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Antoni Słonimski 

CnNRAb 

W Londynie na Bessborough Gardens 

Powiedział nagle: 

„Może to pani zaraz zabrać ze stołu". 

(Była to pusta filiżanka, 

Talerz z resztkami bekonu, 

Marmolady trochę i grzanka.) 

Na pusrym stole 

Wygładził arkusz papieru 

Wahając się długo, 

Wpół po francusku, 

Na wpół po polsku myśląc 

Pierwsze słowo nakreślił: 

THE 
Gdy pisał te 

Litery trzy 

(Czyta się ti, ejdż, i), 

Ominął gąszcz 

Ojczysrych Ę, Ą, SZ, CZ, 

Ominął brzeg płaski 

Rzeki niegłębokiej 

I wypłynął na ocean szeroki 

Mowy anglosaskiej, 

Tam gdzie się jawią 

Te litery trzy: 

THE 
Przez mleczne mgły 

Sączy sii.; wątły brzask 

Na Barkley Bank 

I policjanta kask. 

W kominku ogień trzaska, 

Dickens, Mark Twain, 

Fajka. Dzwoni Big Ben. 

Spokojny sen. 

A tam była Wołogda, 

Żytomierz i Czernihów, 

l matka płacząca po cichu, 

I carski pod drzwiami żołnierz. 

Ale nie cisza, nie mgła, ryłko wicher 

Mógł zelżyć ten ból i ten ciężar, 

Co serce dławił. 

Jest takie angielskie przysłowie: 

Podróżować to znaczy zwycięż•ć. 

Zwyciężyć to znaczy wybawić. 

\ 
I popłynął morza ogromem. 

Wyzwolony z pęt, 

I nie powrócił nigdy do własnego domu, 

Bo nie był domem 

Jego dom w hrabstwie Kent. 

Na pokładzie, owici w kokony jedwabiu, 

Ciemni, z plamami różowych pięt, 

Marząc Mekki dalekie, 

Gdy płynęli wieczni pielgrzymi 

Przez czarną, gwiaździstą noc, 

I ja słyszałem, jak Lord Jim, 

Głos, który kusił: „Skocz!" 



w: Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 1991 - fragmenty. 

„Kiedy był ciężko chory i gorączkował, mówił („ .) tylko po 

polsku". Podczas gwałtownego araku choroby z wysoką gorączką, 

jak zawsze w takim wypadku - relacjonuje żona Conrada - „zaczął 

majaczyć w swoim ojczystym języku". Dodajmy do tego oświadcze

nia samego pisarza, wielokrotnie już na rozmaite sposoby komen

rowane: język angielski posiada nmie, owładnął mną, kształtuje mój 

charakter. Bezwzględną prawdą jest, że gdybym nie pisał po angiel

sku nie pisałbym wcale. 

Przypomnieć wypada, ie już od czasów osławionej napaści 

Orzeszkowej w Emigracji zdolności na Conrada jako autora poczyt

nych i opłacających się wybornie powieści angielskich (co zresztą, 

jak wiadomo, całkowicie nie odpowiadało prawdzie) datuje się 

polski żal do Conrada, który równie dobrze mógłby pisać po polsku. 

Ale właśnie - czy równie dobrze? Sam Conrad kategorycznie 

zaprzecza, dowodząc, że nie pisałby wcale, ale to bynajmniej -

jeszcze do dziś - nie przekonuje wielu zwolenników powiększania 

polskiego stanu posiadania w kulturze. 

Spróbujmy więc spojrzeć na kwestię od innej strony. Wiadomo, 

że istnieje pewien zasób form li te rac kich możliwych do zapisania 

w jakimś okresie historycznym w danym języku. Nie jest przecież 

przypadkiem, że Rękopi5 znaleziony w Saragossie - jedna z najświet

niejszych powieści europejskich- został napisany po francusku. Czy 

doprawdy Jan Potocki, który przecież, jak wiadomo, nie był „kos

mopolitą", to znaczy kimś wyzutym z uczuć i przywiązań patriotycz

nych, chciał nas złośliwie pozbawić tytułu do chwaly narodowej? 

Czy też może inaczej -gdyby chciał i umiał pisać po polsku, 

czy mógłby znaleźć zgromadzony w polszczyźnie powieściowej 

taki kapitał, który umożliwiłby mu napisanie po polsku owego 

gotycko-fantastycznego romansu filozoficznego? Conrad być może 

znalazl się w podobnej sytuacji: korzysta ł wprawdzie wiele, jak 

wiadomo, również z utworów naturalistów francuskich, ale to 

były dwie - angielska i francuska - najdoskonalej ukształtowane 

językowo w XIX wieku kultury powieściowe. Nasza zaś kultura 

dziewiętnastowieczna była par excellence kulturą poetycką, nie po

wieściową, co bynajmniej jej nie ubliża, lecz określa kontur jej 

niepowtarzalnej osobowości. 

Dalszą zaś kwestią - zapewne równie decydującą dla Conrada 

- było to, ie inny język, inna kultura, umożliwiały mu uzyskanie 

koniecznego dlań osobliwego „efekru obcości" wobec pol

skiego osobistego okrutnego doświadczenia życiowego, doświadcze

nia dziecka zesła11ców i dziecka-zesłańca . Gdyby pisał po polsku, 

nigdy zapewne nie wydobyłby się na zewnątrz tego doświadcze nia, 

które mogłoby się s tać jego więzieniem - tak jak nim się stało 

dla wielu innych, skłonnych traktować siebie jako martyrologiczne 

wyjątki Europy - wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd konse

kwencjami. Odrzucał więc zupelnie świadomie kondycję romantycz

nego polskiego pielgrzyma wolności, nie chciał pisać ani życiem, 

ani piórem Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego. Conrad mia! jak 

najgorsze wyobrażenie o rozpowszechnionym ówcześnie „stereoty

pie Polaka" i „stereotypie Polski" - „tego nieszczęśliwego kraju". Nie 

chciał mieć z rym nic wspólnego. 

Był pisarzem o co najmniej kilku życiorysach (co zresztą narazilo 



go na oskarżenia o „mitomanię"); wśród nich znajdował się również 

życiorys „polski" i życiorys „angielski". 

Gra „ja" rzeczywistego, empirycznego i „ja" transcendentnego tych 

rozmaitych biografii umożliwila mu ten rodzaj skomplikowania 

narracji powieściowej, który został uznany za fundament nowego 

doświadczenia literatury dziewiętnastowiecznej. 

W obrębie życia potocznego Conrad pisał listy dobrą polszczy

zną i równie dobrze mówił po polsku - wiemy o tym przede wszyst

kim od jego wuja, Tadeusza Bobrowskiego, wspaniałego stylisty, 

aurora Pamiętników mojego życia. Więc Conrad pisal (powieści) 

tylko po angielsku, kiedy zaś mówił po polsku? kiedy polski si~ 

ujawniał? Jan Parandowski przytacza częste powiedzenie Conrada: 

„Prowadzę przecież podwójne życie", i opatruje je takim komcnra-

rzem: 

Umysł ConrnJa żył 1 twor:ył równoczdmc w Jwóch puklJJaLh. 

Przestrzeń, ktćm1 j~ wypełnia, pr.csmcń nnsyconn i kr.11ni um1-
w1cznych :hicrnn:>c1, kryje w soliic widc wgadek 1

. 

Czy ro tak s ię stało, że jeden język był jawny, drugi - ukryty? jeden 

- oficjalny, drugi - „prywatny"? jeden - „dzienny", drugi - „nocny"? 

jeden - njawy„, drugi- nsnu'1?, ngorączki„, 11n1ajaczenia", 11n1aligny'1? 

Czy jeden był językiem jego „świadomośc i", drugi zaś - „nieświado

mości"? l czy może symbolicznym językiem i tkanką jego „snów", a 

więc również w jakiejś mierze - pisarstwa, był polski, ukształtowany 

na modłę polskiej poezji romantycznej, tkwiącej w „Krainie 

Pamiątek"? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na te pytania - tym 

bardziej, że poetycka symbolika powieści Conrada nie została w 

całości zbadana w jej związkach z polskim romantyzmem. 

Nad polską walką o niepodległość ciąży fatum, którego dotknięcie 

poczuł Conrad w kli;;sce Powstania Styczniowego. W liście do 

Spirydiona Kliszczewskiego z 13 X 1885 z Singapuru wyznawal: 

\V;zystkie te oap1.1wicJ:1 w1elk1ch i Jt:cyJuj:icych wyJarzcń pinosta

wiaj<J mnie w oran ie rcnpncz liwej obojętnos i; bu jak1ekolw1ek m gą 
n~>tąp1ć :miany w losach zyJ<Jcych narodów, Jb umarlych nic 

ma ani nadziei ani :bawienia . Pr.e 'zli5my jui hr.im~ ze lawami : 

lruciaie ogni s1Jeranza, wypisanymi ogniem i krwią, 1 nic nas już ni ' 
czeka próc ciemności zapomnicma2. 

Nemezis dziejów wydała nieodwracalny wyrok. Fatalizm przekonań 

Conrada dotyczący zagłady Polski wydawał się niczym nie wzruszony. 

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku Conrad przyjął z 

uniesieniem, zabarwionym tonem zdziwionej pokory. W artykule 

Zbrodnia rozbioTÓw (1919) wspominał znów pierwsze dwa miesiące 

wojny spędzone w Polsce. 

MC1wiono mi , :c nawet icżdi nil' widać W\j"C1J, )CSC ab>0lumil' 
kon1ccmc, al--y P<>lacy porw1crdzih . woje narodowe 1~tn1cn ic . ie 
mL>~na by!,1 ani przez chwili,: my·b: o bierności, która mogbbv 

:rnrnć uznana :a t c hórzliwą zgodę 11 ,1 ws:ysckie okropnoSci fizyczne 
1 Juchnwc, wisz,Jcc naJ namdcm. Dlatego cci, wyjaśniono mi, Polacy 

mu 24 tlzialnć . Bardzn 1ruJno pow1eJz1cć , czy bylo to m:1drc po W· 

nowie nic, ale 21.br:uJ•l >1ę kryz~· y Juchowc ldqc~ poza za;u:gu:m 
m4Jr<),;<..i . K1~Jy rozum 111c pmr,1fi mal cit'. wyf eta, uc:ucic mt>źc 

' - J L.umo.J, U.\'"· ""l h'ir 1 or~1.•m. 1mc I ~.aJJ r, rr.1..l.:.L1.I I I rroll · N.11J~r. 
\'t'.u~"' IQN,, !l . 

oJkryt drngę - nikt nic je. 1 w swnie puwieJzid, J o ocalen ia c:y 

ost:ltccncgo zarrnccn1a - tl uczuc ie nawet u tu nic pyta. Przcby

waj<JC 1akn ol--c\' w tej pdne1 napięcia amm;fem:, krórn pr:ccic:'. 
nic hyla mi niem:rna, nie kwapi lcm si~ w swoimi mądrym i radami, 

:wlnozc:a, ze w oJp<.mieJ:1 na moj~ osrrom~ argumenty wykaoano 

mi, ::~ jt:zch :!ycie ma warto~ć. glxlne je t tego by n nic wakz1·ć, 

snucrć również ma w sobie cos, co mo:c J'l czynić gtxlnq lub nie

godną 1. 

Widać tu znowu utrzymującą się w świadomości Conrada per

spekrywę narzuconą przez klęskę Powstania Styczniowego, ambi

walentną ocenę polskiej mądrości i polskiego uczucia - właśnie 

ze stanowiska tej walki, którą powstańcy 1863 roku uznali za nie

uchronną i nieuniknioną jak śmierć. 

Czy ciężki uraz wyniesiony z miażdżącej klęski stał się tylko, 

jak sądzą niektórzy, przyczyną dążności do zapomnienia za wszelką 

cenę tragicznego doświadczenia? czy też ostatnie powstanie roman

tyczne było i dla Conrada - podobnie jak dla całego pokolenia jego 

polskich rówieśników - „młotem i dłutem"? Jean Jacques Mayoux 

w swym studium o Conradzie, zawierającym chyba najprzenikliwszą 

analizę problemu zła w prozie aurora Nostromo i Zwycięstwa, trafnie 

charakteryzuje ojca pisarza: „Apollo Korzeniowski, ten zbuntowany 

szlachcic, obnosił swoją klę;;kę jak męczennik palmę i tak jakby nic 

na świecie oprócz tej klęski nie miało sensu ani wartości". To było 

wiano, które przekazał swemu potomkowi. Ale Mayoux - człowiek 

najlepszej woli, znajdujący się jednak na zewnątrz kultury polskiej -

nie może przecież uchwycić tego, w jakim stopniu kultura klęski 

była organiczną kulrurą romantyzmu (zwłaszcza mam tu na myśli 

mesjanizm czy twórczość mistyczną Słowackiego) oraz codzienną 

kulturą zachowań polskiego społeczeństwa. W jakim stopniu reż 

pojęcie zła w tym społeczeństwie ukształtowało się w szkole historii, 

spełnianej jako ofiara i cierpienie, doświadczanej jako gwałt, prze

moc, tortura i okrucieństwo. Wszak to Conrad pisał w liście do 

Edwarda Garnetta w dniu 8 X 1907: 

z.,ws:c pami~t.ISZ (1 tym, óc jt: rem Słowian mem (ro 1\voja w.fe fixe)' 
ale wyJajcsz si" zapom inać , :?c jestem Pol;1kiem. Zapominasz, że 

iestc-'my przy;:wyczajcn i chodzić w 1'ó1 l:>c: : ludm1. To tylko wy, 

Bryty1ny y, „1dm:cie pn :wycięsrwn". My przco 1.»ta1nic >W lm 
\\ idukromic „chaJ:nliśmy'' f'O IO t y łki), by Jostawac' po g łOWll! - CO 

by ło w1Jocmc Jb bżJegll zrównowamn~gu umyslu4 

To zło historyczne mogło się u tożsamić ze złem egzystencjalnym 

przejście od jednego do drugiego bylo możliwe dla kogoś 

takiego, jak Conrad, to znaczy dla kogoś, kto potrafił wydobyć 

się z ograniczeń, jakie narzucała szczególnie pojmowana „kondycja 

Polaka". Polskie doświadczenie historii Conrad przekazał uniwersal

nie poprzez „uzewnętrznienie się demonicznej natury rzecz)', będącej 

najgłębszym podłożem świata", jak ją nazywa Mayoux. I dalej 

wykłada Conrada: 

Życie luJzkk me moz.e być wygrJnc J la 1~g0, :1: c:lowick "N:y jc>I 

wozdk1c1 neczywll>tO~ci. rnk swnjeJ . Jak 1 bżJc i mneJ. Jaki' olbrzymi 
oł-- zar poJ 'wi.1dumośc 1 luJ:kicJ luh innej JJJc u ,ul-i~ _nać 

od LZJSU Jn c:, li f'Oprzcz ifllnKme I 1.1J...ru tnc t11cspt>Jz i,Jllk t. 



!We ws2ech•v„iccic Conrnda l w1dz1my um1..,nia okalcaonc, ro:

birc, obczwlaJmunc c10 anu, Jakie z.1daje un ni~przcj.:dnana. 

mezrozumia la i brutalna r:eczyw1Stość. I .. . I ie tylhl w ]qerze CU.'111 -

nuśri Juminuj;1 uczucia grozy, lęku, uhyJy, cytując osrnmie słmvn 

Kuma, są cm nicodlqcznym elementem cal.:go lh1cłn Conrada 5. 

W jednym wszakże Mayoux się myli - żeby dokonać takiej 

uanspozycji doświadczenia klęski jako tornlnego doświadczenia 

bytu, Conrad nie mus i a ł bynajmniej pogn1żać się w poczuciu 

winy wo bec opuszczonej Polsk i. Przeciwnie, jak pisal w liście: 

„Patrzę na przyszłość z dna bardzo czarnej przeszłości i ma m prze

konanie, że za kazane mi jest wszystko, prócz wierności dla sprawy 

absol utnie przegranej", ro raczej należy sądzić, że mia l poczucie, iż 

to polskie dośw iadczenie klęski o n w l aśnie c zy ni uniwer

sa lnym doświadczeniem ludzkości. „&zustanna alienacja" 

(Mayo ux), „dcsperacb alienacja" (Ian \V;1 tt), którą t raktuwano 

jako ce c h~ kon sryruująq pisar;,two C.mraJa, byla wsza k losem jego 

n orodu, systematycznie wyzuwan ego z poczucia tożsamości i pod

dawanego bezwzg l ęd nemu dzialaniu mecha nizmó w W)•obcuwania. 

Conrad spłac.11 sw6 j dlug wobec sprawy przegranej, ale bynajmniej

jak trafni e pi ze Jerzy Pie trkiewicz - „nic byl pokutnikiem ,~dzianym 

w ponure alegory me sz, ry poczucia winy w >tosunku do Pol ski". 

Wielu badaczy żyw iło przekonanie, że wi ększo ć zugadek „pols

kości Conrada" daj e s ię nmvikbć jedynie poprzez rnm J n ry2m . To 

słu szne . A le bardziej może n i ż kiedyko lwiek potrzebna je ·c w rym 

wypadku wiedza o we wnę t r z n y m rozwar s t wien iu romantyom u. 

Refleksje Al freda de Vigny z dziclka z 1835 roku O niewoli i 

~ J J \1.•~·1 1ux ,J1~1J1L1n1rmł.r~d1qlo1 \ !'tl. .1~.:. l\lo11.. .1 1,u,• L.:umJJu '"-~.1.J1 
knNkJ 1uWJilU. j, """rłiu1u J„~u1\..1I z. ' .. 1Jcr. \'('Jr "'j 19N, ~ li l 1 llf'. 

wielkości służby wojskowej pozwalają uchwycić sens poięcia honoru w 

erycznym kodeksie romantycznego indywidua lizmu. Honor - god 

ność osobista jednostki - zostal tu przed stawiony jako ostatnia 

święrnść i ostatn ie żywe uczucie, jakie du sza współczesna ocaliła 

z powszechnego kryzysu wartośc i. „Posza nowanie własnego siebie" 

jest w rozumieniu de Vigny'ego wartością autonomiczną, uznaną 

na mocy „milc z;1cego spr:o„ żenia dusz". „Honor - mówi romantycz

ny indywidualis tn - to sumienie podniesione do wyższej pot ęg i. To 

poszcrnowanie samego siebie i godności swego żyda, posunięte do 

ostatecznych granic, do prawdziwej pasji". 

W poświ<;conej Conradowi rozprawie Johna Waina Próba 

m~skości znajdujemy interesujący z naszego punktu wklzenia wywód, 

ujawniający zderzen ie dwóch poji;ć honoru. Autor sądzi, że 

(na1bard:1cjl „cudzo:icn~ kim" elementem w twórcw,;c1 Conr.11..la 

JC t wniia , pk;1 pr=yw1ązywa ł Jv honoru l'"'bi. tcgo 11• semie prcsri±L1, 

pt':yqi , n icmJI :Jchuwam;J „twarzy" . Jego h.1h;itcrów rr:ym;1 n.1 

duchu pocwd" 1dJsncj wartn,;c1, kt.'.>rJ wyra:;i s 1~ .'wudnmuśc1r1 

tcg<l. fr inni w l'iJ:;J. 1. „ 1 P•l<{c:a gJy an)l ln '"ku iJco.J honoru, 

zgodn ie z )ej kierunk iem rmwuiu od XVI w„ J,1magJ 1ę po,;11 1ęcc111a 

JcJm• tki Jla w1~k>:c1 rnlo;c1 (dł;1 >W<>Jcgo pulku, J..r~l.1, llJC:ymy, 

Gy nawet nJzn.1k1 ,:kc lncj) - ł->arJ:1cj l(\\alto\\ n.1 1 pm. c-:.1 
1Jca „0"11->1 leg•>" honoru pr.ctrw.1ła 11 \\ 1dc JlmcJ w Europie 

'm.lkowćJ 1 w chuJnit:J. l\X1śn-..J Anghkó\\ J Z\\ I .i-:~"·• t1!->-c,yJny 

li;k pr:cJ naru.zamcm wla 1J>g<l honoru wyd.małl->y 'ii; :wyklym 

pr..cwr.i?ll\11e111c111. umraJ pr.cJ,r.nv1.11cn pwblem \\ f".h(>h nntu

ralny. trakrnj.1c gn jako w; oczywi>tcg<> c:cgn zadcn pt>.ir. angid· 

ok1 nic r<>trJfi lhy :rob1ćb 

Bylo to oczywiśc ie dz iedzictwo nnjczy · i~j >Zlacheck ie w men ml -

ności Conrada, ale szlacheckość owa pojęta została już na sposób 

romanryczny- jako sz lachetność ducha. 

Przypomnijmy również, że Conrad w swej biografii rodzinnej 

doświadczył drastycznego wypadku honorowego, a raczej zupelnej 

katastrofy z powodu konieczności dochowania wierności zasadom 

honoru. Chodzi o brata jego matki, Stefana Bobrowskiego. Chlubił 

się nim kilkakrornie jako „znaną osobistością" w Powstaniu Sty

czniowym, jako człowiekiem „który odgrywa ł dość znaczną rolę w 

Warszawie w 1862/1863 roku jako członek Rządu Narodowego". 

Wiadomo, że zmuszono go w sprawie honorowej do pojedynku, 

w którym zginął, a nawet zginąć musiał, gdyż jako krótkowidz byl 

skazany z góry na śmierć w starciu na pisrolety z wytrawnym poje

dynkowiczem. Paweł Jasienica w książce Biały frant postawi! hipo

tezę, że jako niezwykle uzdolniony przywódca Czerwonych Stefan 

Bobrowski został uwikłany przez Bialych w intrygę honorową, która 

była po prostu „wyrafinowanym mordem" polirycznym, jak sądzili 

współcześni. 

Zmuszony do pojedynku Bobrowski nie mógł się od niego uchy

lić. „Polski rewolucjonista - i w jednej osobie szlachcic z Ukrainy 

- uważał widocznie - wywodzi Jasienica - że nie wolno dopuście, 

aby ogłaszano < < od wschodu do zachodu słońca>>, iż na 

czele Komitetu Centralnego Narodowego sroi tchórz i osobnik 

bez honoru. Zaprzeczenie takiemu posądzeniu wymaga oddania 

głowy - ale to lepsze niż plama na chorągwi powstania". Bobrowski 

narażałby zatem nie tylko honor wlasny, lecz i honor powstania. Jego 

śmierć, jak można sądzić, zaważyła na wydarzeniach 1863/1864 

roku. 

Conrad zapewne wiele razy myślał o tragicznym dylemacie, przed 

którym stanąl jego wuj. By! to zaiste węzeł tragedii: dla uratowania 

honoru należalo ryzykować los powstania. Ale nie krylo się za tym, 

jak wyrzuca w rozgoryczeniu Jasienica, tylko uleganie „ feudalnym 

pojęciom o honorze". Bo tkwil tu również moralny imperatyw och

rony godności własnej. Zaniedbanie go czy sprzeniewierzenie się mu 

moglo sprowadzić niebezpieczne konsekwencje dla całej sprawy. 

Swój kult honoru indywidualizm romantyczny przejął z etosu 

rycerskiego, przekształcając go jednak w sposób zgodny z własnymi 

zalożeniami. lojalność wobec suwerena zastąpiono wiernością 

samemu sobie. Nadrzędną stala się wartość ludzkiej osoby; nowożytne 

pojęcie honoru to część laickiego personalizmu. Szczególne zna

czenie ma rwórczość mistyczna Slowackiego, skupiona wokół pos 

taci bohatera uksztaltowanego na wzó r Calderonowskiego „księcia 

niezlomnego": 

Krzycze li , ie umrzeć z honorem 

I wolnym - je l co żyć wiec:me -

Konflikt między rycerzem chrześcijańskim rycerzem 

mahometańskim w Ksi{ciu niezłomnym nie przekreśla wszakże 

nadrzędnej zasady całej ludzkiej wspólnoty - jest nią właśnie ry

cerski nakaz honoru . W wierszu Kiedy prawdz:iwie Pulacy powsumq .. 

Słowacki glosi chwałę powstania ry e rzy - powstania z ducha: 

Nie pojmie Francuz„ . co to w świec ie znaczy, 

Że jakiś naród .. . w>ta ł w ciemności dymie, 



Choć rnk rnzpaczny ... nic w imię rnzpuczy. 

Chuć wki m~ iwy a nie w :cm>ty imi~ . 

„„ .. ... „ .„„„. „„„„ .„.„„.„„„„„„„ ! 
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- zapyta - „s~ zn hcz1mic1\ct:, 

Krórzy na Jawnym wstali mo~lnikul 
Bój tylko widać i ognu;te wieńce, 

A :wierz ·ccgo me me s l yclrnć krzyku! 

Nic, ru nic ludzie z krwi i cia l być musz~. 

Lecz jacyś pewme ur1omi !"\'Cerze, 

Krór:y z" du>zo; w, lcza tylko du zą 

l ogrnem b1ią nich1cskim w pancerze" . 

Ani rozpacz, ani zemsta nie są tu więc haslami powstańczej 

walki, która w ujęciu Słowackiego stanowi wynik roboty ducha 

„ w prześwięrych serca ludzkiego - ciemnicach", a celem jej ma 

być prawdziwie chrześcijańska i rycerska wałka „duszy za duszę". 

A jednak„. silnicjs:c są w naszym romanryzmie inne zasady. Dla

czego1 

Patriotyzm romantyczny, ukształtowany przede wszystkim przez 

takie utwory Mickiewicza, jak Konrad Wallenrod, Do marki Polki, 

Księgi nmodu polskiego i pielg-rZ)'TTl.Stwa polskiego oraz llI część 

Dziadów, upowszechnił kilka podstawowych dogmatów. Mochnacki 

utrzymywał. że „miłość ojczyzny przywdziała w Polszcze coś fanras

tyckiego i religijn go", podobnie sc1dzili Mickiewicz, Goszczyński 

i inni, przyc zyniając się do rozbudowania i utrwalenia rytualów 

patriotycznego obrządku oraz jego składu wiary. W religijnych 

uniesieniach dl a ojczyzny osobliwy ekstremizm pa tr iotyczny nieraz 

ocierał się o bluźnierne :uchw~il s rwo , gdy np. romantyczni spis-

kowcy bądź utożsamiali Konarskiego z Chrystusem, bądź nawet 

uznawali go za „wyższego" od Chrystusa. W wiele lat później Teodor 

Parnicki, wychowany w owym obrządku, proponował tę „religię 

osobliwą" nazyv.·ać polonizmem (na wzór judaizmu, buddyzmu 

itp.), „religią polonizmu". Norwida wielce raził sekciarski charakter 

ówczesnego polskiego patriotyzmu. Żądając perspektywy uniwer

salistycznej dowodził, że „patriotyzm" zamieniony na „wyłączność" 

doprowadzić musi do uczynienia z „ojczyzny" - „sekty" i skończyć się 

fanatyzmem. 

W istocie romantyczny patriotyzm żądał od swych wyznawców 

absolutnej determinacji w służbie zbiorowości, gotowości do zemsty 

za krzywdy ojczyzny i do przyj ęcia męczeństwa i śmierci za nią, 

domagał się bezwzgl~dnego poświęcenia i wyrzeczen ia się swego 

prywatnego „ja" (co przybralo charakter symboliczny w przemianie 

Gustawa w Konrada) oraz zdolności do popełnienia dla dobra znie

wolonego narodu każdego czynu, nawet występnego. Musiało to 

doprowadzić do przewartościowania pojęć zarówno honoru, jak jed

nostki. N ie nakaz „honoru" mial być tutaj niezbywalną, integralną 

częścią jednostki, lecz odpowiednio uzewnę trzniona „miłość oj

czyzny" oraz 11dobro zbiorowości". 

Konrad Wa/.lenrod to utwór, który w sposób wyj ątkowo dras

tyczny ujawnia rozdarcie między etosem rycerskim a etosem 

spiskowym, także i dlatego , że jego akcja historyczna zosrala osa

dzona w rycerskim średniowieczu, a jego akcja symboliczna - w 

dziewiętnastowiecznym spisku. 

Spiskowcy zdawali sobie na ogół doskonale sprawę z tej kolizji 

etycznej i usiłowali bronić wyobrażenia o sobie jako o „rycerzu 

wolności" - zwłaszcza było to konieczne w obrębie kultury, która 

niezwykle wysoko ceniła swój ideał rycerski, swój „biały pióro

pusz". O tych usiłowaniach świadczą liczne odwołania do mitu 

rycerskiego w międzypowstaniowej poezji spiskowej: inicjacja spis

kowa utożsamiana bywa z pasowaniem na rycerza, a walka z pot

worem despotyzmu - ze zmaganiami św. Jerzego ze smokiem. Lucjan 

Siemieński po egzekucji Szymona Konarskiego w przemówieniu ku 

jego czci porównywał go do Cyda. 

Również litografie patriotyczne z tej epoki często posługiwały się 

ikonograficznymi schematami chrześcijańsko- ryce rskimi, zwłaszcza 

powtarzając moryw Rycerza - Młodzieńca jako wyzwoliciela niewin

nie cierpiącej Dziewicy. Polska to św. Graal naszego romanryzmu. 

Mickiewicz jednak dokonał aktu deziluzji: w Konradzie Wal

lenrodzie kolidują ostro ze sob~ idea ł rycerski i zbrodniczy podstęp, 

honor i zdrada. Trybunał tajemny oskarża Konrada „o fałsz, 

zabójstwo, herezją, zdradę" oraz skazuje na śmierć. Taka rysuje się 

prawda o rycerzu bez zmazy. 

Kolizja „polityki" i „moralności" staje się - w dziewiętnastowiecznym 

spisku - czymś przeżywanym znacznie powszechniej niż kiedykol

wiek wcześn iej. 

Również i wojna zmieniła swój charakter. Roger Caillois 

rozróżnia „wojnę heroiczną" i „wojnę totalną" . Przed tem jeszcze 

możliwa była wojna rycerska jako gra i jako zabawa, teraz zaczyna 

się era wojny jako gwałtu i podstępu, wszystko staje się dopusz

czalne - zw łaszcza gdy idzie o istnienie narodu. 

Pisząc poemat w łatach 1825-1827 Mickiewicz dotarł do 

krańców sytuacji moralnej, która miała niezmiernie dramatycznie 

zarysować się w kraj u po upadku Powstania Listopadowego. 

Kajetan Koźmian, który wielokrotnie bardzo ostro atakował 

Mickiewicza, posuwając się nawet do nazwania go w Pamiętnikach 

„politycznym i literackim zbrodniarzem", swoim pisanym przez 

wiele lat eposem bohaterskim Stefan Czarniecki, dedykowanym 

Zygmuntowi Krasińskiemu, usiłował przeciwstawić się trującym 

wyziewom immoralizmu Konrada WaUenroda. Moralność polityczna 

Koźmiana nie dopuszczala rezygnacji z „cnoty i wiary", odrzucała 

„ofiarę honoru", nawet dla najszczytniejszych celów. Skażenie ety

czne stawiało pod znakiem zapytania wartość zdobytą za jego 

cenę. I tak oto w całej przerażającej ostrości staje przed nami 

jeden z najgwałtowniej i najdramatyczniej przeżywanych dylematów 

polskiej moralności politycznej XIX wieku. Poezja romantyczna 

rozwiązywała go na rozmaite sposoby. 

Przede wszystkim opromieniła spiskowców i męczenników aurą 

Chrystusową. Była to metoda ratowania wartości zagrożonych przez 

życie w podziemiu, a także poniewieranych przez wrogów. Szubie

nice, na których ginęli bohaterowie spisku międzypowstaniowego, 

pmównywm10 do krzyża, a ich męczeńską drogę ku śmierci - do 

stacji Męki Pańskiej. Uwznioślenie, dokonywane przez serię aluzji 

chrystologicznych, świadczyło o nas ilaniu się n astawień mesjanis

tycznyc h. Spisek wchod zi w obręb oddziaływania etosu mesjanis ty

cznego. Etus ten wyrzekał się zemsty a domagał się poświęcenia. 

Atmosfera otaczaj4ca dziecii'lstwo urodzonego w 1857 Conrada 



została dokładnie w duchu romantycznym zapisana przez Apolla 

Korzeniowskiego w Piosence w dzień chrztu świętego. Synowi uro

dzonemu w 85 roku niewoli nwskiewskiej. Opublikowany z rękopisu 

brulionowego po raz pierwszy w roku 1932 przez Rafała Blurha 7 

wiersz na dzień chrztu Konrada zawiera wszys tkie niemal cechy 

„patriotyzmu ża ł obnego" doby Powstania Styczniowego: 

Dz1ec1ę- synu , śpij lx-z trwogi 

Luli luli - Świat t"n ciemny, 
Ty bezdomny i bezzicmny, 
Lec: bpij z Bogiem, bo' ubogi . 
[ .•.. „„ ............... „„. ] 

Dziecię- ynu, śpij spoklljny: 
Ty' pod obcych Juchów cieniem, 

Dwo1e erc tylko twym mieni 'ffi, 

Je nu Krzyżem 1este · zbrojny. 

f> karby re nic ginq, 
winr-rdza Krzyża nie rmrnczy. 

ercn wierne .- Zamknij oczy. 
1 ... „.„„ .. . „„„„.„.„ .• 1 
BąJ:! Polakiem! Choć rozwmq 
Wrogi roh1c zc:„·cin przędzę, 

Odrzuć wszystko - kcxha1 nęmę. 

L1l1, ynu mój. Jz1c ino. 

Dzic ię- \'llU, ixw1eJz sub1e, 
Że~ hez :1c1111 , b"z mtlll'u, 
Bez jczyzny, bez ludzku' ci, 

Póki P,1Lskn - 1atka w grobie.-. 
fX, Rodzin~ tw:i jedyn<1 
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Ta Żałobn - ona wiarą 
Ona pełną - choć ofiarą. 

Luli, synu m6j, dziecino. 

W swej legendzie biograficznej „Książę Roman" Conrad stworzył 

pos tać rycerza bez skazy i trwogi - konsekwentnie i do końca. 

Nawet wkraczając w niebezpieczną sfe rę wyłączności skrajnego 

patriotyzmu, umiał wybrać takiego bohatera i tak go ukształtować, 

by n ie rzucić cienia na polskie poczucie godności 

narodowej i honoru. Książę Roman rn patriota i rycerz w jednej 

osobie. Należy jednocześnie pamiętać, że Conrad opiewał bohatera 

walki powstańczej, otwartego boju z wrogiem, a nie konspiratora 

knującego podziemne spiski, nie gardzącego skrytobójstwem, szty

letem i trucizną. We Wspomnieniach wyznawał , że nie może pojąć, 

dla zego polskie powstania z łat 1830/3 1 i 1863 okreś lano w Europie 

jako „rewolucje". Protestował też przeciwko nazywaniu go „synem 

rewolucjonisty": 

01 1ec m61 nic b) I hardzicJ rewolucy1ny oJ innych Il hik w zajętych 
pr.:ygotowanicm wypadków z I 63 r„ tu Je tnie pracował nad oba le
mem zadnego społecznego czy pol11:y~zn.:go 5)' temu. Byl fXl pro ·cu 

patriotą, czluw1ekiem, ktC1ry wierzy w Jucha narodu i nie mote 

zniesć, aby ten duch c1crpia l mewolę . 

Apollo Korzeniowski był jednak w swych poglądach politycznych i 

społecznych bezkompromisowym radykalem. 

Wybór Conrada nie jest przypadkiem - zwłaszcza gdy się 

go rozpatrzy na tle przekonań niektórych romantyków. Norwid 

i Krasiński doskonale zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństw 

eksuemistycznego patriotyzmu. W Memoriale w sprawie "Towa

rzystwa Uszanowania Człowieka", występując przeciwko „kaśc ie vel 

sekcie" , Norwid proponował uznanie świętości człowie ka, odrzuce

nie eksterminacji, „wprowadzenie człowieczej pokory we warunki 

socjalne i historyczne - normalnie , mocno, raźnie, bez-wiolentnie, 

niez łomnie" . To, co było według Norwida nihilistycznym, destruk

cyjnym wykrzywieniem osobowości spiskowej , ujawnić się miało 

najdrastyczniej w próbie zamachu Antoniego Berezowskiego na 

życie cara Aleksandra Il, w Paryżu w czerwcu 1867 roku. Uważał 

go za „mściciela-egoistę i nihilistę " i dowodził, że obiektywnie 

„ P. Berezowski jest taki sam Rosjanin , jak ten, co strzeli ł do Ale

ksandra Il w Petersburgu , i ten, co szty le towa ł ambasadę ruską w 

Paryż u". 

Zamach Berezowskiego, który poszedł do Powstania Stycznio

wego mając lat szesnaście, a strzelał do cara - podczas przymusowej 

emigracji - mając łat dwadzieśc ia i któremu Jan Józef Szczepański 

poświęcił swą znakomitą dylogię (Ikar i Wyspa), to ważny epizod 

w dziejach polskiej moralności polirycznej. Wydarzenie w Lasku 

Bulońskim zbulwersowało opinię europejską i podz ie liło zdecy

dowanie emigracj ę polsk4. Jedni uznali zamach Berezowskiego za 

„akt zbrodniczy i szalony", inni zaś oświadczali: „ każdy Polak, jeśli 

w jaki mkolwiek miejscu spotka cara - ma prawo go zabić". Sam 

Berezowski, którego przepełniała „mistyczna egzaltacja" i uwiel

bienie dla polskiej poezji romantycznej, szczególnie dla Pieśni zemsty 

Kornela Ujejskiego, podczas śledztwa „nie pozwolił kwalifikować 

swego czynu jako pospolitej zbrodni i oświadczył prokuratorowi, jak i 

w początkowym przes ł uchaniu , że jeś li będzie srosowa ł do jego czynu 

wyraz zbrodnia, odmówi zeznań". Berezowski uważa! się bowiem 

za wykonawcę sprawiedliwego wyroku wydanego w imię nie pom

szczonych krzywd narodowych. Norwid nie chciał uznać racji podob

nego etosu patriotycznego. 

Krasiński również potępiał użycie „środków szalonych i katastro

ficznych" , przekonanie, że gwałt powinien odciskać s ię gwałtem, 

dehumanizujący instrumentalizm spisków. Sądził, ie rewolucyjne 

metody konspiratorów niebezpiecznie spokrewnione są z terrory

zmem rosyjskiego despotyzmu. Walka Po lski z uciskiem caryzmu -

zdaniem i Norwida i Krasińskiegu - nie powinna odwoływać się do 

tych sposobów dz i a łania, które za trute są niemoralnością promie

niującą z desporyzmu i zbliżone do jego bezwzględnośc i w pomiata

niu osobą ludzką. 

Na tym de dopiero, jak się wydaje, mogą uzyskać pełnię zna

czenia pewne powtarzające się stale morywy wywodów Conrada o 

własnej genea ł gii. W liśc ie z grudnia 1922 roku Conrad tak siebie 

charakteryzowa ł: 

Ji!stem pornmkiem 1raJyq1 ry cr>kicj, a nie harbarzy6' kicj, i jeśli 

m1.>j;1 umy-low~ć uległa 1akiemuś wpływowa, był to pr.ypu z· 
c:wlm" vpływ romanty:mu francu;k1~go. Wychowałem . u; nic na 

ideach bumu, al~ calhl-.1cie he:interesowncgo hbcrał1:mu i na 

'umwych naukach moralnych, wymes1 nych z nico: :ęść naroJll
wych. \Vylamałcm si'r z tego wczdn1c. Mozc z nadmiaru mJywidu-



.1lizmu' Zarówm' J<'Jnak t.en fakt, jnk i inne, J,1wnu JU: u:gndmlem 

z wlJ>nym sunucnicm 9. 

Gdzie indziej podnosił, że wychował się w „tradycji wolności, ry

cerski„go poglądu na moralne wędzid ł a i pn esadnego szacunku dla 

praw jednostki". 

Trzeba powiedzieć, że w cywwanym liście - z ujmująq 

otwa rtością i zwi~z ł ością - Conrad us tosunkował się do tych pro

blemów, które narzucały mu: jego pochodzenie z rodziny zesłańców 

polirycznych, ciężko dorknięrych „nieszcz<;ściami narodowymi"; pol

skie wieczne pretensje, wymagania i oskarżen ia pod jego adresem 

kierowane, poczynając od arryku łu Elizy O rzeszkowej (w którym 

zna laz ł się i opis takich wrażeń: „ten pan, który po angie lsku pisuje 

powieści poczytne i opłacające si wybornie, o mało mi<; ataku ner

wowego nie nabawił. Czułam, czyrając o nim raką jak, rzecz śliską 

i niesmaczną, podłażącą mi pod gardło"); także częsre na Zachodzie 

przypisywanie mu jako Slowinninowi kwalifi.bcji „l'ilme rnsse", z 

czym niejednokrotnie bardzo osrrn polemizował , czując sio; - jak 

podkreśla ł - „Europejczykiem z krwi i kośc i, na skutek wieko wego 

dziedzictwa". 

Zarówno w cyrowanych wypowiedziach, jak i w a rrykulach 

Wojna i auwkracja oraz Zbrodnia rozbiorów, a także zwłaszcza w po· 

wid ciach Wf oczach Zachodu oraz Tajny agent, Conrad składa ł dow 

poczucia swej duchowej polskośc i pneiywancj jako pnyna leżność 

do tradycji europejskiej - w jesr w jego rozumieniu pnede w zystkim 

tradycji rycerskiej moralności o rnz honoru pojęrego jako z ucie 

godności ludzkiej i szacunek dla niej. W rym reż znaczeniu można 

mówić o pokrewieńsrwie jego poglądów z romantycznym, erycznym 

rozumieniem konfliktu między despotyzmem caratu a polską walką 

o wolność . Badacze zwracali już niejednokro tnie uwagę na - dający 

się udowodnić - wpływ Ustępu lll części Dziadów na wizję Rosji 

u Conrada. Walka z despotyzmem jako iswtny wątek romantyzmu 

polskiego ukształtowała w jakimś swpniu jego świadomość. 

Conrad jednak z naciskiem akcenruje, że wychował się „nie 

na ideac h buntu, ale całkowicie bezinreresmvnego liberalizmu". 

Oczywiście czyni rak dlatego, by nie być posąd zonym o genealogię 

rosyjskiego terroryzm u i nihilizmu, i by móc się identyfikować z libe

ralizmem na modlę zachodnioeuropejsbi. W wywiadzie udzielonym 

M arianowi Dąbrowskiemu w roku 1914 Conrad mówił o pol skości, 

którą wziął „do dziel swoich przez Mickiewicza i Słowackiego. Pana 

Tadeusza · kontynuował· ojciec czyrał mi głośno i mnie czyrać kazal 

głośno. Nie raz, nie dwa. Wola łem Konrada Wallenroda, Grażynę. 

Później wolałem S łowackiego". Można próbować rozpoznać przy

czyny tych wyborów - rragiczny mścicie l przeciw oprymizmowi 

harmonijnego patrio ryzmu. Ale później Słowacki? Chyba dlatego 

właśnie, że był on najbardziej nieza leżnym artystą - indywidualistą w 

romanryzmie po lskim. 

W liście z roku 1922 Conrad mówi również o wyłamywaniu 

się z domowej, polskiej traJycji - „może z nadmiaru indywidua

lizmu", wyj aś 1ua . I rwierdzi, że uzgodnił ten wyłom z własnym sumie

niem. Nie myliłby się wic;c Pierrkiewic;: umymując, że u Conrada 

wierność samemu sobie „wykluca zdradę, ponieważ mogla rozwiązy-

' J 

) 
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wać wewnętrzne konflikry". Ale zarazem rzekome Conradowskie 

„odstępstwo" objawia pewne rysy wspólne z myślen iem Norwida 

i Krasińskiego - myśleniem nacechowanym indywidualizmem i 

personalizmem, odrzucającym działania wynikłe z pobudek mści 

wej rozpaczy. „Buntowniczy duch" wydawał mu się podejrzany ze 

względu na ro, że „pozbawia człowieka wszelkich skrupulów w sw

sunku do idei" , że zawiera w sobie „groźbę fanatyzmu i nietole 

rancj i". 

„Pretensje do wyjąrkowej słuszności moralnej" okazywały się bardzo 

niebezpieczne , a literatura , korzystająca z pomocy magicznych i 

demonicznych poręg, owszem , był a jakoś pociągająca, ale świado

mie rę pokusę Conrad od siebie oddalił. W rym sensie rei od

czuwa ł obcość wobec sztuki, również romantycznej, poddającej 

się „tajemnym i nieodpowiedzialnym silom, znajdującym się poza 

nami lub reż w n aszych własnych piersiach". Zawód marynarza 

- pisa ł - nauczy[ mnie „wsrręru do urrary, nawet na j edną chwilę 

wzruszenia, rej pełnej wladzy nad samym sobą, kt6ra jest pierwszym 

warunkiem dobrej służby. A pojęcie o dobrej slużbie przenioslem z 

mego wcześniejszego do iniejszcgu życia". Taka postawa uchylała 

możliwość wpływu tego wszysrkiego, co ciem ne w polskim roman

ryzmie i w polskim patrioryzmie, chociaż nie chroniła przed doś

wiadczeniem wszechwładzy ironii losu. 

Conrad solidaryzowa ł się z przytoc zoną w Zbrodni rozbiorów 

opinią rodaka o polskim charakterze narodowym jako wyz utym z 

mściwości: 

Uciok nic tylko pohtycmy, ule oJnos:qcy I' Jo stCl unkow 

spole :nych, :yc1.1 ruJzmncg,l, naji llltnJC)srych pow1;p,u1 

mięJ:.,.luJzkith, sh;gaj<1q samych pnJsraw naturalnych u :u.: 

c:low1ckl.1, ni >Jy me uczynił n:l> m'CJW)'TT11. \Varru znuw,1:yć, :c 
mimo 1z na ;:e oJru hy ui;:11c1owc do l<lfL-aly pu temu Josrat~

cmych J'lU\\c,.J(lw, nigJy nic ucickal1śm1· ię do znlx1Jstw pol1ty

czny~h. Z br< °'•I w ręku, uzyw1am nad~tci•I łub jej J'l)Zbaw1cni a 

:aw :c w 'hliczu nie:micmcj pn:.cwag1 wn ga, Jawnlismy 5waaJcc

rwo nas:cmu istnicmu i slmznihci na :ej prnwy; ale W)'m1crzanac 

. pr.m1cJhwc 1 J.:1k1m1 'i"'~oł:tam1 nieJy me wchuJ~ik1 " skl,1J 

na'2y~h rxiji;ć <1 n,iroJuwym mi;,tw1c. \V calci historii przc\ladow:iń 
Pol'ki paJI cyi ku jeden ;,er.al ni nJJ.1ny pcl<.kza> ł:titwy. Tylku Jl'Jcn! 

Za c:luwick, ktc>!)' tr.dH \\ P.1ryw J,, ..:es.m Alcl5andr.1 11. li) I 
usoł:tmkicm lllt pc>1n~:an~'TT1 : :adn:J llrgan1zaqq, me rcprc:emuFl

qm :.1Jn •go •><llamu pobkicJ upmu puH1cmcJ. W p,,1 e jcJ)'n.1 

rcakq:1 h)'I gli;ł:toki za l - Oil' J!Jtcg l, te zam<1ch się nic pow1(,.Jl, Jlc 
c.llaccgo, ;:c do mcgt Judo. D:icJ~ n.1. :cgn uc1cm11;:cni.1 \H>lnc :1 uJ 
te) plJm1·; i jakiekolwiek w 11<:zach ~wia1:1 f"'pdnili$my s:alc1i ewa, 
me morJowalt'm)· wrnch wrogów, mc d:1.11Jli ' m\' przeciw nam 
:Jr,1J:ic..:ko10• 

Conrad dodaje po owym przytoczeniu: „ ie moglem zapneczyć 

słus:mo ci rej wypowiedzi ... " 

Zamach Berewwskiego powracał rutaj znów jako kamień pro

bierczy polskiej moralnośc i polirycznej . Oczywiście niezupe łnie rak 

się neczy miały, jak w pnytoczonych wywodach Conrada. Byli wśród 

nas Wallenrodowie , byli mścic ie l e, byli kanJydaci na ryranobójców. 

Romantyzm w potężnym swym odłamie nadal spiskowi antydespo

rycznemu wymiar jednego z najistomiejszych fenomenów kultury 



dziewięmastowiecznej - bez literackiej aureoli romanrycznej spis

kowiec nie znalazłby się nigdy na tych W)'fynach erycznej wielkości, 

z których mógł osądzać rzeczywistość w słowach pełnych godności 

i szlachetności. Jego „zbrodniczość" stała się wąrpliwa. Czyn 

Berezowskiego, jak już o rym była mowa, zróżnicowal raz jeszcze 

opinię wewnętrzną emigracji i w kraju . Było to w końcu rylko po

wielenie ostrych i tak dawno już zakreślonych dystynkcji między 

Hotelem Lambert a Towarzystwem Demokratycznym Polskim. 

Również Berezowski na pytanie o wspólników odpowiada! tak, jak 

wielu przed nim: Jestem am z ojczyzną moją" . W przekazach o 

charakterze dokumentów, jak i legend, na pytanie o wspólników 

spisku padała ze strony oskarżonych bardzo często odpowiedź : „Cały 

naród", „Cały kraj". Sanmtność miała być zatem problematyczna. 

Ale Conrad chciał sądzić inaczej . Pragnął bowiem odciąć pol

skość od pokrewieństw autokracji i rewolucji, których obecność 

pięmowal w carskiej Rosji - podobnie jak Krasiński, podobnie 

jak Norwid. Ten ostami domagając się na emigracji „polskiej 

władzy prawowitej", której „uszan wania mu zą nabyć• odna

wiające się pokolenia, dawał do zrozumienia, że nie obdarza zau

faniem „samodzierżców spisków". W imię chrześcijań rwa N rwid 

prowadzi I dialog z pokoleniem zemsty, pokoleniem Świętokrzyźców, 
których mał i na zawsze zapamięta! z czasów warszawskiej mlodości. 

Pokolenie to, jego zdaniem, nawet "bosko ci praw cz łowieczych 

i wolności" nie chciało rrahować pozytywnie (.jako uolbrzymie

nia i uskrzydlenia przyjaciół ludzkości"), lecz negatywnie ( „jako 

annibaliczny wybieg i jak dżumę dla nieprzyjaciela ludzkości") . [ ... ] 

Porażony tragizmem wspólnego losu narodowego, który tak 

dotkliwie dala mu odczuć klęska Powstania Styczniowego, Conrad 

nie chciał podzielać jednak ekstremizmów romantycznego 

pacrioryzmu. Jego świadomość, jak i nieświadomość, wzdragala się 

przed możliwością utraty człowieczeństwa i honoru przez złożenie z 

nich ofiary na ołtarzu choć.by najbardziej wznioslej Idei. Stąd jego 

związek z romanryzmem polskim można określić jako podjęcie legaru 

antydespotyczny h oraz indywidualistycznych przekonań roman

tyków - przy jednoczesnym odrzuceniu wszystkich ostateczności i 

gwaltownośc! romantycznej .religii ojczyzny". 



Aniela Zagórska Kjl~a wspomnień 
o Conradzie 
w: Wspomnienia i studia o Conradzie, 
wybór i oprac. Barbara Kocówna, Warszawa l 963 - fragmenty. 

Rok 1914, trzeci czy czwarty sierpnia, Zakopane; cudowny 

ranek. Wracam do domu i słyszę w salonie obce głosy -

moja matka rozmawia z jakimiś gośćmi . Wchodzę; z fotela 

podnosi się siwawy, starszy pan o surowej twarzy i wyt

wornej powierzchowności. Conrad! Uśmiechną[ się; twarz 

jego przeistoczyła się nie do poznania. Doznałam od razu 

wrażenia, że znam go od !ar. Nigdy nie zdarzyło mi się 

spotkać twarzy, którą by uśmiech tak zmieniał. Z surowej i 

jakby skupionej robiła się dosłownie promienna, rozjaśniała 

się dziwnie bezpośrednią, niemal dziecinną serdecznością . 

Uśmiech Conrada zdradzał całą jego życzliwość dla ludzi. 

Wielka dobroć i prostota w połączeniu z potężną indywidu

alnością (czuło się ją zawsze w Conradzie) - to chyba główny 

powód uroku, jaki wywicorał na otoczenie. Poza tym mia[ 

odrębny jakiś wdzięk, którego niepodobna już określić. Przez 

te dwa miesiące pobytu Conradów przewinęło się przez nasz 

dom kilkadziesiąt osób; wszyscy za Conradem przepadali, 

wszyscy ubiegali się o jego towarzystwo - młodzi, starzy, 

dzieci. Płynęło to doprawdy tylko z jego osobistego uroku, 

sława Conrada wcale w grę nie wchodzila, bo jego książki 

były wówczas znane w Polsce nielicznej garstce osób. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że podczas owego pobytu Conrad 

był w wyjątkowo równym i pogodnym usposobieniu. Mówiła 

w nieraz jego żona, dodając, że nie może się temu nadziwić . W domu bywał podobno nierówny i kapryśny; goście , 

przyjeżdżający, aby go poznać, nie wiedzieli nigdy, na jaki humor natrafią. Tymczasem u nas rozmawiał z wszystkimi ze swo

bodą i ożywieniem. 

Raz jednak zdarzyło się inaczej. Pragnęłam zapoznać Conrada z Janem Rembowskim, który był już wówczas chory i coraz 

bardziej stronił od ludzi. Udało mi się go jednak namówić, aby wybrał się do nas; zachwycał się Lordem Jimem i Conrad bardzo 

go zaciekawiał. Byłam pewna, że ci dwaj ludzie będą się sobie podobali. Rembowski przyszedł do nas na wieczór. Z chwilą jego 

wejścia Conrad zamilkł natychmiast, a że Rembowski był na ogół małomówny, rozmowa się nie kleiła . Przeszliśmy wreszcie 

do jadalni. Wbrew moim usiłowaniom atmosfera stawała się coraz przykrzejsza. Rembowski nie odzywał się prawie wcale -

a Conrada jakby kto odmienił. Wieczorem bywał zwykle najbardziej ożywiony i rozmowny, a tymczasem właśnie tego dnia 

milczał i siedział z ponurą miną. Nie mogłam się połapać, o co mu chodzi. Było mi przykro za Rembowskiego i miałam żal do 

Conrada, który wiedział, że Rembowski przyszedł specjalnie, aby go pozncić. Poruszałam wszelkie możliwe tematy, zwracałam 

się do jednego, to do drugiego, starając się ich wciągnąć w rozmowę - na próżno. Conrad nie zwrócił się dL) Rembowskiego 

ani razu. 

Wreszcie Rembowski wstał i zaczął się żegnać. Odprowadzałam go do sieni, myśląc ciqgle, jak by mu zachowanie Conrada 

wytłumaczyć, gdy wtem Rembowski rzekł: 

- Dzit:kuję pani, że mnie pani zaprosiła. Jestem oczarowany Conradem. 

Odetchnęłam z ulgą. 

- Tak się cieszę, że się panu podobał. Ale zwykle bywa rozmowniejszy i nie wiem co mu się dziś stało . 

- To nic- przerwał Rembowski.- Niezmiernie jest sympatyczny. 

udwie wróciłam do salonu, Conrad wykrzyknąl: 

- Moja droga, cóż to za czarujący człowiek, ten Rembowski 1 Jestem zupełnie pod jego wrażeniem . 

. Jak to, podobał ci się?- zawołałam.- Więc dlaczego ani słowa do niego nie przemówiłeś? Jakże rak można! 

- Tak jakoś ... Nie byłem w usposobieniu . 

Kilka u· pumnimi o mirudzic 



Dopiero później zrozumiałam ro milczenie Conrada. Spostrzegłam, że jeżeli mu na kimś specjalnie zależało, jeżeli pragnął 

pozyskać sympatię kogoś, kto mu się szczególnie podobał - tracił zwykłą naturalność i prostotę; albo mówił więcej niż zwykle 

i trochę gorączkowo (jak podczas spotkania z Żeromskim), albo też milczał zasępiony. Zdaje mi się, że wiem, co czuł wtedy. 

Onieśmielała go i mroziła niepewność: „Co ten człowiek o mnie myśli? Czy i on ma mnie za dezertera?" 

Conrad zachował na zawsze gorzką i bolesną pamięć o liście, który swego czasu napisała do niego Orzeszkowa. List ten musiał 

być zredagowany dość szorstko i nieoględnie; a może tylko dlatego słowa Orzeszkowej tak Conrada obeszły, że chodziło tu 

o jego najtajniejsze, najdotkliwsze przeżycia i myśli. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że „podwójny" patriotyzm Conrada, że 

jego rozdwojenie pomiędzy Anglię i Polskę - z oczywistą przewagą Anglii - było dla Conrada nieustanną szarpiącą rozterką. 

Opieram ro przekonanie nie tylko na obserwacji, ale i na jego słowach. Raz jeden jedyny poruszył ten temat wśród niezli

czonych rozmów, jakie wówczas prowadziliśmy. Było ro tylko napomknienie. Widziałam, ile go kosztowało. 

Podaję tu wyjątek ze Wspomnień Conrada z rozdziału, gdzie jest mowa o jego stryju, Mikołaju Bobrowskim, napoleońskim 

żołnierzu, który podczas odwrotu z Moskwy zabłąkał się z dwoma kolegami w litewskich lasach. Dotarł wreszcie do wsi zajętej 

przez Rosjan i tam udało im się schwytać psa, którego zabili i zjedli, ratując s ię od głodowej śmierci. Conrad nawiązuje do tej 

historii (słuchał jej zawsze w dzieciństwie ze zgrozą i wstrętem): 

„ Pro patria! 

Jeśli spojrzymy na ro w powyższym świetle, posilek ów wyda s ię nam smaczny i przyzwoity. Ale gdy ujrzę w tym samym świetle 

moje własne pożywienie - de la voche enragee - wydaje mi się, ie ro była niedorzeczna i cudaczna fomB dogadzania sobie 

samemu: dlaczegóż ja - syn kraju, który ludzie podobni do nich orali pługami i zraszali swą krwią - puściłem się na szerokie 

morza w pogoni za fantastycznymi potrawami z solonego mięsa i twardych sucharów? Przy najżyczliwszym rozpatrywaniu tej 

kwestii wydaje mi się nierozwiązalną. Niestety! Jestem przekonany, że istnieją ludzie o niezłomnej prawości, którzy gotowi 

są wyszeptać z pogardą słowo: dezercja. W taki ro sposób smak niewinnych przygód może się stać gorzkim dla podniebienia. 

Oceniając ludzkie postępki, należałoby uwzględnić to, co jest niewytłumaczalne na rej ziemi, gdzie żadne wyjaśnienie nie 

bywa ostatecznym. Nigdy nie powinno się rzucać na wiatr oskarżenia o niewierność. Pozory tego kruchego życia są zwodne, 

Kilka wspomnień o Conradzie 

jak wszystko, co podpada pod sąd naszych niedoskonałych zmysłów. Wewnętrzny głos może pozostać lojalny w swych tajnych 

pnJs:cptach. Wierność dla pewnej tradycji może przetrwać wśród wydarzeń życia zupełnie od pnia oden.vanego, a zarazem 

trzymać się uczciwie drogi wykreślonej przez niewytłumaczalny popęd. 

Za długo by mi przyszło wyjaśniać śc isły związek przeciwieństw w ludzkiej naturze, związek, który nawet miłości nadaje 

niekiedy rozpaczliwy pozór zdrady. A może i nie ma tu żadnego wyjaśnienia . Wyrozumiałość - jak kroś powiedział, jest najin

teligentniejszą z cnót. Pozwalam sobie uważać tę cnotę za jedną z najbardziej rzadkich, jeżeli nie najrzadszą ze wszystkich". 

(Same Reminiscences, s. 75-76).( „.] 

Z jaką dwornością - pełną szczególnego wdzięku - Conrad odnosił si<; do bihiet, ro rrzeha bytu widzieć, opisać tego nie 

można. Cenił kobiety bardzo wysoko ; zauważałam to zresztą u ludzi prawdziwie silnych. Pamit,:tam, jak kiedyś pewien młody 

człowiek zaczął mówić lekceważąco o odwadze kobiet. Conrad przerwał mu. 

- Kolonizacja Ameryki dowiodła, że kobiery maj ą odwagę co najmniej r(:nvrn1 męskiej- rzeki sucho. 

Srosunek Conrada do żony cechowała specjalna troskliwość i przywiązanie. Byli bardzo szczęśliwym małżeństwem. Pani 

Conrad umiała przeciwstawi ć jego porywczośc i - a niekiedy kapry m - niczym niezamącony spokój i wielki takt. Conrad 

doceniał ro w całej pełn i. Kiedyś rozmawialiśmy późno w noc; opowi ada ł o żonie. 

- Powiedz Konradzie -zapytałam wre ·zcie - co by' ty z robił, gdybyś nie pomni Jessie? (Imię Pani Conrad). 

- Moja droga , zostawże i mnie rrnchę zas ługi - rzekł z żartobliwą urazą. - Przecież ja putrafilern odczuć, że ro jest 

wła ' nic Jessie! 

Kilka u· Jimnnil'li o 'cmn.1Jzie 



Joseph Conrad urodził się, jako syn Apollona Korzenio
wskiego i Ewy z domu Bobrowskiej, w Berdyczowie (dziś 
Berdychiv, Ukraina) 3 grudnia 1857 roku. Na chrzcie 
nadano mu imiona Józef Teodor (po dziadkach) Konrad 
(po bohaterze mickiewiczowskich „Dziadów"); używał tylko 
ostatniego imienia. Oboje rodzice pochodzili z ziemiańskich 
rodzin okolicznej szlachty; oboje byli gorliwymi katolikami. 
Do czasu ostatecznego rozbioru Polski między Rosję, Austrię i 
Prusy w roku 1795, środkowa i zachodnia Ukraina stanowiła 
część wielonarodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Większość 
szlachty stanowili etniczni Polacy; większość mieszkańców 
miasteczek i nielicznych miast - Żydzi; większość wieśniaków 
Rusini (wg późniejszej terminologii Ukraińcy). Przodkowie 
Konrada po mieczu i kądzieli osiedlili się na tamtych zie
miach pod koniec XVII w. Dziad Konrada po mieczu, Teodor 
Korzeniowski, kapitan Wojsk Polskich w Powstaniu Listo
padowym, utracił resztę odziedziczonego majątku w histo
rycznych zawieruchach. Miał córkę Emilię, o której wiemy 
tylko, że była aresztowana w roku 1863, a w następnym 
zesłana w głąb Rosji, i trzech synów. Robert zginął w Powsta
niu Styczniowym, Hilary zmarł na zesłaniu na Syberii w roku 
1878. Trzeci, Apollo, urodzony w roku 1820, miał talent 

do języków i słowa. Studiował na Uniwersytecie Petersburs
kim, a następnie po odmowie wydania mu paszportu zagra
nicznego, utrzymywał się z niechętnego administrowania 
cudzymi majątkami, pisania satyrycznych i patriotycznych 
w wymowie komedii, które były surowo okrawane przez 
carską cenzurę (zdeklarowany „demokrata", atakował w 
nich egoizm i materializm polskich warstw posiadających), 
oraz przekładów z angielskiego (Dickens, Shakespeare), 
francuskiego (Victor Hugo i Alfred de Vigny) i niemiec
kiego (Heine). Pisał również krążące w rękopiśmiennych 
odpisach wiersze patriotyczne i religijne, w których m.in. 
wyrażał życzliwość dla uciskanego chłopstwa ukraińskiego i 
wzywał Polaków do wytrwania w wierności w sprawie odbu
dowy niepodległej Polski. 
W kwietniu 1861 Apollo przeniósł się z Żytomierza do 
Warszawy, oficjalnie aby zacząć wydawać kulturalny „Dwu
tygodnik", a naprawdę - by organizować konspiracyjne 
działania niepodległościowe. Ewa z synem przybyła do 
Warszawy jesienią 1861. W październiku 1861 utworzono z 
inicjatywy Korzeniowskiego tajny „Komitet Ruchu", który 
stał się zalążkiem podziemnego Rządu Narodowego w roku 
1863. W parę dni później Apollo został aresztowany i 
osadzony w warszawskiej Cytadeli. Ewa została również 

oskarżona o działalność wywrotową, ale nie była aresz
towana. Konradek wraz z babką Bobrowską nosił żywność 
dla uwięzionego i chorującego ojca. Napisał później: ,;w 
dziedzińcu tejże cytadeli - charakterystycznie (dla) narodu 
naszego - zaczynają się moje dziecięce wspomnienia". Pro
wadzone przez specjalny trybunał wojskowy śledztwo trwało 

do kwietnia 1862. Wyrok, wydany w istocie przez namiest
nika Królestwa Polskiego, rosyjskiego generała, poprzedził o 
dwa tygodnie formalne postępowanie sądu. Chociaż dowody 
przeciwko obojgu Ewie i Apollonowi były tylko poszlakowe, 
skazano ich na zsyłkę w głąb Rosji pod „surowy nadzór 
policji". Namiestnik dopisał ręcznie: „Uważać, by się nigdzie 
nie zatrzymywali". Zesłani zostali do znanej z niezdrowego kli
matu Wołogdy. Ponieważ obydwoje rodzice Konrada choro
wali, zezwolono im na początku 1863 roku przenieść się do 
Czernichowa, na północno-wschodniej Ukrainie. W kwiet
niu 1865 Ewa Korzeniowska zmarła ram na gruźlicę. Apollo, 
również ciężko chory, uzyskał w styczniu 1868 roku dzięki 
staraniom rodziny Bobrowskich, zwolnienie i wyjechał z 
synem do Lwowa, wówczas ważnego ośrodka kultury pol
skiej w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Następnie przenieśli 
się do Krakowa, gdzie Apollo zmarł w maju 1869 roku. Wuj 
Konrada, Tadeusz Bobrowski (którego młodszy brat Stefan 
był naczelnikiem cywilnym Warszawy w powstaniu 1863 
roku), stał się dobroczyńcą i oficjalnym opiekunem osiero
conego chłopca. Konrad był chorowity i nie uczęszczał regu
larnie do szkół. Pierwszych nauk udzielał mu ojciec (i fran
cuska guwernantka); później korepetytorzy przygotowywali 
go do egzaminów w Krakowie i Lwowie. Jesienią 1874 został 
""'Ysłany, przynajmniej częściowo ze względów zdrowotnych, 
do południowej Francji, aby rozpocząć pracę jako marynarz. 



2. Konrad Kor:cniowski >taje sil,! Jo,cphcm Conradem 

Wydaje się, że Korzeniowski nie miał początkowo zamiaru 
opuszczenia na stałe ziem polskich. Jeszcze w roku 1883 
zapewniał Stefana Buszczyńskiego, bliskiego przyjaciela 
ojca, że nie zapomniał o jego zaleceniu: „Pamiętaj, gdziekol
wiek będziesz płynął, że przypłyniesz do Polski!". Jednakże 
jako poddany rosyjski i syn skazańców mógł być w Rosji 
zmuszony do wieloletniej służby wojskowej, zaś jego drogo 
opłacane starania o zwolnienie z poddaństwa rosyjskiego 
poskutkowały dopiero w roku 1889. Był już wówczas (od 
1878) marynarzem brytyjskim i od trzech lat posiadaczem 
zarówno dyplomu kapitańskiego, jak i brytyjskiego pasz
portu. Nigdy oficjalnie nie zmienił nazwiska, a pseudonim 
„Joseph Conrad" przyjął dopiero w roku 1895, kiedy ogłosił 
swoją pierwszą powieść, Szaleństwo Almayera, dedykowaną 
pamięci T[adeusza] B [obrowskiego]. Z wujem utrzymywał 
stałą korespondencję; listy Conrada zostały zniszczone 
podczas rewolucji bolszewickiej, ale listy Bobrowskiego 
zachowały się i stanowią najważniejsze źródło wiadomości 
o wczesnych latach Conrada. Strony rodzinne odwiedzil 
dwukrotnie, w 1889 i 1893. W 1894 wuj umarł i urwała się 
najsilniejsza więź osobista, łącząca Conrada z Polską. Przez 
pierwsze dwadzieścia lat pracy pisarskiej Conrad borykał 
się z długami: jego honoraria nie nadążały za jego wydat
kami, choć dla oszczędności mieszkał na wsi w południowej 
Anglii. Dopiero w lecie 1914 mógł wraz z żoną i dwoma 
synami udać się na dłuższe wakacje do Polski. W Krakowie 
zastał ich wybuch I wojny światowej; spędzili w tym mieście 

a potem w górach, w Zakopanem, dwa miesiące . Conrad 
spotkał w rym czasie kilkunastu pisarzy, artystów i intelektu
alistów polskich. 
Wspomnienia przyjaciół i krewnych świadczą o trwałym 
uczuciowym zaangażowaniu Conrada w sprawy bytu 
narodowego Polaków i tradycji kultury polskiej (np. w swoim 
wynajmowanym pod Canterbury domu urządzał koncerty 
muzyki Chopina). Na jego pogrzebie· zmarł w Bishopsboume 
pod Canterbury 3 VIII 1924 - jedynym przedstawicielem kół 
oficjalnych był reprezentant premiera Rzeczypospolitej Pol
skiej. 

3. Pl1bkic :aplcc:c kuhunl\\ c Conrada 

Wiemy z listów Apollona Korzeniowskiego, a także innych 
źródeł, że młody Conrad był zapalonym czytelnikiem. Został z 
pewnością dobrze obznajomiony z najważniejszymi utworami 
literatury polskiej, poczynając od utworów wielkiego XVI
wiecznego poety Jana Kochanowskiego (którego wspomina 
w listach). Trzon jego lektur w ojczystym języku stanowiły 
zapewne poezje, dramaty i powieści pisarzy romantycznych 
(których epigonem był jego ojciec). „Polskość [„ .] wziąłem 
do dzieł swoich przez Mickiewicza i Słowackiego", powiedział 
w roku 1914, wymieniając nazwiska dwu najznakomitszych 
twórców i autorytetów moralnych i politycznych polskiego 
romantyzmu. Literatura ta była przesiąknięta ideałami 

odpowiedzialności moralnej i narodowej. Jej częstymi i 
typowymi tematami były wierność i zdrada, honor i hańba, 

obowiązek i ucieczka. Problemy moralne jednostki były 
zazwyczaj ukazywane w kategoriach zobowiązań wobec 
wspólnoty; a zasady moralne, wytworzone pod przemożnym 
wpływem obowiązującego w warstwie szlacheckiej etosu ry
cerskiego, oparte były na założeniu, że każda jednostka, 
nawet wyjątkowa, jest zawsze członkiem wspólnoty. Poeta był 
typowym przykładem osobnika wyjątkowego, obciążonego 
specjalnyn1i obowiązkami względem narodu. Przejście „od 
alienacji do zaangażowania" rozpoznane jako częsty temat 
twórczości Conrada było stałym motywem polskiej literatury 
romantycznej Uak np. w Panu Tadeu.szu i Dziadach Mic· 
kiewicza). Do popularnych gatunków literackich należała 
gawęda: opowieść osobowego narratora, który bywał zarazem 
jednym z bohaterów własnego utworu; łatwo zauważyć, że 
taka forma pojawia się często w opowiadaniach i powieściach 
Conrada. Poza ogólną obecnością istotnych składników pol
skiej tradycji kulturowej badacze rozpoznali w dziełach Con
rada wiele motywów tematycznych, artystycznych, a nawet 
słownych przejętych z poszczególnych utworów literatury 
polskiej. Takie język polski odcisnął swoje piętno na prozie 
Conrada. Nie rylko w postaci znajdowanych tu i ówdzie 
polonizmów (słów użytych w znaczeniu polskim raczej niż 
angielskim) oraz błędów w użyciu czasów. Wpływowi języka 
polskiego można łatwo przypisać częstą luźność składni 
Conrada, oraz retoryczny, potoczysty rytm jego frazy. 

-1. Po!,ka tcmatyk;1 \\' utworach Conrada 

W najobszerniejszej i najważniejszej wypowiedzi politycznej 
Conrada, szkicu Autokracja i wojna (1905) Polska jest 
wymieniona jako ofiara zaborczego imperializmu niemiec
kiego i rosyjskiego, która łączy te pańsrwa wspólną winą. Tom 
Ze wspamnieii (1912) zawiera obszerne i wzruszające frag
menty, w których autor opowiada o przeżyciach dzieciństwa 
i członkach najbliższej rodziny. Opowiadanie Ksiqżę Roman 
(1910, włączone do pośmiermego tomu Opowieści zaslyszane) 
przedstawia dzieje księcia Romana S[anguszki], który 
„z przekonania" dołączy! do wojsk powstania listopadowego 
przeciw Rosji w roku 1830 i wzięty do niewoli skazany został 
na ciężkie roboty w kopalniach syberyjskich. Czytamy tam 
o Polsce jako o „Tym kraju, który żąda, by kochać go bardziej, 
niż jakikolwiek kraj był kochany, żałobną miłością, jaką darzy 
się niezapomnianych zmarłych, i uczuciem płomiennym, 
niewygaszałnym, beznadziejnym, jakie tylko żywy, 

oddychający i ciepły ideał może w naszych piersiach wzniecić 
• na dumę naszą, na umęczenie, na triumf nasz i zagładę". W 
roku 1914, pod wpływem odnowionych kontaktów z roda
kami, Conrad ułożył memorandum, zawierające jego plany 
działań na rzecz Polski i Wielkiej Brytanii. Szkic Jeszcze raz 
w Polsce (zamieszczony później w tomie O życiu i literaturze) 
opisuje wyprawę Conrada z rodziną do Polski w r. 1914 i 
jest wyrazem rozczarowania władzami brytyjskimi uznają
cymi sprawę polską jako wewnętrzny problem Rosji. Dwa 
lata później (1916) w specjalnej Nocie w sprawie polskiej 
(także ogłoszonej w O życiu i literaturze) złożonej w bry-



tyjskim ministerstwie spraw zagranicznych, Conrad zapro
ponował odbudowę państwa polskiego pod protektoratem 
Wielkiej Brytanii i Francji. („Całkiem niemożliwe. Rosja 
nigdy nie podzieli się wpływami w Polsce z mocarstwami 
zachodnimi" - brzmiał komentarz ministra lorda Greya). 
Odrodzenie niepodległej Polski (po 123 latach rozbiorów) 
Conrad powitał z radością, ulgą, ale także zawstydzeniem 
z powodu własnej niewiary w jego możliwość . Ogłosił szkic 
Zbrodnia rozbiorów (1919, także włączony do tomu O życiu i 
literaturze), który jest emocjonalnym apelem o zrozumienie 
i poparcie dla odbudowywanego państwa i przypomnieniem 
cierpień narodu polskiego. W roku 1920, kiedy wojska pol
skie walczyły o ocalenie kraju przed inwazją wojsk sowie
ckich, wysłał kablogram, popierający Polską Pożyczkę Rzą
dową: „Dla Polaków poczucie obowiązku i niezniszczalna 
świadomość narodowa, zachowana w sercach, broniona 
rękami bezpośrednich przodków w otwartych bojach z 
potęgą trzech mocarstw i w nieugiętym ponad stuletnim 
oporze przeciw miażdżącemu uciskowi- stanowią dostate
czną pobudkę do współpracy przy odbudowie niezależnej 
godności i użyteczności odrodzonej Rzeczypospolitej". 

5. Recepcja Conrada w Poł,ce 

Niektórzy intelektualiści polscy oskarżali Conrada o nie
wierność wobec własnej ojczyzny, przejawioną w fakcie 
pisania po angielsku. Najważniejszym wyrazem takiego pog
lądu był arrykuł Emigracja talentów, ogłoszony w roku 1899 

przez wybitną, szanowaną powieściopisarkę Elizę Orzesz
kową. Conrad bardzo się tym zarzutem przejął i dwa lata 
później, pisząc do krakowskiego bibliotekarza Józefa Korze
niowskiego (nie spokrewnionego z nim) oświadczy[: „[ ... ]ani 
narodowości, ani nazwiska naszego wspólnego nie zaparłem 
się [.„] Jest jasno wiadomym, że Polakiem jestem i że 

Józef Konrad są dwa chrzestne imiona, z których drugie 
używam jako nazwisko, by mi mojego cudzoziemskie usta nie 
wykrzywiały - czego znieść nie mogę. Nie zdaje mi się, bym 
krajowi był niewierny dlatego, że Anglikom dowiodłem, że 
szlachcic z Ukrainy może być tak dobrym marynarzem jak 
i oni i mieć coś do powiedzenia im w ich własnym języku. 
Uznanie, takie, jakie sobie zdobyłem, właśnie z tego punktu 
widzenia oceniam i cichym hołdem składam,. gdzie należy''. 
Zaczynał już w tym czasie być znany w Polsce. Pierwsze 
tłumaczenie jego utworów (powieść Wyrzutek) ukazalo 
się w warszawskim czasopiśmie w roku 1897, a po nim 
nastąpiły inne przekłady. W roku 1914 udzielił pierwszego 
w życiu wywiadu - polskiemu dziennikarzowi Marianowi 
Dąbrowskiemu (nb. mężowi Marii Dąbrowskiej, później 

jednej z najwybitniejszych pisarek polskich XX wieku i 
autorki tomu szkiców o Conradzie) . Wyznał wówczas, ie 
„Pana Tadeusza ojciec czytał mi głośno i mnie czytać kazal 
głośno. Nie raz, nie dwa. Wolałem Konrada Wallenroda, 
Grażynę. Później wolałem Słowackiego.[ ... ] Il est l'ame de 
toute la Pologne, lui. Uest duszą calej Polski doprawdy.]" 
Po roku 1920 kontakty Conrada z pisarzami i czytelnikami 
polskimi stały się bliższe. Korespondował z kilkoma literata
mi i swoimi tłumaczami, a w roku 1921 sam przełoży[ na 

angielski komedię Brunona Winawera Księga Hioba. Stefan 
Żeromski, najznakomitszy ówczesny pisarz polski, autorytet 
moralny polskiej inteligencji napisał entuzjastyczny wstęp 
do zbiorowego wydania pism Conrada, określając go jako 
„Autora - Rodaka". Conrad zareagował na to listem, w 
którym napisał: „wyznaję , że nie mam wyrazów by opisać 
Panu moje głębokie wzruszenie przed tym zaszczytnym 
świadectwem od Ojczyzny przemawiającej głosem Kocha
nego Pana - największego Mistrza Jej literatury!" 
W łatach dwudziestych i trzydziestych Conrad wywierał 
znaczny wpływ na literaturę polską, był pisarzem czytanym 
i dyskutowanym zarówno przez kręgi intelektualne jak i 
szeroką publiczność, wśród której szczególną popularność 
zdobyły jego książki o tematyce morskiej. Szczyt swojego 
znaczenia osiągnął w najczarniejszym okresie nowoczesnej 
historii Polski, podczas II wojny światowej, w kraju ponownie 
napadniętym przez niemieckich i sowieckich sąsiadów. 
Szczególnie Conrad jako autor Lorda Jima stal się wówczas 
jednym z głównym autorytetów moralnych dla młodych 
członków polskiego podziemia, żołnierzy Armii Krajowej i 
walki cywilnej. Pierwsze pełne wydanie dzid Conrada (27 
tomów) ukazało się w Polsce w latach 1972-74; dodatkowy 
tom, mieszczący pisma skonfiskowane przez komunistyczną 
cenzurę, został wydany w Londynie nakładem emigracyj

nego wydawnictwa Polonia. 

6. Pamiątki po Conrad:ie w Pobcc i na Ukrainie 

Szpitalik, w którym Conrad urodził się w Berdyczowie, nie 
istnieje. W najbliższej przyszłości planuje się symboliczne 
otwarcie małego muzeum Josepha Conrada w jednym z 
budynków wspaniałego klasztoru Karmelitów; ksiądz z tegoż 
klasztoru udzielił Conradowi chrztu. Tablica pamiątkowa 
została umieszczona na domu przy ulicy Nowy Świat w 
centrum Warszawy, obok budynku, w którym Korzeniowscy 
wynajmowali mieszkanie w roku 1861. Zachowała się cela w 
X Pawilonie warszawskiej Cytadeli, gdzie był więziony Apollo 
Korzeniowski. Zachował się również budynek, w którym 
mieszkał Korzeniowski z ojcem w Krakowie przy uł. Posel
skiej oraz budynki, gdzie mieszkał jako uczeń we Lwowie i 
Krakowie (przy uł. Floriańskiej). Dwa tomy rękopisów ojca 
Conrada, z których większość pozostaje niedrukowana, są 
przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Kil
kanaście ważnych listów i dokumentów dotyczących samego 
Conrada znajduje się w krakowskiej Bibliotece PAN przy 
ul. Sławkowskiej. Biblioteka Narodowa w Warszawie posia
da listy Tadeusza Bobrowskiego do Conrada i pewną liczbę 
polskich listów pisarza. Poza Polską najważniejsze zbiory 
rękopisów i fotografii Conrada związanych z jego polskim 
zapleczem znajdują się w Beinecke Library, Yale University 
(New Haven, Connecticut), Perkins Library, Duke Univer
sity (Durham, N.C.) oraz w Bibliotece Polskiej w Londynie 

(POSK). 
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