iż au to r Sprzym ierzeńców  pracow ał 
nä pensji 10 godzin tygodniowo.

35 W liście do H. S truvego napisanym  w  1886 r. G rabow ski donosił przyjacie
lowi: „Jak  wiesz już, przed kilkom a la ty  proponowano mi katedrę  w  uniw ersytecie 
zagrzebskim, m ając nadzieję pow rotu do W arszaw y, odmówiłem (....). Dziś otw iera 
m i się po raz drugi perspektyw a taż sam a (...). Potrzebow ałbym  pisnąć słóweczko 
o gotowości... A jednak  ja  w olałbym  W arszawę”.

36 Zob. list Grabowskiego do E. Orzeszkowej z dnia 15 kw ietn ia  1892 r. A rchi
wum Orzeszkowej IBL przy PAN, W arszawa. Hkps 402; listy do E. Je linka z dnia 
6 kw ietn ia 1882, 26 lutego 1884.



12 Edward Polanowski, K azim iera Szym ańska

Adama Mickiewicza w  Krakowie. Gorąco zajm ował się gośćmi czeskimi 
w Krakowie i we Lwowie. Obie uroczystości bardzo nie podobały się rzą
dowi carskiemu. W yciągnięto surow e konsekwencje za uczestnictwo w 
zjazdach naw et wobec rodowitych Rosjan; względem Polaków nie po
trzebowano się krępować. Grabowski poniósł surow ą karę. Władze szkol
ne przeniosły go dyscyplinarnie do Pińczowa, małego m iasteczka w wo
jewództwie kieleckim, zupełnie odciętego od świata. Grabowski przybył 
do Pińczowa z żoną, zdecydował się jednak zostać w  Pińczowie sam. Żo
na pisarza w yjechała do córki w  Łodzi. Stosunki Grabowskiego z prze
łożonymi w progim nazjum  od początku ułożyły się fatalnie. Atm osfera 
miasteczka dusiła go. Grabowski pisał rozpaczliwe listy  do przyjaciół, by 
pomogli m u przenieść się do stolicy K rólestw a.37

16 grudnia 1899 r. odbył się uroczysty wieczór ku  jego czci w  Pilznie. 
Przyjaciele i znajomi przysłali m u wiele listów i  telegram ów z życzenia
mi. 26 grudnia tegoż roku Grabowski ma pierwszy atak  apopłektyczny. 
Życie uratow ał mu zięć — lekarz w fabryce Scheiblerów (pisarz zacho
rował w Łodzi). Od tej pory Grabowski nie mógł już powrócić do daw 
nego zdrowia, mimo to pracow ał w progim nazjum . Ciągle m arzył o prze
niesieniu się do W arszawy, z utęsknieniem  czekał na przysługującą mu 
w krótce em eryturę. W 1900 roku Grabowski współpracował w  Pińczowie 
z nielicznym  konspiracyjnym  kółkiem  młodzieży patriotycznej działa
jącej pod przewodnictwem*'Kopczyńskiego, urzędnika rosyjskiej akcyzy. 
28 kw ietnia tegoż roku „Ćeska Beseda” urządziła w  Krakowie uroczysty 
wieczór ku  czci Grabowskiego. W okresie w akacji Grabowski w yjechał 
do Czech.

W archiwum  m iejskim  w Pilznie przy  pomocy, prof. S tranda grom a
dził m ateriał do dram atu  z dziejów Pilzna. Przygotow ywał do druku w y
bór poezji J. Vrchlickiego. Zam ierzał napisać w ielką powieść.

W nocy z 11 na 12 listopada 1900 roku został rażony drugim  atakiem  
apopleksji. U tracił przytomność. W rzadkich chwilach przytomności pro
sił żonę o czytanie listów od przyjaciół. U m arł w  nocy 24 grudnia 1900 
roku.'

Twórczość literacka
D r a m a t
Twórczość, dram atyczna Br. Grabowskiego przypadła na  lata  1868— 

1900. Pierw szym  jego dram atem  była sztuka W  dziesiątym  w ieku  z 1868 
r. Ostatnie d ram aty  pisarza: Prorokini (światłość w  ciemności) i K rzysz-  
tofor ukazały się w 1900 r. W sumie jwiemy o 31 dram atach Grabow 
skiego, z czego tylko 12 zostało ogłoszonych drukiem .38 Były to: M ści

37 L ist Br. Grabowskiego do H. S truvego z dnia 27 m aja 1900 r. podaje: „Za 
pomówienie z kurato rem  będę Ci niesłychanie zobowiązany, ' rzeczywiście przenie
sienie do W arszawy na jakichkolw iek w arunkach  byłoby dla mnie nieocenioną łas
ką. P row incja mię już dusi m oralnie. Jestem  jak  ów koń, co wóz ciągnął mile całe, 
ale na w iorstę od domu. ustaje , bo m u sił zabrakło”. W liście do W. Bełzy z dnia 
10 m arca 1900 r. G rabow ski nap isał: „W ładku, siedzę tu ta j w  Pińczowie ja k  na 
w ygnaniu (...). W olałbym być n a  Syberii. Gdyby nie to, że mi zostaje ty lko 19 m ie
sięcy do em erytury, podałbym  się do dym isji.”

38 Za dram aty  ogłoszone drukiem  uw ażam y w ydania książkowe: w  w ypadku 
nieogłoszenia osobnego — pierwsze opublikowanie sztuki na łam ach prasy.
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wój i Swanhilda, Sprzym ierzeńcy, czyli inteligencja w  m iasteczku, Na 
wodach, S yn  Margrafa, Królewicz Mo.rko, Drugi raz, Domna Rozanda,

■ Boruta, Jadwiga Tarłówna, Blisko nieba, Prorokini (światłość w  ciem- 
. ności), K rzyszto f or.33 Z czteroaktowego lib re tta  operowego Filius Chami, 
„K urier Codzienny” (1900, n r 1) opublikował fragm ent ak tu  drugiego; 
część ak tu  pierwszego pozostała w  rękopisie.40 W rękopisach pozosta
ły  również sztuki: Centaurowie, Zbiegi i Pożary.41 Nie rozporządzam y 
rękopisam i dram atów : Nastusia, Podupadli i Książę H e n ry k 42, jednak
że recenzje z przedstaw ień oraz listy  Grabowskiego do przyjaciół poz
walają na rekonstrukcję głównych idei utworów.43 Rękopisy dram atów : 
Spuścizna, Szym on Zim orowicz i Pod W iedeń  zaginęły prawdopodobnie 
w  czasie w ojny.44 O drugim  z wym ienionych utworów G rabow ski. podał 
kilka inform acji w liście do W ładysław a Bełzy z dnia 10 m arca 1900 r.45 
K rótką wzmiankę o dram acie Pod W iedeń  zamieścił w  liście do Edw arda 
Jelinka z dnia 13 kw ietnia 1883 r.46

Do naszych czasów nie dochowały się żadne inform acje o dram atach: 
Z dziejów zaginionego ludu  (powst. ok. 1870), W ilk w  owczarni (ok. 1884), 
Poturm aki (ok. 1899). B rak jakichkolw iek danych o sztukach ludowych 
Jamróz i  Zielona komora  w ym ienionych przez Ludw ika S. Ko roty riskie g o

a« M ściwój i Swanhilda, W arszawa 1876; Sprzym ierzeńcy, czyli inteligencja w
m iasteczku, W arszawa 1878; Na wodach, W arszawa 1878; Syn  M argrafa, W arszawa

■1880. O dbitka z „Biblioteki W arszaw skie]”; K rólew icz Marko, W arszaw a 1880. Od
b itka z „Tygodnika Ilustrow anego”; Drugi raz, W arszaw a 1883; Domna Rozanda,
K raków  1886; Jadwiga Tarłówna, W arszaw a 1899; Blisko  nieba, „Echo Muzyczne,
T eatralne i A rtystyczne” 1899; Prorokini (światłość w  ciemności), K raków  1900;
K rzysztofor, K raków  1900. .

40 Rękopis części pierwszego ak tu  lib re tta  operowego Filius Cham i jest prze
chowywany w  A rchiw um  Biblioteki Narodowej, W arszawa, sygn. 6196.

41 Rękopis C entaurów  znajduje się w  A rchiw um  IBL przy PAN, W arszawa, Zb. 
Mich., sygn. 217; rękopisy Zbiegów  i Pożarów  są przechowywane w  Bibliotece T ea
tru  im. Słowackiego w  K rakow ie, sygn. 4253 i 1889.

42 Inform ację Nowego K orbuta o w ydrukow aniu Podupadłych  w  „Ecftu” w 
1883 r. należy uznać za m ylną. G rabow ski nie ogłosił Podupadłych  an i w „Echu”, 
ani w  żadnym· innym· czasopiśmie. Rękopis sztuki, o k tórym  w spom ina Ludw ik 
Sim on w  Bibliografii dram atu polskiego, W arszaw a 1971, t. 1, s. 292, praw dopodob
nie zaginął w  czasie wojny.

43 Sztuka Nastusia  została w ystaw iona w  W arszawie 5 lipca 1891- r., komedię 
Podupadli grano w  Częstochowie w  grudniu  1878 r., drhm at Książę H enryk  w ysta
wiono w  K rakow ie 8 -kwietnia 1893 r. O N astusi pisano m:in. w  „Przeglądzie Ty
godniowym ” 1891, n r  28, s. 324 oraz w  „K urierze P orannym ” 1910, n r  51, s. 20. Re
cenzję z przedstaw ienia Podupadłych  opublikow ano w  „Tygodniu” piotrkow skim  
1879, n r 45, s. 2. G rabow ski ustosunkow ał się do niej w  liście do redak to ra  „Tygod
n ia” opublikow anym  w następnym  num erze czasopisma. Recenzję z przedstaw ienia 
Księcia H enryka  w ydrukow ano m.in. w  „Echu Muzycznym, T eatralnym  i A rtys
tycznym ” 1893, nr  498, s. 176. G rabow ski pisał o dramacie w  lis tach  do Jelinka  
z dnia 26 listopada 1892 r. i 19 kw ietnia 1893 r.

44 T aką w ersję sugeruje Polski S łow nik  Biograficzny, również potw ierdzają ją  
pracownicy A rchiw um  Biblioteki Narodowej.

45 W liście Grabowskiego do W. Bełzy czytam y: „D ram at je s t osnuty n a  histo
rii Szymona Zimorowicza i m alując żywot mieszczan lwowskich, mógłby się przy
dać n a  otw arcie nowego te a tru ”. B iblioteka Ossolineum, W rocław, sygn. 12650/11.

40 W liście do Je linka z dnia 13 kw ietn ia 1883 r. G rabow ski napisał: „Opraco
w uję te raz  drugą komedię, a okrom  tego w ykończam  dram at historyczny Pod Wie
deń  z czasów Jan a  III — ten  osta tn i m nie osobiście najw ięcej się podoba”.
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w nekrologu napisanym  po śm ierci Grabowskiego 47, o dram atach Priho- 
dy  (Przygody?) i Prulom  (Przełom?) uwzględnionych w książeczce F ran 
ciszka A. Hory Bronisław G rabow ski48 oraz o komediach Klub w  m ia
steczku  i Próby, k tóre w ym ienia autor w liście do E. Jelinka z dnia 
23 m aja 1880 r. i 17 września 1880 r.49

Należy sądzić, że Grabowski napisał więcej dram atów, niż odnoto
w ały ich bibliografie. Za takim  przekonaniem  przem awia list Grabow
skiego do W. Bełzy z dnia 13 m arca 1896 r.50

Spuściznę dram atyczną Grabowskiego stanowią dram aty  historyczne, 
komedie społeczno-obyczajowe i sztuki ludowe. Do pierwszej g rupy n a 
leżą: M ściwój i Swanhilda, Królewicz Marko, S yn  Margrafa, Z  dziejów  
zaginionego ludu, Domna Rozanda, Książę' H enryk, Jadwiga Tarłówna, 
Prorokini (światłość w  ciemności), K rzyszto f or, Pożary. P roblem atyka 
historyczna interesow ała Grabowskiego już w  czasie studiów. Ще wstępie 
do Syna Margrafa napisał: „Jeszcze w uniwersytecie, przy studiach nad 
Słowiańszczyzną napisał(em) sobie p lan  kilku tragedii historycznych”.61

D ram aty historyczne Grabowskiego obejm ują szeroki zakres tem a
tyczny. Z 12 utworów trzy  dotyczą spraw  w ew nętrznych Polski (K rzysz- 
tofor, Szym on Zimorowicz, Pożary), osiem kontaktów  historycznych Pol
ski z krajam i sąsiednim i (M ściwój i Swanhilda, S yn  Margrafa, Z  dziejów  
zaginionego ludu, Domna Rozanda, Książę H enryk, Jadwiga Tarłówna, 
Prorokini (światłość w  ciemności), Pod W iedeń), jeden historii Serbii 
(Królewicz Marko). Pracę nad dram atam i historycznym i poprzedzał G ra
bowski wnikliw ym i studiam i źródeł historycznych. Inform acje o źród
łach umieszczał przeważnie w  przypisach.52

Źródła tem atyczne najwcześniejszych dram atów  historycznych G ra
bowskiego mieszczą się w  prehistorii Słowian. Dzieje ludów połabskich 
posłużyły pisarzowi za tło dram atu  M ściwój i Swanhilda. D ram at Syn  
Margrafa przynosi obraz tragicznych zmagań Słowiańszczyzny połabskiej 
z naw ałą germ ańską. Podstaw ą dram atu  stał się schyłek dni Geronowych 
oraz śmierć jedynego syna m argrafa, dla którego Gero zamierzał utw o
rzyć niepodległe państwo.

47 Zob. przyp. 8.
48 Zob. przyp. 11.
49 W liście do Je linka z dnia 23 m aja 1880 r. G rabow ski p isał: „Jedź P an  do 

H ieronim a Feldm anowskiego sekretarza Związku Literackiego (M łyńska n r 35) i po
proścież) w  moim imieniu, aby W am oddał 2 moje rękopisy kom edii: Zubożali 
i K lub w  m iasteczku, weźcie je z sobą do P rag i”. W liście do Je linka z dn. 17 wrześ
n ia  1880 r. prosi o przysłanie m u rękopisów  dram atów  znajdujących się w  Pradze, 
m.in. o Próby.

50 W liście do Bełzy z dnia 13 m arca 1896 r. czytam y: „Wiecie, iłem już nap i
sał dram atów , które niczyje oczy nie oglądały na scenie i ja  ich snadź oczyma cie
lesnym i oglądać nie będę. A jednak  dyrekcje wasze kazały je sk ładać sobie, piesz
cząc uszy moje słodką obietnicą w ystawień, tryum fów , tan tym  i tym  podobnych... 
baniek  m ydlanych”. B iblioteka Ossolineum, W rocław, sygn. 12423 I.

51 Bronisław  G rabowski, S yn  Margrafa, tragedia z  X -go w ieku  w  pięciu aktach, 
W arszawa 1880, s. 45.

62 W przypisach do dram atu  M ściwój i Sw anhilda  G rabow ski stw ierdził: „Poz
woliliśmy sobie dopełnić fan tazją obraz pełny przerw  i niedokładności tylko o tyle, 
o ile tego konieczność estetyczna wym agała. W każdym  razie staran iem  naszym  było, 
by ducha faktów  nie skrzyw ić”, s. 93.
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Tem atykę w alki Słowian z Niemcami wprowadził Grabowski zapewne 
do dram atu  Z dziejów zaginionego ludu, po k tórym  zachował się do na
szych czasów tylko ty tu ł, Z recenzji napisanej po w ystaw ieniu sztuki 
Książę H enryk  oraz ze w zm ianki autora o dram acie poczynionej w liście 
do E. Jelinka z dnia 25 listopada 1892 r. można wnosić, iż u tw ór ten uka
zywał dzieje księcia H enryka XI, pana na Legnicy.53

Fabułę Dorany Rozandy  osnuł Grabowski wokół zawiłych perypetii 
życiowych córki hospodara wołoskiego Lupula, późniejszej żony Tymka 
Chmielnickiego. D ram at Jadwiga Tarłówna przedstaw ia; tragiczne losy 
Jadw igi z rodu Tarłów, ukochanej poety M ikółaja Sępa Szarzyńskiego. 
O dram acie Pod W iedeń  Grabowski napisał, że dotyczy on czasów 
Jana  III.54 W utw orze Królewicz-M arko  podjął pisarz problem  w alki Sło
wian południowych z Turkam i. Bohaterem  utw oru uczynił głośną w  świe
cie słowiańskim  historyczno-legendarną postać bohatera serbskiego, p rag
nącego zmazać z siebie piętno w iny za nieuczestniczenie w bitw ie na Ko- 
sowym Polu.

Z listu  Grabowskiego do W ładysława Bełzy wynika, iż dram at S zy 
mon Zimorowicz przedstaw iał życie mieszczan lwowskich.55 W sztuce 
K rzyszto for  Grabowski ukazał legendarnego alchemika i czarodzieja dzia
łającego na zgubę K rakow a przy pomocy magicznej Księgi Tw ardow skie
go. W dawszy się w konflik t z żakami krakow skim i, Krzysztofor traci 
książkę i sam ginie w  piekielnych czeluściach. Prorokini (światłość w  
ciemności) przynosi obraz krw aw ych dziejów tzw. „Jednoty Braci Czes
kich”. Grabowski zarysował w  dram acie sylw etkę głośnej w izjonerki 
K rystyny Poniatow skiej oraz postać uwielbianego przez siebie Jana  Amo- 
sa Komeńskiego.56

Cykl dram atów  społeczno-obyczajowych stanowią: jeden dram at pię
cioaktowy (Na wodach), cztery komedie czteroaktowe (Sprzym ierzeńcy, 
Podupadli, Centaurowie, Zbiegi) oraz dwie jednoaktówki (Drugi raz, 
Blisko nieba). Większość wym ienionych utworów m a charakter satyrycz
ny. W dram atach: Na wodach, Centaurowie obiektem ataku pisarza jest 
arystokracja rodowa, staw iająca ponad obowiązki rodzinne i obywatelskie 
rozrywkę, plotkarstw o, wygodnictwo. W komedii Na wodach autor chłosz- 
cze ponadto nowobogackich, nie przyznających się do swego pochodzenia 
oraz szulerów karcianych podających się za arystokratów . Sprzym ierzeń
cy, czyli inteligencja w m iasteczku  to satyra uderzająca w zastój um y
s łow y /ko terię  i lenistwo m oralne w arstw  pretendujących do m iana in
teligencji.

5î Recenzent tea tra lny  J.B. na łam ach „Echa Muzycznego, T eatralnego i A rty 
stycznego”, W arszawa 1893, n r  498, s. 176 nap isał: „Jest to d ram at osnuty na tle 
hulaszczego życia P iasta, księcia H enryka XI, pana na Legnicy, którego oddziela 
od b ra ta  F ryderyka nie tylko sfera obyczajowych, ale i rdzennie szczepowych w y
obrażeń o sym patii”. W liście do E. Je linka G rabow ski stw ierdził: „B ohaterem  jego 
jest ów aw an tu rn ik  i hu laka H enryk  XI, książę na Legnicy i Brzegu, o k tórym  
pisze tyle H ans Schw eininchen w  P am iętnikach  swoich”.

54 Zob. przyp. 46.
55 Zob. przyp. 45.
66 Swój stosunek do Ja n a  Komeńskiego G rabow ski określił w  artyku le  Jan  

Am os K om eński opublikow anym  w „Niwie” 1892, s. 116, 153, 170, 204 oraz w  re 
cenzji przedruku  białego k ruka lite ra tu ry  staroczeskiej Daniela F etter a opis Islandii, 
opublikow anej w  „W iśle” 1894, t. 8, s. 169—172.
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W utworze Zbiegi ostrze k ry tyk i Grabowskiego zwraca się przeciwko 
■ziemiaństwu, k tóre zleciwszy prowadzenie m ajątków  rządcom, wypełnia 
w  mieście pustkę życiową bezowocną dyskusją ną tem aty  publiczne, p lo t
ką, zabawą w teatr. Ponadto Grabowski w ykazuje w u tw orze zagrożenie 
gospodarki polskiej przez kapitał niemiecki. Tem at życia szlachty „wy
sadzonej z siodła” podejm uje autor w  sztuce Podupadli. W jednoaktówce 
Blisko nieba obok sporu światopoglądowego dwóch artystów : m ałarza-ra- 
cjonalisty i  poety-dekadenta Grabowski podnosi problem  znaczenia m e
cenatu dla rozwoju m łodych talentów. Treść dram atu  Drugi raz stanowi 
rehabilitacja grzechu młodości przez człowieka głęboko dotkniętego nie
szczęściem rodzinnym: śmiercią żony i dwojga dzieci.

Praw ie we w szystkich kom ediach społeczno-obyczajowych Grabow
skiego konflikty dram atyczne kształtu ją  się na linii: wstecznictwo—po
stęp, zwyrodnienie m oralne—uczciwość, bierność—zaangażowanie społe
czne. M otorem akcji są przew ażnie działania postaci dodatnich, głównie 
młodych inżynierów (Na wodach, Sprzym ierzeńcy), postępowych ziemian 
(Zbiegi), patriotycznych, w ykształconych rządców (Centaur o wie). Działa
n ia te kończą się przew ażnie pom yślnie dla bohaterów  pozytywnych, źle 
dla postaci negatyw nych. L ekturą dram atów  społeczno-obyczajowych po
zwala sądzić, że ich autor z sym patią przyjm ow ał przejaw y w zrastającej 
świadomości klas upośledzonych. Obawiał się natom iast gwałtownego 
zryw u rewolucyjnego.

Nieliczną i zarazem  najm niej znaną grupę w dorobku dram atycznym  
Grabowskiego stanowią sztuki ludowe, Są to: Boruta, Filius Chami, Na
stusia, Jamróz i Zielona komora. Do naszych czasów zachował się w  ca
łości tylko pięcioaktowy Boruta, do którego m uzykę skom ponow ał'P iotr 
Maszyński. Akcja utw oru, przypom inającego niejednokrotnie średniowie
czne m isteria, toczy się na ziemi łęczyckiej w  XVIII w. Fabuła koncen
tru je  się wokół postaci K acpra Dońskiego, szlacheckiego hulaki zwanego 
Siwym  Borutą, k tó ry  zaw arł uk łady  z diabłem  Borutą, by przy jego po
mocy zdobyć skarby i ukochaną.

W libretcie Filius Chami najw yraźniej w ystępują cechy dram atycznej 
l ite ra tu ry  sowizdrzalskiej. U twór związany z tradycją  zabaw karnaw ało
wych stanow i drwiącą rozprawę z dewotkami, z bezdusznymi dziedzica-. 
mi, z lisowczykami nadużyw ającym i praw  żołnierskich.

Treść czteroaktowej Nastusi możemy zrekonstruow ać na podstawie 
k ilku recenzji, jakie ukazały się ha łam ach p rasy  po w ystaw ieniu utw o
ru  na scenie w arszaw skiej. Fabułę sztuki osnuł Grabowski wokół pery
petii m iłosnych m łodych wieśniaków: Nastusi — zamożnej sieroty i Paw 
ła — ubogiego parobka. D ram aty ludowe Grabowskiego cechuje wysoki 
poziom wierności etnograficznej. Bohaterowie ludowi ukazani są głównie 
przy zabawie. Nie oglądamy ich przy pracy, w  codziennym trudzie. Cha- ‘ 
rakterystyczną cechą sztuk  ludowych Grabowskiego jest ich tendencyj
ność oraz m oralizatorstwo.

Na trzydzieści jeden dram atów  napisanych przez Grabowskiego tylko 
dziesięć zostało w ystaw ionych na scenie: trzy  dram aty  historyczne "(Kró
lewicz Marko, Książę H enryk, Pożary), dwie sztuki ludowe (Nastusia, 
Boruta) i pięć kom edii społeczno-obyczajowych (Sprzym ierzeńcy, Na w o
dach, Drugi raz, Zbiegi, Podupadli). Na scenach czeskich wystawione 
zostały sztuki: Sprzym ierzeńcy, Królewicz Marko i Drugi raz. W 1936 r.
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rozgłośnia praska nadała z okazji uroczystości ku  czci Jan a  Amosa Ko
meńskiego dram at Prorokini (światłość w ciemności). D ram aty: Sprzy
mierzeńcy, Królew icz Marko, S y n  M argraf a, Drugi raz, Prorokini zostały 
przetłumaczone na  język czeski. Na język chorwacki przełożono sztukę 
Podupadli, zaś na język serbochorwacki: Borutę  i Blisko nieba. W yróż
nienia bądź nagrody na konkursach zdobyły utw ory: Filius Chami, Drugi 
raz, Książę H enryk  i  Jadwiga Tarłówna.57

P r o z a
Grabowski jest autorem  ponad pięćdziesięciu utworów fabularnych: 

obrazków, opowiadań, nowel i powieści. Najwięcej utw orów  prozator
skich pisarz opublikował w w ydaw anym  przez siebie „K alendarzu Obraz
kowym ”.. Sporo opowiadań Grabowskiego w ydrukow ały czasopisma w ar
szawskie, m.in. „W ędrowiec”, „Biesiada L iteracka”, „Biblioteka W arszaw
ska”, „Bluszcz”, „K urier Codzienny”, „Słowo”. K ilka nowel pisarza tra 
fiło na łam y prasy prow incjonalnej i galicyjskiej, m.in. do piotrkowskie
go „Tygodnia”, krakowskiego „Czasu” i „Gazety Przem yskiej”.

Stosunkowo niewiele utworów doczekało się w ydań książkowych. By
ły to: Cudze szczęście. Obrazek spod Jasnej Góry, Dom pod cm entarzem , 
Babusia, Gdzie szczęście, Na służbę bożą, N ieprzyjaciel ludzi, Kolega Ju l
ka.58 Można sądzić, że sporo utworów fabularnych Grabowskiego pozo
stało w  rękopisach. Za przypuszczeniem  tym  przem aw iają listy  Grabow
skiego do E. Jelinka, w  k tórym  pisarz żali się na kłopoty z cenzurą.59

Grąbowski-prozaik nie cieszył się przychylnością ówczesnej krytyki, 
k tó ra  zarzucała jego utworom  zbytnią tendencyjność, m oralizatorstw o 
i pesymizm.00 Mimo to trzy  utw ory pisarza: Babusia, Byle za m ąż  i Pod 
złą planetą zostały nagrodzone na konkursach ogłoszonych przez redak
cje popularnych czasopism.61

57 L ibretto  operowe Filius Chami uzyskało wyróżnienie w  1891 r, na konkursie 
ogłoszonym przez W arszawskie Tow arzystwo Muzyczne; obrazek dram atyczny Dru
gi raz został odznaczony w 1883 r. d rugą nagrodą na K onkursie T eatru  A m atorskie
go W arszawskiego Tow arzystw a Dobroczynności; utw ór Książę H enryk  w  1893 r. zos
ta ł zalecony do gran ia przez krakow ską kom isję konkursow ą im. W ołodkiewicza; 
Jadwiga Tarłówna  zdobyła wyróżnienie w  1895 r. na II K onkursie D ram atycznym  
Galicyjskiego W ydziału Krajowego.

58 Cudze szczęście. Obrazek spod Jasnej Góry, Częstochowa 1878; Dom pod 
cm entarzem , W arszawa 1883; Babusia, W arszawa 1884; Gdzie szczęście. W ydanie 2, 
Chicago 1885 (brak danych o pierwszym  w ydaniu); Na służbę bożą, W arszawa 1890; 
N ieprzyjaciel ludzi, W arszawa 1890, dod. „W ędrowca”; Kolega Julka, W arszawa 
1895.

69 W liście Grabowskiego do· E. Je linka z dnia 21 grudnia 1881 r. czytam y: 
„Mnie ciągle coś cenzura albo nie puści, albo popsuje. Świeżo nie puściła now elki 
Bezdzietny, k tó ra  mi się lepiej od innych u d a ła”. W liście z dnia 28 grudn ia 1881 r. 
G rabow ski napisał: „Czy masz egzem plarz Nieprzyjaciela ludzi? Już w  tym  kształ
cie powieść ta  nie u jrzy  św iata. Cenzura kazała mi k ilka ustępów  przerobić, nadto  
zw leka z pozwoleniem na sprzedaż już od pół roku”.

60 S tanisław  Pieńkow ski w  recenzji zamieszczonej n a  łam ach „Książki”, W ar
szawa 1901, n r  2, s. 62 ocenił obrazek Grabowskiego Zm ierzch  w  sposób następu
jący : „Obrazek ten, trak tow any  zew nętrznie i bardzo blado, bo tylko ze strony fak 
tycznej, nie zaleca się niczym, tendencja zaś stosowniejsze znalazłaby miejsce w 
broszurze, om awiającej dane stosunki społeczne niż w  obrobieniu pseudoartystycz
nym ”.

01 Nowela Babusia  zdobyła trzecią nagrodę w  1884 r. na konkursie ogłoszonym 
przez „K urier Codzienny”; opowiadanie B yle za mąż, „K alendarz O brazkow y” na

2 — Filologia polska
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Zrąb now elistyki Grabowskiego stanow ią utw ory podejm ujące pro
blem y wsi pouwłaszczeniowej, ukazujące życie chłopskie w  jego pow
szednich i codziennych przejaw ach. Grabowski wypowiada się w  nich 
jako rzecznik i obrońca ludu, znawca obyczajów i psychiki chłopskiej. 
W utw orach „chłopskich” Grabowskiego drukow anych przeważnie w  „Ka
lendarzu Obrazkowym ” czołowe miejsce zajm uje problem  ośw iaty i w y
chowania ludu (Na lekk im  chlebie, Dom i szkoła, Zbawienne lekarstwo, 
Rodzice i dzieci, Kuba Dziubała).62 P isarz usiłuje przekonać ludowych 
czytelników, że brak  w ykształcenia czyni człowieka nieporadnym  życio
wo. .Analfabeta łatw iej ulega złym skłonnościom, częściej wchodzi w  ko
lizję z praw em  niż' człowiek wykształcony, na jego naiwności żerują róż
nego typu oszuści.

Ważne miejsce w  opowiadaniach „chłopskich” Grabowskiego zajm uje 
kw estia zabobonu, w iary we wróżby, w  sny, w  prognostyki. A utor bez
litośnie wyszydza cieszące się dużą popularnością wśród ludu w ydaw 
nictw a astrologiczne, okultystyczne, druki z dziedziny magii (Pod złą 
planetą). Z gorzką ironią pisze o znachorkach przyspieszających swym  
„leczeniem” śmierć chorych (Macocha J ó z e fk i63, Pod złą planetą). Sporo 
uw agi poświęca kobietom wiejskim, k tó re  przepracowane, zmęczone, 
przedwcześnie postarzałe częstym m acierzyństw em  um ierają w młodym  
wieku (Macocha Józefki, Pod złą planetą, Lesikowie  ®4). Boleje nad dużą 
śmiertelnością dzieci w iejskich (Na służbę bożą, Kuba Dziubała, Macocha 
Józefki). W ielokrotnie podejm uje w swych utw orach problem  w zrasta ją
cego na wsi głodu ziemi (Lesikowie, Pod złą planetą, Na służbę bożą, Ma
cocha Józefki). Przyczynę tego zjawiska widzi głównie w. przeludnieniu 
wsi, w  niewielkim, w  porów naniu z własnością- ziemiaństwa, obszarze 
gruntów  ornych upraw ianych przez społeczność chłopską. W utworze 
Pochodnie ognia i m iło śc i65 w zm iankuje o ustaw ie uwłaszczeniowej, k tó 
ra  nie spełniła pokładanej w niej nadziei chłopstwa.

W wielu opowiadaniach porusza Grabowski problem  w ynaturzeń spo
łecznych, którym i są nieprzeparta  zachłanność i chciwość (Na służbę bo
żą, W yprawa po skarb 66). Żądza bogactwa zamienia uczciwego człowieka 
w oszusta i złodzieja (Na lekk im  chlebie, Dobre imię 67). Motyw oszustwa 
często przew ija się przez u tw ory pisarza. Grabowski wielokroć przestrze
ga domniemanych adresatów, opowiadań, by nie .podejmowali transakcji 
z podejrzanym i ludźmi (Kuba Dziubała, Dobry interes 6S). Z całą drasty
cznością m aluje Grabowski m oralne spustoszenie, jakie sieje wśród ludu

rok  1888 — zostało odznaczone na konkursie powieści ludowych ogłoszonym przez 
redakcję „Gazety Św iątecznej” w  1886 r.; redakcja  „Gazety Świątecznej” nagrodziła 
również w  1894 r. pow iastkę Grabowskiego Pod złą planetą, „K alendarz Obrazko
w y” n a  rok  1894.

62 K alendarz Obrazkowy” w  dalszym  ciągu skrót KO. Na le kk im  chlebie, KO 
1876; Dom i szkoła, Zbaw ienne lekarstwo, tam że 1878; Rodzice i dzieci, tam że 1882; 
K uba Dziubała, tam że 1895.

63 Macocha Józefki, KO 1896.
64 Lesikowie, tam że 1890.
66 Pochodnie ognia i miloSci, „Przegląd L ite rack i”, dod. do „K raju” 1889, n r  4—9.
66 W ypraw a po skarb, KO 1897.
67 Dobre imię, tam że 1879.
68 Dobry interes, tam że 1893.
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stosują wobec „intruzów ” te rro r psychiczny, a naw et przemoc fizyczną 
(Nieprzyjaciel ludzi). N iektóre z utworów „m arnogrodzkich” zabarwione 
z lekka satyrą obyczajowo-społeczną m ają na celu głównie zabawienie 
czytelników: ośmieszają kaw alerów  zabiegających usilnie o posażne pan
ny  (Sześć garniturów) oraz prow incjonalnych „mędrców” staczających 
walki z tradycją (Gwiazda betlejemska).75

W kilku opowiadaniach „małomiasteczkowych” przedm iotem  szcze
gólnego zainteresowania pisarza jest elem ent niemiecki zapuszczający 
głęboko korzenie w polską glebę (Nieprzyjaciel ludzi, Dom pod cm enta
rzem , Suknia balow a76). Niemcy Grabowskiego, przypom inający niejed
nokrotnie postać A dlera z Powracającej fali Bolesława Prusa·, przybyw ają 
do Polski przeważnie z niew ielkim  kapitałem . Dzięki pomocy rodaków, 
przeróżnym  m achinacjom  finansowym  szybko dorabiają się fortun. Ich 
awans społeczny i m ajątkow y budzi rozgoryczenie uczciwych, pracowi
tych Polaków; w pływ a demoralizująco na  ludzi słabych, ulegających ne
gatyw nym  wpływom.

W cyklu nowel „małomiasteczkowych” Grabowski niejednokrotnie 
podejm uje problem  wegetacji polskiej biedoty. Zwraca uwagę na niski 
stan  higieny i oświaty w  środowiskach nędzarzy, na dużą śm iertel
ność dzieci (Babusia, Dzieci z  su te re n y n). W yraża pogląd, iz proble
mów biedoty m iejskiej nie są w stanie zlikwidować doraźne gesty filan
tropijne. Społeczeństwo polskie powinno znaleźć sposoby rozwiązania 
palących kw estii związanych z wegetacją m ieszkańców suteren.

Nieliczną grupę w spuściźnie prozatorskiej Grabowskiego stanowią 
u tw ory  o charakterze autobiograficznym, nawiązujące tem atycznie do 
młodości pisarza. Są to: Kolega Julka  i Mężna n iew iasta78. U trzym ane 
w ciepłej, lirycznej tonacji świadczą o silnie rozbudzonej uczuciowości 
Grabowskiego.

U t w o r y  w i e r s z o w a n e

Grabowski napisał ponad sześćdziesiąt utw orów  poetyckich w tym  
sześć obszernych poematów: Jan Kochanowski, M ikołaj Sęp Szarzyński, 
Rzeźbiarz Lychares, K rzyż  w  oazie, Sofokles przed sądem, Żm ija, jeden 
poem at dram atyczny pt. Noc dwóch w ieków, opowieść wierszowaną pt. 
W ezyr,79

W iersze Grabowskiego rozsiane są po różnych czasopismach. Najwię
cej , z nich ukazało się w w ydaw anym  przez pisarza „Kalendarzu Obraz
kow ym ”. Sporą grupę utworów Grabowski opublikował w  „Kurierze Co
dziennym ”, w  „Kurierze W arszawskim ”, w  „Tygodniku Ilustrow anym ”, 
w „W ędrowcu” i w  „Bluszczu”. Niektóre u tw ory bądź ich fragm enty dru

75 Sześć garniturów, „K urier Codzienny” 1892, n r  52; Gwiazda betlejem ska, 
„Słowo” 1892, n r  285—287.

76 Suknia  balowa, „Biesiada L ite racka” 1894, n r  2—6.
77 Dzieci z  su tereny  „Bluszcz” 1890, n r  37—38.
78 M ężna niewiasta, „Biesiada L ite racka” 1898, n r  1—17.
79 Jan Kochanowski, „Tygodnik Ilustrow any” 1883, n r  34—35; M ikołaj Sęp Sza

rzyński, tam że 1884, n r  104; Rzeźbiarz Lychares, W arszaw a 1895; K rzyż w  oazie, 
W arszawa 1895; Sofokles przed sądem, „K urier W arszawski” 1898, n r  22; Żm ija, 
„W ędrowiec” 1903, n r 44: Noc dwóch w ieków , K raków  1900; W ezyr, „Czas” 1900, 
n r  313—314.
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alkoholizm (Przyzw yczajenie i odwyknięcie  69, Lesikowie, Pod złą plane
tą, Macocha Józefki). W środowiskach ukazanych przez Grabowskiego 
piją dorośli i dzieci. W iną za rozpijanie chłopstwa pisarz obarcza .prze
biegłych, interesow nych Żydów. W walce z alkoholizmem przypisuje 
istotną rolę duchowieństwu i nauczycielom  (Zbawienne lekarstwo, P rzy
zw yczajenie i odwyknięcie).

Pochwałę dobrej pracy, um iejętnego gospodarowania głosi Grabowski 
w utworach: Drogie gałęzie 70 i Byle za mąż. Celem zaagitowania chłopstwa 
do organizowania oddziałów straży pożarnej wprowadził pisarz do „Ka
lendarza” na rok 1884 opowiadanie W ojsko św. Floriana. Do zakładania 
ochronek dla m ałych dzieci przekonyw a w  opowiadaniu Rodzice i dzieci.

W utw orach Grabowskiego w yraźnie zaznacza swą obecność urząd 
gminy, kościół i szkoła. Żadnej łączności z grom adą chłopską nie u trzy 
m uje dwór. Zdaniem  Grabowskiego większość szlachty nie rozumie spo
łecznego i narodowego znaczenia „pracy u  podstaw ”. Prowadząc lekko
m yślny, rozrzutny tryb  życia, traci swoje m ają tk i na rzecz różnego typu 
oszustów i dorobkiewiczów. Po „wysadzeniu z .s io d ła ” trafia  na  bruk  
m iejski i powiększa szeregi inteligencji m iejskiej.

Tem atyka nowel chłopskich Grabowskiego świadczy o tym, iż pisarz 
poznał praw dę o życiu chłopstwa nie z przekazu dziennikarskiego czy 
literackiego, ale dzięki długotrw ałej obserwacji życia ludu.

Sporą grupę w dorobku prozatorskim  Grabowskiego stanow ią utw ory, 
w których akcja rozgrywa się w  W arszawie. Bohateram i opowiadań są 
przeważnie młodzi urzędnicy darem nie zabiegający o awans zawodowy 
(Przeklęta wiosna, N aw ym yślał, Meloman).71 W realizacji zamierzeń prze
szkadza im  przeważnie silna konkurencja, czasem brak  szczęścia. In te re 
sująco prezentują 'się u tw ory „warszawskie” ukazujące środowisko lite- 
racko-dziennikarskie (Cudze grzechy, Nie wychował się).72 Podobnie jak 
w  św iatku urzędniczym  i tu  panuje ostra konkurencja. Los człowieka 
jest uzależniony od dobrej bądź złej woli redaktora, wydaw cy czy k ry 
tyka. Kreśląc tragiczne losy zdolnego literata  z opowiadania Nie w ycho
wał się, Grabowski znakomicie odtworzył atm osferę codziennych spotkań 
drugorzędnych publicystów warszawskich. Opowiadanie Cudze grzechy  
posłużyło pisarzowi do w yrażenia własnych negatyw nych opinii o wpły
wie naturalizm u francuskiego na polską powieść.

W kilku, utw orach Grabowski ukazuje zabitą deskami prowincję. M iejs
cem zdarzeń czyni przeważnie jakiś M arnogród (Częstochowę?).73 W opo
wiadaniach „m arnogrodzkich” , podobnie jak w  komedii Sprzym ierzeńcy, 
uderza ostrzem  sa ty ry  w  zwyrodniałą m oralnie inteligencję, k tóra nie
nawidzi ludzi postępowych, bojąc się z ich strony konkurencji lub kom 
prom itacji (Nieprzyjaciel ludzi, Ród M idasów 7i). „Mózgi M arnogrodu”

69 P rzyzw yczajenie i odw yknięcie, tam że 1880.
70 Drogie gałęzie, tam że 1888.
71 Przeklęta wiosna, „Bluszcz” 1885, n r  34—36; Naw ym yślałf „W ędrowiec” 1895, 

n r  31—32; Meloman, tam że 1897, n r  21—25.
72 Cudze grzechy, „Słowo” 1887, n r 96; Nie w ychow ał się, tam że 1888, n r  214— 

— 221 .
73 Grabowski praw dopodobnie przejął pomysł nazw y m iasteczka od E. Orzesz

kowej, k tóra nazyw ała Grodno Ongrodem.
74 Ród M idasów, „Echo Muzyczne, T eatralne i  A rtystyczne” 1893, n r  484—494.
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kowane były w kilku periodykach, czasem pod zmienionymi ty tu łam i.80
Najliczniejszą grupę w- spuściźnie poetyckiej Grabowskiego stanowią 

wiersze stylizowane na poezję ludową. Oddają one cechy ludowych w y
obrażeń, języka i obyczaju. Sporo ballad i pieśni posiada zabarwienie re
gionalne a naw et lokalne. Do folkloru góralskiego nawiązują: Siedm iu  
szwabów  i Siekierka Janoszka.81

W ierzeń ludu wielkopolskiego dotyczą: D zw on podwodny  i Zaklęta  
w kam ień.82 W utw orach stylizow anych na  ludowość w ielokrotnie w ystę
puje m otyw śm ierci (Sieroca dola, Z  pogrzebu, Wisła, U wrót zim y, Ostat
nia walka).83 Często dźwięczy w nich nu ta  melancholii, sm utku, tęsknoty 
za miłością (Nieszczęśliwa, Stracona).81 Bohater pieśni ludowych, obcu
jący· na co dzień z przyrodą, nie czuje się jej panem . Często prosi na tu rę
0 łaskawość dla siebie i bliźnich (Wisła, U w rót zimy).

Pokaźną grupę w dorobku poetyckim  Grabowskiego stanow ią wiersze 
okolicznościowe, których większość poświęcił autor pamięci twórców ku l
tu ry  narodowej. Cykl utworów okolicznościowych o tw ierają poematy: 
Jan Kochanowski i M ikołaj Sęp Szarzyński, napisane z okazji 300 rocz
nicy śmierci poetów. Z treści poematów wynika, iż Grabowski był nie, 
tylko wielbicielem, ale doskonałym znawcą ich twórczości. Inne wiersze 
poświęcone pamięci w ybitnych Polaków, to: Po przeczytaniu dzieł Ga
brieli (wiersz o Narcyzie Żmichowskiej), Nad grobem Marii U nickiej, 
Wiersz dla A. M ickiewicza, Przed pom nikiem  (sonet napisany pod w ra
żeniem odsłonięcia pom nika Adama Mickiewicza w  W arszawie), Zasłu
żona chwała, Adam owi M ûnchheim erowi na dzień pięćdziesięciolecia.85 
K ilka utworów okolicznościowych poświęcił Grabowski przyjaciołom  — 
słowianofilom. Serbołużyckiem u działaczowi narodowemu, etnografow i
1 publicyście Janow i A. Smolerowi poświęcił w iersz napisany po łużyc- 
ku.86 W roku 1893 z okazji czterdziestolecia Jarosław a Yrchlickiego na
pisał długi wiersz do solenizanta.87 W 1900 roku napisał w  Pińczowie list 
poetycki do córek Vrchlickiego, składający się z dwóch wierszy: 1. M i- 
ladzie Vrchlickie), 2. Ewie V rchlickiej.88

so F ragm ent poem atu Jan K ochanow ski został opublikowany w  KO n a  rok 
1884 pod ty tu łem  W ieszcz w  Czarnolesie; część u tw oru M ikołaj S ęp S zarzyński u k a 
zała się w  KO na rok  1889 pod ty tu łem  Młodo zm arłem u.

81 Siedm iu szwabów, KO 1896; Siekierka  Janoszka, tam że 1897.
82 D zwon podw odny, „Tygodnik Ilustrow any” 1891, n r  100; Z aklęta  w  kamień, 

KO 1895.
83 Sieroca dola, Z  pogrzebu, KO 1875; W isła, tam że 1886; U w ró t zim y, tam że 

1888; O statnia walka, tam że 1893.
84 Nieszczęśliwa, tam że 1890; Stracona, tam że 1893.
86 Po przeczytaniu dzieł Gabrieli, „Bluszcz” 1889, n r  49; Nad grobem M arii Unic

kie j, tam że 1897, n r  36; W iersz dla A. M ickiew icza  n ie  został w ydrukow any, jego 
rękopis znajduje się w  M uzeum A dam a M ickiewicza w  Paryżu, sygn. 780; u tw ór 
Przed pom nikiem  został w pisany przez Grabowskiego do pam iętn ika Leopolda 
M eyeta dnia 24 grudnia 1898 r. W ydrukow ano go w  „K urierze W arszaw skim ” 1906, 
n r 355; Zasłużona chwała A dam ow i M ûnchheim erow i na dzień pięćdziesięciolecia, 
„K urier W arszawski” 1900, n r  124.

88 „Łuźica” 1884, n r  10.
87 Czterdziestolecie Vrchlickiego, „K ra j” 1893, n r  6.
88 Córkom w ielkiego poety, „K urier W arszaw ski” 1900, n r 263.
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Z okazji w ybudow ania w  Pradze T eatrü Narodowego (w 1881 r.) G ra
bowski zamieścił w „Kłosach” wiersz pt. Sam  sobie.89 Na wiadomość o po
żarze T eatru napisał utw ór Na zgliszczach, w  k tórym  w yraził Czechom 
głębokie współczucie.90

Kilka wierszy Grabowskiego posiada charakter polemiczny. Grabow
ski — przedstawiciel literatów  starszego pokolenia — polemizuje w  nich 
z młodymi twórcam i określającymi się jako radykałowie. W utworze 
K rzyczącym 91 oskarża przeciwników o sztuczne w ytw arzanie antagoniz
mów międzypokoleniowych, o cynizm a naw et o barbarzyństw o. W w ier
szu Karnawał ducha 92 rozprawia się z literatam i hołdującym i koncepcji 
sztuki naturalistycznej i symbolicznej. Zarzuca im  schlebianie gustom 
zdemoralizowanej publiczności, zniekształcanie obrazu świata, szyderstwo 
z nieba i ludzi. W w ierszu Miejcie lito ść08 wzywa przedstaw icieli róż
nych ideologii do pojednania się. W yraża pogląd, iż dla dobra ku ltu ry  
narodowej należy zapomnieć o wzajem nych w aśniach i uprzedzeniach.

W 1900 r.: Grabowski w ydał drukiem  obszerny poem at dram atyczny 
pt. Noc dwóch w ieków. W utworze utrzym anym  w konwencji poezji 
wieszczej obok k ry tyk i kończącego się stulecia zawarł wiele przepowied
ni dotyczących XX wieku. Prorokow ał m.in., iż w nastającym  stuleciu 
szczytne hasła rew olucji francuskiej: „Wolność, równość, b raterstw o” 
staną się faktem . Różność stanów  zastąpi „jeden człowieczy ród”. Spraw 
cami radykalnych przem ian będą przedstawiciele chłopów i robotników.

Z treścią poem atu Noc dwóch w ieków  korespondują wiersze: W ezyr, 
Oczekiwanie, Branka jasyru, w których Grabowski składa hołd poezji 
rom antycznej i w yraża głęboką wiarę w  odrodzenie ojczyzny.94

Rozmiłowanie poety w  kulturze i literaturze antycznego świata zna
lazło odbicie w  dwu poematach: Rzeźbiarz Lychares i Sofokles przed są
dem. Ukazują one z dużym realizm em  scenki z życia starożytnych Aten, 
podejm ują problem y n a tu ry  m oralnej wspólne wszystkim  epokom i wszy
stkim  nacjom. K oloryt orientalny wprowadził Grabowski do poematów: 
K rzyż  w oazie, Żm ija  oraz do długiego wiersza Hecim Basza.95

Pod koniec życia Grabowski napisał kilka w ierszy o tem atyce filozo- 
ficzno-refleksyjnej, m.in. Przestrogi, Pomnijcie sobie, Choćby.96 Wypo
wiedział się w  nich jako hum anista i wyznawca teorii ideorealistycznej. 
Z ostatnich liryków  Grabowskiego em anuje duma człowieka, k tó ry  mimo 
licznych prześladow ań potrafił zachować swą godność.

89 Sam  sobie, „Kłosy” 1881, n r  830.
90 Na zgliszczach, „Tygodnik Ilustrow any” 1881, n r  300. W liście do E. Orzesz

kowej z dnia 4 listopada 1881 r. Grabow ski nap isał o u tw orze: „W w ierszu mym 
cenzura w yrzuciła dwie strofki, posyłam  je — może te raz  p rze jdą”. W spomniane 
przez Grabowskiego zw rotki nie zostały w ydrukow ane. Ich miejsce w  tekście w y- 
kropkowario.

91 K rzyczącym , „Biblioteka W arszaw ska” 1884, t. 3, s. 41—42.
92 K arnaw ał ducha, „K raj” 1890, n r  2.
93 M iejcie litość, „Przegląd L iterack i”, dod. do „K raju” 1880, n r  14^-15.
84 O czekiwanie, „Św iat” 1893, n r  7; Branka jasyru, „Bluszcz” 1897, n r  20.
95 Hecim  Basza. Obrazek z Bośni, „W ędrowiec” 1898, n r  19.
96 Przestrogi, „K urier W arszawski” 1899, n r  126; Pom nijcie sobie, tam że 1900, 

n r  177; Choćby, tam że 1901, n r  55.
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„Kalendarz Obrazkowy”

W latach 1874—1897 Bronisław Grabowski wydaw ał w  Częstochowie 
„Kalendarz Obrazkowy” dla ludu. W ydawnictwo to wysoko ocenił An
toni G. Bem w „Nowinach” pisząc: „K alendarz O brazkowy” Grabowskie
go trzym a (...) pierwszeństwo wśród swego krążka i uważam y go za na j
lepszy spośród kalendarzy ludowych i najum iejętniej ułożony z prowin
cjonalnych.” 97

Pierw szy dział „K alendarza” stanow iła tzw. część kalendarzowa. 
W szeroko rozbudowanym  dziale literackim  G rabow ski‘publikował włas
ne opowiadania i wiersze, u tw ory Adama Asnyka, M arii Unickiej, W in
centego Pola, Józefa G rajnerta, Andrzeja Dembowskiego, Jana  K. Gre- 
gorowicza, Bronisława Komorowskiego, Teofila Nowosielskiego oraz teks
ty  innych autorów, których pseudonimów, inicjałów i kryptonim ów  nie 
udało się rozwiązać.98 Obok utworów oryginalnych Grabowski zamiesz
czał w „K alendarzu” własne przekłady z lite ra tu ry  słowiańskiej, m.in. 
teksty  Eliśki K rasnohorskiej, A ugusta Senoi, K aroliny Svëtlej, Jarosław a 
Vrchlickiego, Franca Preśerena. Opowiadania publikowane w „Kalenda
rzu” m iały głównie charakter dydaktyczno-m oralizatorski: piętnow ały 
powszechne grzechy mieszkańców wsi i m iasteczek, podejm owały prob
lem oświaty i wychowania mas ludowych. W utw orach wierszowanych 
dominowała tem atyka refleksyjna, religijna i miłosna. A rtykuły  kry tycz
noliterackie zaznajam iały ludowych czytelników z sylw etkam i w ybit
nych pisarzy oraz z ich twórczością.

Sporo miejsca zajm owały w „K alendarzu O brazkowym ” m ateriały  
folklorystyczne: folklor rodzimy oraz teksty  ludowe innych narodów. 
W ażną część działu literackiego stanow iły gawędy popularyzujące n a j
bardziej z codzienną p raktyką związane dziedziny nauki. Powołując się 
na opinie uczonych, „K alendarz” w yjaśniał różne problem y z zakresu 

' hodowli, upraw y roślin, gleboznawstwa, chemii rolnej oraz fizyki. W a r
tykułach podejmowano problem  zdrowotności, higieny i ośw iaty na wsi, 
postulowano zakładanie ochronek, budowanie łaźni, organizację straży 
pożarnych, zespołów muzycznych. Stosunkowo liczne są artykuły  o klasz
torze na  Jasnej Górze i przechowyw anych w nim  pam iątkach i skar
bach k u ltu ry  narodowej. Zapewne w trosce o popularność wśród ludu 
wydawnictwo drukowało żywoty świętych- i błogosławionych. W dziale 
Rady i przepisy gospodarskie zamieszczano wiadomości z zakresu rol
nictwa, higieny i gospodarstwa domowego. O statnią część w ydaw nictw a 
stanow iły inform acje dotyczące życia publicznego oraz ogłoszenia i re 
klamy. Poszczególne roczniki „K alendarza” wzbogacały, liczne ilustracje 
drzeworytowe autorstw a W ładysława Dmochowskiego. Mimo trudności 
wydawniczych i cenzuralnych „K alendarz O brazkowy” ukazyw ał się nie
przerw anie przez 24 lata, aż do chwili dyscyplinarnego przeniesienia G ra
bowskiego do Pińczowa.
Grabowski jako slawista

Będąc gorącym zwolennikiem zbliżenia Słowian, Grabowski przez

97 A ntoni G. Bem, Literatura  kalendarzowa, „Nowiny” 1879, n r  6.
98 W ykaz nie rozw iązanych pseudonimów, inicjałów  i kryptonim ów : Tadeusz 

Obuch W., W.***, M.G., F.W., XJG.
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wiele lat pełnił rolę popularyzatora spraw  słowiańskich, zapoznawał Po- 
laków z historią, litera tu rą , zwyczajami i w zajem nym i stosunkam i posz
czególnych narodów słowiańskich.

Ze wszystkich Słowian Grabowski najbardziej ukochał Czechów. P ra 
wie co rok odbywał wycieczki do Pragi, korespondował z ludźmi ku l
tury, uczestniczył w różnych im prezach i uroczystościach. Sprawozdania 
z czeskiego ruchu literackiego publikow ał we wszystkich poważnych pe
riodykach wychodzących na terenie K rólestw a Polskiego i Galicji. Już 
w  1874 r. w ydrukow ał w „J. Jaworskiego K alendarzu Ilustrow anym  Co
dziennym ” obszerny artyku ł pt. Literatura czeska. W latach następnych 
ogłosił m.in. prace: Tegoroczny ruch literacki w  Czechach, Literatura  
czeska w r. 1879, Tłumacze czescy poetów polskich, Wiadomości literac
kie z Czech, Trylogia antyczna w  literaturze czeskiej, Z literatury  czes
kiej.89 Oprócz tego pisał o rzeczach czeskich do Encyklopedii Powszech
nej, referaty  do „W isły”. W roku 1891 wyszła jako część D ziejów litera
tu ry  powszechnej jego Historia literatur słowiańskich  zawierająca także 
dzieje litera tu ry  czeskiej.100

Z poetów czeskich Grabowski najbardziej cenił Jarosław a Vrchlickie
go. Na tem at jego twórczości wypowiedział się m.in. w artykułach: T ry
logia Vrchlickiego, Czterdziestolecie Vrchlickiego, Jarosław Vrchlicky, Ja
rosław Vrchlicky i jego dramat Bar Kochba .101 W czasopismach polskich 
zamieścił przeszło czterdzieści w ierszy Vrchlickiego we własnym  tłum a
czeniu. Najwięcej przekładów opublikował w  „Bluszczu”, w  „Kurierze 
Niedzielnym ” i w  „Kłosach”. W 1900 r. przygotował do druku W ybór  
poezji Jarosław a Vrchlickiego. W łasne przekłady ogłoszone w polskich 
periodykach pomnożył nowymi tłum aczeniam i.102 W ybór poezji objął w y
jątk i z około czterdziestu najbardziej charakterystycznych zbiorków 
Vrchlickiego.

Grabowski wysoko cenił poetę czeskiego Juliusza Zeyera. Poświęcił 
m u dwa artykuły: N ajnow szy romans rycerski oraz Juliusz  Zeyer.103 P rze
łożył z Zeyera sporo rzeczy, ale wydrukował- jedynie wiersz Proroctw o104. 
Dowodem przyjaźni, jaką darzył Zeyera, było dedykowanie m u dram atu 
Boruta.

Z powieściopisarzy czeskich najw yżej oceniał Karolinę Svetlę. Napi
sał o niej wiele artykułów , m.in.: Karolina Svëtla, pisarka czeska; Karo
lina Svëtla. S tud ium  literackie; Jubileusz Karoliny Svëtli; Karolina Svëtla,

99 Tegoroczny ruch literacki w  Czechach, „Niwa” 1878, t. 14, s. 912—928; L ite
ratura czeska w  roku 1879, tam że 1881, t. 19, s. 27—41, 299—308, 351—359; Tłum acze 
czescy poetów  polskich, „Kłosy” 1881, n r  830; W iadomości literackie z  Czech, „Biblio
teka W arszaw ska” 1882, t. 1, s. 479—480; Trylogia antyczna w  literaturze czeskiej, 
„A teneum ” 1892, t. 3, s. 300—321; Z litera tury  czeskiej, „W ędrowiec” 1900, n r  16. '

100 Dzieje litera tury pow szechnej z  ilustracjami, W arszawa 1888—1893.
ιοί Trylogia Vrchlickiego, „K urier Codzienny” 1892, n r  4; Czterdziestolecie  

Vrchlickiego, „K ra j” 1893, n r 6; Jarosław V rchlicky i jego dram at Bar Kochba, 
„A teneum ” 1899 i osob. W arszawa 1900.

102 Jarosław  V rchlicky, W ybór poezji. Przełożył z czeskiego i w stępem  opatrzył 
B ronisław  Grabowski. W arszaw a 1901.

103 N ajnow szy romans rycerski, „Tygodnik Powszechny” 1881, n r  34—35; Juliusz  
Zeyer, „Echo Muzyczne” 1890, s. 401—404.

104 Juliusz Zeyer, Proroctwo. Przełożył B ronisław  Grabowski. Obraz literatury  
powszechnej, t. 2, s. 573.
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Karolina Svëtla .105 Oboje z żoną w ydali po polsku siedem utw orów  pi
sarki, m.in. W iejski romans, O Agnieszce Krawcównie. Obrazek z Jesz- 
teda, Z rodzinnej kroniki. Dwa obrazki z przeszłości.106

Przez ponad 20 la t Grabowski przyjaźnił się z Edw ardem  Jelinkiem . 
Napisał wiele pochlebnych recenzji o pracach przyjaciela. Po. śmierci 
Jelinka poświęcił m u nekrolog, opublikował kilka w yjątków  z jego książ
ki Nahodilosti kridové rysy .107

Z dawniejszych poetów czeskich Grabowski tłum aczył Sm ila Flaśkę 
z. Pardubic, z nowych: Jana  Nerudę, Józefa Świętopełka M achara, Ja ro 
m ira Boreckiego, Svatopluka Cecha, Eliśkę Krasnohorską. W ybitnym  Cze
chom poświęcił liczne po rtre ty  literackie, wspomnienia, nekrologi. Do 
najciekawszych prac należą: Ks. Wacław Sztulc, Zofia Podlipska, Jubi
leusz czeskiego m uzyka  i kompozytora, N ieznany za życia (Józef Barsze, 
poeta czeski).108

Wiele artykułów  Grabowskiego podejmowało zagadnienie działalności 
tea tru  w Czechach. Na uwagę zasługują tu: Teatr w Czechach, P ielgrzym 
ka do Złotego Domu, Teatr czeski w  Pradze. Z 'powodu dziesięciolecia 
teatru narodowego.100. Ponadto polskiego slawistę interesow ały różne w y
darzenia ku lturalne w Czechach, arch itek tura  i nauka. Godnym odnoto
wania jest m.in. artyku ł Akadem ia czeska nauk i sztuk  pięknych w  Pra
dze.110

Grabowski nie tylko pisał w polskich czasopismach o spraw ach czes
kich, ale również w czeskich periodykach o rzeczach polskich. N ajchęt
niej pisywał do „Slovanského sbornika” Edw arda Jelinka, do „Politiki”, 
do „Ceskej Reve” oraz do „W ëstnika slovanskÿch starożitnosti” .

W działalności slawistycznej Grabowski niewiele uwagi poświęcił Sło
wakom. Ze słowackiego przetłum aczył powieść Jana  K alinćiaka pt. Re- 
sturacja. Obrazy z niedaw nych czasów oraz po jednym  w ierszu Samo 
Chałupki, Svetozara H urbana Vajanskiego i W ilhelma Pauliny  Totha.11*

105 Karolina Svëtla , pisarka czeska, „Echo” 1877, s. 222—224; Karolina Svëtla . 
S tud ium  literackie, „A teneum ” 1880, t. 2, s. 512—525; Jubileusz K aroliny Svëtli, 
„Biesiada L ite racka” 1880, n r  250—251; Karolina  Svëtla, „Kłosy” 1880, n r  770—771; 
Karolina Svëtla , „W ędrowiec” 1900, n r  33—44. ,

106 K arolina Svëtla, W iejski romans, „Kłosy” 1879, dod. do n r  705—721, wyd. 
osob. Katowice 1908; O Agnieszce Krawców nie. Obrazek z  Jesżteda. W yd. w  książ
ce K. Svëtla, Powieści w iejskie. T. 1, W arszaw a 1880; Z  rodzinnej kroniki. Dwa ob
razki z  przeszłości, W arszawa 1892.

107 Edward Jelinek, „K urier N iedzielny” 1897, n r  14.
108 Ks. W acław Sztu lc (zarys biograficzny), „Tygodnik Powszechny” 1879, n r  10; 

Zofia Podlipska, „K urier N iedzielny” 1898, n r  17—18; Jubileusz czeskiego m uzyka  
i kom pozytora, „W ędrowiec” 1898, n r  3; N ieznany za życia (Józef Barsze, poeta 
czeski), „Tygodnik Polski” 1899, n r  48.

109 T eatr w  Czechach, „A teneum ” 1884, t. 3, s. 283—322; Pielgrzym ka do Złotego  
Domu, „Biesiada L ite racka” 1885, t. 20, n r  40(509), 43(512), 48(517); Teatr czeski w  
Pradze Z powodu dziesięciolecia teatru  narodowego, „Echo Muzyczne, T eatralne 
i A rtystyczne” 1893, n r  533.

ιω Akadem ia czeska nauk i sz tu k  p ięknych  w  Pradze, „A teneum ” 1892, t. 2, 
s. 551—561.

111 Jan  K alinciak, Restauracja. Obrazy z n iedaw nych czasów. Przełożył ze sło
wackiego Bronisław  Grabowski. W arszawa, nak ład  redakcji- „Opiekuna Domowego” 
1874; Junak przez Sam uela Chałupkę. Przełożył ze słowackiego B ronisław  G rabow 
ski, „Tygodnik Ilustrow any” 1884, t. 1, s. 66—67, toż w  Obrazie litera tury powszech-
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Poza okolicznościowymi wzm iankam i o literaturze słowackiej opubliko
wał 3 wspomnienia pośm iertne o Janie Botto, o Sam uelu Chałupce i o Jó 
zefie M. H urbanie oraz list XIX  z Listów  o literaturach,112

Spraw am i łużyckimi Grabowski zainteresował się w  czasie studiów 
w Szkole Głównej. W roku. 1865 zaprzyjaźnił się z księdzem Michałem 
Hornikiem, w ybitnym  działaczem narodow ym  Łużyc. Na łam ach „Kło
sów” w 1873 r. w ydrukow ał zarys biograficzny o H orniku.113 Serdeczne 
stosunki łączyły Grabowskiego z Janem  E. Smolerem, o k tórym  w" 1869 r. 
w ydrukow ał obszerne studium  w  „Bibliotece W arszawskiej”.114 Kiedy 
Hornik i Smoler w 1881 r. przybyli do W arszawy, aby zainteresować 
społeczeństwo polskie niedolą Łużyczan, Grabowski ogłosił w „Kurierze 
W arszawskim ” trzy  artykuły: Dwaj Serbowie Łużyccy, S typendium  Kra
szewskiego dla Serbów Łużyckich  i Dola Serbów Ł użyckich ,n s  W roku 
1886, w  dwa lata  po śmierci 'Smolera, ogłosił w „K ra ju” wspomnienie 
o zm arłym .116 Sporo uwagi poświęcił problem om  łużyckim  w artykule 
R zut oka na odrodzenie się S ło w ia n 1 zachodnich i południow ych.11'7 
W 1897 r. z okazji uroczystości pięćdziesięciolecia założenia Macierzy 
Serbskiej Grabowski nie mogąc osobiście uczestniczyć w imprezie, posłał 
do Łużyc list gratu lacyjny oraz wiersz w  języku łużyckim.118 Z lite ra tu ry  
łużyckiej polski slaw ista przetłum aczył bardzo mało: dwa utw ory Zej- 
lera, jeden Kósyka 119 oraz krótkie przypowieści z podań ludu łużyckie
go, k tóre opublikował w  wydaw anym  przez siebie „Kalendarzu Obraz
kowym ” na rok 1876.

Znaczną liczbę prac slawistycznych poświęcił Grabowski literaturze 
chorwackiej. Na szczególną uwagę zasługują, artykuły: Literatura serb- 
sko-chorwacka, Obecny ruch literacki w  Chorwacji, Obchód uroczystości 
na cześc poety Stefana Vraza w  Zagrzebiu, Matica chorwacka i ruch lite
racki w Chorwacji, Literatura chorwacka w latach 1879—-1880, Dwa sto
warzyszenia literackie w Chorwacji.120 Z licznych portretów  literackich

nej, t. 2, ś. 575—578; Svetozar H urbân  V ajanski, Pociecha. Przełożył Bronisław  
Grabowski, tam że s. 576; W ilhelm  P auliny  Toth, Słowacy. Przełożył Bronisław  G ra
bowski, tam że S.-576.

иг Jan Botto, „Kłosy” 1881, n r 840; Samo Chałupka, „Tygodnik Ilustrow any” 
1884; Józef M iłosław Hurban, „Przegląd L ite rack i” dod. do „K raju” 1888, n r  10; Listy  
o literaturach słowiańskich, „K raj” 1887, n r  47.

113 Ks. Michał Piórnik, „Kłosy” 1878, t. 1, s. 7.
114 Jan Ernest Smoler, „B iblioteka W arszaw ska” 1868, t. 4, s. 415—425.
ns Dwaj Serbowie Ł użyccy, „K urier W arszaw ski” 1881, n r  5.4—55; Stypend ium  

Kraszew skiego dla Serbów Łużyckich , tam że n r  111; Dola Serbów Ł użyckich , tam 
że n r  144—145. ·

116 L isty  o literaturach słowiańskich, „K ra j” 1886, n r  25.
117 R zut oka na odrodzenie się Słow ian zachodnich i południow ych, „Niwa” 1872, 

n r 2.
118 „Łużiea” 1884, n r  10.
119 A ndrzej Zejler, 1. Czasy Dziewicze, 2. Boże sedleszko  (w:) Obraz literatury  

powszechnej, t. 2, s. 577; M ato Kósyk, Indianka, tam że, s. 578—579.
120 Literatura serbsko-chorwacka, „J. Jaw orskiego K alendarz Ilustrow any Co

dzienny” 1871; Obecny ruch literacki w  Chorwacji, „Niwa” 1879, t. 15, s. 322—333, 
413—423; Obchód uroczystości na cześć poety S tefana Vraza w  Zagrzebiu, „Biblio
teka W arszaw ska” 1880; M atica chorwacka i ruch literacki w  Chorwacji, „A tene
um ” 1880, t. 1, s. 260—279; Literatura chorwacka w  latach 1879—1880, „Niwa” 1882, 
t. 21, s. 937—969; Dwa stow arzyszenia literackie w  Chorwacji, „Tygodnik Ilu stro 
w any” 1881, t. 11, n r  276.
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i wspomnień należy wyróżnić: A ugust Senoa. Sy lw etka  literacka, Józef 
Jerzy Strossm ayer, Franciszek Raczki. K artka z  dziejów litera tury chor
wackiej, Jan Gundulicz, poeta chorwacki (1588— 1638), Twórca ,h y m n u  
chorwackiego (Antoni M ichanowicz Petropolski).121

Z chorwackiego przetłum aczył Grabowski dwie powieści Augusta Se
noi: Złota dzieweczka, powieść z dziejów Zagrzebia, Żebrak Łukasz, po
wieść z życia wiejskiego, powiastkę Ksawerego Szandora-Gjalskiego Ilù -  
strissimuś Battorych  i wiele utworów m niejszych pisarzy.122

W badaniach słowiańszczyzny Grabowski nie pom inął Bułgarii, mimo 
iż w k ra ju  tym  nigdy nie był. Bliskie kontakty  utrzym yw ał z historykiem  
i tłum aczem  lite ra tu ry  polskiej Christo Kersiakowem , który  przebyw ał 
w Polsce. Najważniejszą pracą Grabowskiego o Bułgarach jest obszerny 
szkic etnograficzno-historyczny pt. Bułgaria i Bułgarowie, w którym  au
tor w sposób możliwie najbardziej przystępny starał się przekazać czy
telnikom  dane dotyczące historii, etnografii i geografii Bułgarii.123 
Z m niejszych prac poświęconych problem atyce bułgarskiej na  większą 
uwagę zasługuje artyku ł Słówko o bieżącej literaturze bułgarskiej w y
drukowany w „Kłosach” w 1884 r .124

M niejsze zainteresowanie Grabowski okazywał Słoweńcom, chociaż 
działalność slawistyczną na szerszą skalę rozpoczął pracą p t. Słoweńcy, 
naród i dzieje, drukow aną w „Niwie” w  roku 1872.125 Na większą uwagę 
spośród prac poświęconych Słoweńcom zasługują: Literatura słoweńska, 
Piśmiennictwo słoweńskie w r. 1878, Literatura słoweńska w  latach 1879— 
1880, Dr W alenty Żarnik, pisarz słow eński.126 Z poetów Słoweńskich G ra
bowski tłumaczył: W alentego . Vodnika, Franciszka Preśerena, Szymona 
Jenkę, Szymona Gregorczicza.

Z prac poświęconych piśm iennictw u serbskiem u na uwagę zasługują: 
Literatura serbsko-chorwacka, Serbia w  literaturze p ięknej.127 Z poetów 
serbskich Grabowski najw yżej cenił Branki Radiczewicza, Z.maja Jowana 
Jowanowicza. Do ciekawszych prac Grabowskiego dotyczących narodów

121 A ugust Senoa. S y lw e tka  literacka, „B iesiada L ite racka” 1880, n r  250—251; Jó
ze f Jerzy Strossmayer, „K ra j” 1885, n r  35; Franciszek Raczki. K artka  z dziejów  
litera tury chorwackiej, „A teneum ” 1884, t. 4, s. 518—532; Jan Gundulicz, poeta chor
w acki (1588—1638). W spom nienie jubileuszow e, „Przegląd L iterack i”, dod. do „K ra
ju ” 1888, n r  1—2; Twórca hym nu  chorwackiego (Antoni M ichanowicz Petropolski), 
„Tygodnik Ilustrow any” 1896, n r  30.

122 A ugust Senoa, Złota dziew eczka ,‘ powieść z  dziejów  Zagrzebia. Przełożył Bro
n isław  G rabowski, dod. do „Biesiady L ite rack ie j” z roku 1880; Ż ebrak Łukasz, po
wieść z życia wiejskiego. Przełożył B ronisław  G rabowski, dod. do „Tygodnika Pow
szechnego” 1884.

123 Bułgaria i Bułgarowie, W arszaw a 1889.
124 Słów ko o bieżącej literaturze bułgarskiej, „Kłosy” 1884, n r  985—r989.
125 Słow eńcy, kra j i dzieje, „N iwa” 1872, n r  6—12.
126 Literatura słoweńska, „J. Jaw orskiego Kalendarz, Ilustrow any Codzienny” 

1875; Piśm iennictw o słow eńskie w  roku 1878, „Niwa” 1879, t. 16, s. 731—745; L ite
ratura słow eńska w  latach 1879—1880, tam że 1881, t. 20, s. 654—661; Dr W alenty  
żarn ik , pisarz słow eński, „Przegląd L ite rack i”, dod. do „K raju” 1888, n r  20.

127 Literatura serbsko-chorwacka, „J. Jaw orskiego K alendarz Ilustrow any Co
dzienny” 1871; Serbia w  literaturze p ięknej, „Przegląd L iterack i”, dod. do „K raju” 
1889, n r  24.
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słowiańskich należą również: Słowianie л N iem cy, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra i Czarnogórcy, Nowe 'dokum enty do dziejów Apostołów sło
wiańskich, Uroczystość św. Apostołów słowiańskich w  R zym ie.128

Należy podkreślić, że Grabowski, począwszy od roku 1885 aż do roku 
1889, regularnie drukow ał w  petersburskim  „K raju” L isty  o literaturach  
słowiańskich. Równocześnie w  „Tygodniku Ilustrow anym ” ogłaszał ru 
brykę pod nazwą N otatki o najw ażniejszych wydarzeniach kulturalnych  
w krajach słowiańskich. N iewątpliwie najwartościowszą pracą Grabow
skiego w  zakresie słowianoznawstwa są jego Dzieje literatur słowiańskich 
zamieszczone w Dziejach literatury powszechnej, w ydanej przez Lew an- 
tala w W arszawie. O bejm ują one okres od czasów najdaw niejszych do 
końca XVIII w., zaw ierają znakomite przekłady z najlepszych dzieł lite 
ra tu r słowiańskich.

Działalność Grabowskiego na polu słowianofilstwa była niezwykle 
bogata i wszechstronna. W drugiej połowie XIX  w. nie było nikogo, kto 
mógłby w tym  zakresie równać się z Grabowskim pod względem um iejęt
ności i zaangażowania.

Zainteresowania etnograficzne
Grabowski, doskonały znawca ludu, jego tradycji, obyczajów, pieśni 

ludowej położył znaczne zasługi na  polu ludoznaw stwa polskiego i sło
wiańskiego. Prace etnograficzne Grabowskiego drukowane były na ła
mach różnych czasopism, m.in. w  „Tygodniku Ilustrow anym ” (Zw yczaje  
doroczne ze stanowiska m itologii słowiańskiej, Jan III w  poezji ludów  
południowosłowiańskich), w „Bibliotece W arszawskiej” (Pieśni Bułga
rów; macedońskich w  Rodopie), w  „Bluszczu” (Legendy o śpiących ry 
cerzach, Trzęsienie ziem i w pojęciach ludów pierwotnych), w  „Tygodniku 
Powszechnym ” (Zw yczaje doroczne ze stanowiska mitologii porównaw
czej), w „W ędrowcu” (Historia polki).12*

Najwięcej artykułów  ludoznawczych opublikował Grabowski w „Wiś
le” , z którą był związany od pierwszych lat jej istnienia. Zamieścił w niej 
in tersujący kom entarz do odkrytej przez siebie odm iany Pieśni dziadow
skiej o bitw ie pod W iedniem  z roku 1683, artykuły: Podania i legendy 
zapisane u autorów staropolskich, Podania o związkach m iędzy najbliż
szym  rodzeństwem  (m it Edypow y u Słowian), O grach, zabawach staro- 
czeskich ,130

128 Słowianie i N iem cy, „Tygodnik Powszechny” 1875; Bośnia i Hercegowina, 
„Kłosy” 1876—1878; Czarnogóra i Czarnogórcy, „Tygodnik Powszechny” 1877, n r 
40—42, 45, 48—49, 52, 1878, n r 1—4; Nowe dokum enty  do dziejów  Apostołów  sło
w iańskich, „Biblioteka W arszaw ska” 1881, t. 1, s. 411--416; Uroczystość św. A posto
łów słow iańskich w  Rzym ie, „Kłosy” 1881, n r  845.

129 Zw yczaje doroczne ze stanow iska m itologii słow iańskiej, „Tygodnik Ilu stro 
w any” 1879; Jan III  w  poezji ludów południow osłow iańskich, tam że 1880, n r  253— 
254; Pieśnią Bułgarów m acedońskich w  Rodopie zebrane przez S tefana W erkowicia, 
„Biblioteka W arszaw ska” 1880, t. 1, s. 460—483; t. 3, s. 61—77; Legendy o śpiących  
rycerzach, „Bluszcz” 1881; Trzęsienie ziem i w  pojęciach ludów pierw otnych, tam że 
1881, n r 39; Zw yczaje doroczne ze stanow iska m itologii porównawczej, „Tygodnik 
Powszechny” 1878, n r  32, 1879, n r  1; Historia polki, „W ędrowiec” 1898, n r 8.

130 Pieśń dziadow ska o bitw ie pod W iedniem  z roku 1683, „W isła” 1888, t. 2, 
s. 350—357; Podania i legendy zapisane u autorów staropolskich, tam że 1890, t. 4, 
s. 32—48, 759—768; Podania o zw iązkach m iędzy na jb liższym  rodzeństw em  (m it Edy
pow y u  Słowian), tamże. 1892, s. 54—79, 279—299; O grach, zabawach staroczeskich, 
tamże 1889—1897.
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Na zlecenie redakcji „W isły” opracował Kw estionariusz dla zbierają
cych zwyczaje i ■pojęcia p ra w n e . u  ludu po wsiach i m iasteczkach.131 
W K westionariuszu  zamieścił 686 pytań  dotyczących zwyczajów-praw n o- 
-społecznych panujących w środowiskach ludowych. Cennym  wkładem  
Grabowskiego do polskiego ludoznaw stwa było przetłum aczenie na język 
polski pracy Adolfa Ćernego Isto ty  m ityczne Serbów  Łużyckich  132 oraz 
recenzje: „Slovanskÿ sbornik” — 'artykuły z dziedziny etnografii, historii 
ku ltury  i dziejów życia literackiego oraz towarzyskiego. Rocznik II. Re
daktor Edward Jelinek  133 i Poetyczne poglądy Słowian na przyrodę A fa 
nasjewa.13,1

Przez wiele la t Grabowski zajmował się badaniem  folkloru regionu 
częstochowskiego. W 1880 r. zamieścił w  „K alendarzu Obrazkowym ” n ie
zwykle interesujący opis „wypędzania cholery” przez Żydów częstochow
skich w roku 1873. W 1882 r. ogłosił w  „Tygodniku Pow szechnym ” a r
tykuł pt. Żebracy częstochowscy .13S Na łam ach „W isły” opublikował p ra
cę pt. Zamawianie róży w  Częstochowskiem”, w  której omówił sposoby 
leczenia róży przez znachorkę częstochowską Jadwigę Jaśkiewiczową.136

W alka o chleb powszedni zmuszała Grabowskiego do podejm owania 
prac nie m ających nic w spólnego, z jego aspiracjam i literackim i. Ze 
względów finansowych przetłum aczył u tw ory: Dzieje panowania Filipa II  
Prescotta, Oszczędność Smilesa, Pszczoła, jej życie  Buttlerow a, Historię 
Hellady i R zym u  H ertzberga.187 Ponadto ‘przełożył kilka powieści angiel
skich i niemieckich, k tóre drukow ał w  różnych periodykach.

Z m yślą o młodzieży szkolnej opracował Grabowski Teorię literatury  
(stylu, prozy i poezji) do u ży tk u  szkolnego i nauki domowej, Historię 
Polski. w  1000 wyrazów, nagrodzoną na konkursie „W ędrowca”.138 Był 
autorem  Pięćsetletnich dziejów kościoła i klasztoru na Jasnej Górze na 
rok jubileuszow y 1882, dał opis W idoków Częstochowy i Jasnej Góry  W ła
dysława Dmochowskiego.139

Dorobek literacki i naukow y Grabowskiego zadziwia obfitością i w ie- , 
lostronnością. Świadczy nie tylko o tytanicznej pracowitości pisarza, ale

131 K w estionariusz dla zbierających zw yczaje i pojęcia prawne u  ludu  po wsiach  
i m iasteczkach, „W isła” 1889, s. 218, 271, 371, 663, 890 i odb.

132 Adolf Ćerny, Is to ty  m ityczne Serbów  Łużyckich . Przełożył Bronisław  G ra
bowski, „W isła” t. 8 (1894), t. 9 (1895), t. 10 (1896), t. 12 (1898) i odb. 1901.

133 Slovanskÿ sbornik  — artyku ły  z  dziedziny etnografii, historii, ku ltu ry  i dzie
jów  życia literackiego oraz tow arzyskiego. R ocznik II. R edaktor Edward Jelińek. 
Praga, nakładem  J. O tty  1883, „Biblioteka W arszaw ska” 1884, t. 2, s. 301—308.

134 Poetyczne poglądy Słow ian na przyrodę A fanasjew a, „Niwa” 1872, n r  3.
135 Żebracy częstochowscy, „Tygodnik Powszechny” 1882, s. 35—36.
136 Zamaw ianie róży w  Częstochowskiem , „W isła” 1892, s. 54—79, 279—299,
187 W.H. Prescott, Dzieje panowania Filipa II, króla hiszpańskiego. Cz. 1—2, 

W arszaw a 1874; S. Smiles, Oszczędność, W arszawa 1877; A. Buttlerow , Pszczoła, 
je j życie i główne praw idła rozumowego hodowania pszczół, Suw ałki 1877; G.F. 
H ertzberg, Historia powszechna ilustrowana. H istoria H ellady i R zym u, t. 1—2, 
W arszaw a 1880—1881.

138 Teoria litera tury (stylu, prozy % poezji) do u ży tk u  szkolnego i nauki domo
wej, W arszawa 1901; Historia Polski w  1000 w yrazów , b rak  roku wydania.

139 Pięćsetletnie dzieje kościoła i klasztoru  na Jasnej Górze na rok jub ileuszow y  
1882, Częstochowa 1882; W ładysław  Dmochowski, W idoki C zęstochow y i Jasnej Gó
ry, Częstochowa, brak, roku w ydania.
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również o jego konsekwencji i wytrw ałości w działaniu na obranych po
lach.

Rzetelny trud  Grabowskiego do dziś nie został należycie oceniony. 
Autor Mściwoja i Sw anhildy  wciąż czeka na wyczerpującą monografię.

EDWARD POLANOW SKI 
KAZIMIERA Z. SZYMAŃSKA

Bronisław Grabowski (1841—1800). Biography and literary output. Reconnaissance.

SUMMARY

The paper handles Bronisław  G rabow ski’s life and literary  ou tput in  the form  
of a biographic-bibliographic review . The „Introduction”, opening the paper, deals " 
w ith the sta te of studies of Bronisław  G rabow ski’s lite rary  and .research works. 
I t has been pointed out th a t G rabow ski has already  been recognized as an  em inent 
S lavist and etnographer. S tudies of G rabow ski as a w riter, how ever, are  scarce. 
The biographic p art of the paper contains exhaustive inform ation about G rabow ski’s 
life and his professional career, about his links w ith  Czech and C roatian  w riters. 
The inform ation has been derived m ainly  from  obituaries and m em ories about G ra
bowski, from  his le tte rs to  friends and acquaintances. The chapter „L iterary  W orks” 
contains classification of the w rite r’s lite ra ry  output, including m ore th an  150 works. 
P articu lar sections of G rabow ski’s w orks have been handled i.e. plays, fiction, 
poetry. A ttention has been d raw n to the fac t th a t v ast m ajority  of G rabow ski’s 
w orks was published solely in m agazines th a t nowadays are accessible w ith  great 
difficulty. The w rite r’s w orks are scattered in  d ifferen t libraries and archives. The 
following chapter has been devoted to criticism  of the „P icture C alendar”, edited 
by G rabow ski in  years 1874—1897. It has been pointed out th a t in  the „C alendar” 
the w riter published w orks w hich have not been included in  any bibliographic 
sources so far. In  the chapter „G rabow ski as a S lavist”, the w rite r’s a ttitu d e  to 
w ards particu lar Slavonic nations has been dealt w ith. The w rite r’s S lavic and 
transla tion  output has been defined. The analysis of G rabow ski’s etnographic w orks 
allows the conclusion th a t the w rite r’s in terests concerned the Polish as w ell as 
the South-Slavonic folklore.


