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Krytyka literacka niezbyt była łaskawa dla Artura Gruszeckiego 
(1852-1929) jako powieściopisarza. Pisał on dużo i szybko, wydawał 
wiele - zanim recenzenci zdążyli o jednej jego książce zapomnieć, już 
pojawiała się drukiem następna, zazwyczaj oceniana podobnie jak jej 
poprzedniczka. Wypowiedzi krytyków nabierały osobliwej, niezbyt je
dnak dla pisarza korzystnej, ciągłości i z reguły potencjalnych nabywców 
dzieła odstraszały zapowiedzią, iż czytelnik w kolejnym dziele nie znaj
dzie niczego, co by się już nie pojawiło w utworach poprzednich. A jed
nak mimo to powieści Gruszeckiego kupowane i czytywane były chętnie, 
wydawcy zaś widocznie nie obawiali się ryzyka, skoro przyjmowali do 
druku coraz to nowe utwory, publikowane ich nakładem. Z perspektywy 
wielu już lat wydaje się dzisiaj, iż o owych czytelniczych sukcesach 
Gruszeckiego decydowały te same czynniki i zjawiska, które recenzen
tów prowokowały do niekorzystnych wypowiedzi. Omawiając w 1902 r. 
powieść Gruszeckiego Większością (Warszawa 1902), osnutą na tle sto
sunków politycznych w Galicji, Henryk Galle pisał: ,,Autorowi należy 
się wdzięczność za wykrycie wszystkich matactw i podstępów, do jakich 
uciekają się obszarnicy celem przeprowadzenia swojego kandydata", chwa
lił autora za wartość „publicystycznej części" powieści, lecz bardzo su
rowo osądzał papierowy charakter postaci, zwłaszcza kobiecych (,,naj
słabsza strona powieści p. Gruszeckiego") 1

. W 1904 r. Aureli Drogoszew
ski przyznając, że inna powieść Gruszeckiego, Tam gdzie się Wisła koń

czy {Warszawa 1903), ,,da się czytać bez nudy", jej akcja bowiem toczy 
się „dość żwawo i zajmująco", znów orzekał, że główny bohater „nie 
posiada wybitniejszych rysów indywidualnych, że już o innych występu
jących osobach nie wspomnimy zgoła" 2

• W tym jednak wypadku „pu
blicystycznych" zalet Drogoszewski powieści tej nie przypisywał, wręcz 
zarzucając autorowi powierzchowność w obrazowaniu życia Kaszubów. 

1 „Książka", 1902, nr 6, s. 197.

2 „Książka", 1904, nr 4, s. 145-146. 
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O kolejnej powieści Zwycięzcy (Warszawa 1903) - Henryk Galle 
zauważył, iż w niej „wszyscy Prusacy są ryczałtowo okrutni, wszyscy 
Francuzi tak jednomyślnie bohaterscy, jakby to nie byli ludzie, ale 
czarne i białe pionki na warcabnicy. Nic nas tu nie wzrusza: ani doraźne 
egzekucje starców i kobiet, ani bombardowanie wsi, ani trwoga miesz
kańców, wszystko idzie gładko i sprawnie, bez jęku, pod chlorofor
mem" 3

. Niewiele później Drogoszewski w recenzji z Pruskiego huzara 

(Warszawa 1904), powieści, o której tu jeszcze będzie mowa, zgryźliwie 
zauważył: ,,P. A. Gruszecki często przypomina o sobie, lecz dzięki konse
kwencji w sposobie pisania, jest o tyle uprzejmy, że, oszczędzając nad 
potrzeby żmudnego przekształcania powziętych już o jego twórczości 
wyobrażeń, niesłychanie ułatwia zadanie recenzenta. Tak, jak inne dzieła 
autora i Pruski huzar posiada zaletę zupełnej aktualności". Dodawał dalej 
Drogoszewski, że darmo tu szukać „pogłębienia tła, artystycznej miary, 
indywidualności charakterów, subtelności rysunku", by jednak - znów
przyznać, że powieść ta „dostarcza równie przyjemnej i łatwej lektury, 
jak wiele innych dzieł jego" 4

• W 1909 r. Drogoszewski pogłębił ten sąd 
w recenzji z Kolejarzy (Warszawa 1909), nazywając pisarza „górnikiem 
powieściowym, wykrywającym coraz to inne pokłady społeczno-zawo
dowe w celu wyzyskania ich powieściowego. A że odkrycia swoje czyni 
z szybkością nadzwyczajną, więc nie trudno przyjść do wniosku, że w każ
dym poszczególnym wypadku może się zatrzymać jedynie na rysach 
powierzchownych, zewnętrznie tylko charakteryzujących nowy świat ... 
Lecz z zadania swego - dostarczenia strawy felietonowej - autor wy
wiązuje się zadowalająco, co też się stało i tym razem. Jakie zaś w utwo
rze spotykamy typy i charaktery, jeżeli je spotykamy; czy akcja biegnie 
z większym czy mniejszym prawdopodobieństwem itd., czy to nie wszyst
ko jedno?" 5 Wypowiedzi tego rodzaju, podobnych do siebie jak owe 
utwory Gruszeckiego, było więcej, nieraz też recenzenci podkreślali, że 
mimo owych wad powieści Gruszeckiego są licznie wykupywane. Tak np. 
Wiktor Hahn o powieści historycznej Rycerz Marii napisał, że tbzeszla 
się w „znacznej ilości egzemplarzy", co i tym razem nie oznaczało, by 
rzecz była dobra 6• 

Historia literatury po latach okazała się bardziej dla Gruszeckiego 
łaskawa, jego zaś powieści doczekały się kilku wznowień. Widziany z tej 
perspektywy pisarz uznany został za ważnego teoretyka i praktyka 
naturalizmu 7, a choć dziwowano się czasem jego czarnemu pesymiz-

a „Książka", 1904, nr 5, s. 182. 

4 „Ks·iążka", 1904, nr 9, s. 361 i 362. 

s „Książka", 1909, nr 11, s. 441. 

G- ,,Książka", 1911, nr 2, s. 70.
1 Por. D. Br z o z owska, Artur Gruszecki (Literatura polska w okresie rea

lizmu i naturalizmu, t. 4; Obraz Literatury polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 

1971, s. 143-178); H. Tchórzewska - Kabat a, Artur Gruszecki. Teoria i prak

tyka pisarska wobec naturalizmu, Kraków 1982. 
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mowi 8, to jednak bez zastrzeżeń przyznano mu miejsce na literackim 
Parnasie przełomu XIX i XX w. Doceniono jego umiejętność „ostrego 

widzenia" spraw trudnych i drażliwych, za zaletę uznano oscylowanie 
między naturalizmem a pozytywizmem, podkreślano ,,reportażową tech
nikę" i fakt wprowadzenia naturalistycznego, zbiorowego bohatera. 
W szeregu tych nowych prac o Gruszeckim nie zauważono jednak dwóch 
przynajmniej ważnych spraw. W badaniu „literackości" dzieł Gruszec
kiego zupełnie nie dostrzeżono, iż był on typowym „pisarzem-techni
kiem", w sposobie tworzenia przypominającym czy to Michała Bałuckie
go, czy Józefa Ignacego Kraszewskiego, a więc operującym dobrze opa
nowanymi i wielokrotnie powielanymi stereotypami, na jedną modłę 
(jak to trafnie za jego życia zaznaczała krytyka) budującym kolejne po
wieści, różniące się tylko tematyką. Nie dostrzeżono też rozbieżności mię
dzy autorskimi aspiracjami Gruszeckiego a rzeczywistością obiegu, w ja
kim znalazły się jego dzieła. Gruszecki miał niemałe ambicje, widomie 

dążył do zajęcia stanowiska na wspomnianym Parnasie, ale w istocie 
rzeczy był typowym pisarzem popularnym, w kilku tylko wypadkach, 
zwłaszcza w początkowym okresie twórczości, odstępującym od koron
nych zasad literatury popularnej i wówczas wprowadzającym np. ,,złe" 
(niekorzystne dla bohaterów) zakończenie dzieła zamiast oczekiwanego 
i pożądanego w twórczości popularnej - ,,szczęśliwego". Niezależnie od 
wprowadzania bohatera zbiorowego, co było koncepcją na rzecz natura
lizmu, osią konstrukcyjną powieści czynił Gruszecki z reguły miłość -
„dobrą" bądź „złą" - nadając romansowe zabarwienie nawet powieściom 
społecznym. Nie przeszkadzało to jednak pewnego rodzaju tendencyj
ności owych utworów (związek z tradycją pozytywistyczną 9), a nawet 
swoistemu w nich moralizowaniu, dostrzegalnemu w wątkach miłosnych, 
z reguły schematyzowanych i stereotypizowanych. H. Tchórzewska-Ka
bata zauważyła: ,,Pomysłowość Gruszeckiego w tej mierze była ... albo 
programowo ograniczona, albo niewystarczająca, bowiem przeżycia i kom
plikacje szesnastu par i trójkątów miłosnych z jego powieści dadzą się 
sprowadzić do kilku prostych sytuacji fabularnych, zazwyczaj znanych 
już i wyeksploatowanych literacko" 10. 

Można więc tę kwestię zamknąć stwierdzeniem, że choć twórcze aspi
racje Gruszeckiego sięgały wyżej, to jednak nieskuteczność usiłowań ar- / 
tystycznych, komercjalne traktowanie twórczości powieściowej i świa
dome ustępstwa na rzecz literatury mniej ambitnej każą w nim widzieć 
niemal typowego reprezentanta literatury popularnej, niewolnej jednak 

od pewnych ambicji artystycznych 11. Jako twórca tego rodzaju Gruszecki 

s Por. D. Br z o z owska, Posłowie (A. Gruszecki, Hutnik, Kraków 1962, 

s. 122-134).
g Por. Tchórzewska - Kabat a, op. cit., s. 184 i n.
10 Tamże, s. 185. 
u Tak rzecz zdaje się widzieć Tchórzewska - Kabat a, op. cit. 
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nie jest osamotniony w dziejach literatury polskiej XIX i XX w., albo
wiem na takich samych lub podobnych prawach figurują w niej np. 
Teodor Tripplin (ongiś cieszący się zawrotną poczytnością), Michał Ba
łucki, Kornel Makuszyński, a kto wie, czy nie Józef Ignacy Kraszewski 
i Henryk Sienkiewicz! 

Ulokowanie Gruszeckiego w rzędzie twórców literatury popularnej 
ma dla niniejszych rozważań nader istotne znaczenie. Jak wspomniałem, 
Gruszecki nie stronił od problemów trudnych i drażliwych, ale podej
mował je w sposób uproszczony, stereotypizując je, wskutek czego mo
ralne przesłania jego powieści przybierały postać mocno i prosto arty
kułowanych tez (stąd mówi się o pozytywistycznej tendencyjn·.)ści). Jego 
naturalizm jawił się zazwyczaj w postaci „oswojonej" i nie szokował, 
a zatem nie ściągał także na pisarza odium „niemoralności", niejedno
krotnie zarzucanej innym naturalistom. Te względy jawnie przyczyniały 
się do wzrostu poczytności powieści Gruszeckiego, zwiększając zarazem 
ich siłę oddziaływania perswazyjnego i czyniąc z nich instrument pro
pagandy szeregu idei społecznych i narodowych. Miały więc one charak
ter powieści „publicystycznych" 12

, co oczywiście sprawiało, że mogły 
wypełniać rolę czynnika edukacyjnego, także gdy szło o uprzytamnianie 
polskości Ślązaków i Kaszubów (powieść Tam gdzie się Wisła kończy, 

1902). 
O tym, że Gruszecki zajął się tego rodzaju problematyką narodowo

-społeczną, zadecydowała nie tylko łatwość, z jaką pisał. Wilhelm Feld
man był zdania, że istota rzeczy leży w obniżeniu się rangi artyzmu pi
sarza: ,,Po kilku pierwszych powieściach umysł autora nie wysubtelniał, 
dogmatem jego nie przestał być l'homme-machine, natomiast zaczął nie
wielki ów kapitał filozofii wymieniać na coraz drobniejszą monetę i mo
żliwie szybko nim obracać. Powstał tedy szereg powieści, w których 
artyzmu coraz mniej; teoria środowiska i rasowości stają się kluczami 
do otwierania wszystkich zamków; l'homme-machine produkowany przez 
l'art-machine. Siły żywiołowe, owe kosmiczne kategorie Zoli, ustąpiły 
)>kwestiom«, rozumianym coraz mniej filozoficznie, coraz więcej po dzien
nikarsku. A że na kwestiach nam nie zbywa, więc mamy powieść śląską, 
żydowską, wyścigową, słowacką, wyborczą, feministyczną czy antyfemi
nistyczną, kaszubską, rewolucyjną, sensację, aktualność, ilustrację w sto
sunku do artykułu wstępnego" 13. Dziś jednak na ów fakt zajęcia się ową
problematyką narodową na ziemiach zachodnich spojrzeć można nieco 
wnikliwiej, zwracając uwagę na dwie ważne przyczyny. Pierwszą z nich 
był, wspominany już, publicystyczny charakter powieści Gruszeckiego, 
wchodzących w wyraźne związki z dziennikarstwem nie z pisarskiej nie
udolności, lecz w imię świadomej strategii. Już Zygmunt Wasilewski 

12 Zob. tamże, s. 189.
,s W. Fe 1 dm a n, Współczesna Literatura polska, wyd. 5, Lwów 1908, s. 263-264. 
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(przypomina jego słowa Tchórzewska-Kabata) pisał o powieściach Gru
szeckiego, że „pochodzą z tej doby piśmiennictwa, kiedy dziennikarz po
zwala sobie być tak dowolnym, jak powieściopisarz, a ten ostatni znowu 
stara się dorównać dziennikarzowi w ścisłości" 14. Szło tu zatem o po
dejmowanie (świadome!) tematów budzących powszechne zainteresowa
nie bądź też tematów, które powinny spotkać się z szerokim rezonansem 
społecznym. Dla ścisłości dodam, że w pisarskiej praktyce Gruszeckiego 
mamy do czynienia raczej z pierwszym wariantem. 

Innym powodem sprawczym podjęcia przez Gruszeckiego problema
tyki narodowej ziem zachodnich i północnych (i szerzej, problematyki 
wynaradawiania na pograniczach i pod zaborami) było swoiste pojmo
wanie walki o byt. Monografistka Gruszeckiego trafnie stwierdziła, iż 
pojęcie to wykorzystywane było przez niego nie tylko w znaczeniu ma
terialistycznym i darwinowskim: ,,Kategoria ta nabierała niejednokrotnie 
w ówczesnych warunkach zaborowej rzeczywistości znaczeń niematerial
nych, duchowych i idealistycznych" 15

• Dlatego w wymiarach „walki 
o byt" ujmował Gruszecki zarówno polską emigrację zarobkową do Bra
zylii, jak „emigrację zdolności" i „wewnętrzną emigrację zdolności"
(określenia H. Tchórzewskiej-Kabaty), wiążącą się z rusyfikacją i ger
manizacją Polaków. Utrzymana w konwencjach literatury popularnej
twórczość powieściowa stawała się formą służby narodowi, a odznacza
jąc się aktualnością i epatując mniej wyrobionego czytelnika pozorami
artystycznego nowatorstwa (ów „oswojony" naturalizm), wydatnie przy
czyniała się do budowania obiegowych stereotypów myślowych na temat
szeregu aktualnych kwestii narodowych i społecznych, w tym także pol
skości Ślązaków i Kaszubów. W obu �ypadkach było to celowe i przy
datne, gdyż konieczność obrony polskości na Kaszubach i Śląsku nie
w pełni docierała do całości społeczeństwa polskiego w zaborach rosyj
skim i austriackim. Zdarzało się bowiem już w pierwszej połowie XIX w.,
że stwierdzanie przez polskich podróżników żywotności języka polskiego
na Śląsku i polskości Śląska bywało dla nich prawdziwym zaskocze
niem 16• W tej sytuacji tak źle oceniana z punktu widzenia artystycznego
stereotypizacja w powieściach Gruszeckiego stawała się swoistą cnotą
ze względu na skuteczność oddziaływania stereotypu w przekazie pro
pagandowym.

Interesująca nas tu problematyka ziem zachodnich podjęta została 
przez Gruszeckiego w powieściach Krety (1896), Hutnik (1897), Szarań

cza (1898), Zwyciężeni (1899), Nad Wartą (1904) oraz w opowiadaniu 

14 Cyt. za: Tchórze w 5 ka - Kabat a, op cit., s. 189.
is Tamże, s. 192. 
15 Por. dosyć licz1.1e przykłady w: Polskie podróże po Ślqsku w XVIII i XIX

wieku (do 1863 r.). Wybrał i opracował Andrzej Zielii'lski, Wrocław 1974 (na 
przykład relacja Karola Kaczkowskiego ze Środy Śląskiej, 1828, s. 155). 
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Sąd Boży (,,Dziennik Cieszyński", 1907). Pierwsze dwie z wymienionych 
powieści - Krety i Hutnik - najudatniejsze artystycznie, a pochodzące 
jeszczf z pierwszego, tak obiecującego, okresu twórczości Gruszeckiego, 
powstały w wyniku wycieczki pisarza do Zagłębia Dąbrowskiego w 1896 r. 
Zwiedzał je Kruszecki w towarzystwie poety Andrzeja Niemojewskiego, 
doskonale zorientowanego w szeregu różnych lokalnych, społecznych, 
ekonomicznych, a także etnograficznych problemów tyleż z racji peł
nienia obowiązków sekretarza Towarzystwa Kopalń Węgla w Sosnowcu, 
ile z powodu własnych literackich zainteresowań, którym dał wyraz 
w cyklu poetyckim Polonia irredenta (1895). Sporo z atmosfery wierszy 
Niemojewskiego przeniknęło do obu tych mrocznych powieści Gruszec
kiego, nie idzie tu zaś tylko o naturalistyczny, a zarazem fatalistyczny 
pesymizm Hutnika. W obu tych dziełach dał Gruszecki efektowne obrazy 
ciężkiej pracy hutników i górników, z dużą ekspresją ukazując częste 
i tragiczne w skutkach wypadki przy pracy: Sporo uwagi poświęcił autor 
problemom środowiskowych napięć między hutnikami i górnikami, ze 
szczególną troską, widoczną zwłaszcza w górniczych Kretach, traktując 
problematykę etnograficzną. W pełnych wyrazu epizodach, ukazujących 
bądź walenie się chodników, bądź nocną samotną wędrówkę bohatera 
po kopalni, wprowadził Gruszecki w sposób nader funkcjonalny bardzo 
wiele informacji o górniczych wierzeniach (środowiskowa mitologia), 
przesądach i zwyczajach. Równolegle w Kretach bardzo szeroko i szcze
gółowo potraktowane zostały różne aspekty problematyki społecznej (za
leżność górników od fabrykantów, wewnętrzna środowiskowo-zawodowa 
hierarchia i wynikające z niej zależności). Traktowane jako wzajemnie 
się dopełniające, dwie te powieści stanowią swoistą socjologiczno-etno
graficzną monografię życia ludzi pracy w Zagłębiu Dąbrowskim. Siła ich 
ekspresji wynika m.in. stąd, że Gruszeckiemu dało się ukazać (zwłaszcza 
w Kretach w opisie tzw. rabunku w kopalni) daleko idące uprzedmioto
wienie ciężko pracujących ludzi, a w związku z tym niską cenę ich życia 
w oskarżanym systemie. Dodać by jednak wypadało, że Hutnik bardzo 
jest od Kretów odmienny, że ma ta powieść wyraźniejsze ogólnoludzkie 
aspiracje (w związku z tym uboższa jest tu warstwa obyczajowo-etno
graficzna) i choć ·w niej sporo obrazów pracy, to jednak traktować ją 
wypada przede wszystkim jako swoiste studium tragicznego fatalizmu 
ciążącego nad jedną rodziną, co sprawia, że powieść ta nęka czytelnika, 
jak pisała Danuta Brzozowska, ,,jednostajną ponurością świata" 17

. Po
zycja Kretów i Hutnika w dziejach literatury polskiej wiąże się więc 
przede wszystkim z faktem, iż były to pierwsze w niej powieści o obu 
tych środowiskach zawodowych. Uwarunkowania geopolityczne nie miały 
żadnego wpływu na wymowę tych utworów, aczkolwiek przyznać trzeba, 
że w pewien sposób zwracały one uwagę czytelników w stronę mniej 

17 Br z o z owska, Posłowie, s. 132. 
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znanych, a w każdym razie nie eksploatowanych literacko zachodnich 
obszarów ziem polskich 18• 

Rzeczywisty awans owej problematyki zachodniej, widzianej w ka
tegoriach pewnej analogii do problematyki kresowej, dokonał się u Gru
szeckiego w Szarańczy, Pruskim huzarze, Zwyciężonych i Nad Wartą, 

a więc w tych utworach, które przynależą do słabszych w dorobku pi
sarza i zarazem stanowią o jego miejscu w polskiej literaturze popularnej. 
Powieści śląskie, którym tu 'poświęcimy więcej uwagi, funkcjonowały na 
nieco innych prawach niż wielkopolska powieść Nad Wartą, będąca nie
zbyt udaną artystycznie ilustracją tezy, sformułowanej o kilka dzie
siątków lat wcześniej przez Jana Zachariasiewicza (1825-1860), który 
w powieści Na kresach (1860) pisał: ,,Nasze kresy zmieniły się. Od Dnie
pru i stepów ukraińskich przeniosły się nad Wartę i Noteć. Tu stać 
i o posiadłość naszą walczyć należy" 19. Bodaj także lektura tej powieści
Zachariasiewicza uprzytomniła Gruszeckiemu, że do problematyki obsza
ru zachodnich ziem polskich można zastosować koncepcję tylekroć już 
stosowaną wobec kresów wschodnich, a mówiącą, że „życie na krańcach 
stykających się ze sobą dwóch narodów wyrabia wyjątkowe pragnienia, 
tworzy ludzi wyjątkowych" 20• W literackiej praktyce Gruszeckiego mniej
sze znaczenie miał aspekt „wyjątkowych pragnień", większe ,natomiast 
przekonanie, iż owo życie na krańcach tworzy wyjątkowych ludzi. 

Gruszecki tezę ową w powieściach śląskich wykorzystał dwojako. Raz 
formułując tezę o swoistej wyjątkowości Ślązaków jako grupy etnicznej, 
przy czym nazbyt wyraziście nie podkreślał, że Ślązacy są Polakami, 
stwarzając czy to swym bohaterom, czy czytelnikom szansę przekonania 
się, że tak jest w istocie. Drugi raz - tworząc bohaterów pozytywnych, 
tym osobliwszych, że choć jawili się oni w skali pomnikowej przez wiel
kość swoich zasług, dokonań, trudów i poświęceń, to jednak ukazywani 
byli jako zwyczajni ludzie, czerpiący swą siłę wewnętrzną z poczucia 
śląskości i religijności. W obu tych kategoriach owa śląskość traktowana 
jest jako sacrum i jako charyzmat. Stąd największą przewiną staje się 
wynarodowienie i renegaci są w śląskich powieściach zazwyczaj trakto
wani bardzo negatywnie. Stąd także w Szarańczy i Zwyciężonych do 
najważniejszych wątków tworzących substancję powieści należą dzieje 
repolonizacji pierwszoplanowych bohaterów. W Szarańczy jest to hi
storia powrotu na łono śląskości półzniemczonego Polaka, redaktora nie
mieckiego pisma „Ostmark" w Bytomiu, Krempy i jego żony, również 

1s środowisko hutnicze ukazał w trzy lata po Gruszeckim Żeromski w Lu
dziach bezdomnych. Twierdzenie, że Gruszecki zabrał pomysł Żeromskiemu było 
bezpodstawnym, oszczerczym pomówieniem. Zob. o tym w Posłowiu Brzozowskiej

do Hutnika.

18 J. Z ach ar i asie w·i cz, Na kresach. Powieść z naszych czasów w trzech

częściach, cz. III, Lwów 1860, s. 335. 
20 Tamże, cz. I, s. 67.
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rodowitej Ślązaczki. Gruszecki położył silny nacisk na ukazanie przyczyn 
sprawczych owej repolonizacji, co nie przeszkodziło temu, iż w sensie 
literackim rzecz ujęta została niezbyt odkrywczo, bo za pomocą motywów 
dobrze już w tradycji literackiej sprawdzonych. Jest wśród nich silne 
oddziaływanie na sferę uczuciową Pana Tadeusza (wyraźny wpływ Latar

nika H. Sienkiewicza), jest prześladowanie dziecka redaktora w szkole 
za okazywanie śląskich sympatii i mówienie „po śląsku", jest także 
ogrom przeżycia religijno-narodowego doznanego na Jasnej Górze (wi
domie oddziaływała tu Pielgrzymka do Jasnej Góry Wł. Reymonta). Co 
jednak ważne, repolonizacja Krempy (vel Krępy) i jego żony jest tu 
traktowana jako powrót do świata idealnych wartości poznanych w dzie
ciństwie, a powtórnie doznanych w zetknięciu z myślącymi po polsku 
Ślązakami. 

Bardziej spektakularnie i z większym jeszcze rozmachem, za którego 
osiągnięcie zapłacił jednak cenę utraty prawdopodobieństwa, przeprowa
dził Gruszecki wątek repolonizacyjny w Zwyciężonych. Tu powrót do 
śląskości i repolonizacja są udziałem całkowicie już zniemczonego Jana 
Nowaka, fabrykanta, który po latach nauki pobieranej w niemieckich 
szkołach wraca na Śląsk, by ostatecznie nie tylko zerwać zaręczyny 
z Niemką, skierować swe uczucia pod adresem (odpowiadającej mu ma
jątkiem) Ślązaczki, córki ziemianina, ale nawet rozwiązać spółkę z nie
doszłym teściem, Niemcem. I to nie wszystko: w czasie przedwyborczego 
wiecu, na którym toczy się ostra walka, przybierająca korzystny dla 
Niemców, a niekorzystny dla Ślązaków obrót, Karol Nowak, niespodzie
wanie dla wszystkich, zarówno Ślązaków, jak i dla Niemców, wygłasza 
krótkie, lecz dobitne przemówienie „po śląsku", będące odpowiedzią na 
niemieckie inwektywy pod adresem Ślązaków: ,,Na pytanie pana radcy 
Reinera, ja odpowiem. Przed chwilą powiedział pan Reiner, że sam do
radzi wam głosować za Ślązakiem, skoro mu wprzód pokażecie .Ślązaka, 
który był w niemieckich szkołach, zakosztował niemieckiej cywilizacji, 
jest zamożny, a jednak wrócił do was, przyznał się do śląskości ... Ofo ja, 
Karol Nowak, byłem w niemieckich szkołach, skończyłem ich politech
nikę i wracam do was, aby z wami wspólnie pracować, kochać wasz 
język, bronić waszych praw, dochodzić waszych krzywd, położyć tamę 
wyzyskowi, ich nadużyciom, znęcaniom, deptaniu uczuć waszych i po
gardzaniu wami jako narodem upadłym, przeznaczonym na zagładę" 21. 

I choć zamykające powieść wybory kończą się porażką Ślązaków, wy
brany bowiem zostaje kandydat niemiecki, to jednak moralne zwycię
stwo zrepolonizowanego bohatera polega na tym, iż zostaje on ze zwy
ciężonymi. Słabość rozwiązania przyjętego przez Gruszeckiego polega 
głównie na tym, iż nadmiernie udziwnił on obraz repolonizacji Nowaka, 
niepotrzebnie wprowadzając tajemniczy wątek jego ojca, pokutującego 
za dawne grzechy w klasztorze paulinów na Jasnej Górze. Jednocześnie 

21 A. Gruszecki, Zwyciężeni, Warszawa 1901, s. 437.



Ziemie zachodnie w powieściach Artura Gruszeckiego ;33 

był ów motyw Gruszeckiemu potrzebny do tego, by Karolowi Nowakowi 
niejako stworzyć szansę zobaczenia Jasnej Góry. Tam, w obliczu cudow
nego obrazu i wobec śmierci ojca, polecającego mu zmazanie własnych 
grzechów, dokonuje się w bohaterze ostateczna przemiana z Niemca 
w Polaka, czy raczej - w ujęciu Gruszeckiego - Ślązaka. Schematycz
ność ujęcia ujawnia się tu również i w przeciwstawieniu sobie dwóch 
głównych bohaterek kobiecych. Narzeczona Nowaka, Elza, jest osobą pus
tą, świat, ludzi i miłość traktującą powierzchownie, osobą egzaltowaną, 
której obce są prawdziwie głębokie wzruszenia. Zgoła inaczej ma się 
rzecz z Jadwigą Bogatówną, ofiarnie wspomagającą lud śląski, uczącą 
w tajemnicy śląskie dzieci języka polskiego. Jest ona uosobieniem szla
chetności i dobroci, zaś jej życie jest łańcuchem czynów pożytecznych 
i nieustającą służbą dla ciemiężonych rodaków. 

Tego rodzaju uproszczenia w powieści, mającej do spełnienia funkcje 
publicystyczne i aspirującej do wejścia w bardzo szeroki obieg, dziwić 
oczywiście nie mogą. Gruszecki zdawał sobie sprawę z tego, że obrona 
polskości na Śląsku jest walką na śmierć i życie, że idzie w niej o być 
albo nie być Polaków na Śląsku. Dlatego operował wartościami jaskra
wo kontrastującymi, dlatego idealnie, a niekiedy nawet idyllicznie kreś
lonej śląskości przeciwstawiał brutalność Niemców ntożsamianych nie
jako automatycznie z Prusakami. By silniejsza była ekspresja tego sko
jarzenia, w usta licznych bohaterów niemieckich swoich powieści wkła
dał częste apoteozy prusactwa i słowa pogardy pod adresem Ślązaków. 
Tylko więc peryferyjnie wprowadzał postaci uczciwie i obiektywnie na
stawionych wobec owej problematyki Niemców, będących kontynuato
rami niemieckiego humanizmu, prezentujących idee tolerancji i zasługu
jących na szacunek ze strony polskiej. Jedną z takich postaci jest arty
stka, wybitna śpiewaczka z Berlina, Evelina Krliger, Niemka, w której 
ze wzajemnością kocha się gorliwy działacz śląski, Jerzy Sobolski, re
daktor polskiego czasopisma „Pochodnia". W tym jednak wypadku ilu
stracją gorliwie głoszonego przez Gruszeckiego hasła „czystości krwi", 
zwracającego się przeciwko mieszanym, tu polsko-niemieckim, małżeń
stwom jest fakt zerwania zamierzonego związku. ,,Judymowska" ofiara 
uczuć ma w tym wypadku motywację narodowo-patriotyczną. W innym 
wypadku w Szarańczy związek uczuciowy między Niemcem, lekarzem 
dr. Daume, a Ślązaczką, uważającą się wprawdzie za Niemkę, potrakto
wany został jako obraz „złej" miłości, nacechowanej występną zmysło
wością. Niemiecki lekarz jawi się tu jako pozbawiony skrupułów, cy
niczny uwodziciel, najpierw narażający na szwank reputację swej ko
chanki, później zaś porzucający ją z zimną bezwzględnością. Służy to 
oczywiście jeszcze wyrażniejszemu zarysowaniu podziałów między ślą
skością a niemieckością, będąc zarazem kiepskim echem modernistycznej 
koncepcji dwóch kultur - zdemoralizowanej kultury miasta i czystej 
kultury o rodowodzie wiejsko-ludowym. 

3 - Sobólka l 85 
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Schematyzacja tego rodzaju oczyw1scie odbić się bardzo musiała na 
rysunku poszczególnych postaci. Zarówno bohaterowie pozytywni, jak 
i negatywni jawią się w tych powieściach w sposób rzeczywiście sztuczny. 
Ich dłuższe wypowiedzi są publicystycznymi „kwestiami", ich dialog 
(jak rzecz określił Wilhelm Feldman) - katarynką. Triumf tendencji 
był więc klęską sztuki literackiej. Mdła jest dobroć i szlachetność po
zytywnych bohaterów, ale nieprawdziwe i sztuczne jest także zło sche
matycznie ukazywanych jednostek negatywnych, którymi są tylko Niem
cy. Jak się rzekło, trudno czynić z tego zarzut publicystycznie nastawio
nej powieści usiłującej zdobyć najszersze rzesze czytelników. W warun
kach rzeczywiście ostrej i dramatycznej walki o utrzymanie polskości 
Śląska tego rodzaju autorska strategia była na swój sposób celowa. Z tym 
większą jednak uwagą przyjrzeć się warto bardzo ciekawie zarysowanej 
jednej z postaci epizodycznych w Szaraficzy. Jest nią wiejski proboszcz 
w Brzezowicach, ksiądz Halbrot. Badacze twórczości Gruszecki.ego przy
znając, iż pisywał on swe powieści „po dziennikarsku" i ujawniając, że 
część faktów przez niego ukazywanych było zdarzeniami autentycznymi, 
nie zauważyli, iż mamy tu do czynienia ze zgrabnym literackim portretem 
śląskiego poety Konstantego Damrota (1841-1895). Co ciekawe, na ów 
portret nie zwrócili uwagi także badacze poezji Damrota. 

Ksiądz Marian Halbrot potraktowany został wprawdzie w powieści 
jako jedna z postaci epizodycznych, ale mimo to w zespole jej znaczeń 
odgrywa dosyć istotną rolę jako reprezentant polskiego duchowieństwa, 
gorliwie dbającego nie tylko o sprawowanie troskliwej opieki religijnej 
nad swymi owieczkami, ale także o polskość Ślązaków i ich los. W jego 
postaci utrwalonych zostało kilka ważnych rysów osobowości Damrota, 
co ciekawe, zapewne wysnutych z lektury jego wierszy, nic nam bowiem 
do tej pory nie wiadomo o osobistych kontaktach Gruszeckiego z Damro
tem, znajdują one natomiast odpowiedniki w utworach Damrota. Obok 
nich dopisał Gruszecki kilka rysów fikcyjnych, służących widomie do 
idealizacji tej powieści. Mniej ważne jest, że jawi się ks. Halbrot jako 
„wysoki, szczupły blondyn, z łagodnym wyrazem niebieskich, szczupłych 
oczu" (czy był to rzeczywisty-fizyczny portret Damrota, tego nie wiem). 
Ważniejsze, że w jego biografię wpisany został epizod z tajnym naucza
niem dzieci polskich na plebanii, za co bohater zapłacił 60 marek kary 22• 

W biografii Damrota zdarzenia takiego nie było, aczkolwiek miał on tę 
zasługę, że. jako dyrektor seminarium w Kościerzynie przyjął na siebie 
„rolę po trosze jakby wallenrodowską: oficjalnie uznawał zarządzenia 
władz pruskich, a jednocześnie doprowadzał do tego, że nie zagrażały 
one życiu polskiemu w szkole" 23 i panował w niej duch polski. Później 

22 Por. A. Gr u s z e ck i, Szarańcza, t. I, Warszawa 1899, s. 120.
2s .s. Ko 1 bus ze wski, Wstęp (K. Dam rot, Wiersze wybrane. Wstępem

poprzedził i do druku przygotował Stanisław Kolbuszewski, Wrocław 1965, s. XII). 
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zaś, gdy po r. 1884 był Damrot dyrektorem seminarium nauczycielskiego 
w Opolu i Prószkowie, ,,nieustępliwie prowadził ukrytą działalność jako 
opiekun młodzieży polskiej, budząc w niej poczucie przynależności do 
narodu, troszcząc się o podniesienie jej poziomu kulturalnego, o uzupeł
nienie jej wykształcenia. Narażał się władzy pruskiej i tym także, że 
Polakom niósł pomoc materialną, m.in. Towarzystwu Górnośląskiemu, 
które było kontynuatorem dawnego Towarzystwa Polskich Górnośląza
ków. Uczniom polskim, nie mogącym liczyć na stypendia rządowe, udzie
lał sam pomocy materialnej" 2-1. Gruszecki o wszystkich tych faktach nie 
wiedział (bodaj nie mógł wiedzieć!), ale do powieści swej wprowadził 
motyw udzielania przez ks. Halbrota pomocy materialnej zdolnym dzie
ciom śląskim. Ponad biografią Damrota, ale w pełnej zgodności z eks
presją jego poezji, zarysowana została przez Gruszeckiego, włożona w usta 
Halbrota, pochwała Śląska. Oto mówi on nie tylko, że cały Śląsk jest 
piE;kny (,,niziny Odry i nasze góry są mi zarówno miłe"), ale nawet 
ucieka się do porównania jego urody z pięknością Włoch i Niemiec (to 
echo Pana Tadeusza); ,,Widziałem Niemcy i Włochy, a jednak .Szląsk 
wydał mi się piękniejszy - jego krajobraz posiada pewną melancholię, 
spokojny smutek, który, zamiast rozstroju i rezygnacji, podnieca do czy
nu i prze do zmiany złego na lepsze. A gdy się pozna złote serca miesz
kańców, ich wiarę, pokorę, stałość i cierpliwość, to to już na cnlym świe
cie nie znalazłby człowiek tak umiłowanego zakątka, jak nasz Szląsk" 25.
W rzeczywistości Damrot nigdy nie był ani w Niemczech, ani we Wło
szech, namiętnie natomiast podróżował po Polsce i liczne tego ślady ostały 
się w jego poezji. 

Kilka natomiast szczegółów w biografii powieściowego ks. Halbrota 
wyraźnie koresponduje z prawdziwą biografią Konstantego Damrota. 
Gdy powieściowy bohater pokazuje swym gościom wiszący \V pokoju 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, wówczas wspomina, że jest do 
niego bardzo przywiązany: ,,Wisiał on kiedyś w izbie moich rodziców 
w Lubiniu, gdzie ojciec gospodarzył. Matka moja miała szczególne na
bożeństwo do Marii" 2". Konstanty Damrot pochodził nie z Lubinia, lecz 
z Lublińca, gdzie jego ojciec był rolnikiem. W młodości brał udział 
w pielgrzymkach do Częstochowy i one to wydatnie przyczyniły się do 
rozbudzenia w nim poczucia polskości. 

Jeszcze wyraźniej koresponduje ze zdarzeniami dotyczącymi Damrota 
inny fakt, opowiedziany w powieści przez Jerzego Sobalskiego, redaktora 
,,Pochodni" (prototypem postaci Sobolskiego był Karol Miarka, ,,Pochod
nia" zaś była powieściowym odpowiednikiem pisma „Katolik"). Sobalski 
w powieści mówi, że „ksiądz Halbrot był poetą i jedynym dotychczas 

21 Tamże, s. XV.
25 Gruszecki, Szarańcza, t. I, s. 101�102. 
26 Tamże, s. 115. 



3G Jacek Kolbuszewski 

poetą śląskim. Pieśni jego obiegają Śląsk cały, a w jednej z ostatnich 
swych poezji, którą mi czytał, prosi o jedyną nagrodę po śmierci, by 
śląski śpiew zabrzmiał u jego trumny i śląskie modlitwy szeptały dzieci 
nad jego grobem ... Bojąc się prześladowania, pisał pod pseudonimem. 
W Poznaniu wyszedł tomik jego poezji w roku 1887. Sąd w Starogardzie 
i Elblągu potqpił tę książkę za urojoną obrazę protestantyzmu i skazał 
nakładcę na sześciotygodniowe więzienie" �7

• 

Owej prośby o polski śpiew i polską modlitwę nad trumną Damrot 
nie wpisał do jednego z ostatnich swych \x.,·ierszy (w nich pojawiła się 
tylko myśl o śmierci jako uldze, w pewnym momencie wypowiadana 
przez powieściowego ks. IIalbrota). Jest przecież faktem, że w wydanym 
w 1893 r. dwutomowym zbiorze poezji Damrota, opublikowanym pod 
pseudonimem Czesława Lubińskiego (stąd Gruszecki za miejsce urodze
nia Damrota uznał nie Lubliniec, lecz Lubin!), znalazł się wiersz zatytu
łov.rany Ostatnie życzenia. Słowa Sobalskiego są jego wierną trawestacją: 

Gdy raz umrę, życzc; sobie: 
Aby stanął przy mym grobie 
Choćby jeden na,vrócony 
Słowem moim; z drugiej strony 
Jeden, co za mą przemową 
Duszę swą zachował zdrową; 
Wkoło ludek nasz serdeczny 
Westchnął za mój spokój wiecznr, 
Dz.iutek pobkicl1 w� drui:.ynu 
Spiewała: Salve regina ! 2s 

Ze słowami tego wiersza koresponduje także opis pogrzebu ks. Hal
brota, w czasie którego, wbrew zakazowi niemieckiego księdza, Ślązacy 
modlą się i śpiewają po polsku za duszę swego pasterza i opiekuna. Od
kształcił natomiast Gruszecki nieco rzeczywiste zdarzenia związane z wy
daniem zbioru wierszy Damrota. W rzeczywistości było bowiem tak, że 
wkrótce po śmierci Damrota „prokuratura pruska w Bytomiu wytoczyła 
proces nieżyjącemu już Czesławowi Lubińskiemu z powodu wydanego 
w roku 1893 dwutomowego wyboru wierszy pt. Z niwy śląskiej, gdyż 
niektóre z nich uznano za karygodne i godzące w państwo niemieckie, 
a sąd bytomski polecił nakład zniszczyć, co tylko z tego powodu nie 
zostało spełnione, że książki były już rozchwytane przez śląskich czytel
ników" 29

• Gruszecki mógł w tym wypadku mieć na myśli inny jeszcze 
epizod z życia Damrota, jaki zdarzył się po wydaniu przez niego w Gdań
sku w 1886 r. Szkiców z ziemi i historii Prns Króle1vskich, jednej z naj
piękniejszych literackich jego prac, także ogłoszonej pod pseudonimem 
Czesława Lubińskiego. Dal Damrot w tych listach z podróży obraz pol-

21 Tamże, t. II, s. 72. 
2s D a m r o t, op. cit., s. 54. 
u K o 1 b u s z e w s k i, op. cit., s. XVI. 
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skiej przeszłości ziem zawładniętych przez przemoc krzyżacko-pruską: 
,,Prokuratura pruska książkę uznała za niebezpieczną i poleciła ją na
tychmiast skonfiskować. Wydawcę Edwarda Michałowskiego aresztowano, 
a sąd skazał go na więzienie m.in. za nieujawnienie nazwiska autora. 
Nakład książki zniszczono" 30. 

Jeden jeszcze epizod w powieści dotyczący księdza Halbrota-Damrota 
zasługuje tu Ra przypomnienie. Jest nim chwila egzaminowania młodego 
chłopca w celu sprawdzenia, czy ów Ślązak ma szanse dostania się do 
niemieckiego gimnazjum. Przeszedłszy chlubnie egzamin z języka nie
mieckiego, chłopiec ten daje później dowód swej znajomości literatury 
,,śląskiej". Warto ów fragmencik powieści przytoczyć in extenso: 

Pan Sobolski ciał chłopcu książkę, a gdy gładko i ze zrozumieniem odczytał 
dany ustęp, rzekł zachęcająco: - No, a teraz mój Wojtku, powiedz wierszyk na
pamięć. - Jaki zechcą'? - spylał chłopak. - Zależy od twojej woli, byle ładny. -
I każdy mi wolno? - spytało dziecko zarumienione. - Każdy. 

Chłopak wpatrzył siq w okno, chcąc uniknąć spojrzeń i zaczął drżącym głosem: 

Znasz ty te; ziemię, co z swych kruszców słynie? 
Gdzie drogi kruszec w obcych rękach płynie, 
Gdzie ludek w sercu swój klejnot ukrywa, 
By poń nie sięgla żadna ręka chciwa. 

Tam g·ctzie w tej ziemi skarb jest njeprzebrany 
Tam ma ojczyzna, to mój Szląsk kochany. 

Gdzie bystra Odra toczy swoje wody, 
Gdzie scl1ludne domki, wesołe zagrody; 
Wśród ciemnych lasów i Ianów złocistych, 
W dolinach i też po górach skalistych. 

Tam gdzie w tej ziemi skarb jest niepn:ebrany 
Tam ma ojczyzna, to mój S:dąsk kochany. 

I gdzie z kominów niebotyczne chmury, 
A młoty w kruszec, jakby taran w mury,
A trzaskiem ogromnym stale uderzają, 
Dymy się wiją, płomienie buchają; 

I gdzie w tej ziemi skarb jest nieprzebrany, 
Tam ma ojczyzna, to mój Szląsk kochany. 

Szląska ojczyzno, kraju ulubiony, 
Od cudzoziemczej głupoty wzgardzony, 
Wzgardq miłością niweczą twe syny, 
Kochając ciebie nad inne krainy; 

Boć tu w tej ziemi skarb jest nieprzebrnny 
Tu ma ojczyzna, to mój Szląsk kochany. 

Pan Sobalski zbliżył się do chłopca, uścisnął mu rqkę i pocałował w czoło. 
Ks. Halbrot patrz.al uradowany na dziecko, mówiąc półgłosem: - Bardzo ładnie 
i pamiętaj ten wiersz przez cale życie . . . - Gdzie czytałeś ten wiersz? Kto cię 
nauczył? - pytał pan Sobalski. - Nauczył mnie mój starszy brat, który wrócił 
pół roku temu z wojska s1. 

80 Tamże, s. XV.

11 Gruszecki, Szaraitczct, t. !, s. 118-1111. 
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Gruszecki włożył w usta chłopca wiersz Damrota, całą zaś sytuacj� 
rozwiązał bardzo zręcznie: nie mogąc jego autorstwa przypisywać ks. Hal
brotowi (skoro cytował prawdziwego autora), dał do zrozumienia zarówno 
przez zachowanie chłopca, jak i Sobolskiego-Miarki oraz ks. Halbrota
-Damrota, że rozpoznają oni utwór bohatera powieści. Była to największa 
pochwała poetyckiej twórczości Damrota, aczkolwiek mamy tu do czy
nienia nie z wiernym przytoczeniem wiersza Damrota Moja ojczyzna 

(bądż wcześniejszej jego wersji Śląsk, moja ojczyzna) 32
, lecz z jego mocno 

skróconą parafrazą. Autorem parafrazy był zapewne sam Gruszecki, 
skrócenie zaś tekstu było - przy wprowadzaniu go do powieści - pew
nego rodzaju koniecznością. Inna rzecz, że wiersz Damrota na tej prze
róbce sporo stracił: oryginał Damrota odznacza się o wiele większymi 
wartościami artystycznymi; nie zmienia to jednak faktu, iż Gruszecki 
Konstantemu Damrotowi wystawił godny uwagi literacki pozgonny pom
nik, dając w ten sposób zarazem apoteozę śląskiej kultury. 

Ten aspekt kulturowy w śląskich powieściach Gruszeckiego odgrywał 
bardzo istotną rolę. Na pierwszym planie pisarz umieścił więc szereg 
złożonych zagadnień związanych z dążnością do zachowania języka przez 
Ślązaków, dramatycznie ukazując rzecz w Pruskim huzarze, którego bo
hater powołany do służby w pruskim wojsku wytrwale przez trzy lata 
służby walczy o swą godność osobistą i narodową zarazem, wiernie trwa
jąc przy języku i wierze swoich ojców. Wszystkie szykany, jakie w pru
skim wojsku spadają na śląskiego bohatera powieści, wynikają najpierw 
po prostu z faktu jego śląskości, później konsekwentnie z racji jego 
przywiązania do ojczystego języka. We wszystkich też śląskich powieś
ciach Gruszeckiego stosunek danej postaci do języka polskiego jest miarą 
moralnej wartości jednostki i - co słuszniejsze - miarą jej osobistej 
kultury. Niewybredne ataki Prusaków na śląską polszczyznę w Pruskim · 
huzarze są miarą degradacji prawdziwych warto�ci kultury w państwie 
pruskim; przychylny stosunek artystki Eweliny Kruger do polszczyzny 
i literatury ,,�ląskiej" są zarazem dowodem jej wysokiej kultury osobistej 
i wyrazem aprobaty dla humanistycznych tradycji kultury niemieckiej. 
Bardzo mocno akcentując bezwzględność pruskiej polityki germaJ).iza
cyjnej na Śląsku i jej brutalność, Gruszecki zarazem ukazał niemożli
wość pokojowego współistnienia śląskich Polaków i Niemców na Śląsku 
w warunkach stworzonych przez pruski reżim. Stąd wszelkie kontakty 
niemiecko-polskie skazane są u niego na zniszczenie albo też zarysowane 
są jako współistnienie i porozumienie powierzchowne, a w istocie - po
zorne. Stąd, nie posuwając się do apoteozy walki zbrojnej, za życiową 
konieczność uznał autor prowadzenie obronnej walki w granicach dykto-

32 Por. Dam rot, op. cit., s. 62-64. Nie wnikam tu w filologiczne szczegóły i obu
tekstów nie porównuję, zaznaczając jedynie, że zwrotkę trzecią o „czarnym'' 
śląsku zapewne ułożył w całości Gruszecki; inne zbudowane są z substancji tekstu 
Damrota. 
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wanych przez możliwości parlamentarno-ustrojowe. Dlatego ważną rolę 
zarówno w Szarańczy, jak i Zwyciężonych odgrywa walka wyborcza, 
ukazana ze sporym prawdopodobieństwem i w odpowiedni sposób udra
matyzowana. W Zwyciężonych Ślązacy ponoszą niewielką porażkę, która 
nie odbiera im sił do dalszej walki. W Szarańczy polski triumf w czasie 
wyborów jest wręcz apoteozą cichego polskiego bohaterstwa na owych 
kresach zachodnich. 

Z tego, co się wyżej rzekło, widać wyraźnie, że dzisiejsze czytelnicze 
szanse śląskich powieści Gruszeckiego przedstawiają się mizernie. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że miały one w swoim czasie doraźną wartość 
publicystyczną. Ich niemała wówczas poczytność pozwala sądzić, że dobrze 
wypełniały one zleconą im funkcję propagandowo-dydaktyczną, budząc 
uznanie dla heroizmu walczących o polskość Ślązaków i budując proste, 
stereotypowe wyobrażenia o bezwzględnej polskości Śląska. I dzięki temu 
pisarstwo Gruszeckiego wypełniło swą rolę historyczną. 

WESTGEBIETE IN DEN ROMANEN VON ARTUR GRUSZECKI 

Artur Gruszecki (1852-1929) gehi:irte ,:u dcn meist gelesenen polnischen Ro

manschriftstellern urn die Wende des 19. und 20. Jh. und nimmt in der polnischen 
Literatur eine eher wichtige Stelle ein, nicht nur als Theoretiker und Praktiker 

des Naturalisrnus aber auch als ein der bekanntesten Vertreter der popularen 

Literatur. Schopferische Aspirationen von Gruszecki reichten zwar hoher, aber es 
haben ihm schopferische Fahigkeiten gefehlt und er hat keine hervorragenden 
Werke hinterlassen. Gruszecki rnied jedoch nicht schwierige. Problerne und eine 

wichtige Stelle in seinern Schrifttum nahm die Problematik der po1nischen Weśt
gebiete ein, in den Werken von einer deutlicl1 publizi�tiscl11::!n Neigung aufgegriffen. 
Die .,Westproblernatik" wurde von Gruszecki in seinen Rornanen Krety (1896), 
Hutnik (1897), Szarańcza (1898), Zwyczężeni (1899), Nad Wartą (1904) und in der 

Erzahlung Sąd Boży (1907) berilhrt. Krety und Hutnik geben eine soziologisch
-ctnographische Dokurnentation des Lebens der Berg- und Hiittenarbeiter im 
Dąbrowa-Becken. In den sonstigen Werken ihre thematische Dorninante bedeutete 

der Kampf urn Erhalten des Polentums in den westlichen Randgebieten. Gruszecki 

forrnulierte die These liber eine spezifische Besonderheit der Schlesier als einer 
ethnischen Gruppe, indem er schwierige Aspekte des Kampfes urn Erhalten des 
Potentums in Schlesien darstellte. In Szarańcza in der Persćinlichkeit des 

Priesters Halbrot brachte der Schriftsteller ein ausdrucksvolles Bildnis des schle
sischen Dichters Konstanty Damrot (1841-1895) und es ist sein einziger literarischer 
Portrait dieser Art. In der vorliegenden Arbeit ist ein besonderer Nachdruck auf 
die Analyse dieses Aspekts gelegt worden. 




