
Tęsknić, tużyć, opowiadać...
Proza Michała Grabowskiego

„Bolesny komeraż literacki”

W 1844 roku literacka kariera Michała Grabowskiego legła w gruzach. Nazwisko 
cenionego krytyka i powieściopisarza niemal w jednej chwili stało się synonimem 
jeśli nie zdrady narodowej, to bulwersującego koniunkturalizmu w relacjach z zabor
cą. Ten spektakularny upadek człowieka, który jeszcze chwilę wcześniej zwany był 
„prymasem” polskiej krytyki, dokonał się, gdy upubliczniono list Grabowskiego do 
hr. Juliusza Strutyńskiego, adiutanta kijowskiego generał-gubernatora Dmitrija Bibi
kowa. Prośba o protekcję w sprawie założenia pisma „Słowianin” została opatrzona 
przez krytyka deklaracją lojalności wobec Rosji jako gwaranta przyszłości narodu 
polskiego, który rozwijać będzie się mógł jedynie w obrębie wielkiej państwowości 
słowiańskiej. Grabowski pisał:

...mniemana historia polskiej samoistności jest już zakończona, odtąd być ona tylko 
może jako członek Rosji lub Słowiańszczyzny. Patriotyzm więc Polaków zakładam na 
tym, ażeby być działaczem powolnym i użytecznym w losach wielkiego rosyjskiego pań
stwa. [...] Myślę, że jedność słowiańska nie może się spełnić tylko pod patronatem Rosji. 
Wyrażam także, że pod wyobrażeniem Słowiańszczyzny widzę nie federacyjną, ale jedną 
monarchię. Jedynowładztwo rosyjskie uważam za jedyne i nieodzowne narzędzie. Uwa
żam nadto to jedynowładztwo za talizman potęgi i wyższości północy nad karłowaciejącą 
i słabiejącą Europą i za najtwardszą posadę porządku spokojności i szczęścia ludów. [...] 
jedność Polski z Rosją i forma monarchiczna najdoskonalsza zostaną dla rządu dostatecz
ną rękojmią mego sposobu myślenia1.

1 M. Ro Ile, Żywot polityczny Michata Grabowskiego, [w:] In illo tempore... Szkice historyczno - 
-literackie, przedm. J. Kallenbach, Brody 1914, s. 148-149.

List wyciekł z kancelarii generał-gubernatora i najpierw w odpisach krążył mię
dzy wołyńskim ziemiaństwem, by ostatecznie ukazać się drukiem na łamach emigra
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cyjnego „Demokraty Polskiego”2. Skandal, jaki wówczas wybuchł, porównać można 
do tych największych w historii dziewiętnastowiecznej literatury polskiej, do spraw 
Maurycego Mochnackiego i Stanisława Brzozowskiego. Casus Grabowskiego był 
jednak o tyle szczególny, że jego bohatera trudno było bagatelizować i uznawać za 
kontrowersyjnego młodzika - był już bowiem twórcą uznanym i powszechnie po
ważanym. Przez ponad dziesięć lat po upadku powstania 1830 roku cieszył się sławą 
następcy Maurycego Mochnackiego. Zostając w kraju, tradycje romantyzmu przedli- 
stopadowego przenosił w świat próbującej otrząsnąć się po klęsce literatury krajowej. 
Jego zasługi są nie do przecenienia. Jako autor Literatury i krytyki Grabowski wy
raźnie wpłynął na ożywienie ruchu literackiego: inicjował debaty, dużo recenzował 
i animował projekty wydawnicze. Konsekwentnie popularyzował ukraińską szkołę 
poezji, której przedstawiciele, wówczas już emigranci, Seweryn Goszczyński i Józef 
Bohdan Zaleski, w przyjacielu z młodości znaleźli najlepszego ambasadora swych 
dzieł. Promował także twórczość młodszych autorów tej szkoły - Aleksandra Gro
zy i Tomasza Augusta Olizarowskiego. Grabowski wsławił się także jako aktywny 
uczestnik dyskusji dotyczących sposobów badania i utrwalania dziedzictwa sztuki 
oralnej - ludowych pieśni i szlacheckich gawęd. Był kolekcjonerem i wydawcą pa
miętników, zbieraczem materiałów etnograficznych3. Przede wszystkim jednak oka
zał się najbardziej wpływowym popularyzatorem powieści historycznej, którą nobili
tował, czyniąc pełnoprawnym romantycznym gatunkiem.

2 „Demokrata Polski” (Paryż) 1844, t. 6, s. 130-132.
’ K. W. Wójcicki, Michał Grabowski, [w:] Encyklopedia powszechna, t. 10, Warszawa, S. Or

gelbrand, 1862, s. 418-419.
4 F. Bielak, Między „Tygodnikiem Petersburskim" a „Gwiazdą" kijowską, [w:] Księga ku czci 

/. I. Kraszewskiego, red. I. Chrzanowski, Łuck 1939; M. Kwapiszewski, Kraszewski wobec 
„Gwiazdy" petersbursko-kijowskiej. Przyczynek do biografii intelektualnej, [w:] Obrazy kultury 
polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. B. Czwórnóg-Jadczak, Lublin 2004; 
I. Węgrzyn, Listowanie krytyków. Epistolograficzne potyczki pisarzy kręgu „Tygodnika Petersbur
skiego” i kijowskiej „Gwiazdy", [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół Słownika pol
skiej krytyki literackiej, red. M. Strzyżewski, Toruń 2012.

Michał Grabowski był pisarzem, z którym wiązano nadzieję na odrodzenie lite
ratury krajowej po klęsce powstania listopadowego, ale był też człowiekiem, którego 
można było uznawać za reprezentanta istotnego dla kultury polskiej środowiska in
telektualnego. Dlatego też deklaracje zapisane w liście do Strutyńskiego odczytane 
zostały zarówno jako stanowisko samego Grabowskiego, jak i polityczne credo kon
serwatywnych kół ziemiańskich oraz bliskich im ideowo twórców skupionych wokół 
„Tygodnika Petersburskiego”. Odczytano je jako rodzaj pragmatycznej oferty skiero
wanej do władz rosyjskich; transakcji, której ceną za względną autonomię kulturową 
było wyrzeczenie się ambicji niepodległościowych.

Sprawa listu do Strutyńskiego powiązana ze skandalem wybuchłym wokół Mie
szanin obyczajowych Henryka Rzewuskiego oraz pomówieniami pentarchów o przy
czynienie się do upadku demokratycznej „Gwiazdy” - pisma młodych kijowskich 
literatów, utrwaliły negatywną ocenę działań krytyka4. Michał Grabowski wręcz jed
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nogłośnie uznany został za zdrajcę i człowieka, który zaprzedał się Imperium. Daleko 
mu oczywiście było do postaw tak skrajnych, jak Adama Gurowskiego czy szpiega Ju
liana Bałaszewicza, ale może właśnie osobista poczciwość Grabowskiego, jego dobre, 
jak mniemano, intencje mocniej ujawniały łatwość zdrady, ryzyko, iż każde odejście 
od pryncypialnie pojmowanej postawy patriotycznej grozi „ześlizgnięciem” się w na
rodową apostazję.

Jak bardzo ta historia wstrząsnęła współczesnymi, świadczą choćby opublikowa
ne przez Antoniego Rollego wyimki z korespondencji Józefa Ignacego Kraszewskiego 
i Stanisława Chołoniewskiego, gdzie o „bolesnym komerażu literackim” czytamy:

O sławnym liście Michała - pisał Kraszewski - niestety wiedziałem dawno, klęska to ok
ropna, zabił mnie tym, długo nie wiedziałem, co począć z sobą, teraz oswoiłem się. Wiem, 
że Michał żałował swych niewczesnych wynurzeń, że zakrzyknięty upadł na duchu, że 
gryzie się, że tłumaczy, ale takie olbrzymie głupstwo (mówię jeszcze delikatnie) zrobiw
szy, ex inferno nulla redemptio. Dla mnie ciekawy widok, patrzyłem na tego biednego 
człowieka, jak się stopniowo mienił od początku swej kariery, walcząc z ochotą posta
wienia się tam, gdzie dziś jest. U niego to tylko żądza detre conséquent dans ses principes. 
Jestem pewien, że sam nie wie, jak doszedł do rezultatu tego, powoli sobie rozumując, że 
jego zasady wymagają takich opinii5.

5 A. Rolle, Józef Ignacy Kraszewski i ksiądz Stanisław Chołoniewski, Lwów 1878, s. 43. Zob. też 
S. Chołoniewski, Obrazy z galerii życia mego, Kraków 1890, s. 141-178.

6 M. Handelsman, Nieznany list Michała Grabowskiego do ks. A. Czartoryskiego, [w:] Księga 
pamiątkowa ku czci L. Pinińskiego, Lwów 1936; A. Bar, Stanowisko polityczne Michała Grabow
skiego, [w:] Prace historyczno-literackie ku czci Ignacego Chrzanowskiego, Kraków 1936, s. 407-408. 
Zob. też M. Grabowski, Wypadki galicyjskie. Dokończenie przeglądu literatury i życia umysłowego 
Galicji między 1830 a 1843 rokiem, [w:] Z. Sudolski, Tropem detektywa. Studia. Materiały. Sylwet
ki, t. 2, Warszawa 2009, s. 199-225.

7 Jak ustalił Stefan Kieniewicz, Grabowski został dyrektorem Wydziału Oświecenia 3 III 
1863 r., zaś 22 IX otrzymał nominację na dyrektora głównego Komisji Rządowej Wyznań i Oświa
ty. Z powodu choroby nie objął już tej funkcji, zmarł 19 XI 1863 r. Zob. też M. Inglot, M. Stra
szewska, hasło: Michał Grabowski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 8, Wrocław-Kraków-War- 
szawa 1959-1960, s. 504-505.

Sprawa listu będzie ciągnąć się za Grabowskim do końca życia. Będzie ważnym, 
negatywnym kontekstem ocen formułowanych na temat jego kolejnych wyborów 
politycznych (prób nawiązania współpracy z Czartoryskimi6 i kilkumiesięcznym za
trudnieniem w gabinecie Wielopolskiego7), ale też rzutować będzie na ocenę prywat
nych przyjaźni krytyka, szczególnie tych z ukraińskimi pisarzami i naukowcami. Pa
mięć o liście do Strutyńskiego położy się także cieniem na każdej późniejszej formie 
aktywności literackiej Grabowskiego. Każde wspomnienie jego postaci prowokować 
będzie kolejne próby rozsądzenia, na ile działania pisarza były zdradą, wallenrodycz
nym gestem, na ile zaś efektem politycznej naiwności. Biografowie: Jan Krechowie- 
cki, Antoni Rolle i jego syn Michał chcieli widzieć w Grabowskim człowieka oszu
kanego i wykorzystanego. Tadeusz Grabowski postrzegał go jako niepoprawnego 
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fantastę i wręcz politycznego nieudacznika. Kompromisowe stanowisko zajął Adam 
Bar, który swe wieloletnie badania podsumowywał:

Stanowisko polityczne Michała Grabowskiego nie zostało dotychczas odpowiednio 
oświetlone ani też ostatecznie rozwiązane. Jedni odsądzali go od czci i wiary, uważając, 
na równi z Rzewuskim, za renegata, i nie usiłowali nawet sięgać w zawiły splot przyczyn, 
które kierowały jego postępowaniem; inni starali się go bronić, usprawiedliwiać, wysu
wając przede wszystkim bezinteresowność pobudek, skłaniających najpierw do przeciw
stawienia się stanowisku tych, którzy przygotowywali powstanie listopadowe, a potem 
do napisania słynnego listu do Strutyńskiego, grzebiącego ostatecznie jego popularność 
w opinii publicznej. Biorąc jednak pod uwagę racje jednych i drugich, trzeba przyznać, 
że Grabowski był postacią tragiczną, człowiekiem raczej smutnym niż złym, a nie prze
wrotnym zdrajcą i odstępcą8.

8 A. Bar, dz. cyt., s. 387.
’ H. Głębocki, Kresy Imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii

(XVIII-XXI wiek), Kraków 2006. Rozdz. Między Rzeczpospolitą, Imperium i etnonacjonalizmami. 
(Polska - Rosja - Ukraina w poglądach Michała Grabowskiego w epoce Powstania Styczniowego). 
Zob. też M. Inglot, Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841-1843, Wrocław 1961.

Więcej światła na ideowe wybory pisarza rzucić mogą kwerendy w niedostęp
nych do tej pory rosyjskich i ukraińskich archiwach. Już teraz jednak, na podstawie 
ustaleń Henryka Głębockiego zamieszczonych w książce Kresy Imperium9 *, a także na 
podstawie lektury prywatnej korespondencji Grabowskiego przechowywanej w Bi
bliotece Narodowej, a częściowo wykorzystanej przez Adama Bara, można domnie
mywać, iż trapiące biografów wątpliwości były niemal nieobecne w refleksji samego 
pisarza. W liście do Rzewuskiego z 1843 roku zapewniał:

Historia mojej złowieszczej negocjacji dała powód najpotworniejszym tłumaczeniom. 
Wiem o tym dobrze i wcale się tym nie martwię. Jestem tego zdania, że co kto może 
z swojego miejsca zrobić, zrobić powinien. Gdybym więc wiedział, że rzecz ta nie bę
dzie miała innych skutków, jak te, które z niedyskrecji Strutyńskiego wynikły, powtórzył
bym ją przecie, bo żadnej najdrobniejszej okoliczności, żadnego podobieństwa skutku 
opuszczać nie godziło się. Nie ma potrzeby tłumaczyć przed Panem mojej czynności, bo 
doskonale zapewne ją rozumiesz. Szło o zmienienie sposobu widzenia rządowego piś
miennictwa naszego języka, szło o wprowadzenie naszej powszechności na tor rozsądku 
i roztropności; nic w tym nie ma, o czym z jakiegokolwiek powodu półgębkiem przema
wiać należało. Jeżeli czynność taka nie może być rozumiana, jeżeli instynkt publicznego 
rozsądku nie wyjaśnia jej, jest to nowym dowodem opłakanego stanu naszej społeczności 
i zasmuca, głęboko zasmuca, nie ze względu na jakąś drobną osobistość, nie z powodu 
wywołania ślepych napaści, ale że to te same fatalne głoski: lasciate ogni speranza. Jestem 
istotnie upadły na duchu, kochany Panie Hrabio, ale bynajmniej nie wskutek miękkości 
serca, a tylko jasnej wiedzy umysłu. Ta niedołężna irytacja, którą wywołaliśmy, przewi
dziany symptomat choroby, nie robiłaby na mnie żadnego wrażenia, gdybym nie widział 
jednocześnie, że zostaje mi tylko smutna korzyść poznać niemoc, ale nie wyleczyć cho
rego. Tej ostatniej nadziei nie mamy, nie łudźmy się na próżno. Bywają zdarzenia, że ktoś 



TĘSKNIĆ,TUŻYĆ, OPOWIADAĆ... XI

pojedynczy staje się dobroczyńcą całego ludu odkryciem mu, ukazaniem niespodziewa
nej drogi zbawienia; w innych razach widzący inaczej niż ogół jest tylko głos na pustyni, 
prophete du malheurl'0

Wydaje się, że autor Stanicy do końca życia pozostawał głęboko przekonany 
o trafności poczynionych na początku lat 40. XIX wieku diagnoz politycznych, że tak 
kwestia prymatu Rosji, nieracjonalności irredenty, jak i konieczności przedefiniowa- 
nia relacji polsko-rosyjskich były dla niego po prostu oczywiste11. Wyznawany przez 
Grabowskiego fatalizm historiozoficzny najlepiej może ilustrują głosy bohaterów 
Stanicy: „przyskazka” Sydora Białego, która w symbolicznym skrócie ujmuje historię 
trzech narodów zamieszkujących ukraińskie ziemie:

111 Michała Grabowskiego listy literackie, wyd. A. Bar, Kraków 1934, s. 329-330. List M. Gra
bowskiego do H. Rzewuskiego z 18 października 1843 r.

" Tylko Michał Rolle, powołując się na świadectwa Andrzeja Grabianki, sugerował, że Gra
bowski zmienił swe poglądy pod koniec życia i krytycznie oceniał list do Strutyńskiego. Zob. 
M. Rolle, Żywot polityczny.... Wcześniej temat ten podjął Dr Antoni J. [Rolle], Z teki autografów... 
Listy M. Grabowskiego do Andrzeja Grabianki, „Kronika Rodzinna” 1884, nr 12-13.

12 M. Grabowski, Stanica hulajpolska i opowieści ukraińskie, oprać. I. Węgrzyn, Kraków 
2016, s. 228. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania. Numery stron podano w nawiasach.

Śniło się raz komuś, że na pięknym i szerokim stepie rosło drzew kilka: dąb, kalina i tarń, 
jednolatki. Wszystkim było koło siebie wygodnie. Ale jak dąb podrósł, to zagłuszył kali
nę; tarń stał dalej i nie myślał, że mu tak samo będzie, wyszczerzał na kalinę kwiat - białe 
zęby, przymawiał ostrą mową - kolcami, aż niebawem i on zniknąć rnusiał pod cieniem 
wielkiego drzewa. Na pięknym stepie zrobiło się do niepoznania inaczej, bo tak się widać 
Panu Bogu podobało. Co się ma stać, niech się stanie rozumnym na sławę, głupim na 
zawstydzenie!12

oraz słowa starego namiestnika, trochę zrzędy, a trochę natchnionego historiozofa - 
żołnierza, który swego rzemiosła uczył się od uczestników bitwy wiedeńskiej, prefi- 
guracji tytułowego bohatera niewydanego jeszcze Mohorta Wincentego Pola (1852), 
który nieustannie powtarzał:

...a jednak musi się spełnić, co przeznaczono! Świat stary mospanie! Było przed nami, 
co jest za dni naszych i co po nas nastąpi; jedna kolej dla wszystkich: wzrost, wielkość, 
upadek. Przed nami byli Rzymianie, przed Rzymianami Grecy, przed Grekami Asyryj- 
czycy. Historia święta i świecka opisuje różne tych narodów dzieje w tym tylko różne od 
siebie, jak syn od ojca, ojciec od dziada, w różnym czasie jedne od drugich żyły. Historia 
przeszłości jest proroctwem obecności i przyszłości, (s. 127)

Podobnie jak inni konserwatyści tamtej epoki Grabowski nie dostrzegał naj
mniejszej szansy na niepodległy byt Rzeczypospolitej, szukał więc rozwiązań kom
promisowych, pozwalających z pożogi historii ocalić przynajmniej pamięć o narodo
wej tożsamości i tradycji. Należał do pokolenia, które żegnając dawną Polskę, bało 
się wręcz pytać, czy jakakolwiek Polska jeszcze istnieć będzie mogła. Jego błędne roz
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poznania, mylne diagnozy i chybione oceny, tak łatwe do zakwestionowania z dzi
siejszej perspektywy, pozostają ważnym znakiem epoki, symbolem pułapki historii, 
w której znaleźli się Polacy połowy XIX wieku. Tadeusz Bobrowski, jeden z najbar
dziej krytycznych (a i najbardziej złośliwych) komentatorów tamtych czasów', ale tak
że pamiętnikarz niepoddający się łatw'o patriotycznej egzaltacji, pisał:

Jakikolwiek był skutek owego listu, [...] mam najgłębsze przekonanie, że Grabowski 
układając i pisząc takowy, dalekim był od służalstwa i widoków osobistych, a powodował 
się jednie względami użyteczności publicznej, w zasadzie najzupełniej słusznymi, w spo
sobie przeprowadzenia mylnymi13 *.

13 T. Bobrowski, Pamiętnik mojego życia. O sprawach i ludziach mego czasu, t. 2, oprać. 
S. KieniewTcz, Warszawa 1979, s. 218.

13 Tamże, s. 223-224.
15 Zob. T. Grabowski, Krytyka literacka w Polsce epoki romantyzmu (1831-1863), Kraków 

1931; A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, 
Kraków 1995; tegoż, Wstęp, [w:] M. Grabowski, Wybór pism krytycznych, oprać. A. Waśko, 
Kraków 2005.

Ważny wątek działalności M. Grabowskiego jako popularyzatora literatury rosyjskiej podej
mują w swych badaniach m.in.: D. Matlak, Michał Grabowski jako krytyk literatury rosyjskiej, 
„Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” (Wrocław-Warszawa-Kraków) 1969, VII oraz E. Prze- 

W innym miejscu dodawał:

Niesłusznie też, moim zdaniem, zarzucano mu [Grabowskiemu - I. W.] „słabość do Ro
sjan i panslawizmu”. Miał on tylko silniejsze niż inni poczucie głębokości naszej niewoli, 
jaśniej widział niemożność doraźnego wyłamania się z niej, trzeźwiej oceniał wszelkie 
zakusy i agitacje tym celem przez nieproszonych „zbawców ojczyzny” podejmowane - 
jawnie je zwalczał i potępiał, trafnie przewidując, na czym się one skończą. Rosjan ani 
kochał, ani admirował, a widział w nich tylko najmniej nieznośnych z gnębicieli naszych 
[...] i przekonany był o konieczności szukania i wyszukania możliwego między nimi 
a nami modus vivendi. Osobiście takowy wynalazł, bowiem pod przykryciem znacznej 
niby życzliwości swojej pozwalał sobie mówić Rosjanom wcale nieprzyjemne rzeczy, któ
rych najzagorzalszy patriota polski w żywe oczy, jak on to czynił, powiedzieć by się nie 
odważył. Myślał wówczas Grabowski o kwestii polsko-rosyjskiej to samo, co myślał o niej 
Wielopolski, co dziś wńdzi już jako nieodzowną konieczność prawie każdy poważniejszy, 
realny umysł, do czego dąży młodsze pokolenie po 1863 r. wzrosłe; ale że wówczas - oce
niając stosunki trzeźwiej i jaśniej od ogółu - był wyjątkiem, okrzyczano go za panslawistę, 
zarzucano brak patriotyzmu, którego inaczej tylko i nie tak różowo jak ogół rozumiał13.

Swej pozycji w świecie literackim Michał Grabowski nie odbudował już nigdy. 
W pamięci kolejnych pokoleń utrwalił się obraz pisarza, który roztrwonił swój au
torytet i sprzeniewierzył się wartościom narodowej wspólnoty. Jego postać i poglą
dy przypominane bywają jedynie w kontekście historii polskiej krytyki literackiej 
XIX wieku i roli, jaką odegrał w kształtowaniu się specyfiki krajowej odmiany 
romantyzmu15.
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Cudzymi farbami. Literatura pisana literaturą

Dziwnyż to Sfinks ta Ukraina! Wygląda ona jak pryzmatyczny kryształ pierwszej wody, 
przestrzelony słonecznym promieniem. Ludziom powszednim wypada z niego na ziemię 
siedm barw tęczy, na które rozłożył w sobie niebios światło, ale tym, co umieją patrzeć 
prosto w słońce, każda z jego ścian zwierciadlanych odbija na sobie osobny obraz, co
raz inaczej mówiący do duszy. Malczewski czyta w niej niewysłowiony niepokój serca, 
podobny do parnej ciszy przed burzą; Goszczyński ponure widma przeszłości i obrzyd
liwość spustoszenia; Zaleski widzi ją w czarodziejskich odblaskach piękna i wiekuistej 
młodości; Olizarowski śpiewa na tradycyjną nutę ślepego lirnika, siedzącego pod krzy
żem u rozdroża. Każdy z tych czterech dźwięków, zlewających się z sobą w jednej wspól
nej harmonii tęsknego rozmarzonego nastroju, zdaje się być osobną struną niebieskiej 
harfy, po której przewiewa przeciągłe tchnienie Ducha od Stepu, przelatującego od mo
giły do mogiły16.

chodzki, Pierwsze zarysy porównawczo-syntetyczne historii literatury rosyjskiej i polskiej. S. B. Lin
de, A. Mickiewicz, M. Grabowski, Lublin 1990.

16 Recenzja Kobzarza Szewczenki przez f, „Biblioteka Warszawska” 1863, z. 1, s. 370.
17 P. Chmielowski, Michał Grabowski, hasło, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustro

wana, t. 25, Warszawa 1900, s. 575; T. Grabowski, Michał Grabowski, [w:] Album biograficzne 
zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX, t. 2, Warszawa 1903, s. 450.

111 Mowa o pozostawionych we fragmentach utworach: Oblężenie Potocka 1097 1597 publi
kowane w „Orędowniku Naukowym” 1841, nr 1-7 oraz Złotomierz w „Dzienniku Warszawskim” 
1851, nr 166-176.

19 Więcej zob. T. Grabowski, Michał Grabowski, s. 56-58.

Rzecz szczególna, jakkolwiek w Michale Grabowskim powszechnie uznawano wyra
finowanego znawcę i teoretyka powieści historycznej, to jego próby przełożenia tej 
wiedzy na praktykę literacką nie spotkały się z większym uznaniem. Opowiadanie 
Koliszczyzna i stepy z 1838 roku przyjęte zostało jeszcze dość życzliwie jako dobry 
prognostyk dla przyszłych utworów, ale już najambitniejsza powieść Stanica hulaj- 
polska (Wilno 1840-1841) nie tylko nie przyniosła mu spodziewanego rozgłosu, ale 
wręcz sprowokowała falę krytyki17. Podobny los spotkał gotycyzujące Tajkury z 1846 
roku oraz mniejsze formy prozatorskie, jak: Pan starosta kaniowski (1856) czy Zamieć 
w stepach (1861), nie mówiąc już o niemal niezauważonych drobiazgach, które pub
likowane były na łamach ówczesnej prasy18. Jednak to właśnie rozczarowanie Stanice} 
spowodowało, że przyjęło się powszechnie uznawać, że, skryty pod pseudonimem 
Edward Tarsza, Michał Grabowski - powieściopisarz nie potrafił sprostać wysokim 
standardom, jakie romantycznej prozie, a powieści historycznej w szczególności, na
rzucił Michał Grabowski - krytyk literacki19.

Przeglądając recenzje z epoki, trudno nie zauważyć konsternacji, z jaką Stanica hu- 
lajpolska została przyjęta. Gładkie, konwencjonalne komplementy należne powieści 
z racji urody niektórych jej fragmentów nie rekompensowały powszechnego poczu
cia zawodu. Niektórzy krytycy, jak Aleksander Tyszyński, wyrażali swe wątpliwości 
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w sposób jeszcze nader delikatny: „Tak w Koliszczyźnie i stepach, jak obecnie w Sta
nicy znajdujemy w ciągu opowiadania wiele szczegółów pięknych, wiele określeń 
trafnych, wiele nieraz błysków w obrazach, autor jednak (tak się nam zdaje) nie ma 
poświęcenia powieściowego”20. Inni, jak po latach Tadeusz Grabowski, oceny formu
łowali już bez ceremonii: „Nie ulega tedy wątpliwości, że idąc za ogólnym prądem 
odtwarzania minionych czasów, piszę Grabowski źle, nieudolnie, a nawet, ze względu 
na tendencję, opacznie. Nie pomogło ograniczenie się na opowieści, niemającej pre
tensji do zupełnego romansu i charaktery pozostały blade, sytuacje banalne”21.

211 A. Tyszyński, Stanica hulajpolska (rec.), „Biblioteka Warszawska” 1842, t. 1, s. 682.
21 T. Grabowski, Michał Grabowski, s. 95.
22 H. Rzewuski, Stanica hulajpolska (rec.), „Tygodnik Petersburski” 1842, nr 75.
23 Tamże, nr 76.

W debacie wokół Stanicy najbardziej inspirujący wydaje się krytyczny dwugłos, 
który rozległ się na łamach zaprzyjaźnionego z Grabowskim „Tygodnika Petersbur
skiego”. W roku 1842, w numerach 75 i 76 pisma wypowiedział się Henryk Rzewu
ski, witając w Tarszy pierwszego, „którego nazwać można uzupełnionym malarzem 
Ukrainy, bo nie poprzestając na tym lub owym jej względzie poetycznym, objął ją 
potężną swoją indywidualnością ze wszystkimi jej stosunkami. Krajobraz, podania, 
obyczaje, zabobony, duch miejscowy objął, przetrawił w swoim geniuszu i wydał jako 
przedmiot”22.

Najważniejszym walorem Stanicy miała być nieznana we wcześniejszych dziełach 
szkoły ukraińskiej zdolność syntezy, sprowadzająca się do włączenia w obręb jedne
go dzieła wątków historii szlacheckiej (jak u Malczewskiego), wątków hajdamackich 
(jak w dziełach Goszczyńskiego), poezji ukraińskiego krajobrazu (jak u Michała 
Jezierskiego), idealizacji kultury i tradycji tych ziem (jak u Michała Czajkowskie
go), a wreszcie „czarującej melodii dum bohaterskich i miłośnych” (jak u Bohdana 
Zaleskiego).

Tarsza jest z liczby tych pisarzy - pisał Rzewuski - co pełni samorzutności nie potrzebują 
podpisywać siebie, żeby być poznanymi. [...] Nie jest to poeta sztuki, ale poeta rozu
miejący sztukę, dlatego używa jej z rzadką wstrzemięźliwością. Nie szuka artystycznych 
efektów, które prawdziwego znawcę nie omamią, ale miłuje swój przedmiot, pieści go 
i rad to swoje czucie piętnować na duszy czytelników. Jeżeli nawet egzageruje, to z tak 
dobrą wiarą, z tak naiwnym przekonaniem, że znawca nawet, dobrowolny wspólnik jego 
ułudzenia, chce z nim wierzyć [...]. Tarsza miał na celu wystawić Ukrainę tak, jak ją poj
mował i rzecz pewna, że ją lepiej pojął od wszystkich poprzedników swoich23.

Z oczywistych względów najbardziej Rzewuskiemu przypadły do gustu opi
sy dworkowej codzienności bohaterów, nostalgiczne opowieści o utraconej krainie 
dzieciństwa i szlacheckiej idylli na ukraińskich stepach:

Cóż powiedzieć o tych ciągłych obrazach domowego życia tego szlachcica, co po wojaczce, 
po dworszczyźnie, osiada na koniec na dziedzicznej roli. Jaka rzetelność w charakterach, 
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w obyczajach, w zatrudnieniach, w zabawach, w chimerach tej Ukrainy szlacheckiej. Ta 
żona tak uległa, ta podżyła siostra, typ starych panien, sprzęt niezbędny staroświeckiego 
domu, ten towarzysz tak naturalny w swoim pedantyzmie. Czytałem to nie tylko z upo
dobaniem, ale z jakąś rzewliwością. Wszystkie albowiem fantastyczne rysy utworzone 
od Tarszy znałem osobiście, rozpryśnięte w rozlicznych indywidualizmach. Oni otaczali 
moją kolebkę, pod ich okiem przepędziłem lata dziecinne i pierwociny młodego wieku24.

24 Tamże.
25 Michała Grabowskiego listy..., s. 207. List H. Rzewuskiego do M. Grabowskiego z 10 marca 

1841 r.
26 Gerwazy Bomba [Ludwik Sztyrmer], Listy z Polesia, „Tygodnik Petersburski” 1842, 

nr 88, s. 587.

I już miałoby się ochotę uwierzyć w szczerość entuzjazmu Rzewuskiego, gdyby 
nie fakt, że w prywatnym liście do Grabowskiego powieść co prawda chwalił, ale też 
i wytykał jej autorowi grube błędy historyczne i nadmierne wyeksponowanie wątku 
ukraińskich kobiet, co wydało mu się i niepolityczne, i nieobyczajne. Litanię dostrze
żonych gaf Rzewuski kończył znamiennymi słowami: „Zmiłuj się, pisząc o rzeczach 
polskich, poradźże się czasem u mnie, który całe życie poświęciłem wyszukiwaniu 
rzeczy polskich, szczęście, że ja milczę i tych uchybień historycznych nikt nie spo
strzeże [...]”25.

Sprowokowany „krasomówczym panegirykiem” Rzewuskiego głos następnie 
zabrał Gerwazy Bomba, który od kilku numerów prowadził w „Tygodniku Peters
burskim” stałą rubrykę felietonistyczną pt. Listy z Polesia. Jeszcze nikt wówczas nie 
wiedział, że skrytym za pseudonimem prowokatorem, który zdążył już obrazić Kra
szewskiego i wzburzyć znaczą część czytelników pisma, był autor Pantofla - Ludwik 
Sztyrmer. Bezceremonialnie wskazał on, że najsłabszą stroną powieści Grabowskiego 
jest jej forma, a właściwie brak oryginalnej formy, brak zindywidualizowanego i do
stosowanego do specyfiki opowieści układu fabularnego. Wykorzystując schematy 
powieści walterskotowskiej, autor Stanicy wchodził, zdaniem Sztyrmera, w „cudze 
buty” i nie tylko sprzeniewierzał się szkockiemu mistrzowi, ale przede wszystkim 
przeczył sobie samemu:

Co za ochota narzucić sobie takie pantoflarskie pacholę jak pan Jerzy i prowadzić go na 
pasku przez tyle arkuszy drukowanego papieru? [...] po cóż się brać za guwernerstwo 
i jeszcze za darmo, bez potrzeby? Po co cała ta machineria walterscottowska? Te zawikłane 
historie? Te nie zawsze szczęśliwe ustępy? To zbyteczne naśladowanie mistrza w ucieczce 
więźnia i w wybawieniu bohatera powieści przez jego kochankę? Więcej prostoty, przy 
własnej a przyzwoitej formie, uczyniłyby romans nieporównanie doskonalszym26.

Choć recenzje sprawiały wrażenie skrajnie odmiennych, to paradoksalnie były 
bardzo do siebie podobne. Rzewuski zarzucał Grabowskiemu, że mozolnie składając 
fabułę, nie troszczy się o prawdę historyczną, a Sztyrmer złościł się, że kurczowo 
trzymając się walterskotowskiego wzornika, sam „wyrządzał krzywdę własnym po
mysłom”. Innymi słowy, obaj wskazywali, iż mankamentem powieści okazywała się 
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owa fetyszyzowana przez Grabowskiego forma. Forma, której trzymał się despera
cko, która go ograniczała jako twórcę i odbierała mu czytelników, bo „pantoflarski” 
bohater oraz wtórne, przewidywalne rozwiązania fabularne nikogo nie były w stanie 
zainteresować.

Recenzenci nie mogli jeszcze wiedzieć, że ów ganiony przez nich proceder pod
dawania się cudzej formie będzie charakterystyczny dla całej twórczości Grabowskie
go. Ten wybitny krytyk literacki, erudyta i wielbiciel literatury jako powieściopisarz 
okazał się literatury więźniem. Nie potrafił wymyślać. Potrafił jednak dopisywać, 
nadpisywać i przepisywać. Przy czym robił to tak, że ów palimpsestowo nadpisany 
tekst odsłaniał niedostrzeżony wcześniej potencjał powszechnie znanych już historii, 
które stanowiły jego punkt wyjścia. Grabowski nie był oryginalnym artystą, ale nie
co podobny do historyka, który z tych samych dokumentów co poprzednicy potrafi 
wyczytać zupełnie inny sens, okazał się prawdziwym mistrzem literackiej parafrazy. 
Z wrażliwości na cudze słowo i interpretacyjnej dociekliwości uczynił swój pisarski 
znak rozpoznawczy i naczelną zasadę kompozycyjną swej prozy. Cudzy tekst dostar
czał mu rusztowania, na którym nabudowywał swe własne opowieści. I tak:

- Koliszczyzna i stepy to jakby rewers historii opowiedzianej przez Seweryna Gosz
czyńskiego w Zamku kaniowskim, niejako kontrpropozycja wobec obowiązującej 
w tradycji literackiej wykładni przyczyn wybuchu koliszczyzny27. Nie zemsta, a przy
padek stawiają bohatera w szeregach hajdamaków; nie śmierć, a cierpienie kozackie
go Hioba zostaje wskazane jako indywidualna droga ekspiacji za wyrządzone zło28.

- Stanica hulajpolska pisana jest Walterem Scottem. Jej bohater i rama kompo
zycyjna niemal wprost wywodzą się ze słynnego Waverley. Ale o literackim zako
rzenieniu Stanicy wciąż przypominają czytelnikowi motta kolejnych rozdziałów oraz 
inkrustujące powieść legendy, pieśni i baśnie. Najważniejsze jednak okazują się odau
torskie przypisy, które bezpośrednio odsłaniają źródła literackich inspiracji, budując 
rodzaj metaliterackiego kontekstu interpretacyjnego29.

27 Zob. Μ. Kwapiszewski, Wizja koliszczyzny w prozie romantycznej (Czajkowski-Gra- 
bowski-Fisz), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae” (Lublin) 
2002/2003, t. 20/21.

2" Trudno dziś ustalić, czy Grabowski mógł znać w 1838 r. Ojca zadżumionych Juliusza Słowa
ckiego, czy inspirował się wyłącznie biblijną opowieścią.

29 Zob. K. Puzio, Ukraina w prozie Michała Grabowskiego, [w:] Szkoła ukraińska w romanty
zmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie, red. S. Makowski, U. Makowska, Μ. Nesteruk, War
szawa 2012.

Grabowski korzystał zarówno z pierwszej wersji poematu Aleksandra Grozy Pan starosta 
kaniowski z 1837 r., jak i rozszerzonej wersji drugiej, która ukazała się w 1843 r. jako Starosta 
kaniowski.

- Pan starosta kaniowski to niemal dosłowny prozatorski „przekład” poematu 
Pan starosta kaniowski Aleksandra Grozy30. W obrębie fabuły tego niedokończonego 
utworu Grabowski niewiele nowego dodaje, ale subtelny rysunek postaci, miniatura 
portretowa jurodiwego Todośki a przede wszystkim fenomenalnie uchwycona atmo
sfera kahorlickiego jarmarku nadają opowieści autonomiczny charakter.
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- I wreszcie Zamieć w stepach. Ostatni prozatorski utwór Tarszy dyskretnie na
wiązuje, poprzez postać „dążącej do aniołów grona” Marusi, do Marii Antoniego 
Malczewskiego. Ta próba rozmowy z arcydziełem inicjującym narodziny romantycz
nej szkoły ukraińskiej to jednak nie intertekstualna gra motywami, ale symboliczne 
domknięcie pewnej epoki, świadectwo wyczerpania i kresu, a przy tym dramatyczne 
pożegnanie Grabowskiego z odchodzącym światem polsko-ukraińskiej wspólnoty31.

31 Zob. I. Węgrzyn, Pożegnanie Ukrainy. Zamieć w stepach. Opowiadanie obywatela z polskiej 
Ukrainy w pierwszych latach XIX wieku Michała Grabowskiego, [w:] Byle w ludziach światło było... 
Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę jego śmierci, red. 
G. Zając, Kraków 2012.

12 „Na romansopisarza historycznego trzeba głębokiej znajomości historii; tej nie ma Tarsza. 
Trzeba pamięci ruchliwej i przytomnej; i tej on nie ma; trzeba zdolności przenoszenia się w najroz
maitsze charaktery położenia, skąd powstają sceny żywe, dialog zajmujący, ruch dramatyczny; nic 
tego nie ma. Trzeba talentu komicznego, bo świat nie jest tylko poetyczny, melancholiczny, rzewny, 
jest on w drugiej połowie wesoły i śmieszny. Kto maluje go tylko wyłącznie jednym lub drugim, 
rozczłonkował go i wypędził życie, które w nim jest istotnie. [...] Wyliczam tak, czego nie dostaje 
Tarszy, bo wszystko to ma Soplica”. Za: Michała Grabowskiego listy..., s. 210-211. List M. Grabow
skiego do H. Rzewuskiego z 28 marca 1841 r.

33 M. Grabowski, Wybór pism..., s. 114.
34 Michała Grabowskiego listy..., s. 115. List M. Grabowskiego do J. I. Kraszewskiego z 19 stycz

nia 1840 r.
35 Problem ten szeroko analizuje Andrzej Waśko w swej książce: Historia według poetów. My

ślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764-1848) (Kraków 2015). Zob. rozdz. Od history- 
zmu romantycznego do historycznego realizmu - Michał Grabowski i Józef Ignacy Kraszewski.

36 „Pracuję także nad romansem historycznym, chociaż dotąd idzie mi jak z kamienia. Chciał
bym bardzo pokazać ci to, co napisałem i posłuchać szczerego otwartego zdania. [...] Będziecie 
odpowiadać przed Bogiem wy, co mnie utrzymujecie w tym zawodzie, w którym pełen jestem, 
a przynajmniej byłem, niedowierzania sam ku sobie. Zresztą żal by mi było doprawdy zmarnować 
czas i pracę na rzeczy, do której nie mam daru, dlatego to chciałbym zdolniejszych od siebie na tę

Jako prozaik Grabowski konsekwentnie odsłaniał literackie źródła swych utwo
rów, ale także tematyzował swe artystyczne zmagania z formą powieściową jako me
dium opowieści o Ukrainie. Jego metaliterackie refleksje to zapis twórczego mozołu 
i bezradności, gdy porywające tematy i pomysły nie mieściły się w dostępnych mu 
konwencjonalnych formułach prozy, gdy jako krytyk literacki podpowiadał sobie - 
pisarzowi, że nie potrafi oddać bogactwa opisywanej rzeczywistości32. Równocześ
nie jest to wyraz dążenia do ideału powieści historycznej, która miałaby w kulturze 
współczesnej spełniać rolę eposu. „Romans uważam za poezję”33, „romans Waltera 
Scotta jest epopeją nowożytną”34 - wielokrotnie deklarował Grabowski35.

W opracowanym przez Adama Bara zbiorze korespondencji literackiej Micha
ła Grabowskiego znaleźć można materiały, które pozwalają szczegółowo wyświetlić 
zarówno genezę powstania wielu jego utworów, jak i ich wielopoziomowe literackie 
uwikłanie. Z zamieszczonych w tomie listów jasno także wynika, że Grabowski jako 
promotor powieści historycznej znajdował się pod ogromną presją środowiska, które 
oczekiwało od niego, że podejmie się napisania tak wyczekiwanej polskiej walter- 
skotacji36. Tymczasem sam pisarz czuł się raczej etnografem, historykiem obyczaju, 
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który popularny gatunek literacki pragnie wykorzystać do promocji interesujących 
go zagadnień „Chciałem - notował - w tym piśmie zużyć moje studia nad obyczaja
mi ukraińskimi i stanem rzeczywistym kawałka kraju, gdzie mieszkam, przed 1789 
rokiem. Boję się bardzo, żebym dziwoląga nie urodził”37 * *. O historii powstania Stanicy 
hulajpolskiej tak zaś pisał do Rzewuskiego:

niwę powołać”. Michała Grabowskiego listy..., s. 69-70. List M. Grabowskiego do K. Podwysockiego 
z 17 sierpnia 1838 r.

17 Tamże, s. 105. List M. Grabowskiego do J. 1. Kraszewskiego z 28 listopadal839 r.
Jak ustalił A. Bar, mowa o dodatku „Rozmaitości” do „Gazety Lwowskiej” 1839, nr 31, s. 247. 

” Michała Grabowskiego listy, s. 213-214. List M. Grabowskiego do H. Rzewuskiego z 28 mar
ca 1841 r.

Wróciwszy z Warszawy' na Ukrainę, zacząłem dowiadywać się o tradycjach miejscowych 
(bo z dzieciństwa nic mi nie pozostało, zacząwszy od ósmego roku życia wojażować ze 
szkoły do szkoły). Rozpowiadano mi o życiu hulackim wojskowych polskich, kwaterują
cych na tym ostatnim krawędziu ziemi naszej. Uderzyło to moją imaginację. Słyszałem 
także szczęty pieśni miłosnych i hulackich, złożonych widocznie przez tych ichmościów. 
Podało to mi myśl napisać zbiór takich pieśni, w których by różne przygody takiego życia 
zamknąć; w istocie napisałem, a nawet ogłosiłem kilka pod nazwą Melodii ukraińskich 
[...]. Miałem wszakże tyle sensu, że niezabawem zraziłem się do moich wierszów. Spró
bowałem dawną myśl oddać w romansie i napisałem kilka rozdziałów bez planu na dalszy 
ciąg i nazwałem to Stanica hulajpolska·, sam tytuł głupi, bo stanic nie było w Polszczę; 
miało to znaczyć kwaterunek, miejsce kwaterunku chorągwi, coś podobnego. Nie dziwię 
się, że zagadkowy tytuł wytłumaczyli sobie we Lwowie Dom zajezdny we wsi Hulajpolu™. 
Kilka następnych rozdziałów przeczytałem przyjacielowi (prawdopodobnie J. Krecho- 
wieckiemu), któremu się nie podobały7, dałem więc im pokój. Wyjechałem potem znowu 
z Ukrainy, wróciłem znowu, lecz pewno dziesięć lat nie zazierałem do Stanicy·, powodze
nie Koliszczyzny... sprawiło, żem się znowu wziął za nią i właśnie w tym czasie zaczą
łem już zbierać dokładniejsze wiadomości o Ukrainie w końcu przeszłego wieku; lecz że 
tymczasem pisałem, nieraz więc napisałem coś takiego, jak raz w wilję dnia, kiedym się 
dowiedział, że to nieprawda. Są więc w Stanicy nie tylko fałsze historyczne, ale co gorsza, 
są fałsze obyczajowe. Nie jest to owoc wiadomości o Ukrainie, nie; ten romans był dla 
mnie środkiem do nabycia wiadomości o Ukrainie. Weszły weń prawdziwe szczegóły, 
lecz w wielu miejscach, gdzie imaginacją chciałem zgadywać, imaginacja zwiodła mnie 
bezczelnie. Teraz wiem w większej części, gdzie zwiodła i o czym; ale już tak zostanie, bo 
jeżeli to dzieło mimo wszelkich wad okaże zalety na przykład fantazji i czucia, da ono 
tym samym nowy popęd romansopisarstwu polskiemu; sława więc Tarszy zgaśnie, lecz 
zasługa zostanie; a tego jedynie pożądam”.

Korespondencja Grabowskiego ujawnia także jeszcze jeden sekret Stanicy - ten 
związany z plotką, iż jej współautorem miał być Józef Ignacy Kraszewski. Otóż rze
czywiście, Grabowski w chwili kryzysu twórczego zwrócił się o pomoc do Kraszew
skiego, a ten „poczciwy, przy wszystkich swoich robotach nie odmówił”. Jak dalej 
zapewniał Grabowski, „napisał mi parę rozdziałów, ale nasze dwa sposoby tak od
mienne, że niepodobna było zostawić; musiałem całkiem przerobić, jemu wszakże 



TĘSKNIĆ, TUŻYĆ, OPOWIADAĆ... XIX

zawsze winienem, żem stanął tuż, tuż u brzegu”40. Kraszewskiemu, jak się wydaje, 
zawdzięcza Stanica scenę pogodzenia Jerzego i Marii i pomysł, by rozgrywała się ona 
równolegle z opisaną z rozmachem stepową burzą.

411 Tamże, s. 214.
41 M. Grabowski, Autobiografìa. Wyjątek z listu datowanego 26 października roku 1840 

z Aleksandrówki, „Kółko Domowe” 1866, z. 6-7, s. 94-95.

Cudze słowa, cudze opowieści Michał Grabowski świadomie i konsekwentnie 
wykorzystywał jako formę (często wtedy mówiono: ramki) opowieści własnych. 
W swych artystycznych decyzjach był tu uczniem Waltera Scotta i Thomasa Moora; 
jako prozaik powtarzał gest romantycznych bardów, jak Józef Bohdan Zaleski, im
prowizujących na tekstach ludowych pieśni. Równocześnie decyzję Grabowskiego, 
by pozostawać w strefie artystycznych odblasków i ech i nie porywać się na orygi
nalność, rozumieć można jako rodzaj spłaty długu wobec literatury romantycznej. 
Jak bowiem wielokrotnie przyznawał, to właśnie literatura obudziła jego artystyczną 
wrażliwość, to dzięki niej zobaczył piękno rodzinnej ziemi ukraińskiej; ona też uczy
niła zeń poszukiwacza śladów przeszłości, po trosze historyka, po trosze zaś arche
ologa i etnografa. Uwiedziony pięknem literatury ten klasycznie wykształcony Eu
ropejczyk, uczeń prestiżowego odeskiego Liceum Richelieu, wybrał lokalność i stał 
się romantykiem. „Rzecz szczególna! - pisał o warszawskich spotkaniach z Józefem 
Bohdanem Zaleskim. - Zrosłem w Ukrainie, znałem ją całą od Irpieniu do morza, 
a jednak zdaje mi się dotąd, że z tego to zakątka Warszawy ujrzałem dopiero nieznany 
mi kraj Zaporoża, poetyczną Ukrainę z jej rycerzami, mogiłami i pieśniami. Odsła
niało mi się to wszystko za dumami Bohdana”41.

Ale cudze słowa, cudze opowieści wykorzystane przez autora Stanicy domagają 
się także jeszcze innego, zdecydowanie poważniejszego potraktowania. Obsesyjnie 
powtarzane znaczą ścieżki intelektualnych poszukiwań i zmagań Grabowskiego, któ
ry poprzez repetycję tematów i specyficzną, jakby spowolnioną narrację transfor
mował historię faktyczną w tę zapamiętaną, z tego, co indywidualne, jednostkowe, 
budował mit dawnego świata. Mityczna opowieść, z jej cyklicznością, rytuałem i po
wagą, była potrzebna Grabowskiemu, bo tylko ona potrafiła objaśnić teraźniejszość 
z perspektywy prapoczątku i tylko ona potrafiła zagłuszyć dojmujące poczucie chao
su i bezsensowności dziejów.

Tak, ta proza jest monotonna, wtórna, pełna niekonsekwencji i mało atrakcyj
na. Jest taka, bo próbuje opowiedzieć historię, której nie chcieli usłyszeć czytelnicy 
i przed której akceptacją wzdragał się sam autor; bo zmaga się z nieadekwatnością 
języka i brakiem formy dla opowieści o największej katastrofie historycznej, jaka do
tknęła Polaków - opowieści o końcu Rzeczypospolitej.
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Ukraina jest kobietą

Jeżeli nawet [Grabowski] egzageruje, to z tak dobrą wiarą, z tak naiwnym przekonaniem, 
że znawca nawet, dobrowolny wspólnik jego ułudzenia, chce z nim wierzyć, że dziewka 
ognista zakochana, jak może się zakochać dziecię natury, a wiemy, co to za miłość, wy
chodzi nietknięta z rąk namiętnego młodzieńca, w którego objęciu noc całą spoczywa
ła w cerkwi spustoszałej, która po raz drugi, w krytyczniejszym jeszcze położeniu, przy 
uśpionej warcie, bez świadków, oddaje się pieszczotom tegoż samego kipiącego mło
dzieńca, tyle czasu, ile potrzeba do odkucia z kajdan jej ojca, a jeszcze wychodzi bez 
szwanku z walki, gdzie nawet cienia oporu nie okazuje42 *.

42 H. Rzewuski, dz. cyt., s. 515.
41 Anonimowa recenzja Zamieci w stepach, „Przegląd Poznański” 1863, s. 330.
44 Niestety nie dowiemy się nigdy, jak zakończy się ta historia. Mimo zapewnień Grabow

skiego, że następne rozdziały są już gotowe i zostaną złożone w redakcji „Gazety Codziennej”, nie 
znamy dalszego jej ciągu.

Młodą dziewczynę przedstawia autor fantastycznie, za fantastycznie. Przypomnienia 
książkowe zepsuły mu ideał Ukrainki. To raczej Ondyna lub Sylfida niżli „ptaszyna” ze 
stepu. Samemuż autorowi nasuwają się porównania z innych sfer, sięga aż Galatei41.

Jednym z ulubionych powieściowych tematów' Michała Grabowskiego jest histo
ria namiętnej, niemal chorobliwej fascynacji, jaka łączy polskiego szlachcica i nie
dostępną mu ukraińską kobietę. Najbardziej typowe, ze względu na powinowactwa 
z tematem rządcy i Orliki z kart Zamku kaniowskiego Seweryna Goszczyńskiego, jest 
rozwiązanie zaproponowane w Panu staroście kaniowskim. Oś fabularną tego opo
wiadania stanowi historia porwania ukraińskiej dziewczyny przez szalonego Miko
łaja Potockiego. Narracja koncentruje się na pogoni za dziewczyną; pogoni prowa
dzonej w imieniu magnata przez dworskiego Kozaka. Jego moralne dylematy, czy 
dochować wierności panu, czy jednak ratować „ziemlaczkę” przed polskim „bani- 
tem”, wprowadzają niepokojący kontekst - wątpliwości Szulaka stają się refleksem 
współczesnych Grabowskiemu debat ukraińskich inteligentów, którzy stawali przed 
wyborem między „wyższą”, ale narzuconą kulturą polską a rdzenną, chłopską tra
dycją Rusi44. Zasadniczy motyw koresponduje jednak z typowymi rozwiązaniami 
literackimi, które opowieść o polskiej obecności na Ukrainie rozpisywały w fabuły 
oparte na symbolice gwałtu, jaki polscy panowie zadają tej ziemi. Temat ten pojawia 
się w tak odmiennych konfiguracjach, jak brutalnie egzekwowane prawo pierwszej 
nocy, szantaż i wymuszenie zgody na małżeństwo czy kupiona za obietnicę lepszego 
losu uległość wybranki. Grabowski idzie chyba jeszcze dalej, ryzykownie narusza
jąc pozytywny stereotyp szlachty jako nosicielki misji cywilizacyjnej. Obraz haremu, 
w którym polski magnat „kolekcjonuje” najpiękniejsze dziewczęta ze swych dóbr, 
odsłania barbarzyński rewers deklarowanej powszechnie kulturotwórczej roli Rze
czypospolitej i wręcz kłóci się z desperackimi próbami narratora, pragnącego odcza
rować demonizm pana kaniowskiego.
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Utwór Grabowskiego wpisuje się w dwa mocno reprezentowane nurty roman
tycznego ukrainizmu. Przynależy do kręgu wyrosłego z inspiracji legendą szalonego 
Mikołaja Potockiego, ale równocześnie mieści się w grupie utworów demaskujących 
prawdę o polskich grzechach wobec ukraińskich braci. Podobne wątki wykorzy
stywali Lucjan Siemieński w opowiadaniu Wieś Serby czy Józef Ignacy Kraszewski 
w późnym opowiadaniu Król i Bondarywna, ale też w powieściach poleskich, jak 
choćby Ulana czy Budnik. Trudno mówić o świadomie rozrachunkowej wymowie 
tych utworów, ale faktem pozostaje, że na swój sposób zauważały problem dwuznacz
nej moralnie sytuacji Polaków na Ukrainie i Podolu, w wątpliwość podawały także 
przekonanie o trwałości polskiego panowania na tych ziemiach.

Z artystycznych względów znacznie ciekawsze wydają się rozwiązania fabular
ne, jakie pojawiają się w najdojrzalszych dziełach Michała Grabowskiego, w Stanicy 
hulajpolskiej i Zamieci w stepach. Oparte są one na typowym schemacie, w którym 
fascynacja polskiego szlachcica ukraińską dziewczyną staje się sposobem mówienia 
o polsko-ruskich relacjach. Grabowski jednak tak rozkłada akcenty, że na plan pierw
szy obu opowieści wysuwa się subtelna gra między fascynacją pięknem tych kobiet, 
ich egzotyzmem i nieskrywaną wręcz orientalną zmysłowością, a wykluczającą moż
liwość spełnienia świadomością nieprzezwyciężonej obcości obu światów: polskiego 
i ukraińskiego. Nie tyle więc są to opowieści o podboju i jego konsekwencjach, ile 
raczej o rozpoznaniu, że pełne zawładnięcie tą ziemią nigdy nie było i nigdy nie bę
dzie możliwe. Ukraina Grabowskiego broni się przed Polakami nie szablami swych 
kozackich synów, ale oporem swych córek, które choć czarują i wabią, nie pozwalają 
się posiąść polskim panom. Ich moc objawia się ze szczególną siłą w chwili, gdy pol
scy kochankowie wydają się zupełnie szczęśliwi, kiedy zasłuchani w ruskie skazki, 
odurzeni pieśniami marzą o miłości rusałczanych kobiet-czarodziejek i słabi, zwycię
żeni zapadają w rodzaj śnienia, bliskiego śmierci letargu. Wtedy właśnie Grabowski 
wydobywa na plan pierwszy kulturową i cywilizacyjną obcość szlacheckich bohate
rów wobec Ukrainy. Już w początkowych rozdziałach Stanicy polski szlachcic - Je
rzy Mogilański ulegnie czarowi pięknej Hanny proszczalinicy, która z ciotką wraca 
z pielgrzymki z Kijowskiej Ławry. Zahipnotyzowany jej urodą młody żołnierz będzie 
błąkał się po uliczkach Kaniowa, by zapomnieć o wyswatanej mu przez rodziców pol
skiej narzeczonej, by zapomnieć o swym szlacheckim pochodzeniu i obowiązkach. 
Za ukraińską kochanką powędruje do Hulajpola, po drodze rozkulbaczy otrzymane
go od rodziców konia i niczym ruski pielgrzym, niczym prosty ruski chłop - piechotą 
będzie szedł do stanicy. Zapomni o szlacheckiej dumie, o swej polskiej tożsamości 
i tradycji ojców. Owładnięty miłością nie ustrzeże honoru żołnierza, nieświadomie 
pomagając kobietom w uwolnieniu aresztowanego przez wojska Rzeczypospolitej 
koszowego Sydora Białego. Podobnie bezimienny bohater Zamieci, odurzony rusał- 
czaną urodą Marusi będzie roił o jej porwaniu z rodzinnego futoru, o małżeństwie 
i wspólnym życiu; będzie snuł plany na przyszłość, rozważając nawet możliwość we
zwania na pomoc wojsk rosyjskich, by odebrać rodzinie swą ukochaną. Oddając się 
tym mrzonkom, bohater będzie próbował zagłuszyć winę, jaka na nim i jego najbliż
szych ciąży za mimowolnie sprowokowaną śmierć ojca dziewczyny, za rozpad wspól
noty, jaką niegdyś wraz z ukraińskimi osadnikami tworzyli w Krasnojarze.
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Obcy tej ziemi bohaterowie pozostają obcy wobec ukraińskich krasawic - te na 
zawsze będą dla nich nieprzeniknione, pociągające i równocześnie niedostępne. Ma
rzenia o miłości i wspólnym życiu nigdy nie zostaną zrealizowane, pozostaną rodza
jem sennego fantazmatu, układanej w malignie wersji lepszego losu.

Na prawach dygresji warto dodać, że Grabowskiemu udało się uniknąć pierwo
rodnego grzechu naśladowców Waltera Scotta - otóż, jak powszechnie wiadomo, 
szkocki mistrz i jego uczniowie nie potrafili tworzyć przekonujących kreacji kobie
cych, nie potrafili opowiadać o miłości45. Należy więc oddać sprawiedliwość autoro
wi Tajkur, że jego Ukrainki nie tylko wymykają się tej klątwie, ale też dzięki etnogra
ficznej wiedzy pisarza zyskują status postaci nie tylko interesujących pod względem 
psychologicznym, ale też i szczególnie uprzywilejowanych - niczym rusałki, niczym 
bóstwa chtoniczne czarują, wróżą, potrafią z daleka przywołać duszę ukochanego, 
leczą ziołami, czytają sny... Ich kobiecość i eksponowany erotyzm współgrają z peł
nioną przez nie rolą symbolicznej emanacji Ukrainy silnej swą kobiecą słabością.

45 B. Reizow, Francuska powieść historyczna w epoce romantyzmu, tłum. P. Hertz, Warszawa 
1969, s. 321.

Bohaterowie Grabowskiego swą polskość i szlachecką tożsamość budują na 
uświadomionym w kontakcie z Ukrainą poczuciu obcości wobec ziemi i jej rdzen
nych mieszkańców. Obaj stąd pochodzą, ich rodziny od lat mają tu majątki, ich sta
tus społeczny jest tak oczywisty, a tradycja panowania Rzeczypospolitej wydaje się 
tak dawna i wręcz niepodważalna. Jednak gdy tylko bohaterowie wyjdą poza krąg 
ziemiańskiego dworu i „dotkną” prawdziwej Ukrainy, ta poraża ich swym pięknem 
i swą nieujarzmioną energią. W jednej chwili Mogilański, powiedzmy szczerze, nie
zbyt rozgarnięty młody szlachcic, i pozujący na Renego bohater Zamieci rozpoznają 
swą alienację. Jakąś próbą jej kompensacji stają się głoszone przez nich pochwały 
polskości, bez przekonania powtarzane, znane z tradycji, ale w ich świecie już zupeł
nie nieaktualne, frazy o obronie chrześcijańskich rubieży i misji cywilizacyjnej, z jaką 
Rzeczpospolita przed laty przyszła na te ziemie. Z patosem wygłaszane deklamacje 
stają się próbą zagłuszenia świadomości, że są na Ukrainie jedynie nieproszonymi 
gośćmi, że są obcy. Bliskość języka i wiary, wielowiekowe sąsiedztwo jedynie ma
skują rzeczywistą przepaść, jaka w utworach Grabowskiego dzieli bohaterów od ich 
ukraińskich kochanek oraz symbolizowanego przez nie świata. Głębia tej przepaści, 
niemożność jej pokonania zwiastuje nieodległe rozejście się dróg obu narodów, defi
nitywny kres wielonarodowej Rzeczypospolitej.

Temat małżeństwa szlachcica z Ukrainką pojawia się tylko raz, na kartach Stani
cy hulajpolskiej. Ukryty na dalekim planie powieści wydaje się niewiele znaczącym 
epizodem, by dopiero w ostatnich fragmentach utworu ujawnić całą swą złowrogą 
i destrukcyjną siłę. Historia szlachcica Kwietkiewicza, który sprzeniewierzył się przy
jaźni kozackiego druha i podstępem zdobył jego ukochaną Jarynę, pełni rolę mi
tycznego fundamentu opowieści - szyfruje historię pierworodnego grzechu polskiej 
obecności na Ukrainie; obecności, którą Grabowski rozpisuje w historiach zawłasz
czenia ziemi i kobiet.
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Choć finałowa scena Stanicy, scena spotkania po latach Jerzego i Hanny gdzieś 
w pustyniach dalekiej Besarabii, na ruinach ich miłości i na ruinach unicestwionej za
borami Rzeczypospolitej, nasycona jest tęskną, melancholijną tonacją, to właściwy fi
nał powieściowej fabuły rozgrywa się znacznie wcześniej. Jest nim pełna dramatyzmu, 
niezwykle rozbudowana, scena śmierci Kwietkiewicza, która kulminuje opowieść 
o zemście jego niegdysiejszego kozackiego przyjaciela - Sydora Białego; o zemście 
za odebraną kochankę i zdradzone braterstwo, za hańbę, poniżenie i utratę złudzeń. 
Naznaczona straszliwym cierpieniem agonia szlachcica, ucieczka watażki poza gra
nice Rzeczypospolitej oraz dojmujące poczucie rozpadu świata stają się wyraźnymi 
zapowiedziami nieuniknionej katastrofy całego uniwersum „polskiej Ukrainy”.

Próba lektury prozatorskich utworów Grabowskiego przez pryzmat romanso
wych klęsk jego bohaterów obnaża pretekstowość tych melodramatycznych fabuł46. 
Opowiadając o miłosnych niepowodzeniach swych bohaterów, Grabowski opowia
dał o losach obu narodów; opowiadając o niemożliwej miłości, szyfrował historię 
polsko-ukraińskich relacji. I znów wyraźna powtarzalność układów tematycznych, 
podobnie rozkładane akcenty oraz konsekwencja pisarza w mocnym eksponowaniu 
tematu niespełnienia oczekiwanej podległości ukraińskich kochanek mogą być oczy
wiście potraktowane jako mankament warsztatu Grabowskiego - „nudnego i przewi
dywalnego” twórcy. Równocześnie przecież mogą być także uznane za rodzaj despe
rackiej próby nazwania najważniejszego problemu współczesności, rodzaj kamuflażu 
pozwalającego wyartykułować złożone problemy polsko-ukraińskiego pogranicza. 
A więc kwestii wypartych z publicznego dyskursu zarówno ze względów cenzural- 
nych, jak i z powodu krótkowzroczności polskich środowisk ziemiańskich, które nie 
uznając prawa Ukraińców do narodowej emancypacji, za wszelką cenę chciały zacho
wać społeczne i narodowościowe status quo na Ziemiach Zabranych.

46 Grabowski wpisuje się tu w charakterystyczną dla epoki konwencję traktowania roman
sowych „matryc fabularnych”. Zob. J. Bachórz, Romans w powieści, czyli o wątkach miłosnych 
w powieściopisarstwie polskim okresu międzypowstaniowego 1831-1863, [w:] tegoż, Romantyzm 
a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX w., Gdańsk 2005.

47 G.G. Grabowicz, Mit Ukrainy w „Śnie srebrnym Salomei", tłum. E. Jamrozik, „Pamięt
nik Literacki” 1987, z. 2. Chciałabym w tym miejscu wspomnieć także wykłady prof. Mariana 
Tatary, który Sen srebrny czytał jako romans na wspak - romans, w którym Słowacki nie tyle łączy 
kochanków, co ze szczególnym okrucieństwem rozrywając związki między nimi, rejestruje proces 
unicestwiania wielonarodowej Rzeczypospolitej.

Czytane w tej perspektywie zapomniane utwory Michała Grabowskiego dia
metralnie zmieniają swe miejsce w konstelacji dzieł tworzących historię literatury 
polskiej. Z odległego marginesu przesuwają się w stronę uznanych arcydzieł, które 
z podobną wrażliwością i przenikliwością zmagały się z traumami polsko-ukraińskiej 
historii - blisko Snu srebrnego Salomei Juliusza Słowackiego, interpretowanego przez 
George’a Grabowicza jako rekonstrukcja „ukraińskiego mitu”47, oraz powieści Wło
dzimierza Odojewskiego Zasypie wszystko, zawieje... i Oksany. Szczególnie ta ostat
nia, pomyślana jako próba „odczarowania” przekleństwa obcości między Polakiem 
a fascynującą go Ukrainką i przezwyciężenia fatalizmu historii obu narodów, zdaje 
się zdumiewająco bliska myśli przewodniej dzieł Michała Grabowskiego.
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Grób można by uważać za szczyt ziemskiej poezji, za najdobitniejsze jej objawienie się 
w postaci materialnej. Nie znam pieśni rzewniejszej, wznioślejszej i uroczystszej nad po
grzebowy’ obrzęd, choć tak prosty' i powszedni. Te grudki ziemi, lecące na trunę z rąk 
stojących nad nią, to pożegnanie z łez rodziny, miłości lub przyjaźni, ta na koniec mogiła, 
usypana śród oznak boleści, są to dotykalne dźwięki, zlewające się w pieśń niezgłębio
nych myśli, nadziemskich uczuć, nierozjaśnionego nigdy znaczenia, w pieśń, nazwaną 
grobem. Grób ma służyć odtąd za pomnik zniszczonego jednego bytu, na przekór czaso
wi, który go zniszczył - za upominek pozostałych na ziemi, dany przenoszącemu się od 
nich w krainę nieziemską - za umówione niby miejsce spólnego kiedyś połączenia się·"1.

Mogiły głosem wołają straszliwym* 49.

4" S. Goszczyński, Nowa epoka poezji polskiej, [w:] tegoż, Dzieła zbiorowe, t. 3, Lwów 1911, 
s. 181-182.

49 J. Słowacki, Beniowski. Poema, Pieśń V, w. 450.

W powieściowym świecie Michała Grabowskiego nie rodzą się dzieci. W powieścio
wym świecie Michała Grabowskiego nie ma czasu przyszłego. Uwięzieni w teraź
niejszości bohaterowie nie snują planów na przyszłość, bo szamocząc się ze swym 
życiem, potrafią jedynie spoglądać wstecz, konfrontując swe nieudane biografie 
z wyznaczonym niegdyś przez ojców ideałem polskiego życia.

Mogiła jest centralnym motywem prozy Grabowskiego. Czasami, jak w Kolisz- 
czyźnie i stepach, grobowiec zdefiniowany zostaje jako punkt orientacyjny - znak 
świętości i obietnicy przywrócenia ładu we wstrząsanym zbrodniami świecie; czasa
mi, jak w Zamieci w stepach, opromieniony słońcem kurhan daje nadzieję wytchnie
nia i ukojenia. Najczęściej jednak jest mogiła znakiem wyczerpania, znakiem odcho
dzenia. Z największą intensywnością temat ten wygrywany jest na kartach Stanicy 
hulajpolskiej. Nazwisko głównego bohatera - Mogilański i nazwa jego rodowej sie
dziby - Zielona Mogiła niezauważenie oswajają z symbolicznymi i historiozoficzny
mi konotacjami tematu, łagodnie wprowadzając go do powieściowego uniwersum.

Po raz pierwszy mocnym akordem symbolika mogiły wybrzmiewa w finale wąt
ku pana Kwietkiewicza. Przedłużająca się agonia szlachcica nawiedzanego przez du
chy przeszłości, ataki epilepsji - kaduczej choroby, rozpacz, że nie dopełnił zemsty na 
dawnym wrogu, a równocześnie chrześcijańska potrzeba łaski układają się w kształt 
opowieści o piekle za życia. Przedśmiertne konwulsje nie tyle uwalniają Kwietkie
wicza od dawnych grzechów, co ekspiacyjnie dopełniają tę pogmatwaną biografię. 
Śmierć przychodzi po cierpiącego człowieka i uwalnia go od ciężaru jego losu, nie 
znosi jednak pytań, jakie nieustannie nurtują czytelnika: kim właściwie jest Kwietkie- 
wicz? Czy to polski szlachcic, czy kozacki strażnik znad Siniuchy, groźny Jaków z Łe- 
heżyńskoho kurynia? Kochający mąż Jaryny czy zapiekły wróg Dżułajenki-Sydora 
Białego? Obrońca rubieży Rzeczypospolitej i człowiek przynoszący pokój czy srogi 
pogromca hajdamaków, wróg kozackiej wolności? Wszystkie te pytania unieważni 
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dopiero mogiła, jaką dla Kwietkiewicza zgotują jego żołnierze - Kozacy. Dla swego 
wodza rozkopią stary stepowy kurhan, a zwłoki dowódcy położą wśród szczątków 
dawnych bohaterów Ukrainy. Mogiła Kwietkiewicza stanie się symbolem utraconej 
wspólnoty. Niczym axis mundi na jeden moment zjednoczy przeszłość z teraźniej
szością, polskość z kozaczyzną, życie ze śmiercią. Na moment, bo w osobie Kwiet
kiewicza umrze dawna Ukraina; na zawsze już w przeszłość odejdzie Ukraina, w któ
rej mieszały się imiona polskie z ruskimi, szlacheckość z chłopskością, poczciwość 
z występkiem, grzech ze świętością. Finalna scena, w której wzniosły pogrzebowy 
ceremoniał zostanie zakłócony polsko-kozacką bijatyką w czasie stypy, nie pozostawi 
złudzeń, jak dalej potoczy się historia niegdysiejszych braci.

Cała groza mogilnego tematu ujawni się jednak w końcowych partiach powieści, 
gdy wątek skazanego na śmierć młodego Jerzego spotka się z wątkiem śmierci jego 
ojca - starego Sarmaty i dawnego partyzanta Leszczyńskiego, gdy legenda o zamie
nionej na grobowiec Baszcie Mazura spotka się z mitem o pierwszych osadnikach - 
prahistorycznym Polanie i jego żonie Bognie. Autonomiczne do tej pory wątki opo
wieści splotą się i wzajemnie wyjaśnią, budując mocny finał naznaczony totalnością 
przeżywanej katastrofy. Oczywiście dla symboliki powieści i wymowy jej historio
zoficznego fatalizmu ważne okaże się, że przywrócenie pierwotnej grobowej funkcji 
Baszcie Mazura będzie znakiem „wypełnicielem tajemniczej wróżby”, „prorocznią 
losów” Zaporoża, Krymu i Rzeczypospolitej, znakiem ostatecznego dopełnienia się 
ich dziejów. Ale czy nie ważniejsza okaże się pustka? Czy nie najważniejszy będzie 
właśnie brak grobów, brak śladów dawnego życia? Gdy bowiem po latach Jerzy wróci 
do domu, to ujrzy „zmianę zupełną, która we wszystkim, co go otaczało, zaszła”. Nie 
tylko nie odnajdzie domu, nie spotka bliskich - Jerzy nie odnajdzie żadnych śladów 
ich obecności, nie odnajdzie mogił. „Wszyscy pomarli w smutku i zatęsknieniu za 
niepowrotnymi wędrowcami, nie w cichych nawet i dostatnich kątach Zielonej Mo
giły [...]. Nie tylko więc nie znachodził Jerzy osób żywych, drogich jego sercu lub 
przywyknieniu, ale nawet martwych po nich pamiątek w dawnym gnieździe swo
jej rodziny” (s. 352).

Enigmatyczny finał powieści pozostawia czytelnika zupełnie bezradnym wobec 
tajemnic historii. Otwarte pozostaną pytania zarówno o sens tego, co się wydarzy
ło, jak i o perspektywy przyszłości. Ciemna i nieprzejrzysta pozostanie symboliczna 
wartość mogiły. Czy jest ona znakiem pamięci, czy znakiem przemijania i zapomnie
nia? Czy mogiła jako obiekt kultu jest znakiem życia, czy, wręcz przeciwnie, jego 
groźnym antagonistą? A wreszcie, jak rozumieć sens tego symbolicznego „odebra
nia” ukraińskiemu pejzażowi jego immanentnej cząstki - mogił?

Być może rzeczywistym tematem prozy Grabowskiego nie jest wcale przeszłość, 
a teraźniejszość, która przygnieciona głazem mogilnej pamięci nie może odnaleźć 
swej własnej tożsamości...

Michał Grabowski jako autor Stanicy hulajpolskiej, ale także późniejszej, poświę
conej w znacznej mierze kurhanom właśnie, rozprawy Ukraina dawna i teraźniejsza 
wpisuje się w krąg twórców rozpoznających tanatyczne doświadczenie, jakie stało 
się udziałem polskiej zbiorowości XIX wieku. Jest ważnym współtwórcą jednego 
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z najistotniejszych wątków polskiej dziewiętnastowiecznej prozy - wątku mogilne
go, który wielkich bardów znajdzie w osobach Józefa Ignacego Kraszewskiego, Elizy 
Orzeszkowej i Stefana Żeromskiego50.

511 Zob. M. Rudkowska, Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne, Warszawa 2009, 
rozdz. pt. Krwawe znamię, oraz T. Budrewicz, „Mogiły" - sprawa polska i pozaświat, [w:] Kra
szewski. Poeta i światy, red. T. Budrewicz, E. Ihnatowicz, E. Owczarz, Toruń 2012; G. Bor
kowska, O „centrum"powieściowego świata w „Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, [w:] Nowe stu
lecie trójcypowieściopisarzy, red. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1992.

51 A. Tyszyński, Stanica hulajpolska, s. 676.

Tęsknić, tużyć, opowiadać...

Na przekór oczekiwaniom czytelników marzących o pulsującej życiem walterskota- 
cji Michał Grabowski nadzwyczaj konsekwentnie wytłumiał powieściową narrację, 
czyniąc ze swej Stanicy hulajpolskiej liryczną medytację nad fatalizmem historii, nad 
nieuniknionym rozpadem pięknego niegdyś i dobrego świata. Podpatrzony u Scotta 
sześćdziesięcioletni dystans wobec opisywanych zdarzeń pozwolił mu uwolnić się od 
rozpaczy i przyjąć postawę historiozofa kontemplującego definitywnie dokonany już 
los. Ruchliwą akcję zamieniał więc Grabowski na statyczne obrazy, przyspieszony 
oddech na letargiczne tchnienie. Z niezwykłą intuicją wychwycił ten walor powieści 
Aleksander Tyszyński, gdy w recenzji zauważał, że powieściowa akcja została przez 
pisarza upodrzędniona wobec niemożliwej do przezwyciężenia potrzeby utrwalania 
obrazów, zapisywania drobin odchodzącego świata: „Autor Stanicy przedstawił nam 
widok szczegółów Ukrainy z końca wieku zeszłego. Przechowanie kilku wspomnień 
miejscowych, spisanie i przekazanie kilku szczegółów znikłych, skreślenie widoku 
prowincji, a przynajmniej części prowincji śród czasu danego, były, jak się zdaje, ce
lem głównym i przewodnikiem w pracy obecnej”51.

Rzeczywiście, wizualność jest niezwykle istotnym walorem prozy Grabowskie
go. W niezauważony niemal sposób topograficzna dokładność, „szczególarstwo” na
syconych liryzmem opisów ewoluuje w stronę onirycznych pejzaży naznaczonych 
symbolicznym ładunkiem. Na kartach Stanicy opisowe liryczne intermezza występu
ją w najróżniejszych funkcjach. W słowie, niczym w bursztynie, zamykają zagrożoną 
egzystencję opisywanych miejsc, zwyczajów, tradycji. Zatrzymują na nich uwagę czy
telnika, jakby w lęku, że nieopowiedziane i niezapisane za chwilę znikną na zawsze. 
Powtórnie rejestrują utrwalone już w literaturze pejzaże, jakby sprawdzały, czy w rze
czywistości tak właśnie wyglądają opisywane miejsca. I czasami, jak w dublującym 
Goszczyńskiego opisie rozlewisk Irpienia, potwierdzają prawdę literatury, a czasami, 
jak w opowieści o historii powstania Zofiówki, o znoju budujących ją ruskich chło
pów, odsłaniają skrywany rewers klasycznych opowieści.

Krajobrazy służą Grabowskiemu zgłębianiu tajemnic historii, odszyfrowywaniu 
zapomnianej prawdy. Temu zadaniu podporządkowane zostają opisy opuszczonych 
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wsi, których mieszkańcy uciekli przed zdzierstwem złego polskiego pana, czy zaroś
niętych dziką roślinnością dawnych hajdamackich kureni z czasów koliszczyzny. Baś
niowe opowieści przesłaniają dramaty ludzi, a idylliczne pejzaże pokrywają ślady ich 
zwierzęcej brutalności. Wśród tych symbolicznych opisów największą siłę ma scena 
z Zamieci w stepach, która przynosi porażający senny miraż opuszczonego dworu, 
będący profetyczną projekcją przyszłości polskiej Ukrainy:

Widziałem te miejsca w smutku ich i zdziczeniu pustkowia. Drzewa, w okrąg rozwa
lonych chałup stojące, miały kształty szubienic, z okien pustek wyzierały jakieś twarze 
ludzkie czy zwierzęce, wykrzywiały się do mnie i iskrzącymi oczyma groziły. Potem by
łem śród stepu i zawiei. Przez cały świat śniegów żadnej drogi sobie wybrać nie mogłem. 
Stałem w miejscu osłupiały i trwożny. Wtem biała postać dziewczynki, jakby ten sam 
śnieg ożywiony, stanęła przede mną, dotknęła mnie ręką swą zimną i ukazała mnie, że
bym szedł za nią. Poszedłem, a ona prowadziła mnie w coraz głębsze jakieś jary; droga się 
ustawicznie zniżała, brzegi jarów podnosiły się, wysokie mogiły jeszcze się więcej jeżyły. 
Coraz koło mnie były ciemniej i straszniej; pojmowałem, że w sam środek ziemi się uda- 
jemy; już przede mną były lodowe wrota i niezgłębione dalej przepaści, szumiące głosami 
jakiejś ciżby, do których śmiało szła moja przewodniczka, ale mnie opuszczały siły, mu- 
siałem usiąść dla spoczynku; wtedy usiadła u nóg moich i dziewczynka, a śnieg zaczął nas 
oboje nad głowy zasypywać (s. 489-490).

Za sprawą lirycznych „krajowidoków”, które zdecydowanie spowalniały akcję 
i niemal odbierały energię bohaterom, Grabowski uzyskiwał efekt medytacyjnej opo
wieści o odchodzącym świecie. Powieściowa akcja ma wyraźnie pretekstowy charak
ter, ważniejsze okazują się pejzaże, zwyczaje, przesądy, migawkowo utrwalane pol
sko-ukraińskie, szlachecko-chłopskie spotkania. Narrator z zachłannością rejestruje 
najdrobniejsze przejawy codzienności: stroje, gesty, przyśpiewki, nawet potrawy czy 
nieznane gdzie indziej nazwy kwiatów i ich ulotne barwy. W obręb opowieści o lo
sie bohaterów włącza baśnie i lokalne legendy. Jednak nie zachowuje się jak eru- 
dycyjny kolekcjoner, który chce nadać ład swym zbiorom - pozostawia je rozsypa
ne, niczym przypadkowo rozrzucone ozdoby. Przy całej gorliwości tego zbieractwa 
okruchów dawnego świata daje się wyczuć jakiś przestrach czy wręcz popłoch. To 
uczucie wzmaga się w miarę przybliżania finału powieści. Napięcie podlega kulmi
nacji w scenie śmierci i pogrzebu Kwietkiewicza, później już gaśnie, wątki się rwą, 
a narrator z wysiłkiem, bez przekonania próbuje dopełnić opowieść52. Grabowski 
szkicuje nerwowo, niestarannie - pejzażem i historycznym detalem (znacząca scena 
składania homagium przez Stanisława Augusta w Kaniowie) próbuje rekompenso
wać dziury fabuły. Spieszy się, jakby chciał zdążyć przed końcem świata. Finał jest 
natrętnie doklejony, a w zadekretowany przez carycę Katarzynę happy end nie wierzy 
nikt, nawet ocaleni bohaterowie przyjmują go z melancholijną zadumą.

52 Jak się można domyślać, wspomniana wcześniej „pomoc” Kraszewskiego dotyczyła właśnie 
fragmentów znajdujących się bezpośrednio po zakończeniu wątku Kwietkiewicza. Zob. A. Pług, 
Józef Ignacy Kraszewski. Życiorys, [w:] Książka Jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej dzia
łalności literackiej J. I. Kraszewskiego, Warszawa 1880, s. LXI.
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Stanica hulajpolska jest bezradnym zapisem rozpadu i klęski. Zrodzona z tęskno
ty opowieść, w której najważniejsze czasowniki to: nie ma i było, okazuje się, wbrew 
intencjom pisarza, gestem rozpaczy, nie zaś gestem ocalenia. Nie tyle utrwala pamięć, 
co przypieczętowuje śmierć i pod znakiem zapytania stawia gotowość do przyjęcia 
przyszłości. Próbując scalać okruchy pamięci, powieść Grabowskiego odsłania ludz
ką bezradność wobec historii i wobec życia.

W finale utworu Makryna opowie Marii Kopijowskiej historię swej siostry Jary- 
ny - ukraińskiej piękności, która wybrawszy miłość Kwietkiewicza, nie chciała wró
cić do Kozaka Dżułajenki. Swą rozpacz po stracie ukochanego próbowała zamienić 
w siłę pamięci i wbrew losowi żyć w przeszłości. Ukraińskie kobiety potrafią wytużyć 
wytęsknioną osobę - z pamięci uczynić aktywność, która pozwala przekraczać fi
zyczne i duchowe granice, przezwyciężać boskie wyroki. Ludowa mądrość podpo
wiada jednak, że w tak uczynioną szczelinę lubi zaglądać bies: perelestnik, obajnnik. 
Podszywa się pod postać ukochanego i zwodzi nieszczęsną.

Jerzy przypomniał sobie z bajek i gusł, słyszanych w dzieciństwie, wiarę ukraińskiego 
ludu, że kobieta, która oddaje się po kim niepomiernemu żalowi, może, jak mówią, przy- 
płakać sobie tę osobę, to jest: że duch nieczysty zacznie ją łudzić, to przylatując do niej 
jako gwiazda padająca, to przychodząc w widocznej postaci, a to nie tylko w nocy, ale 
w dzień nawet; co mają tej nieszczęśliwej za grzech wielki, sądzą, że zostaje w mocy biesa 
i nazywają ten stan obajaniem. (s. 252)

Jaryna wytużyła ukochanego, była z nim wbrew Bogu i wbrew ludziom. Zapłaciła 
straszną cenę. Pogrążona w szaleństwie umierała bez nadziei na zbawienie. Dopie
ro przedśmiertne cierpienia męża i jego gest wyrzeczenia się zemsty uwolniły ją od 
wiecznego potępienia.

Czy ta historia to tylko erudycyjny popis Grabowskiego - etnografa, kolejny folk
lorystyczny ornament włączony do powieściowej narracji? Czy może jednak prze
stroga przed zapatrzeniem w przeszłość? Przestroga przed odmową przyjęcia życia 
takim, jakie ono jest.

„Smutna to rzecz, panie Hrabio, powołanie pisarskie”...

Grabowski mógł mieć wtedy lat koło sześćdziesiąt. Powierzchowności był nie tylko nie- 
pociągającej, ale przeciwnie, odstraszającej. Szczerze był brzydkim, i to w typie wcale 
ordynarnym, a do tego zawsze opuszczony, zaniedbany i brudny. Cierpiał rodzaj astmu 
gardlanego, który go raptem w ciągu rozmowy ściskał gwałtownie, przerywając głos, 
i wtedy rnusiał coś słodkiego do ust brać. W tym celu nosił zawsze w brudnej kieszeni 
jeszcze brudniejsze kawałki cukru, które w miarę potrzeby przechodziły z kieszeni do ust, 
a czasem i odwrotnie. Nie był on wcale osobistością popularną ani między rówieśnikami 
swoimi, ani u młodszego, wykształconego i kształcącego się pokolenia. Pierwsi nie mogli 
mu zapomnieć osławionego listu do hr. Strutyńskiego w sprawie wychowania młodzieży 
i kierowania prasą, drudzy znowu wstecznych poglądów ściśle autorytarnych i ortodok- 
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salnych, zbratania się z kliką petersburską „Tygodnika” i udziału w sprawie zawiesze
nia „Gwiazdy Kijowskiej”; jedni i drudzy mieli go w suspicji z powodu pędu do Rosjan, 
z czym rozmyślnie manifestował się5’.

Michał Grabowski, podobnie jak inni przedstawiciele „kliki petersburskiej”: 
Henryk Rzewuski, Ludwik Sztyrmer, Placyd Jankowski, Józef Przeclawski, należał do 
pokolenia, które było świadkiem katastrofy. Stracili świat, który znali, w którym żyć 
chcieli i potrafili; nigdy nie nauczyli się żyć w tym świecie, który stał się ich współczes
nością. Byli pokoleniem klęski i żałoby, a równocześnie pokoleniem ludzi podejmu
jących wysiłek przepracowania traumy i budzenia się do nowego życia53 54. Grabowski 
z portretu pióra Tadeusza Bobrowskiego jest właśnie takim przegranym człowiekiem: 
stracił majątek na niefortunnych inwestycjach w domy, w cukrownie; karierę krytyka 
literackiego i prozaika też mu się udało zaprzepaścić. Żył wyalienowany i z piętnem 
przeniewiercy. Żył nieheroiczną biografią człowieka krzątającego się wokół swego ma
jątku i wzdragającego się przez wielkimi, ale samobójczymi, jego zdaniem, gestami 
bohaterów swej współczesności. Wybierał życie, tym samym dekretując śmierć uko
chanego świata przeszłości. Opowiadać znaczyło dla niego tęsknić, pamiętać, a rów
nocześnie żegnać i ostatecznie domykać historię ojców, zamieniając ją w mit, na któ
rego zrębach przyszłe pokolenia będą mogły budować swój własny świat.

53 T. Bobrowski, Pamiętnik mojego życia. O sprawach i ludziach mego czasu, t. 2, oprać. 
S. Kieniewicz, Warszawa 1979, s. 217.

54 Inspiruję się ustaleniami Wolfganga Schivelbuscha, zob. W. Schivelbusch, The Culture 
of Defeat. On National Trauma, Mourninig, and Recovery, tłum. J. Chase, London 2003. Ważnym 
punktem odniesienia jest dla mnie także książka Davida Lowenthala, zob. D. Lowenthal, The 
Past is a Foreign Country. Revisited, Cambridge 2015, oraz uwagi Ryszarda Koziołka z tomu 
Dobrze się myśli literature}, Katowice 2015.

55 Mam na myśli inicjatywę zbierania prywatnych pamiętników, która zaowocowała tomem 
Pamiętników domowych (1845) i publikacją tomu Pan starosta Zakrzewski (1860).

Rozdarty między deklarowanym wyborem życia a głęboko uwewnętrznionym 
przywiązaniem do historii Michał Grabowski próbował łączyć teraźniejszość z prze
szłością, na wszelkie sposoby udowadniać celowość i sensowność historii. Paradok
salnie jednak jego proza historyczna oraz działania na rzecz ocalania okruchów 
narodowej przeszłości55 przynosiły świadectwo definitywnego zerwania ciągłości, 
świadectwo nieodwracalności dokonanej katastrofy. Próba zatrzymania pamięci 
o przeszłości zamieniała się w żałobną lamentację nad utraconym na zawsze światem 
Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Miał rację Adam Bar, pisząc, że jest coś tragicznego w wyborach, jakich dokony
wał Michał Grabowski. Coś tragicznego w jego desperackim czepianiu się życia i me
lancholijnym zapatrzeniu w przeszłość. Nieustanne pisanie o tej przeszłości wydaje 
się jedynym aktem buntu, na jaki zdeklarowany konserwatysta Michał Grabowski 
sobie pozwalał:

Smutna to rzecz, Panie Hrabio, powołanie pisarskie, i ja się dziwię, że kto inny jak chrześ
cijanin wytrwać w nim może, bo w duchu tylko naszej wiary odbieranie zła za dobre, 
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prześladowania niesłuszne, omylone wszelkie nadzieje są wypadkiem przewidzianym 
i prawie pożądanym. My także, chrześcijańscy pisarze, możemy obronić się od zniechę
cenia na widok bezużyteczności naszych prac, bo wiemy, że jeżeli mamy istotne łaknienie 
prawdy i sprawiedliwości, zaspokojone ono będzie; inaczej trudno by nie powziąć wstrętu 
i pogardy dla tego zgiełku zdań na prawo i lewo, który stanowi literatura. Wszyscy w na
szym wieku żądamy wzrostu i postępów literatury jako głosu życia intelektualnego naro
dów i mamy w tym słuszność, bo trzeba przyjmować wiek z wszystkimi właściwościami 
jego, a robić możliwe dobro, nie brakując środkami; a jednak wyznaję Panu, że nie znam 
nic anarchiczniejszego jak organ prasy drukarskiej, który obojętnie najsprzeczniejsze po
mysły' rozsiewa, przemawia jednocześnie wszelkimi głosami, męża i dziecka, człowieka 
rozumnego i głupca, wrzeszczy wszelkimi namiętnościami i koniec końców równoważy 
wszystkie te rozliczności i skutek ich w oświeceniu umysłów i wykrycie prawdy spro
wadzi może do niczego. Nie należy więc w ten kocioł czarownic Makbeta rzucić myśli, 
w którą wierzymy, którą miłujemy, którą żyjemy? Trzeba wrzucić, choćby brzydki wrzą
tek miał jeszcze bardziej zakipić i zabiegać.. .5tl

Nota edytorska

Gdy w 2013 roku zwróciłam się do profesora Andrzeja Waśki, redaktora i pomysło
dawcy serii wydawniczej Biblioteka Sarmacka, z propozycją wznowienia utworów 
Michała Grabowskiego, myślałam o tej edycji jak o swego rodzaju historycznolitera
ckiej erracie. Jak o możliwości dopełnienia stanu wiedzy o polskiej prozie pierwszej 
połowy XIX wieku i szansie naniesienia pewnych niezbędnych koniektur. Twórczość 
Grabowskiego, pisarza niegdyś cenionego i poważanego, współcześnie jest niemal 
zupełnie nieznana. Nie tylko nie jest uwzględniana w historycznoliterackich omó
wieniach epoki, ale przede wszystkim nie jest postrzegana jako ważny kontekst, jeśli 
nawet nie jeden z ważniejszych impulsów dla rozwoju polskiej prozy historycznej. Na 
korzyść pomysłu wydania prozy Grabowskiego przemawiała też potrzeba dopełnie
nia wydanego w serii Biblioteka Sarmacka w roku 2005 tomu zawierającego wybór 
rozpraw krytycznych tego niegdyś ważnego twórcy56 57.

56 Michała Grabowskiego listy..., s. 311-312. List do H. Rzewuskiego z 14 czerwca 1843 r.
57 M. Grabowski, Wybór pism krytycznych, wybrał, opracował i wstępem opatrzył A. Waś- 

ko, Kraków 2005. W swym wstępie Andrzej Waśko zaprezentował sylwetkę Michała Grabowskie
go i wnikliwie omówił jego miejsce na mapie polskiego romantyzmu. Nie chcąc powtarzać poczy
nionych tam ustaleń, zdecydowałam się na wybór eseistycznej formuły szkicu poprzedzającego 
przypominane w prezentowanym tomie utwory prozatorskie Michała Grabowskiego.

W trakcie wstępnych rozmów nad przygotowaniem edycji nie kryłam jednak, że 
w twórczości Grabowskiego znacznie wyżej niż Stanicę hulajpolską cenię jego krótsze 
formy prozatorskie, przede wszystkim Zamieć w stepach, niedokończonego Starostę 
kaniowskiego i nieco naiwną, ale ujmującą liryzmem i naznaczoną piętnem auto- 
biografizmu Koliszczyznę i stepy. Stanica hulajpolska, choć powszechnie uważana za 
najważniejsze dzieło Grabowskiego, wydawała mi się powieścią ważną dla historii 
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gatunku, ale równocześnie mało interesującą - niewątpliwie zacną, ale jednak mocno 
przykurzoną literacką ramotką.

Pracę nad edycją rozpoczęłam od utworów, jak mi się wydawało, atrakcyjniej
szych literacko, czyli od mniejszych form prozatorskich. Uczyłam się na nich roz
poznawać i smakować styl Grabowskiego, doceniać specyfikę jego języka i obrazo
wania. Wielkie więc było moje zdziwienie, gdy przystępując do pracy nad edycją 
Stanicy, dostrzegłam, że zdobyte doświadczenie okazuje się zupełnie nieprzydatne. 
Tak charakterystyczne dla opowiadań długie, wielokrotnie złożone zdania, które Za
mieci i Koliszczyźnie przydawały cech opowieści mówionych, trudne do objaśnienia 
prowincjonalizmy, regionalizmy i ukrainizmy kreujące klimat kulturowego pogra
nicza, wreszcie staropolska, wyraźnie wzorowana na łacińskiej, składnia - wszystkie 
te cechy, które zdawały się kształtować stylistyczną tożsamość prozy Grabowskiego, 
były zupełnie nieobecne na kartach Stanicy. Prócz powieściowej fabuły i rysunku po
staci nic się w tej układance nie chciało ze sobą zgadzać.

Rozwiązanie zagadki okazało się banalnie proste. Otóż Stanica hulajpolska, którą 
przeczytałam, bynajmniej nie była tą Stanicą hulajpolską, którą Michał Grabowski 
napisał. Poznawałam powieść ze stosunkowo łatwo dostępnego wydania przygoto
wanego w 1900 roku przez krakowską „Nową Reformę” - wydania, jak się potem 
okazało, znacząco zmienionego wobec czterotomowego wileńskiego pierwodruku 
z lat 1840-1841. Anonimowy redaktor wydania krakowskiego nie pozostawił ani 
swego nazwiska, ani lakonicznej choćby informacji, dlaczego i wedle jakiego klucza 
wprowadzał zmiany. Fizyczny ślad jego obecności zachował się jedynie za sprawą 
naniesionych ołówkiem wskazówek redakcyjnych na jednym z przechowywanych 
w Bibliotece Jagiellońskiej egzemplarzy pierwodruku Stanicy hulajpolskiej o numerze 
katalogowym 55450 II.

Nie mam wątpliwości, że intencje anonimowego redaktora były szlachetne. Już 
w pierwszych recenzjach powieści pojawiły się zarzuty, że Grabowski „pisał ocięża
le, językiem zanieczyszczonym galicyzmami a rażącym prowincjonalizmami”58. Tym 
tropem zdawał się też podążać redaktor, wygładzając tekst ze stylistycznych chro
powatości, zamieniając regionalizmy na literacką polszczyznę, a przede wszystkim 
radykalnie modernizując składnię mówionej staropolszczyzny Grabowskiego. Tak 
„poprawiona” Stanica zatraciła jednak zupełnie swą literacką tożsamość, stając się 
nieudolną wersją powieści typu Sienkiewiczowskiego.

P. Chmielowski, Michał Grabowski, s. 575. Podobnie o stylu autora Stanicy wypowiadał 
się Tadeusz Grabowski: „ma on tu ciężką rękę, a język roi się nieraz od niedbałości, miękkości, nie- 
wykończeń, słów ukutych niezgrabnie, zdań zlepionych bez smaku, nawet rusycyzmów”. T. Gra
bowski, Michał Grabowski, jego pisma krytyczne i pojęcia polityczne, Kraków 1900, s. 109.

Jako miłośniczce dziewiętnastowiecznych powieści, badaczce tamtej literatury 
i edytorce bliżej mi do stanowiska reprezentowanego przez Henryka Rzewuskiego, 
który próbował bronić prawa Grabowskiego do swojskiego pogranicznego idiomu 
językowego. W recenzji powieści autor Pamiątek Soplicy pisał: „...w Stanicy hulaj
polskiej zaprzeczeniu nie podpada, że z dziwną trafnością wyrażeń wszędzie myśl jest 
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oddana, chociaż mu wyrzucają, zwłaszcza w pierwszych dwóch tomikach, wiele ga- 
licyzmów. Poeta pierwotworny więcej ulega jakiejś wrodzonej zmyślności niż uczo
nemu rozmyślaniu i pod tym względem zaniedbanie oschłych przepisów gramatyki 
jest czasem zaletą”59.

59 H. Rzewuski, dz. cyt., s. 512.

Dlatego też nadrzędnym celem przygotowywanej edycji okazał się powrót do 
pierwodruku powieści i ostrożna modernizacja pisowni, tak by zachowując specyfi
kę stylu Michała Grabowskiego, w nowym świetle pokazać ją współczesnemu czytel
nikowi. Problemem najważniejszym wydawało się znalezienie kompromisu między 
uprzystępnieniem powieści a próbą oddania szczególnego jej charakteru. Rzecz bo
wiem znamienna, że powieść Grabowskiego, będąc już w pełni nowoczesną reali
zacją powieści historycznej, wciąż zachowuje charakter narracji gawędowej, której 
specyfika przejawia się nie tylko w jej „mówionym” stylu, co może przede wszystkim 
poprzez hybrydyczną strukturę narracji bogato inkrustowanej baśniami, legendowy
mi czy wręcz mitycznymi opowieściami oraz niepokojącą nieadekwatność szkicowo 
jedynie zarysowanego wątku fabularnego wobec bogatej faktury powieściowego tła.

Frapującą częścią prac nad edytorskim opracowaniem tekstu okazało się przygo
towanie aparatu krytycznego. W przypisach musiały zostać wyjaśnione archaizmy, 
wyrażenia regionalne, często ukrainizmy i prowincjonalizmy, musiały zostać zloka
lizowane i objaśnione cytaty z dzieł literackich i ludowych pieśni, zidentyfikowane 
historyczne postaci i wydarzenia. Przede wszystkim jednak omówienia w przypisach 
domagały się trudne do rozszyfrowania, a niezbędne dla zrozumienia kontekstu kul
turowego opowieści, wyrażenia i zwroty. Przykładem takiego przypisu niech będzie 
„noc wróblęca”, wyrażenie użyte w opowiadaniu Koliszczyzna i stepy. Pozornie wy
starczająca byłaby informacja, że noc wróblęca to noc niespokojna. Ale po dłuższej 
szperaninie okazało się, że sformułowanie to było typowe dla kultury polsko-ukra
ińskiego pogranicza i do języka potocznego przenosiło cały kompleks wyobrażeń, 
ale też i opowieść o duchowości ludzi tamtego regionu. W ostatecznej postaci więc 
„zwykły” przypis przybrał nieoczekiwanie rozbudowaną postać.

Noc wróblęca - „Jest to noc ciemna, straszliwa, z grzmotami i błyskawicami”. Kojarzona 
z wróblimi sejmami, kiedy na św. Szymona (Semena) 1 września, podług starego kalen
darza, diabeł bierze z wróbli dziesięcinę. „Diabeł miarką mierzy wróble, nasypując w nią 
wróblów z górą, potem łapą wygładza miarkę, kiedy sczerknie (zrówna), wówczas nastę
puje grzmot i błyskawica. Tylko ten nadmiar, ten ścięty czubek z miarki pozostaje przy 
życiu, wszystkie inne wróble giną. [... ] do św. Szymona wróble latają ogromnymi stadami 
[... ] potem jakby wymiótł - nie ma wróbli. Nareszcie pokazują się, przelatują niespokoj
nie, ćwierkając pomiędzy sobą: czyś żyw? czyś żyw?”. Za: A. Nowosielski, Lud ukraiński, 
Wilno 1857, t. l,s. 133 i t. 2, s. 131.

Przy tego typu „kulturowych” przypisach decydowałam się podawać źródło in
formacji. Nie tylko ze względu na warsztatową poprawność, ale przede wszystkim 
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chcąc odtworzyć krąg bliskich Michałowi Grabowskiemu amatorów etnografów i ko
lekcjonerów ukraińskich starożytności. Bardzo często okazywało się bowiem, że szu
kając materiałów do przypisu, natrafiałam na tropy ich znajomości. I tak na przykład 
Edward Rulikowski, Antoni Nowosielski czy Oskar Kolberg często wzmiankowali, że 
jakiś materiał pozyskali ze zbiorów Grabowskiego bądź się z nim konsultowali. Szu
kając w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i Ziem Słowiańskich informacji 
na temat miejsc, w których rozgrywa się akcja opowiadań Grabowskiego, nierzadko 
natrafiałam na odwołania do jego ustaleń bądź wręcz powtórzone in extenso legendy, 
które już znałam z kart jego utworów.

Praca nad przypisami pozwoliła zupełnie inaczej spojrzeć na miejsce Michała 
Grabowskiego w ówczesnym świecie literackim - podważyła pozorne pewniki, że był 
twórcą marginalnym, niemal za życia już zapomnianym, ale przede wszystkim skło
niła do zupełnie innego spojrzenia na strukturę jego dzieł. Na plan pierwszy wydo
była bogactwo detalu obyczajowego, koloryt lokalny oraz zaszyfrowane w pozornie 
prostych historiach symboliczne sensy.

Uwagi edytorskie

Modernizacja zebranych w tomie utworów została dokonana na podstawie ogólnie 
przyjętych zasad sformułowanych przez Irenę Klemensiewicz-Bajerową w artyku
le Modernizacja pisowni w tekstach z pierwszej połowy XIX wieku, zamieszczonym 
w „Pamiętniku Literackim” 1955, z. 3.

Jako zasadę naczelną przyjęto próbę ograniczenia ingerencji edytorskich, tak by 
jak najprecyzyjniej oddać styl oryginału, charakter epoki oraz specyfikę wielokul
turowego pogranicza. Wprowadzono niezbędne korekty, wymuszone przez zmiany 
współczesnej ortografii i interpunkcji, a także poprawiono ewidentne błędy zecerskie.

Bez zmian, nawet jeśli pojawiały się niekonsekwentnie, pozostawiono wszystkie 
te formy, które zostały uznane za indywidualne cechy języka Michała Grabowskie
go lub współczesnej mu polszczyzny, np. czwałem nie zaś cwałem, smentarz zamiast 
cmentarz, oboczność Polska/Polszcza, śród nie wśród, zdoprawdy zamiast doprawdy, 
spółczucie zamiast współczucie czy spierali w znaczeniu ‘wspierali’ i spólnictwo w zna
czeniu ‘wspólnictwo’.

Podobnie zachowano charakterystyczne dla epoki formy gramatyczne, a także 
specyficzne wyrażenia, jak: „tą rażą”, „jakieś goście”, „kilką innymi”, „zabierać zna
jomość”. Zachowano „ą” w bierniku liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeń
skiego: np. tą ceremonią, korespondencją, kwestią, oraz liczbę mnogą rzeczowników 
niemęskoosobowych pochodzenia obcego: np. argumenta, fakta, interesa, projekta, 
talenta. Bez zmian pozostawiono dawne formy rzeczowników o innym niż dziś ro
dzaju: np. ten antydot - dziś: to antydotum, ta cytata - dziś: ten cytat.
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Najważniejsze emendacje:
Najpoważniejszą i najbardziej widoczną zmianą jest ingerencja w znany z pier

wodruku zapis tytułu. Zgodnie ze współczesnymi regułami ortograficznymi zrezyg
nowano z podwojonego n w słowie stanica. Konsekwentnie też stosowano tę regułę 
w całym utworze, w odniesieniu do wyrażeń typu: Rossja, Małorossja.

Kursywa w tekście pierwodruku została zachowana tylko dla wyrażeń francu
skich, włoskich i łacińskich, dla zwrotów w tych językach, a także dla tytułów cy
towanych dzieł. Chcąc oddać wielojęzyczność kultury pogranicza, nie wyróżniano 
kursywą wyrażeń z języków rosyjskiego i ukraińskiego.

Cudzysłów zachowano dla oznaczania wypowiedzi cytowanych, zrezygnowano 
natomiast z zapisu w cudzysłowie partii dialogowych.

Po wykrzykniku i znaku zapytania, zgodnie ze współczesną normą, wprowadza
no wielką literę. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wykrzyknik pojawiał się w zdaniu 
wtrąconym - pozostawiano literę małą.

Uwspółcześniono pisownię wielkich liter. Zgodnie z obowiązującą normą małą 
literą konsekwentnie zapisywano tytuły (wojski, namiestnik, strażnik), ale też zwroty 
adresatywne: pan, pani, waszmość, ichmość.

Zdecydowano o konieczności ujednolicenia zapisu wielką literą nazw określa
jących narodowość. Dlatego konsekwentnie wielką literą zapisywano: Żyd i Kozak, 
jedyny wyjątek czyniąc dla wyrażeń typu: kozacy horodowi, kozacy Potockich jako 
nazw oddziałów wojskowych oraz dla służących w nich żołnierzy.

Interpunkcję zmodernizowano wedle powszechnie obowiązujących zasad. Kon
sekwentnie rezygnowano z pauz, gdy te stosowane były wraz z innymi znakami in
terpunkcyjnymi (np. średnikiem lub przecinkiem). Chcąc jednak oddać specyfikę 
stylizacji na język mówiony, w wyjątkowych sytuacjach zachowano średnik.

Nazwiska i nazwy zniekształcone, nieprawidłowo zapisane bądź oddane w ich 
brzmieniu fonetycznym poprawiono w tekście głównym.

W przypisach zamieszczono objaśnienia cytatów, słownikowe definicje słów i wy
rażeń obcojęzycznych oraz tych słów i wyrażeń z dziewiętnastowiecznej polszczyzny 
i jej odmian regionalnych, które mogą być niejasne dla współczesnego czytelnika. 
Źródłosłowy podawano przede wszystkim w oparciu o Słownik języka polskiego Jana 
Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego, Warszawa 1915.

Opracowując przypisy, przyjęto zasadę, że wyczerpujące objaśnienie podane 
zostaje tam, gdzie dane słowo, termin lub postać pojawiają się po raz pierwszy na 
kartach Stanicy hulajpolskiej. Do tego objaśnienia odwołują się przypisy, którymi 
opatrywane jest każde kolejne pojawienie się danego słowa, terminu czy postaci 
w obrębie powieści, ale też, z odpowiednim oznaczeniem, w obrębie innych utworów 
zamieszczonych w tomie.

O ile to było możliwe, podawano zwięzłe noty na temat przywoływanych przez 
kronikarza postaci i cytatów. W sytuacji, gdy nie potrafiono odnaleźć informacji, in
formowano o tym w przypisie.

Odautorskie komentarze i uwagi Michała Grabowskiego oznaczano przypisem 
w formie gwiazdki i notą: Przypis Autora.
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Podstawę prezentowanego wydania stanowią pierwodruki utworów Michała 
Grabowskiego. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest edycja Koliszczyzny i stepów. 
Jako podstawę wydania przyjęto wydanie drugie, które było ostatnim wydaniem za 
życia autora. Przywrócono jednak, jako lepiej rozpoznawalny, tytuł pierwodruku Ko- 
liszczyzna i stepy, rezygnując z tytułu z 1860 r., czyli Opowiadania Kurennego. Frag
menty usunięte lub zmienione przez autora zostały wskazane w przypisach oznaczo
nych gwiazdką.

Pragnę w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy oka
zali mi pomoc w poszukiwaniu źródeł cytatów, informacji o wzmiankowanych przez 
Michała Grabowskiego dziełach sztuki i wyjaśnianiu specjalistycznych terminów. 
Podziękowania zechcą przyjąć:
• panie Iwona Boruszkowska i Agata Wróbel za konsultacje ukrainistyczne,
• prof. Marek Ferenc za konsultacje z zakresu historii i historii wojskowości,
• dr Michał Czerenkiewicz za pomoc w objaśnianiu latynizmów i cytatów z litera

tury klasycznej,
• dr Maria Nitka za wskazówki dotyczące napoleońskiej ikonografii wzmiankowa

nej przez Grabowskiego,
• dr Grażyna Urban-Godziek za objaśnienia z zakresu kultury staropolskiej 

i za cierpliwość, gdy musiała wysłuchiwać zbyt długich opowieści o Michale 
Grabowskim.
Last but not least pragnę złożyć podziękowania panu profesorowi Tadeuszowi 

Budrewiczowi, który podjął się trudu wykonania recenzji wydawniczej prezentowa
nego tomu.
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