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ROMAN TABORSKI 

„DLA MIŁEGO GROSZA" 
APOLLA KORZENIOWSKIEGO 

We wrzesniu 1974 roku, w ramach uroczy
stych obchodów pięćdziesiątej rocznicy 
śmierci Josepha Conrada, została odsłonięta 
tablica pamiątkowa na domu przy Nowym 
Świecie 45 (a ściślej, z braku odpowiedniego 
miejsca, na ścianie domu sąsiedniego), w któ
rym przyszły znakomity pisarz oraz jego oj
ciec, Apollo Korzeniowski, mieszkali podczas 
swego krótkiego pobytu w Warszawie. Apollo 
Korzeniowski {1820-1869), jeden z ciekaw
szych przedstawicieli końcowego okresu na
szej literatury romantycznej, a zarazem nie
strudzony działacz niepodległościowy, w maju 
1861 roku przyjechał z rodzinnej Ukrainy do 
Warszawy w celu wzięcia bezpośredniego 
udziału w rozwijającym się tam wówczas ru
chu politycznym. Wkrótce wysunął się na jed
nego z czołowych organizatorów antycarskich 
manifestacji, a następnie utworzył tajny Ko
mitet Miejski - naczelną władzę radykalnej, 
„czerwonej" konspiracji. 
Z końcem lata przyjechała do Warszawy żona 
Korzeniowskiego, Ewelina, z czteroletnim sy
nem Konradkiem. Cała rodzina zamieszkała 
we wspomnianym powyżej domu przy Nowym 
Świecie. Utrwaloną w umyśle dziecka gorącą 
atmosferę tych dni odnajdujemy w napisanej 
po latach książce Josepha Conrada „Ze 
wspomnień". Jednak niedługo trwał wspólny 
pobyt Korzeniowskich w warszawskim miesz
kaniu. W nocy z 20 na 21 października Apol
la aresztowano i osadzono w słynnym dzie
siątym pawilonie Cytadeli. Po półrocznym po
bycie w więzieniu został on skazany wyrokiem 
sądu wojennego na zesłanie w głąb Rosji, 
dokąd też w maju 1862 roku wyjechał wraz 
z żoną i synkiem . 
Korzeniowscy przebywali na zesłaniu w Wo
łogdzie, a następnie w Czernichowie. Doc·e
rające z Polski w i eści o tragicznym przebiegu 
powstania styczniowego, a następnie długo
trwała choroba i śmierć ukochanej żony do
prowadziły do zupełnego załamania się 
Apolla. Ciężka depresja psychiczna szła 
w parze ze wzmagającą się gruźlicą i choro
bą serca. Wreszcie, po prawie sześcioletnim 
pobycie na zesłaniu beznadziejnie chory 
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pisarz uzyskał zezwolenie na opuszczenie 
granic carskiego imperium. Na początku 
1868 roku obydwaj Korzeniowscy, ojciec i syn, 
przyjechali do Lwowa, a następnie zamiesz
kali w Krakowie w nie istniejącym już dzisiaj 
domu przy ul. Poselskiej 6. Tam też, 23 maja 
1869 roku, nastąpiła śmierć niespełna pięć
dziesięcioletniego „poety-wygna ńca". 
Pogrzeb Apolla Korzeniowskiego przeobraził 
się w wielką patriotyczną manifestację miesz
kańców Krakowa. „W dniu wczorajszym -
czytamy w jednej z ówczesnych gazet - o go
dzinie 6 wieczorem niezmierne tłumy zaległy 
ulicę Grodzką i Poselską, ażeby oddać ostat
nią część za wcześnie zgasłemu poecie i za
służonemu synowi Polski. („.) Od dawna Kra
ków nie pamięta tak wspaniałego pogrzebu, 
nie świetnością zewnętrznej pompy, ale 
współudziałem i Izami współrodaków". 
Choroba, a następnie śmierć i pogrzeb Ko
rzeniowskiego głęboko utkwiły w pamięci 
dwunastoletniego wówczas osieroconego sy
na. W wiele lat później sławny już Joseph 
Conrad dwukrotnie powrócił w swej twórczo
ści do tych tak ciężkich dla niego chwil. Naj
pierw w napisanym w roku 1914, po powro
cie z podróży do Krakowa i Zakopanego, 
szkicu „Poland revisited", a następnie w ro
ku 1919, w przedmowie do nowego wydania 
książki „Ze wspomnień". Do pogrzebu Apolla 
Korzeniowskiego nawiązał również Jan Le
choń w pięknym wierszu „Na śmierć Con
rada". 
Apollo Korzeniowski przez długi czas by/ z;-;a
ny wyłącznie jako „ojciec Comodo", dopiero 
stosunkowo niedawno zwrócono uwagę na 
jego znaczenie jako samoistnej indywidualno
ści pisarza i człowieka czynu. Warto 
w związku z tym przypomnieć dotychczasowe, 
bardzo znamienne dzieje „Komedii" i „Dla 
miłego grosza", jego dwóch głównych utwo
rów dramatycznych. 
W „Komedii", powstałej w roku 1854, Korze
niowski poddał ostrej krytyce środowisko 
szlachty polskiej na Ukrainie i przeciwstawił 
mu dwóch bohaterów pozytywnych - Henry-

4 

ka, rewolucyjnego spiskowca, oraz Sekreta
rza, zahukanego plebejusza, który w trakcie 
rozwoju akcji buntuje się przeciwko swemu 
chlebodawcy. Już sam fakt opublikowania ta
kiego utworu (w miesięczniku „Biblioteka 
Warszawska", a następnie w wydaniu książ
kowym w Wilnie w roku 1855) stal się praw
dziwym skandalem towarzyskim! Nic też dziw
nego, że „Komedia", surowo potraktowana 
przez krytykę, nie mogla się współcześn i e do
stać na scenę. Prapremiery doczekała się do
piero po prawie stu latach, w roku 1952, we 
Wrocławiu, w reżyserii Marii Wiercińskiej . Tym 
razem, ze względu na swą ideową wymowę, 
została przyjęta przez krytykę z entuzjazmem. 
Wkrótce po prapremierze ukazało się nowe 
wydanie tego dramatu poprzedzone pięknym 
esejem Tadeusza Mikulskiego, a następnie 
nowe inscenizacje w lodzi, Opolu i Warsza
wie, oraz napisany przeze mnie zarys mo
nograficzny życia i twórczości Apolla Korze
niowskiego. Ostatnia jak dotąd premiero 
„Komedii" miało miejsce w teatrze olsztyńsko
elbląskim w roku 1969. 
Rękopis „Dla miłego grosza" autor przesiał 
do Warszawy no konkurs dramatyczny ogło
szony przez redakcję „Kuriera Warszawskie
go" dla uczczenia dwudziestopięciolecia dzia
łalności znakomitego aktora Alojzego lól
kowskiego. Na konkursie tym, rozstrzygniętym 
w roku 1859, dramat Korzeniowskiego uzyskał 
drugą nagrodę. Wkrótce potem tekst „Dla 
miłego grosza", niestety niepełny, gdyż z wy
kropkowanymi partiami wykreślonymi przez 
cenzurę, ukazał się w Petersburgu, w drugim 
tomie „Pisma zbiorowego" Józefata Ohryzki. 
W latach 1859-1866 odbyły się premiery tego 
dramatu w Kijowie, Żytomierzu, Wilnie, Lubli
nie i we Lwowie. Następnie nad „Dla miłego 
grosza" zaległo, podobnie jak nad „Kome
dią", prawie stuletnie milczenie. Dopiero we 
wrześniu 1963 roku dramat ten został przy
pomniany na scenie Teatru Powszechnego 
w Warszawie, w reżyserii Adama Hanuszkie
wicza i z Hanuszkiewiczem w roli Pana Hen
ryka . W roku następnym ukazało się w PIW-ie 
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nowe wydanie „Dla miłego grosza", a póź
niej kolejne inscenizacje w Bielsku-Białej 
i lodzi. Obecna premiera w Teatrze Polskim 
jest zatem czwartym wznowieniem podczas 
tej drugiej młodości sztuki Korzeniowskiego. 

Akcjo „Dla miłego grosza" rozgrywa się w la
tach współczesnych autorowi w Kijowie pod
czas kontraktów, na które zjeżdżała się tłum
nie szlachta z bliższej i dalszej okolicy za
równo dla przeprowadzenia interesów, jak 
i - przy okazji - zabawienia się. Kontrakty 
odbywały się na początku każdego roku, 
w karnawale. Korzeniowski wprowadził do 
swej sztuki całą galerię celnie scharakteryzo
wanych i poddanych ostrej krytyce bogatych, 
zmaterializowanych i oportunistycznie wobec 
zaborcy nastawionych arystokratów i szlachci
ców, przechodzących na nowe, przynoszące 
większe dochody kapitalistyczne metody gos
podarki rolnej. Na tle tego całego zgroma
dzonego na kontraktach towarzystwa umie
ścił dwóch głównych bohaterów swojego dra
matu - Henryka i Józefa. 
Józef Staropolski (nomen-omen dla pod
kreślenia „staropolskich", a ginących JUZ 
cnót), jest niewątpliwie byłym uczestnikiem 
działalności spiskowej w okresie Wiosny Lu
dów, skazanym za tę działalność na syberyj
skie zesłanie. Obecnie powrócił do swych 
rodzinnych stron po kilkuletnim pobycie na 
Syberii - i nie może w żaden sposób zdać 
sobie sprawy z niekorzystnych przeobrażeń, 
jakie w ciągu tego okresu n.astąpiły w jego 

· środowisku. Naiwny i nieświadomy otaczają
cego go zła, Józef wkracza pełen ufności do 
obcego mu już w gruncie rzeczy świata. Ko
rzeniowski ukazał proces stopniowego „tra
cenia złudzeń" u swego bohatera, proces 
dokonywający się przy wydatnej pomocy jego 
przyjaciela, Henryka, odnoszącego się wpraw
dzie z pogardą do nowej rzeczywistości, ale 
już do tej rzeczywistości przystosowanego. 
Wojciech Natanson w recenzji z poprzedniej 

warszawskiej inscenizacji „Dla miłego gro
sza" zwrócił uwagę na zaskakującą analogię 
między peryoetiami Józefa a późn_iejsz~m ~Y: 
ciem samego Korzeniowskiego, ktory rownrez 
po prawie sześcioletnim pobycie na ze.sia
niu powrócił do kraju, i to w dodatku do Jak
że odmiennej od jego stron rodzinnych Ga
licji. 
Natomiast funkcję nowego porte-parole 
autora, odpowiednika pod tym względem 
pary pozytywnych bohaterów ..z „.Komed!i", 
pełni w „Dla miłego grosza n1ezamozny 
Szlachcic, konserwatysta przywiązany kurczo
wo do tradycyjnych, pańszczyźnianych metod 
uprawy ziemi, któremu kapitalizacja wielkich 
majątków grozi ruiną gospodarczą . Przez usta 
tego Szlachcica, będącego w_ intencji auto.r~ 
uosobieniem zanikających juz coraz bardz1e1 
starych, polonusowskich cnót i zalet, Korze
niowski wypowiedział krytykę zarówno spie
nięża/ej szlachty, która łupi pozostałe warstwy 
społeczeństwa pod pretekstem wzbogaca~ia 
kraju, jak i antyhumanitarnych warunkow 
pracy w zakładanych przez bogatych obszar
ników fabrykach, na Ukrainie przede wszyst
kim w cukrowniach. 
Pomimo pewnej statyczności dwóch pierw
szych aktów „Dla miłego grosza" stanowi 
niewątpliwie nadal atrakcyjny materiał dla 
współczesnego teatru. W dramacie tym zwra: 
ca uwagę umiejętna charakterystyka postaci, 
piękny język, któremu patyna czasu dodała 
specyficznego uroku, potoczysty wiersz, dow
cip i duża sprawność prowadzenia dialogu. 
Sprawnością dialogu i subtelnością psycho
logicznej analizy odznacza się zwłaszc7a 
wielka scena słownego pojedynku między 
Anną i Henrykiem w akcie drugim, zwra~a 
również uwagę zręczne przeprowadzenie 
intrygi wokół małżeństwa Anny w akcie ostat
nim. Sądzę, że obecna, druga już w Wars7a
wie inscenizacja „Dla miłego grosza" spotka 
się w równie dobrym przyjęciem ze str?ny 
publiczności, jak poprzednia sprzed lat pięt
nastu. 

Roman T oborski 
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TEOFIL SYGA 

Jeszcze nie tak dawno, bo przed dwud1iestu 
kilku laty, ubolewał Tadeusz Mikulski, że 
Apollo Korzeniowski, mimo wielu poświęco
nym mu szkicom, jest ciągle poetą zapomnia
nym. I wzywał historyków literatury, by zajęli 
się gruntownym opracowaniem monografii 
tego twórcy, o którym Stefan Żeromski pisał: 
„ „ .był jednym z poloczów ducha polskiego, 
jednym z „zapaleńców", jednym z „p0dżega
czy" wybuchu powstania w roku 1863". 
Wezwaniu Mikulskiego odpowiedział Roman 
Taborski monografią o Apollu Korzeniowskim, 
jako ostatnim dramatopisarzu romantycz
nym, odpowiedział i teatr inscenizacją obu 
jego utworów dramatycznych : „Komedii" 
oraz „Dla miłego grosza" . 
Słowa Żeromskiego dobrze charakteryzują 
stanowisko Korzeniowskiego wśród współ
czesnych . Znany im był przede wszystkim, ja· 
ko działacz niepodległościowy, jako „zapalo
ny patriota". Tak go wspomina Władysław 
Daniłowski, i Władysław Mickiewicz, i Marian 
Dubicki, później Suszczyński i Rolle, a po
twierdzeniem jego odwagi i nieugiętości są 
akta śledcze o powstaniu styczniowym (zezna
nia K. Majewskiego i O. Awejdy). 
W swych wystąpieniach publicznych i w pra
sie konspiracyjnej określał Korzeniowski jas-

WIEK PRZESZŁY 
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no, bez niedomówień, wrogość wobec władz 
zaborczych oraz swe zaangażowanie w nara
stającym ruchu powstańczym. Lecz nie mógł 
już z taką samą otwartością wypowiadać się 
w swej twórczości dramaturgicznej. W niej -
tylko z pomocą napomknięć i aluzji wywołał 
ducha spraw najbole ś n i ejszych, nurtujących 
społeczeństwo . 
W pierwszych scenach „Dla m iłego grosza" 
Józef Staropolski przedstawiony jest przez 
przyjaciela jako powracający „z kończyn Eu
ropy", gdzie „nacierpiał się, natęskn i ł śród 
obcych, w niedoli", oddalony od kraju, w nę 
dzy i poniewierce. 
Dla ówczesnej publiczności a luzja była wy
mowna. W roku 1856 ogłoszona została 
amnestio, dzięki której powróciło do kraju 
wielu więźniów i zesłańców syberyjskich; wy
dana drukiem dwa lata później sztuka „Dla 
miłego grosza" pisana była pod świeżym wra
żeniem owych wydarzeń. Przywróceni społe
czeństwu męczennicy za sprawę narodową 
rozpalili nastroje patriotyczne, byli oni wszys
cy - pisał Agaton Giller, przyszły członek po
wstańczego Rządu Narodowego, także Sybi 
rak - „ożywieni jednym duchem, zastygli 
w swych wyobrażeniach niby lody syberyjskie 
mrozem ścięte, wszyscy gotowi do dalszej 
nieustępliwej, świętej , jak mówil i, służby oj 
czyźnie." 
Nikomu z ówczesnych czytelników czy słucha
czy sztuki Korzeniowskiego nie trzeba było 
tłumaczyć, że jej bohater jest jednym z tych 
przywróconych krajowi męczenników za spra
wę narodową, gotowych do dalszej, świętej 
służby ojczyźnie. I choć ani w akcji drama · 
tycznej, ani w słowach nie ujawn ia on swej 

WIEK TERAZNIEJSZV (1 861) 
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istotnej roli, domniemywano słusznie, że czyn· 
ności patriotycznych nie zaniechał. 
I znowu napomknienia, aluzje. Ot, choćby 
sprawa pomocy dla amnestionowanych, i do
myślnie, ofiar na cele publiczne. Agituje za 
tym Henryk, przyjaciel bohatera utworu. „Po
zwólcie przemawia do zgromadzonej 
szlachty - że wam mały projekcik przedsta· 
wię . „" Na to Hrabia odpowiada cynicznie: 
„Projekt pański spóźniony. Już była nara· 
da, - Dla wracających będzie znaczny zbiór 
funduszy: - Po piętnaście kopiejek z każdej 
chłopskiej duszy." 
Skrępowany ograniczeniami cenzury, służył 
Korzeniowski sprawom ojczystym walc 7ąc 
z przesądami, z egoizmem warstw posiadają· 
cych, poruszając często w wypowiedziach 
swych bohaterów bolączki społeczne i gospo· 
darcze. W granicach możliwości literacko
scenicznych obrazował w sposób niekiedy 
złośliwie karykaturalny stosunki społeczne 
i gospodarcze w tym ciekawym okresie. Cie· 
kowym, ponieważ od zniesienia granicy celnej 
z cesarstwem sytuacja ekonomiczna w Króle
stwie poczęła ulegać znacznym przeobraże
niom. Stopniowo lecz stale obniżały się do
chody z ziemi, gospodarstwo pańszczyźniane 
rychło 'tastąpione zostało folwarcznym. Liczne 
wywłaszczenia na ziemiach kresowych zmu
szały do poszukiwania innych źródeł docho· 
du. Rosła potęga przemysłu i kapitału. Trze· 
biono losy, zakładano cukrownie i gorzelnie, 
rozwijał się przemysł i handel oraz, jako ich 
produkt uboczny, spekulacje, matactwa, 
lichwo. Równocześnie z coraz bujniejszym 
rozroste ·przemysłu i handlu - charakteryzo
wał te czasy Piotr Chmielowski w swym „Za· 

STROJE DAWNE 
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rysie literatury" - doniosłość kapitału i jego 
znaczenie w życiu ekonomicznym, społecznym 
i umysłowym zwiększyć się musiało. Podobnie 
Kraszewski już wcześniej zaobserwował pęd 
do handlu i spekulacji oraz pojawienie się 
nowego typu samolubów i skąpców. 
Postrzeżenia te przytaczam rozmyślnie nie 
z prac ekonomicznych, lecz z piśmiennictwa 
literackiego no dowód związków między sy
tuacją ogólną o rozwojem powieści społecz· 
nej i dramatu społecznego. Obydwa utwory 
dramatyczne Apolla Korzeniowskiego są do
brym przykładem owego prądu literackiego, 
który pragnie wymierzać sprawiedliwość wo· 
dom i zaletom swego społeczeństwa. Korze
niowski nie stwarza obrazu panoramicznego. 
Ostrze swej gryzącej ironii kieruje do jednej 
tylko warstwy: majętnej szlachty, która dla 
miłego grosza wszystko jest poświęcić goto· 
wa. Ojciec ukochanej bohatera jest mu no· 
wet przychylny, lecz: 

... to nie dowodzi, 
By mógł być moim zięciem. Sam to 

dobrze widzi. 
Anno tok wychowana, że nędzą się 

brzydzi. 
Kocham ciebie, szanuję, boś już 

uwolniony. 
Naważyłeś, wypiłeś. Nie bądźże szalony 
I siedź mi cicho teraz. Te wasze zapały 
Prowadzą tylko na to, by cierpiał kraj 

cały. 
A mówię ci siedź cicho, zbieraj groszy 

wiele, 
Bo to najlepsi krewni, bracia, przyjóciele, 
A reszto nic nie warto. 

STROJE TERAlNIEJSZE (1861) 
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Oto i credo środowiska, które Apollo Korze
niowski poznał dobrze, obcując z nim w ży
ciu codziennym. „Podobnej siły oskarżyciel
skiej - pisał Tadeusz Mikulski o „Komedii", 
lecz słowa te stosują się również do „Dla mi
łego grosza" - z jaką w roku 1855 wybucha 
bohater Korzeniowskiego, demaskując zepsu
cie i upadek moralny klasy szlacheckiej, nie 
potrafimy wskazać w całej epoce." 
Upadek moralny nie tylko tych, dla których 
jedynym celem życia jest majątek i wygodny 
spokój, lecz także ludzi o nie utraconej jesz
cze wrażliwości sumienia, nie mających jed
nak odwagi wyboru prostej drogi obowiązku. 
Ich to głosem przemawia Henryk: 

Zmieniłem się w 'Żart wieczny : zginąłbym 
inaczej. 

Tu trza śmiać się z wszystkiego albo żyć 
w rozpaczy. 

Ironią i szyderstwem smagał Korzeniowski 
tchórzostwo i oportunizm, sobkostwo i mało
duszność, karierowiczostwo i uwielbienie pie
niądza. Ośmieszał także drobniejsze przywa
ry, jak bezmyślne naśladowanie wszystk 'ego 
co obce, bo też i niejednemu z jego karyka
turalnej galerii bliźnich marzy się „angielską 
milę przejechać się czasem", jak mawiał Ra
dost u Fredry. Błyskotliwy dialog, gładki w'ersz 
i dobry dowcip osładzały nieco te gorzkie pi
gułki, jakich nie szczędził autor „Dla miłego 
grosza" portretowanym osobom. 
Jak współcześni przyjmowali jego utwory w 
teatrze? Szwagier Korzeniowskiego, Tadeusz 
Bobrowski, zanotował w swych pamiętnikach: 
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„Oryginalne utwory jego dramatyczne: „Ko 
media" i „Dla miłego grosza" (ostatnia na
wet premiowana w Warszawie i współcześnie 
z Korzeniowskim Józefem), miały niemałe po
wodzenie wśród czytającej i myślącej publicz
ności, ale grzeszą, moim zdaniem, przesadą 
i fałszem w charakterystyce pewnych grup 
społecznych. Na scenie, i to żytomirskiej i ki
jowskiej, ostatnia miała powodzenie." 
Marian Dubiecki wspomina w swej książce 
„Na kresach i za kresami" : 
„Ukazanie się w roku 1859 na scenie dra
matu Apolla Korzeniowskiego „Dla miłego 
grosza" napełniło widownię po brzegi; wy
wołało wówczas nader silne wrażenie, ale też 
i wiele niechęci . Autor nie zwracał uwagi na 
usterki drobne, ale surowo karcił przywary 
o najciemniejszych barwach, karcił z niezmier
ną bezwzględnością. Dramat ten, stawiający 
pod pręgierzem pewne koła towarzyskie zma
terializowane, samolubne, chciwe, był jaskra
wą satyrą; nic więc dziwnego, iż obudził swą 
bezwzględnością niemało niechęci, szczegól
nie wśród grup ludzi umiarkowanych, wśród 
pokoleń starszych . Młodzież ówczesna, nader 
krytycznie zapatrująca się na niektóre sfery 
społeczne, gorąco oklaskiwała tę udramaty
zowaną satyrę, podczas gdy obóz starszych 
z niechE:cią, jeżeli nie z oburzeniem ją powi
t ał.„ Niemniej dramat ten ukazywał się kilka
krotnie z powodzeniem na scenie żytomirskiej, 
a również i kijowskiej, wciąż budząc zachwyty 
i potępienia, budząc uczucia sprzeczne i wra
żenia ~!lne, jako kreacja niezaprzeczonego 
talentu . 
Z kolei warto przypomnieć opinię współczes
nego nam recenzenta teatralnego, Haliny 
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Przewoskiej, która po wystawieniu „Dla miłe
go grosza" w roku 1963 w Warszawie pisała: 
„Jakby jakieś złe moce sprzysięgły się przeciw 
autorowi „Dla miłego grosza", broniąc mu 
pocześniejszego miejsca w literaturze. Za ży
cia przyćmiony popularnością starszego 
imiennika, znacznie zresztą lepiej odeń tra
fiającego w gust współczesnych, po śmierci 
zniknął na bardzo długo w cieniu sławy swe
go wielkiego syna, Józefa Conrada. I dopiero 
w naszych czasach, dzięki odkryciu najoierw 
„Komedii" a teraz „Dla miłego grosza", może 
mu być oddana sprawiedliwość i przywróco
na ranga, na jaką w polskiej dramaturg ii 
na pewno zasługuje ." 
Oddała mu hołd i poezja polska. Nie zapo
mina ona o nikim, kto cierpiał i walczył za 
sprawę wolności. Pisał Jan Lechoń w wier
szu „Na śmierć Conrada": 

Twój ojciec też miał pogrzeb wspan i ały 
i chmurny, 

Szli za nim mrocznym miastem dostojni 
i prości, 

O bruk stukały buty jak greckie koturny 

I wiedli go z niewoli do wiecznej 
wolności. 

Mową twardą i prostą, chropowatą 
mową, 

Mówili doń Polacy i cicho płakali. 

Nakryli go ojczyzną, jak czapką 
wojskową, 

A później się rozeszli i bili się dalej! 

Teofil Syga 

•.. „:--·-

- ·-OO:-~~-~:::--_ -~ 
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JOSEPH CONRAD O OJCU 

Jako dziecko nie zdawałem sobie sprawy 
z działalności ojca, bo umarł, zanim jeszcze 
skończyłem lat dwanaście. Widziałem na 
własne oczy uroczysty pogrzeb, pustą jezdnię, 
milczące tłumy; lecz było dla mnie jasne, że 
duch narodu chwycił dogodną sposobność, 
aby się wypowiedzieć. Tłum robotników i mło
dzieży akademickiej z obnażonymi głowami, 
kobiety u okien, uczniowie na chodnikach, 
wszyscy ci ludzie nie mogli wiedzieć o moim 
ojcu nic poza znaną jego wiernością dla 
uczucia, które panowało wszechwładnie we 
własnych ich sercach. I ja sam wówczas nie 
wiedziałem nic więcej; ta wielka, milcząca 
manifestacja wydała mi się najprosts ·ym 
z hołdów nie dla człowieka, lecz dla idei. 
Mnie osobiście wzruszyło daleko silniej spa
lenie rękopisów ojca na jakie dwa tygodnie 
przed jego śmiercią. Odbyło się to pod włas
nym jego nadzorem. Tego wieczora wszedłem 
do pokoju ojca trochę wcześniej niż zwykle 
i, nie zauważony przez nikogo, przypatrywa
łem się szarytce wrzucającej rękopisy do 
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ognia rozpalonego na kominku. Mój ojciec 
siedział w głębokim fotelu wsparty o poduszki. 
Wstał wówczas z łóżka po raz ostatni. 
Wyglądał w moich oczach jak człowiek nie 
tyle beznadziejnie chory, co śmiertelnie znu
żony - jak człowiek pokonany. Ów akt zni
szczenia papierów dotknął mnie głęboko, bo 
wyglądał na poddanie się. Ale nie śmierci. 
Dla człowieka tak silnej wiary śmierć wrogiem 
być nie mogła. 
Przez wiele lat byłem pewien, że rękopisy 
ojca zostały spalone aż do ostatniego skraw
ka, lecz w lipcu 1914 roku bibliotekarz Uni
wersytetu Jagiellońskiego odwiedził mnie 
w czasie mego krótkiego pobytu w Polsce 
i wspomniał że istnieje kilka rękopisów mego 
ojca, a także i serkl listów pisanych przed 
wygnaniem i podczas wygnania do najbliż
szego przyjaciela, który przesłał je do Uni
wersytetu na przechowanie. Poszedłem od 
razu do biblioteki, ale miałem wtedy czas tyl
ko okiem na nie rzucić. Chciałem przyjść zno
wu nazajutrz i polecić, aby sporządzono ko
pię całej korespondencji. Lecz nazajutrz wy
buchła wojna. Więc może już nigdy się nie 
dowiem, co ojciec mój pisał do najbliższego 
przyjaciela w czasach domowego szczęścia, 
w pełni żywych nadziei, w początkach swego 
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ojcostwa - i później, w godzinach rozczaro
wania, sieroctwa i żałoby. 

Myślałem także, że zapomniano o nim zu 
pełnie w czterdzieści pięć lat po jego śmierci. 
Ale nie. Kilku młodych literatów wydobyło go 
z zapomnienia, głównie jako wybitnego tłu
macza Szekspira, Wiktora Hugo i Alfreda de 
Vigny; ojciec mój przełożył dramat tego ostat
niego „Chatterton" i zaopatrzył go wymownym 
wstępem, broniąc głęboko ludzkich uczuć 
poety i jego ideału, polegającego na szla
chetnym stoicyzmie. Przypomniano także po
lityczną działalność mego ojca; kilku współ
czesnych mu ludzi - jego kolegów w pracy, 
zmierzającej do utrzymania w narodzie nie
złomnej nadziei na przyszłą niepodległość -
ogłosiło po dojściu do starości wspomnienia, 
w których rola odegrana przez mego oj:a 
została ujawniona po raz pierwszy. Dowie
działem się wówczas o faktach z jego życia 
zupełnie mi nie znanych, faktach, które poza 
grupą wtajemniczonych mogły być wiadome 
tylko jednej osobie - mej matce. 

Joseph Conrad 

(fragment książki „Ze wspo
mnień" Przekład Anieli Zagórskiej, PIW, 1965) 
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.„Miał na wsi ustaloną reputację bardzo 
brzydkiego i niezmiernie złośliwego . Rzeczy
wiście pięknym nie był, ba, nawet przystoj
nym, ale miał bardzo miły wyraz oczu, a zło
śliwość jego była tylko słowna i salonowa, 
bo ani w uczuciach, ani w czynach nigdy jej 
nie dostrzegałem. W uczuciach gwałtowny, 
wylany i szczerze kochający ludzi, w czynach 
niepraktyczny, a często niezaradny nawet. 
W mowie i piśmie często nieubłagany, w ży
ciu codziennym nieraz aż nadto pobłażliwym 
bywał, snadź dla równowagi, jak mu to nie
raz dowodziłem, jak niemniej i to, że miał 
dwie wagi i miary - dla maluczkich i głu
piutkich i dla wielkich świata tego. 

· Fragment „Pamiętników" 
Tadeusza Bobrowskiego 

(Lwów, 1900) 

W dniu wczorajszym o godzinie 6 wieczorem, 
niezmierne tłumy zaległy ulicę Grodzką i Po
selską, ażeby oddać ostatnią cześć za 
wcześnie zgasłemu poecie i zasłużonemu sy
nowi Polski. Duchowieństwo, zgromadzenia 
cechowe z chorągwiami, profesorowie uni
wersytetu i szkół publicznych, młodzież aka
demicka i szkolna, członkowie towarz. nauko
wego, przyjaciół oświaty, „Mrówki" i „Muzy", 
straży ochotniczej otaczali trumnę; kilka ty
sięcy publiczności postępowało za nią w mil
czeniu. Uderzał wszystkich tylko brak tak zwa
nego wyższego towarzystwa, które zaledwie 
paru miało tutaj swych przedstawicieli („.) Od 
dawna Kraków nie pamięta tak wspaniałego 
pogrzebu, nie świetnością zewnętrznej pompy, 
ale współudziałem i łzami współrodaków. 
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