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APOLLO NALĘCZ-KORZENIOWSKI (1820-1869) dramatopisarz, poeta i tiu· · 
mocz urodził się na Ukrainie we wsi Honoratka, w zubożałej rodzinie szla· 
checkiej. Dumnie obnosił się ze swym ubóstwem, nazywając się „szlacheckim 
proletariuszem„. 
Po odbyciu studiów no uniwersytecie petersburskim i ożenku z Eweliną Bo· 
browską gospodarzy/ w majątku Nieruszek na Ukrainie. Swoją obecność w dzie· 
jach narodu chciał zaznaczyć nie tylko piórem, ale przede wszystkim dzia 
łaniem i walką o sprawę Wyzwolenia Ojczyzny. Z początku pisał płomienne 
wiersze zagrzewające do powstania, w których równocześnie atakował współ· 
obywateli za oportunizm i bierność wobec wroga-zaborcy. Potem brał czynny 
udział w działalności konspiracyjnej poprzedzajqcej wybuch powstania 1863 r. 
Przybył do Warszawy w 1861 r. na wieść o manifestacjach patriotycznych i od 
razu włączył się w główny nurt tajnych przygotowań po stn;>nie tzw. 11 czer· 
wonych", Z jego to inicjatywy i pod jego przewodnictwem powołany został 
w Warszawie Komitet Miejski przekształcony następnie w Centralny Komitet 
Narodowy, którego zadaniem było przygotowanie powstania. O zaangażowa
niu Korzeniowskiego w sprawę konspiracji przedpowstaniowej świadczy nie
zbicie fa~t interwencji władz zaborczych, które po aresztowaniu go w 1862 r. , 
wyrokiem sądu wojennego skazują go na zsyłkę w głąb Rosji. Po 6 latach 
Korzeniowski na skutek postępującej choroby uzyskuje zwolnienie - wraca do 
Warszawy, następnie osiedla się we twowie, z którego po roku przenosi się 
do Krakowa. Tam umiera w 1869 r. mając 49 lat. 
Poza wierszami zebranymi w tomik STROFY ODERWANE wyda
nymi wraz z KOMEDIĄ w 1856 r. w Wilnie, w dorobku literackim 
Korzeniowskiego znajdujemy: dramaty, z których dziś liczą się właś
ciwie tylko dwa ostatnie - BATOŻEK (1861), AKT PIERWSZY (1869) 
wspomnianą już KOMEDIĘ (o intrydze zaczerpniętej z „Mądremu . 
biada" Gribojedowa) i DLA MIŁEGO GROSZA (1859), oraz tłu
maczenia głównie z francuskiego (Alfred de Vigny, Wiktor Hugo) 
a także z angielskiego (Dickens, Szekspir). 
Komedia o ironicznym tytule DLA MIŁEGO GROSZA została napi
sana na konkurs dramatyczny ogłoszony przez Kurier Warszawski 
dla uczczenia 25-letniej działalności scenicznej słynnego aktora 
Alojzego Żółkowskiego. W jury konkursu zasiadał między innymi 
Kraszew'ski. Utwór Korzeniowskiego otrzymał 11-gą nagrodę, 1-szą 
przyznano komedii Józefa Korzeniowskiego (niespokrewniony 
z Apollem) - MAJĄTEK ALBO IMIĘ, przy czym werdykt sędziowski 
nie był jednomyślny. W tym samym (1860) roku DLA MIŁEGO 
GROSZA miało swoją prapremierę w teatrze polskim w Kijowie, 
następnie komedia grana była w Żytomierzu i Wilnie. W 1861 r. 
wystawił ją teatr w Lublinie, a w 1866. zagrana została we Lwo
wie i tu gubi się ślad dalszych jej inscenizacji. Wydaje się, że 
była to ostatnia, przed prawie stuletnią przerwą prezentacja sztuki. 
Uległa ona zapomnieniu podzielając los twórcy, który znany był 
odtąd jedynie jako ojciec swego wielkiego syna - Josepha Con
rada. Dopiero w 1954 r. teatr wrocławski występuje z prapremierą 
innej sztuki Korzeniowskiego - KOMEDIA, która w czasach Ko
rzeniowskiego nigdy nie była wystawiona, zapewne ze względu na 
przenikliwą krytykę szlachty, co nie było wówczas · popularnym te
matem. DLA MIŁEGO GROSZA; sztuka, której ponowne odkrycie 
w 1963 r. jest zasługą warszawskiego Teatru Powszechnego obraca 
się w kręgu tych samych spraw, ale przedstawia je z większą 
goryczą i ironią. Oryginalnym pomysłem Korzeniowskiego, bu
dzącym zresztą wśród współczesnych najwięcej sprzeciwów było 
postawienie w centrum dramatycznego konfliktu młodej, pięknej 
kobiety, która uosabia tu wszelkie szlacheckie przywary: zamiast 
wzniosłości i uczciwości odsłania się interesowność i spryt, za
miast gorącego serca i dumy - zimne wyrachowanie i chęć dobre
go sprzedania się. Obdarzając Annę całym kompletem nieprzy
jemnych cech Korzeniowski przeprowadza brutalny zabieg odbrą
zowienia „polskiej kobiety", co zresztą postaci wychodzi tylko na 
dobre. Jest bowiem postać Anny w porównaniu z pozytywnym 
i szlachetnym Józefem, czy choćby jednowymiarowymi figurami 
drugiego planu, zbudowana z mistrzowskim realizmem. 
Dobrze się stało, że .powojenny teatr odkrył na nowo twórczość 
dramatyczną Apolla Korzeniowskiego. A niewątpliwie szczytowym 
osiągnięciem tego niewielkiego, ale znaczącego artystycznie i treś
ciowo dorobku jest właśnie komedia DLA MIŁEGO GROSZA. 
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Niepodobna nam dziś żądać miłości Abelarda i Heloizy, niegod
niśmy naśladować Petrarki lub Tassa, ale boleć trza nad tern, że 
gdy serce zabije pierwszą miłością, gdy, jak ślicznie powiedział 

św. Augustyn w swoich wyznaniach: „kocha się, bo kochać po
trzeba", już kierujem się rozumem i naprzód obliczamy czy ta, którą 
mamy na oku, odda nam swą rękę. O panowie, to miłość inte· 
resu nam się zdaje tylko, że kochamy, my z góry chcemy pewno
ści, że serce nasze znajdzie nagrodę „. w posagu kochanki! 
I dziwić się, że mimo młodości, tyle trupów między nami?! 

(„.) Kobiety znów z zasadami przejętymi od ojców wpatrują się 

w nasze sprawy, odgadują myśli, douczają się na naszych przy

kładach i zająwszy się młodzieńcem z . sercem i rozumem, oddają 
rękę człowiekowi bez ducha, bez mózgu, ale z fortuną na ich 

rozkazy. Komedia za komedią! 

(„.) Kobieta już straciła ten piękny a zasłużony urok, jaki miała 
nie za dni naszych. Dawniej przed dziewicą młodzież chlubiła się 

ze swoich czynów, przed kobietą przyklękała, prosząc o najwyższą 
nagrodę, o uścisk i błogosławieństwo. Dziś mało to już obchodzi 
kobiety, bo też niewielu co by się mogli pochwalić swemi czy
nami, co by godnemi byli czystego uścisku polskiej niewiasty. („.) 

fragmenty z anonimowego artykułu -
„Kto Winien?" - Tygodnik Ilustrowany Nr 33/ 1860 

Niewiasta polska w początkach naszego stulecia 

Kobieto nasza pojmowało zawsze miłość poważnie, niemal surowo; 
lekkomyślność pod tym względem, którą nom zaszczepili początko
wo Sasi o potem epoko Stanisławowska, było naleciałością, z du
chem naszym niezgodną i jako tako nie mogło przeniknąć do 
jego głębi i raz no zawsze zagościć„ Dane raz słowo, zaręczenie 
wiary swojej było więc dla kobiety rodzajem ślubowania, które
mu stać się wiarołomną było wstydem, dobre imię kobiety kala
jącym. Nie wstydzono się za to przyznać do miłości byle jej nie 
sponiewierać potem n iewiarą. Więc też miłość kobiety czysto, ser
deczna, niepokalana w dziewiczości swojej żadnym błotem ziem
skim i jedno no życie cole, stolo się ideałem społeczeństwo na
szego. O niej morzyli późniejsi poeci, bo kobieto wzór jej z sie
bie dojąca, umiało przez te włośnie cechy idealne uczynić się 

drogą nawet surowym i w twardej szkole zahartowanym mężom, 
wojakom, którzy wśród obozowego życia zacierali w sobie nie
jedno pojęcie świętości z domu wyniesione. 
Przyznać też trzeba, że dziewice polskie, urok ten umiały roznie
cać i podtrzymywać, nie tylko pięknością, powabem, wdziękami, 
ole niewinnością myśli i szlachetnością uczuć. One to, ten ideał 

najczystszej miłości przyoblekały w czarowne szoty i wlewały weń 
życie; One go ucieleśniały, dla odbierania czci i hołdów po kole n in 
męskiego. 

Fragment książki - Kazimierza 

Władysława Wójcick·iego - W-wa 1875 
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GROSZA 

Nie POfY,wol7m się niĘldY do pi.óra, bo mi nie do tego; ośmielam się jednak 
no te .slow k1!ka. aby 1e przeslac. do War~zawy. którą uwielbiam i słodko a niei 
ro~m~sl?m nie. raz. A mam. wazny powod bo tyczy się zdrowia społeczności, 
kt.~re1. 1 .sam 1e,stem czlor:rk1em. Przyjmijcie zacni Warszawianie, od prostego 
K11aw1anina, klary slucha1ąc trąb dnieprowych, chciałby choć ich echa ponad 
Wisłę przenieść . 

Grono komedię: DLA Mlf!G'? GROSZA, P. Apollona Korzeniowskiego uwień
c~oną przez ~os. (···) Cof się tam ostać mogło? Których nie wyparliśmy się 
mgdr, uczucia . czci zasluzonr::1 ~Io st~rych wojowników naszych, boleśnie sq 
zramone na widok. tok SP?.n1ew1ero'!eJ post~ci Pułkownika. Miłość, ohydnem 
oszu.stwe"! z<1rc;dza1qca swoi przedmiot, kłam1qca w oczy pozornq ofiarą z wi
dokow p1en1~z~~ch, potwornym, wynaturzonym, niepodobnym nawet oburza 
o?razem. Milos~ szloch.etno w duszy wyrobionej nieszczęściem, doświacze
?1em, f?rzywykle1 do ofiar, wybuchająca gradem obelżywych słów na słabą 
istotę, 1 !o z ostateczną rozwagq i zastanowieniem zimnym - ledwie nie każe 
rozpoczac o naturze ludzkiej. Takie to wrażenie sprawia to uwieńczone dzieło 
w duszy człowieka, co s t a r y m jeszcze żyje duchem ale o ileż smutniejsze 
bo t'?c~ąc~~ śmierc~ą w ty~h piers~a.ch, .w których duch n o w y wygodnie si~ 
zogn1ez~z1c P~!'ąn1e. I toz t'! c_yw1flz'!c1a naszego słownego wieku, p o g a ń 
s ką n_1e.now1Sc1ą, b'?rbarzynsk1m nozem szyderstwa rozdymać i krajać biedne 
t;Jrowdz1w1~ .społeczenstwo nas.ze, zamiast coby miłością i pokorą zdobywać 
' P_Okrzep1ac serca .ku poprawie, ku dobru i pięknu cnót obywatelskich . Upa
da1ą one wprawdzie pod nawałem mętów całego świata w biernocie stanu 
naszego; ale są jeszcze niedotknięte głębie - nie przegniły ścięgna całości 
orS?onizm_u narodowego i poezjo samodzielnym natchnieniem potrafi odeprzeć, 
zazegnac tę klęskę ole nie powtarzaniem cudzych piosenek, które słota mo
ro/na z różnych ciemnych zakątków napędza do nas. Nie autor przeto jest mi 
tu celem, ale sąd wasz, szanowni rodacy nie jednostka, a wyraz ogólniejszego 
ducha. Ten zatrważa i boli. 

Nie znam autora nie widziałem go nawet nigdy; nie wiem nic o sędziach 
iego. Nie do osób więc mówię, ole do sądu, woloiąc: 
WYBAWCIE NAS OD NAJGORSZEGO ZlA - ZIMNEJ IRONII I 

Tygodnik Ilustrowany Nr 8/ 1859 

OSOBY: 

Pan Karol 

Anna. 

Pan Henryk 

Józef Staropolski . 

Adam Muchowski 

Szlachcic. 

ICsiqię 

Hrabia 

Pan 

Damy śpiewające 
pieśni polskie 

Służący 

. { 

TADEUSZ SCHMIDT 

JANINA BOROfłSKA 

MAREK BARBASIEWICZ 

MACIEJ STASZEWSKI 

ZBIGNIEW NAWROCKI 

BOLESlAW NOWAK 

JOZEF ZBIROG 

DOBROSlAW MATER 

STANISlAW SZVMCZVK 

EL2:BIETA JASl~SIA 
IZABELLA PIEŃKOWSKA 
IWONA SlOCZVlilSKA 

JAN KASPRZYKOWSKI 

Pierwsze przedstawienie na 2ytomierskim 
Teatrze komedii Apolla Korzeniowskiego 

Przechodzimy ntJreszcie do najważniejszej postaci, do bohaterki komedyi, do 
panny Anny . A utor użył całej potęgi pióra swojego, aby najjaskrawszym świa
tłem otoczyć tego upadłego anioła, i dopiął zamierzonego celu. Piękna Anna 
wstręt i oburzenie najwyższe w każdym obudzić musi; widz zaś i czytelnik, 
nie zdając sobie sprawy z tego wrażenia, zarzuca autorowi sponiewieranie 
kobiety, wręcz powiadając, że takiej jak A nno, w żadnem społeczeństwie nie 
ma i być nie może, i że jedną tylko postać kobiecą wprowadzając do swojej 
sztuki, postać tak ohydną, pan Korzeniowski wszystkie z nią razem niewiasty 
wzgardą i hańbą okrył. Na nieszczęście zarzut to po części jest słuszny, ole 
tylko po części; bo najprzód nie wszy st k i e, ole tylko takie, co jak Anna 
wyrosly bez motki, pod wpływem ta k i e g o oj co, tak do b re g o to
warzystwa i jakiejś tam ciotki, kilkakroć wspomnionej. 

Z tern wszystkiem publiczność nasza gniewa się no autora za Annę, za ko
bietę. Może być że z czasem dokładniej rozpatrzywszy się w tym niepospo
litym, a więc niełatwym do jednorazowego przeniknienio utwo rze, lepiej go 
zrozumie, i choć w części przekonanie mo je podzieli: ole w tej chwili auto
rowi wraz ze mną wypada dla widzenia ogółu zrobić pewne ustępstwo, W'/
podo się zgodzić, że może doprawdy byłoby lepiej, gdyby o bok Anny stolo 
druga, zacniejsza postać kobieco; albo żeby ona, nie tak złq i przewrotną 
samo z siebie będąc, miało przy sobie na scenie postawioną, tę z o c n ą 
ciotkę doradczynię, co by ją wątpiącą i walczącą z instynktownym wstrętem do 
złego, ośmielało i popychało niejako ku zbrod ni; albo nareszcie, gdyby to 
Anna nie była 22-letnią panną, lecz raczej młodą wdową po starym m<:żu . 
Sądzę że utwór nic by no tern nie stracił, nic by mu nie ubyło z zac"lej 
dążności, o ogół czytelników i widzów pojął by go i przyjął jeszcze sympa
tyczniej. 

Z teatru publiczność wyszło rozdwojono w zdaniu, ale z bardzo silnem wra
żeniem, które się dotąd jeszcze nie zatar ło, a jakkolwiek każdemu za swój 
miły grosz wolno m i ł y g ros z sądzić, to wszakże niewątpliwie, że gdyby 
ten utwór nie miał w sobie żywotności wysokiej, pewno by tok wielkiego ruchu 
w opini i ogółu nie obudził. 

ADAM PlUG 

Tygodnik Ilustrowany Nr 28/ 1860 
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Zamówienia na bilety przyjmuje Biuro Organizacji Widowni, tel. 219-58. 
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