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Od autora

Zainteresowanie biografiami wybitnych pisarzy ma dwa źródła. Może wypływać z zacie-
kawienia, jakie budzi osobowość i losy każdego człowieka nieprzeciętnego, którego wyróż-
niły bądź to własna indywidualność, bądź wyjątkowe przeżycia. Może jednak również rodzić
się z chęci znalezienia w wiadomościach o życiu pisarza klucza do jego dzieł.

Są biografowie, którzy właśnie ten drugi rodzaj oczekiwań starają się spełnić i czynią to
nie tylko z ochotą, ale z poczuciem spełniania misji ważnej, a nawet niezbędnej. Myślę, że
jest moim obowiązkiem powiedzieć otwarcie, że mam odmienne zdanie. Sądzę, że wiedza o
życiu autora jest rzadko tylko istotna dla przeżywania i rozumienia jego utworów. Podkreślam
ten ogólny pogląd z naciskiem tym większym, że właśnie dzieło Conrada uważam za wyma-
gające dla prawidłowego odczytania stosunkowo wielu informacji o życiu twórcy. Stosunko-
wo wielu – ale ostrożnie wykorzystywanych.

Na ogół biografia dla badaczy literatury, krytyków, a także (i zwłaszcza!) dla „zwykłych”
czytelników – a „specjaliści” nie powinni się od nich zanadto różnić – to tylko materiał po-
mocniczy, ułatwiający formułowanie stwierdzeń i hipotez dotyczących wpływów, przynależ-
ności do prądów i grup, uczestnictwa w życiu itelektualnym i artystycznym epoki, a także
przetwarzania osobistych doświadczeń w tekst literacki. W przypadkach pisarzy „nietypo-
wych”, to jest takich, którzy odchylają się od zasadniczych wzorów konwencji artystycznych
i myślowych swojego czasu, biograf pełni rolę jakby leksykografa ustalającego sens używa-
nych przez danego autora znaków – przez wskazywanie nie tyle na jego intencje, co na jego
zasoby kulturowe. Istotna pomoc biografa w przybliżeniu i wyjaśnianiu tekstów literackich
nie polega na tym, że rozszyfrowuje prywatne aluzje czy podświadomie stosowane kody – ale
na tym, że określa pole, z którego należy czerpać znaczenia używanych przezeń słów, obra-
zów i konwencji. Conrad był, jak to wielokrotnie wykazywano, pisarzem bardzo nietypowym.
I nie jest np. obojętna dla rozumienia jego utworów wiedza, w jakim stopniu ich autor wyrósł
i tworzył w kręgu kultury polskiej i literatury francuskiej.

Biograf pisarza innojęzycznego, który z konieczności musi ograniczać analizę ewolucji
słownictwa i stylu, ma za to do spełnienia zadanie dodatkowe. Mianowicie osobiste intencje
autora, zazwyczaj obojętne dla odbioru i funkcjonowania jego dzieł w języku, w którym zo-
stały napisane, muszą być brane pod uwagę przez tłumaczy. Przekład bowiem stoi jak gdyby
na przecięciu się recepcji publicznej z prywatnym, autorskim nadaniem tekstu. W przypadku
Conrada mamy do czynienia z sytuacją jeszcze bardziej złożoną. Jest to co prawda pisarz an-
gielski, a więc dla nas obcojęzyczny, ale wyrosły w polskiej kulturze i środowisku języko-



5

wym. Jego twórczość umiejscowiona jest na pograniczu autoprzekładu i nasuwa szczególne
problemy interpretacyjne. Biograf musi tu wkraczać jako egzegeta tekstu, wyjaśniający kate-
gorie kulturowe i myślowe pisarza Anglosasom, którzy rozumiejąc język nie zawsze potrafią
odczytać przekazywane w nim sygnały, a także Polakom, którzy chętnie widzą Conrada jako
polskiego romantyka, zapominając o specyfice jego przeżyć, warunków pracy, autorskich
zamierzeniach i postawie wobec polskiego dziedzictwa.

Ta właśnie rola biografa jako współegzegety stanowiła dla mnie główny bodziec psycho-
logiczny w niniejszej pracy. Jej projekt zrodził się z konkretnej naukowej potrzeby, nie z oso-
bistych zainteresowań czy skłonności, które – muszę uczciwie wyznać – są od biografistyki
dość odległe. Istniało zapotrzebowanie na biografię możliwie szeroko omawiającą polskie
składniki życia Conrada, zrywającą z tradycyjnym przyjmowaniem jego wspomnień i tekstów
autobiograficznych za odzwierciedlenie rzeczywistych wydarzeń w jego życiu, a także anali-
zującą jego poglądy filozoficzne, społeczne, polityczne i estetyczne wyrażone p o z a  tekstami
powieściowymi – tak aby je można było konfrontować z ich artystycznym ujęciem. Tak to
wyglądało w roku 1957. Jocelyn Baines, autor najlepszej do dziś biografii Conrada (1960), w
znacznej mierze spełnił zadanie drugie; pierwsze częściowo tylko, mając zresztą do dyspozy-
cji ogłoszony przeze mnie trzy lata wcześniej rozdział o polskich latach Conrada; zadanie
trzecie wykonywał tylko mimochodem, nie rozgraniczając poglądów wypowiadanych wprost
od wcielanych w akcję i postacie powieściowe. Dzisiaj tom Bainesa, tragicznie zmarłego w
roku 1970, wymaga – wobec ogromnego postępu badań – uzupełnienia na każdej niemal stro-
nie, nie spełnione zaś przez niego zadania stały się jeszcze pilniejsze.

Zarówno książkę Jean-Aubry’ego (1947), zasłużoną jako pionierska, ale pod względem
naukowym w znacznej części bezwartościową z powodu prostoduszności i bałaganiarstwa
autora, jak i książkę Bainesa nazywano swego czasu „definitywnymi”. Nie zamierzam ubie-
gać się o ten epitet. Mam świadomość licznych pozostałych luk, a jest ich zapewne znacznie
więcej, niż sobie zdaję sprawę. Wysunięte przeze mnie hipotezy psychologiczne zostaną być
może zastąpione trafniejszymi. Wiem również, iż przyjęta przeze mnie postawa badawcza
jest, niezależnie nawet od umiejętności jej wykorzystania, tylko jedną z wielu możliwych.

Charakterystykę tej postawy, o ile jest uświadomiona, można połączyć z odpowiedzią na
pytanie, do kogo tę książkę adresowałem. Nie przyjmowałem faktu, że Conrad był wielkim
pisarzem, za „klucz” do jego życia. Fakt ten zdecydował, rzecz jasna, o powstaniu książki;
stanowi on źródło naszego zaciekawienia osobą Konrada Korzeniowskiego. Jednakże, nie
próbując absurdalnie oddzielić „pisarza” od „człowieka” – chciałem powiedzieć jak najwięcej
o człowieku, który pisał książki. Z książkami można i trzeba zapoznawać się osobno. Lektura
biografii powinna wzbudzić dodatkowe zainteresowanie nimi, ale nie narzucać ich rozumie-
nia. Konrad Korzeniowski był niezwykłą postacią nie tylko dlatego (chociaż przede wszyst-
kim dlatego), że był pisarzem; co ważniejsze, jest wśród pisarzy postacią szczególnie fascy-
nującą ze względu na swój niezwykły życiorys. Wiadomo, że ten trudny autor znajduje wiel-
bicieli w najróżniejszych kręgach czytelników – pod tym względem jest w literaturze XX
wieku zupełnie wyjątkowy. Zaciekawienie, jakie budzi jego osobowość, zasługuje, jak sądzę,
na rzeczową i krytyczną odpowiedź. Dlatego książka jest adresowana do wszystkich dosta-
tecznie cierpliwych czytelników Conrada. Ale również do badaczy literatury: dla nich ma być
„pomocą naukową” w postaci relacji o dziejach życia i myśli pisarza, z marginalnym potrak-
towaniem zawartości jego książek, z którymi sami lepiej potrafią się zapoznać. Oczywiście
pamiętałem ich treść i budowę artystyczną, i styl podczas pisania biografii. Wieloletnie ob-
cowanie z twórczością Conrada podczas wykładania o nim i redagowania jego dzieł musiało
wywierać wpływ, choćby nieświadomy – ale nie starałem się wyręczać historyka czy krytyka
literatury, lecz tylko mu dopomóc. Sądzę, że jedną z najważniejszych form tej pomocy jest
uważne odróżnianie myśli Conrada wypowiadanych wprost i prywatnie – od tych, które przy-
pisujemy mu na podstawie jego dzieł literackich. Starałem się pokazać, że stosunek między
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wypowiedziami prywatnymi i bezpośrednimi a publicznymi obleczonymi w kształt artystycz-
ny nie jest u Conrada stosunkiem spoistości, wynikania czy ilustrowania, ale stosunkiem dia-
logu, często bardzo dramatycznego. Pora na jeszcze jedno wyznanie. Otóż czytałem bardzo
niewiele biografii i nie mogę powiedzieć, bym się na którejkolwiek wzorował. Nie dlatego,
bym sądził zarozumiale, że sam wiem i potrafię lepiej. Prawda, część z nich uznałem za me-
todologicznie wadliwe albo niepełne, bo zbyt mało poświęcały uwagi analizie poglądów da-
nego pisarza. Jednak przy lekturze najznakomitszych żywotów polskich lub obcych miałem
zawsze świadomość, że sam bym tak nie umiał: odtwarzać „atmosferę epoki”, rekonstruować
fizyczne otoczenie bohatera, wprowadzać w nastrój jego stosunków z innymi ludźmi. Nie
próbowałem tego nawet.

Na swoje usprawiedliwienie muszę jednak przypomnieć, że charakter naszej wiedzy o ży-
ciu Conrada wyklucza pewne ujęcia jego biografii. Żył 67 lat; do początkowych 37 mamy
bardzo mało materiałów źródłowych – całymi latami nic prawie. „Odtworzyć” wygląd i at-
mosferę tych lat można by tylko drogą dosyć dowolnego fantazjowania. Nie jest to sprawa
obecnego stanu badań, ale ostateczny, niezmienialny już skutek wieloletniej włóczęgi naszego
bohatera, a przede wszystkim zniszczenia przez wojny i inne, „burze dziejowe” większości
dokumentów mówiących o jego polskim okresie i powiązaniach. Takich strat jak spalenie
listów Konrada Korzeniowskiego do Tadeusza Bobrowskiego odrobić się nie da nigdy i żad-
nym sposobem. A i w literackim, osiadłym trzydziestoleciu jego życia są białe plamy. Nie
bytował w społeczności czy kolektywie, mieszkał na wsi, wiódł życie osobne i nietypowe (co
uniemożliwia jakieś ekstrapolacje), aż do ostatniej dekady był pisarzem bez stałego otoczenia.
Dbał o dyskrecję, nie prowadził dziennika, niszczył notatki i wszystkie prawie otrzymywane,
listy, a w wypowiedziach autobiograficznych starannie modelował własną przeszłość. Leon
Edel, autor gigantycznej biografii Henry Jamesa, skarży się na trudności w docieraniu do
wiedzy o swoim bohaterze, obsesyjnie zabezpieczającym się przed wglądaniem, za życia i po
śmierci, w jego sprawy. Ale Henry James to otwarta księga w zestawieniu z Conradem: czło-
wiek, o którym liczne wspomnienia przechowała rodzina i znajomi, pisarz wtopiony w śro-
dowisko kulturalne swego czasu, towarzyski, światowiec. Conrad jest przy nim podrzutkiem z
nieznanego, kraju, pustelnikiem, osobniczym unikatem.

Wielka liczba cytatów wplecionych w tekst książki ma w pewnym stopniu zastąpić odtwa-
rzanie atmosfery i otoczenia. Dążyłem do tego, by służyły nie tyle za ilustracje tez albo argu-
menty, ale jako unaocznienia, prezentacje wycinków rzeczywistości, dające czytelnikowi po-
czucie autentyzmu i samodzielny wgląd w przedmiot biograficznej narracji.

Ku nauce zaś i uciesze, a przede wszystkim dla tych, co skłonni by sądzić, że zbyt często
prostuję relacje Conrada na własny temat, albo też – odwrotnie – że za mało jest tutaj powie-
dziane o Conradowej automitomanii, przytaczam in extenso własnoręcznie spisany życiorys
pisarza z roku 1900. Komentarzem do niego jest dziewięć pierwszych rozdziałów książki.

*
* *

SZKIC ŻYCIORYSU JOSEPHA CONRADA NAKREŚLONY PRZEZ NIEGO
SAMEGO W ROKU 1900

Conrad wyruszył na morze w 1874 na małym węglowcu między Lowestoft a ujściem Ty-
ne. Na pokładzie tego stadku poznał podstawy języka angielskiego od żeglarzy ze Wschod-
niego Wybrzeża.

Później pływał na tak zwanych głębokowodnych statkach między Londynem a portami
Australii. W roku 1880 zdał swój pierwszy egzamin Board of Trade na oficera w Londynie.
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Cztery lata później zdał egzamin na kapitana. W tym samym czasie uzyskał naturalizację jako
poddany brytyjski i podjął kroki w celu uwolnienia się od poddaństwa rosyjskiego. Jego po-
byty na lądzie między podróżami były raczej długie, podczas których spotykał na kontynencie
różnych żyjących jeszcze członków swojej rodziny.

Nigdy nie związał się z żadną firmą ani linią żeglugową; uprawiając swój zawód szukał
różnorodności. Po 1885 znalazł pracę na morzach wschodnich i Pacyfiku. Dowodził zarówno
żaglowcami, jak parowcami. W 1890 wrócił do kraju – do Londynu – na dłuższy pobyt, a
następnie odwiedził po przeszło dwudziestoletniej nieobecności dzielnicę Polski, w której się
urodził. Tamtego roku rozpoczął też na prośbę pisanie swojej pierwszej powieści, Szaleństwa
Almayera, której niektóre rozdziały napisane były w Londynie, inne w Polsce, a parę w Afry-
ce – w Kongo Belgijskim – dokąd się udał w 1891 dowodzić parowcem rzecznym, ale w isto-
cie wyłącznie z ciekawości. Ciekawość ta została w pełni zaspokojona. Wrócił bardzo chory.
Było to doświadczenie najnowsze ze wszystkich, jako że od wieku lat szesnastu nie przeżył
nawet dnia zwykłej niedyspozycji.

Jego zdrowie zostało poważnie, i jak się okazało, trwale nadwerężone. Po jeszcze dwu la-
tach na morzu doszedł do wniosku, że prosta uczciwość wobec pracodawców, kimkolwiek są,
wymaga, aby morze opuścić. Ocenił, że nie jest już fizycznie zdolny do życia, jakie sobie
wybrał, gdzie pamięta wiele ciężkich dni, ale ani dnia goryczy.

Spędził kilka miesięcy w Szwajcarii, przechodząc kurację. Po powrocie do Anglii, podczas
kiedy przebywał u swoich przyjaciół na wsi, niepewny własnej przyszłości, nareszcie ukoń-
czył Szaleństwo Almayera, właściwie pisząc powieść na nowo. Ogłoszona została przez [wy-
dawnictwo T. Fisher Unwin].

Wkrótce potem stracił wszystkie pieniądze w krachu południowoafrykańskim, po podnie-
cających przeżyciach, których – poza oczywistą niewygodą – nie żałuje. Pisał wówczas Wy-
rzutka. Bez pieniędzy, z niepewnym zdrowiem, jego położenie wydawało się rozpaczliwe. P.
Conrad ożenił się z kobietą, która nie obawiała się stawić z nim temu czoła. Była to najbez-
pieczniejsza, najlekkomyślniejsza i najszczęśliwsza przygoda jego życia1.

*
* *

Tej nauki i uciechy nie można wszakże pozostawić bez. refleksji ogólniejszej. Zawarty w
życiorysie Conrada obraz biografii pisarza nie jest jego jedyną próbą modelowania własnej
przeszłości. Podejmował takich prób więcej i cała jego twórczość „autobiograficzna” jest ta-
kiemu właśnie modelowaniu podporządkowana. Wizje bywały różnorakie, niekiedy sprzecz-
ne nie tylko z faktami, ale i między sobą. Nie należy jednak naiwnie oskarżać pisarza o
„kłamstwo”. Czym innym jest podawanie fałszywych danych w kwestionariuszu personalnym
(a i to się Conradowi zdarzało), czym innym przekształcanie własnej przeszłości w utworze
literackim, choćby go sam określał jako autentyczny. Pisarz bowiem to istota dwuosobowa:
jest oto panem X, urodzonym określonego dnia, w określonym miejscu przebywającym itd., i
jest autorem dzieł czytanych, bo mówią o sprawach, które by nas interesowały, nawet gdyby
pan X nigdy nie istniał; autorem rozumianym dzięki temu, że posługuje się językiem, który
nie on wymyślił, i konwencjami, które może wzbogacił, ale które istniały i przed nim; jest
składnikiem wielkiego ciągu i szerokiego pola literatury czerpiącej soki z głębokich, niepa-
miętnych pokładów tradycji. Między „ja” prywatnym a „ja” kulturowym nie można postawić
znaku równania ani jakiegokolwiek innego znaku ścisłego przyporządkowania. I chyba każdy
pisarz zdaje sobie sprawę – a na pewno zdawał sobie sprawę Conrad – że owo „ja” prywatno-
                                                          
1 Powyższy życiorys, napisany bez dbałości o składnię i styl, sporządzony został zapewne w styczniu 1900 dla
E. Garnetta, który zbierał wówczas informacje o Conradzie i jego rodzinie. Ogłoszony został w r. 1939 w Port-
land, Maine, jako druk bibliofilski w nakładzie 75 egzemplarzy; wydanie zawiera facsimile rękopisu.
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personalne jest dla „ja” publiczno-kulturowego takim samym materiałem do twórczego wyko-
rzystania jak tak zwana rzeczywistość zewnętrzna. Kiedy więc w toku naszych poszukiwań
stwierdzać będziemy sprzeczności między faktami z życia Konrada Korzeniowskiego a tym,
co o tym życiu w swoich dziełach. (a także w listach, gatunku pośrednim, pół- czy w trzech
czwartych prywatnym) opowiadał pisarz Joseph Conrad – nie powinno to być rozumiane jako
demaskacja literackiego fałszu. Kiedy zaś wysuwam hipotezę, że twórczość literacka była dla
Conrada między innymi kompensacją, nadrabianiem niedostatków własnego życia i charakte-
ru, że miała (także obok roli nadawania temu życiu sensu przez uzyskiwanie poczucia speł-
nionego obowiązku) i funkcję jakby psychoterapeutyczną – twierdzenie to odnosi się do oso-
by prywatnej autora i nie ma związku z ocenianiem wartości jego dzieł.

*
* *

Materiały do tej książki gromadzić zacząłem bardzo dawno, w roku 1956; jej pierwsze
fragmenty powstały przed z górą dwudziestu laty. Później pracę kilkakrotnie podejmowałem i
odkładałem, czym innym zajęty; całość ukończona została latem 1977 roku.

Wszystkich badaczy biografii Conrada, z których dorobku korzystałem, starałem się wy-
mienić w przypisach. Z jednym z nich, Jocelynem Bainesem, łączyła mnie przyjaźń; kiedy
ukończył swoją książkę, udostępniał mi źródła do mojej.

Robota o tak znacznym zakroju wymagała pomocy wielu osób. Na pierwszym miejscu
wymienić należy obu synów Josepha Conrada: nieżyjącego już Borysa oraz Johna; obaj oka-
zywali mi dużo życzliwości. Sporo zawdzięczam rozmowom z paru osobami, które znały
Conrada osobiście: z panią Otolią Retingerową, Davidem Garnettem, Józefem Retingerem,
Cecilem Robertsem i Teodorem Koschem.

Spośród kolegów-conradystów szczególną wdzięczność winienem dwóm przyjaciołom:
Ianowi Wattowi, który czytając przekład angielski tej książki udzielił mi mnóstwa cennych
rad, oraz Hansowi van Marle, który niestrudzenie przeprowadzał żmudne poszukiwania w
archiwach Anglii, Francji, Belgii, Holandii i RFN, udostępniając mi szczodrze wyniki swoich
dociekań; obdarzony niezwykłą cierpliwością i spostrzegawczością, uchronił mnie od wielu
przeoczeń.

Z dr. Robertem F. Hobsonem, wybitnym psychiatrą, spędziłem długie godziny dyskutując
depresję Conrada. Pani Marii Janion, wnikliwej czytelniczce maszynopisu książki, zawdzię-
czam liczne cenne uwagi. Wielu innych przyjaciół, znajomych, a także nigdy nie widzianych
korespondentów służyło mi pomocą i radą tak w zdobywaniu informacji, jak i samym pisaniu
książki. Zapewne nie wszystkich spamiętałem, ale wymienić chcę przynajmniej: kuzynów
Conrada  – Marię Kołodziejczyk i Stanisława Bobrowskiego; cierpliwą i gościnną Mme Fr-
ançoise Meykiechel, która udostępniła mi m. in. dziennik swojej matki, Emilie Briquel; panie
Marię Danilewicz, Jadwigę Kosicką, Danutę Kossowską, Lolę Szladits, Julian Vinogradov,
Joannę Więckowską i Marjorie Wynne; panów Romana Aftanazego, Andrzeja Biernackiego,
Włodzimierza Borysa, Wiktora Borysowa, Tadeusza Chrzanowskiego, Tadeusza Garczyń-
skiego, Karola Górskiego, Zbigniewa Herberta, Jerzego Illga, Jarosława Iwaszkiewicza, Geo-
rge’a T. Keatinga, Stefana Kieniewicza, Magnusa J. Kryńskiego, Thomasa Mosera, Ugo Mur-
się, Walentina Panowa, Jana Pomiana, F. J. Temple’a, Claude Thomasa, Cedrica Wattsa i
Stefana Zabierowskiego. Wszystkim im bardzo dziękuję.

Za pomoc w przygotowaniu indeksów dziękuję Henrykowi Gronkiewiczowi.
Osobno wymienić muszę moją żonę, która, tłumacząc książkę na angielski, podsunęła mi

wiele ulepszeń w tekście polskim; współpraca z nią była dla mnie bezcenna.
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I

Pod obcych duchów cieniem
(1857 – 1874)

Apollo Korzeniowski – herbu Nałęcz, co zwykł dodawać – pochodził ze średniozamożnej
rodziny szlacheckiej. która dawno już zawędrowała z centralnej Polski na Ukrainę2. Jego oj-
ciec, Teodor, był ziemianinem i dzielnym żołnierzem. W latach 1807 – 1812 służył, w stopniu
porucznika, w armii Księstwa Warszawskiego, do której się przekradł przez granicę zaborów
i walczył pod Raszynem. Podczas powstania listopadowego sformował własnym sumptem
szwadron kawalerii (nazwany ósmym pułkiem, jako zalążek takowego), mianowany został
kapitanem i odznaczony za waleczność. Z żoną Julią z Dyakiewiczów miał trzech synów:
Roberta, Apollona i Hilarego, oraz córkę, której imienia nie znamy3. Kiedy Apollo, urodzony
21 lutego 1820 roku we wsi Honoratka (powiat lipowiecki), miał lat jedenaście, jego ojcu
skonfiskowano majątek za udział w powstaniu. Teodor Korzeniowski administrował później
wsią Korytna w powiecie hajsyńskim. Tadeusz Bobrowski określa go jako poczciwca i łgarza,
dobrego i pracowitego rolnika, a zarazem nieobliczalnego fantastę. Głównym przejawem
owej „fantastyczności” była, jak się zdaje, stała gotowość, aby „nie radząc się głowy [...] siąść
na koń i wypędzić wroga z kraju”4. Charakterystyka dokonana przez ugodowca i „racjonali-
stę” jest tu widomie podszyta polityczną stronniczością.

Trudno stwierdzić, do jakiego stopnia stronniczy był Bobrowski w krytycznych wypowie-
dziach o braciach Apollona. Roberta nazwał karciarzem i pijakiem5, Hilaremu zarzucał lek-
komyślność i skłonność do czczych rojeń. Skądinąd wiemy tylko tyle, że Robert poległ w
                                                          
2 Dekret Legitymacji familii Korzeniowskłch w Podolskiem, Bibl. Jagiell., rps 6577/IV, t. II. Niesiecki wywodzi
rodzinę z Poznańskiego, skąd rotmistrz Piotr przeniósł się ok. r. 1600 do Inflant, a następnie syn jego Mateusz
do pow. bracławskiego. Herbarz polski, opr. K. Łodzia-Czarniecki, Gniezno 1881, t. I, s. 773.
3 A. Jełowicki, Moje wspomnienia, Warszawa 1970, s. 181, 220, 221. Daty urodzenia Roberta i Hilarego nie są
znane. Robert był najstarszy, a Hilary musiał być w r. 1849 dorosły, skoro starał się o żonę, co wspomina Apollo
w liście do T. Bobrowskiego z 11 maja (st. stylu), Bibl. Nar., rps 2889. W tymże liście jedna z trzech zachowa-
nych wzmianek o siostrze Korzeniowskich przeoczonej dotychczas przez biografów.
4 T. Bobrowski, Pamiętniki, wyd. II, opr. Stefan Kieniewicz, Warszawa 1979, t. I, s. 428.
5 Bardzo złą opinię, krętacza, okrutnika i rozpustnika, wystawia Robertowi Korzeniowskiemu Henryk Golejow-
ski w swoim Pamiętniku (Kraków 1971, t. II, s. 286 – 301). Odnosi się ona do r. 1838, kiedy Robert miał lat
dwadzieścia parę; trudno orzec, do jakiego stopnia wpłynął na tę ocenę fakt, że byli przeciwnikami politycznymi
(Korzeniowski reprezentował stanowisko bardziej radykalne).
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1863 roku, a Hilary – który parał się był poezją i zabiegał o utworzenie pod Żytomierzem
szkoły rolniczej6 – aresztowany przed wybuchem powstania, zmarł w 1878 roku na zesłaniu
w Tomsku. Apollo kształcił się kolejno w Kamieńcu Podolskim, Niemirowie i Winnicy, aby
wreszcie ukończyć gimnazjum żytomierskie. Jego przyjaciel i biograf, Stefan Buszczyński,
opowiada: „Bujny umysł młodzieńca, gorąca dusza i niepodległy charakter o ile zjednywały
mu serca towarzyszów, o tyle przyczyniły się do kilkakrotnej przemiany szkół. Moskiewskie
władze szkolne prześladowały go zawsze za wolnomyślność”7. W roku 1840 wyjechał do
Petersburga i tam studiował rok orientalistykę, a pięć lat prawo i literaturę. Czy i co ostatecz-
nie ukończył – nie wiadomo8. Na pewno wiele czytał i zaznajomił się wszechstronnie z lite-
raturą europejską, umocnił też wykazywane od młodych lat zamiłowanie do teatru. T. T. Jeż
opowiada, jak jeszcze w niemirowskim gimnazjum wystawiał Apollo jakąś tragedię; sam grał
w niej jedną z ról i raz, padając na ziemię „nieżywy”, nadział się na kołek i zerwał z wrza-
skiem9.

Wrócił w rodzinne strony w roku 1846 i przez kilka lat pomagał ojcu w pracy na kolejnych
dzierżawach. Po banalnym debiucie poetyckim (1844) i przełożeniu Les Burgraves Wiktora
Hugo (1846) coraz więcej czasu poświęcał pracy literackiej. Później do tych zajęć doszły
jeszcze konkury: w roku zapewne 1847 poznał młodziutką wówczas Ewelinę (taka była wte-
dy modna wersja imienia Ewa) Bobrowską, siostrę żytomierskiego znajomego, Tadeusza.
Panna znana już była z Brody i nasz poeta zakochał się od razu. Natrafił jednak na zdecydo-
wany opór jej rodziny. Nie tyle z powodu różnicy wieku, naówczas wcale nie wyjątkowej, co
ze względu na zasadniczo odmiennego ducha, obowiązującego w familii Bobrowskich. Pod-
czas gdy Teodor Korzeniowski tracił zdrowie i pieniądze wojując o Polskę, Józef Bobrowski,
ojciec Ewy, pomnażał majątek trzymając się z dala od niepodległościowych zrywów. Powsta-
nie 1830 roku nazywał „szczytnym szaleństwem” i nie stronił od protekcji kuzynów Pora-
dowskich, generałów w służbie carskiej, z których jeden też brał udział w wojnie polsko-
rosyjskiej 1830 – 1831 – ale u boku Wielkiego Księcia Konstantego. Praktyczny i „rozsądny”
stosunek do życia starał się wpoić w dzieci, których miał ośmioro: synów Stanisława (ur. w r.
1827), Tadeusza (ur. w r. 1829), Michała (1830 – 1832), Kazimierza (ur. w r. 1837), Stefana
(ur. w r. 1840) i Karola (zmarł dzieckiem w r. 1848) oraz córki Ewę (ur. w r. 1831) i Teofilę
(ur. w r. 1833)10. Nie bardzo mu się powiodło. Wprawdzie Stanisław został cenionym ofice-
rem huzarów gwardii carskiej i gdyby nie wczesna śmierć w roku 1859, miałby szansę dojścia
wysokiej rangi – ale i on zapewne w chwili wybuchu powstania podałby się do dymisji. Zro-
bił tak jego brat Kazimierz, wówczas oficer saperów, związany konspiracyjną działalnością z
Jarosławem Dąbrowskim11. Zresztą obaj wojacy, uczuciowi i lekkomyślni, o karierę nie dbali.
Na dzieci Bobrowskich znaczniejszy wpływ musiała wywierać matka, gorąca patriotka, Teo-
fila z Biberstejn-Pilchowskich. Tylko Tadeusz wypadł całkiem po myśli ojca. Inteligentny i
pilny, roztropny i „realista” – co oznaczało wtedy ugodowca – marzył w młodości o karierze
administracyjno-urzędniczej, odrzucając nawet świetne perspektywy pracy naukowej12.
                                                          
6 M. Dubiecki, Na kresach i za kresami. Kijów 1914, s. 192 – 193.
7 S. Buszczyński, Mało znany poeta, Kraków 1870, s. 8.
8 Bobrowski pisze w Pamiętnikach (t. I, s. 426), że nie wie, na jaki wydział Apollo uczęszczał, ale twierdzi, że
studiów nie ukończył. Conrad w liście do Garnetta z 20 I 900 (Listy, s. 175) podaje, że jego ojciec kształcił się
na wydziałach Studiów Orientalnych i Filologii. Skądinąd wiadomo, że studiował i prawo. R. Blüth zwrócił
uwagę, że składając podanie o zwolnienie z zesłania Korzeniowski powoływał się na patent uniwersytecki (Dwie
rodziny kresowe, „Ateneum” 1939, nr l, s. 6).
9 T. T. Jeż, Od kolebki przez życie, t. I, Kraków 1936, s. 111.
10 T. Bobrowski, Pamiętniki, t. I, s. 59, 417; t. II, s. 8, 81. Twierdzi co prawda, że Ewa była od niego młodsza o
niespełna cztery lata, ale jest to sprzeczne z innymi podanymi w Pamiętnikach informacjami; np. w styczniu
1851 Ewa miała ukończone lat 19, t. II, s. 8.
11 J. Zdrada, Jarosław Dąbrowski, Kraków 1973, s. 84.
12 W lutym 1850 odrzucił propozycję katedry prawa międzynarodowego w Kazaniu. Zabiegał w tym czasie o
wysoką posadę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mimo protekcji starania spełzły na niczym z powodu polskie-



11

Apollo zetknął się z nim już w żytomierskim gimnazjum, jednak różnica dziewięciu lat
przeszkadzała w nawiązaniu bliższej znajomości. Spotykali się później w czasie studiów uni-
wersyteckich, ale mimo że Apollo uważał Tadeusza za przyjaciela, a Tadeusz wyznaje,że
Apollona., jednego lubił – Bobrowski odnosił się do Korzeniowskiego krytycznie i z rezerwą.
Stosunek taki,był zapewne początkowo odbiciem negatywnej opinii ojca, później zaś pogłębił
się pod wpływem różnic w charakterach i poglądach, a chyba także zazdrości Tadeusza o po-
pularność i rozgłos Apollona.

Tak czy inaczej, głównym przeciwnikiem małżeństwa był ojciec panny. Woził więc nie-
szczęsnego adoratora córki po okolicznych dworach, by go gdzieś wyswatać, ale, jak z prze-
kąśliwym żalem pisze Tadeusz, „on się zawsze tak sprytnie urządzał, że albo pannie, albo
rodzicom potrafił się nie podobać”. Apollo cieszył się opinią człowieka towarzyskiego; ży-
wość umysłu czyniła zeń pożądanego gościa, był jednak zarazem ozdobą i postrachem zie-
miańskich salonów. „Miał na wsi reputację bardzo brzydkiego i niezmiernie złośliwego. Rze-
czywiście pięknym nie był, ba, nawet przystojnym, 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
dostrzegłem” – stwierdza Bobrowski13. Jaki był przedmiot tych złośliwości, domyślić się ła-
two z utworów Korzeniowskiego. Pełen kurtuazji wobec kobiet, skłonny do wzruszeń i unie-
sień, był wyczulony na obłudę i pychę, a na dorobkiewiczów i bogaczy zionął sarkazmem.
Bobrowski twierdzi, że złośliwość ta miała źródło w typowo szlacheckich fumach. Może jest
w tym odrobina prawdy – ale nawet Tadeusz, który własne uszczypliwości zachowywał prze-
zornie do Pamiętników, przyznaje, że obiekty szyderstwa były dobrze wybierane.

O dowcipie i ciętości pióra świadczy obszerny i wylewny list Apollona do Tadeusza, napi-
sany wkrótce po poznaniu siostry adresata. Obok typowo romantycznych, egzaltowanych
uniesień widzimy tam samokrytycyzm i staranie o rzetelność myśli. Autor zwraca się w za-
kończeniu do młodszego kolegi z nadzieją, że: „pomimo różnic charakterów będziesz pamię-
tać, iż mamy wspólne poczucie godności człowieka, i przyjaźni mi swojej nie odmówisz”14.

Na statecznego ziemianina Korzeniowski w żadnym razie się nie zapowiadał: „...niby u oj-
ca swego gospodarując, więcej czytał, pisał i jeździł, niż pracował”15. Jak widzimy, pisania
Bobrowski za pracę nie uważał. W tym okresie Apollo nie pisał co prawda wiele, ale trudno
go uznać za nieroba, kiedy się zważy, że opanował cztery języki nowożytne (angielski, fran-
cuski, niemiecki i rosyjski) i że jego znane – a część przepadła – utwory oryginalne i przekła-
dy wypełniłyby kilka sporych tomów. Jasne jest jednak, że swoje zadania życiowe pojmował
zupełnie inaczej, niż to czynili Józef i Tadeusz Bobrowscy.

Pierwszym ważniejszym cyklem wierszy Apollona Korzeniowskiego były Czyśćcowe pie-
śni, utwory patriotyczno-religijne, pisane w latach 1849 – 1855 pod wyraźnym wpływem
Krasińskiego. Wydanie ich było niemożliwe ze względu na cenzurę i krążyły po Ukrainie w
odpisach. Ujawniają się w nich dwie stałe cechy pisarstwa Korzeniowskiego: konwencjonalna
wtórność obrazowania i żywość, a często i oryginalność odczuć i przemyśleń społecznych i
politycznych. Jako artysta był epigonem romantyzmu; jako działający słowem i czynem –

                                                                                                                                                                                    
go pochodzenia i katolickiego wyznania Bobrowskiego. Pamiętniki, t. I, s. 437 – 442.
13 T. Bobrowski, Pamiętniki, t. I, s. 426.
14 List wymieniony w przypisie 3. A oto fragment charakterystyki rodziny, od której ojciec Apollona dzierżawił
majątek Popowice (pow. berdyczowski): „Później przechodzę w ręce syna napojonego wyziewami stajennymi,
który wiecznie z koniem, rzemykiem, batogiem ma do czynienia. Gdyby to ostatnie obrócił przeciwko sobie,
może co byłoby z niego. Wiszniewski, co napisał Literaturę Polską, zaćmił swą sławę wychowaniem tego pełne-
go nadziei – furmana. [...] Gdy czas jakiś tu pobędę, mniemam, iż mi grzywa i ogon wyrośnie, stanę na czwora-
ku i brykać pocznę jak szkapa odpasiona. [...] Jest tu jeszcze i dwie panien: jedna ciotka, co w odorze panieństwa
pół wieku spędziła – druga córka, którą spotkałoby to samo, gdyby wszyscy mojego gustu byli. Jeżeli wiesz, co
to stara panna – to ubolewaj nade mną, jeżeli zaś nie wiesz – to przyjm życzenia najszczersze, abyś w tej nie-
świadomości pozostał. To być nie może, aby Bóg stare panny stworzył”.
15 T. Bobrowski, Pamiętniki, t. II, s. 72.
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należał do najśmielszych. Potwierdza to jego pierwszy utwór dramatyczny, Komedia (1854),
w połowie wzorowany na znanej sztuce Gribojedowa Mądremu biada, w drugiej połowie
mniej zręczny scenicznie, ale zaskakujący ostrością ukazania problematyki społecznej. Autor
wyszydza obłudę i egoizm bogacących się ziemian, przeciwstawia im idealizm Henryka,
głównego bohatera, byłego zesłańca (pewnie za udział w ruchu Szymona Konarskiego w
1838 roku – a więc radykalnego demokraty), a co najciekawsze, wprowadza na scenę plebeju-
sza-inteligenta, który staje po stronie Henryka. Otóż i mamy w zalążku program agitacji spo-
łecznej czerwonych w latach sześćdziesiątych.

Komedia wywołała sporo zgorszenia i zyskała Korzeniowskiemu opinię zdeklarowanego ra-
dykała. On tymczasem coraz wyraźniej skłaniał się ku bezpośredniej aktywności politycznej.
Podczas wojny krymskiej (wrzesień 1854 – luty 1856) wśród bardziej bojowego odłamu
szlachty polskiej na Ukrainie powstał projekt zorganizowania partyzantki, która współdziałała-
by z wojskami sprzymierzonych na Krymie. Powstańcy mieli przeciąć linie zaopatrzenia armii
rosyjskiej. Wydelegowano do Paryża specjalnego emisariusza, który prowadził rozmowy z rzą-
dem francuskim, ale wobec niechętnego nastawienia Anglii i Francji projekt upadł. Apollo Ko-
rzeniowski był jednym z najgorliwszych zwolenników powstania, a co ciekawsze, pragnął je
oprzeć na ruchu ludowym. Myśl ta przebija w najlepszym utworze z tych lat, Przedgromie:

Macie wszystko!... Wolę Bożą,
długie krzywdy do pomszczenia
i dług L u d u  do spłacenia!...
Z słońcem, bracia! Z słońcem! Z zorzą!
Z L u d e m , w L u d z i e  wasza siła!...
Z L u d e m , w L u d z i e  zbawień słowo!
P o l s k a  winna być L u d o w ą ,
by na wieki wieków żyła!16

Niebawem wyraził poglądy jeszcze radykalniejsze. Na wiosnę 1855 roku wybuchł w po-
wiecie skwirskim na Ukrainie bunt chłopski, skierowany przeciw administracji państwowej.
Jak notuje w pamiętniku sam Korzeniowski, chłopi wzywali nawet na pomoc lokalną szlachtę
polską w celu organizowania oddziałów i dowodzenia ruchem: „My ręce mamy, głowy tylko
nie mamy. Ej! panowie, dajcie nam głowę!”17 Apollo pospieszył na miejsce buntu, ale było
już za późno. Większość ziemian, przerażona wizją hajdamackich rzezi, chroniła się po mia-
stach, domagając się pomocy od władz rządowych. Wezwane wojsko z łatwością rozbiło
bezładne i bezbronne gromady. Wypadki te, opisane szerzej w ciekawej powieści T. T. Jeża
Hryhor Serdeczny, wstrząsnęły Korzeniowskim. Rzucił wówczas na papier strofy o wyjątko-
wej jak na siebie zwięzłości:

W Ukrainie jęczą spiże,
A niewiasty całe w kirze.
Górą pany – donosczyki!
Lud im dany znów w jasyrze

Do pańszczyzny, do fabryki!
Powstanie ludu czyste i godne

Rozkrzyżowuje plemię wyrodne.
Car, jako szatan, się śmieje,
Przygotowane już mary...18

                                                          
16 R. Taborski, Apollo Korzeniowski, Wrocław 1957, s. 148; także T. Bobrowski, Pamiętniki, t. II, s. 54 – 56.
17 A. Korzeniowski (anonimowo), Polska i Moskwa. Pamiętnik. „Ojczyzna”, Lipsk 1864, nr 51.
18 R. Taborski, op. cit., s. 154.
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Jeszcze w roku 1852 objął Korzeniowski administrację należącego do Melanii Sobańskiej
majątku Łuczyniec na Podolu, w powiecie mohylowskim. Chociaż Józef Bobrowski nie żył
już od blisko dwu lat i chociaż Ewa sprzyjała Apollonowi od początku – jednak jej rodzina
nadal sprzeciwiała się planom małżeńskim. Głową Bobrowskich stał się niespodziewanie Ta-
deusz, który zmuszony przerwać studia (w roku 1848 zdobył srebrny medal za rozprawę O
wykupie dóbr rodowych), z żalem zrezygnował z możliwości kariery prawniczo-
administracyjnej. Dopiero w lipcu 1855 roku udzielono zgody na zaręczyny19. Przyczyniło się
do tego nie tylko długotrwałe i odbijające się na zdrowiu przygnębienie Ewy, ale i wstawien-
nictwo jej wuja, Adolfa Pilchowskiego. Narzeczeństwo trwało blisko rok; tymczasem Korze-
niowski zaskarbił sobie wdzięczność Tadeusza Bobrowskiego pomocą w jego własnych za-
biegach o rękę posażnej panny Józefy Lubowidzkiej.

Wreszcie 4 maja 1856 roku odbył się w Oratowie – rodzinnym majątku Bobrowskich w
powiecie lipowieckim – ślub Apollona Korzeniowskiego z Ewą Bobrowską. I wtedy nie obe-
szło się bez komplikacji: stryja panny młodej z trudem namówiono do wzięcia udziału w uro-
czystości, ciotka nie przybyła wcale. Podczas ceremonii doszło ponoć do zatargu między pa-
nem młodym a proboszczem, który zamiast „Apollo” mówił „Apolinary”20.

Pierwszy rok po ślubie spędzili w Łuczyńcu. Z tego okresu pochodzi najlepsze bodaj tłu-
maczenie Korzeniowskiego: Chatterton Alfreda de Vigny, przekład, który Stefanowi Żerom-
skiemu dostarczył „pierwszego tchnienia subtelnej poezji”21. Dramat ten zawiera sławną tyra-
dę tytułowego bohatera, opartą na porównaniu Anglii do okrętu – tyradę, której echo usły-
szymy w Murzynie z załogi „Narcyza” Josepha Conrada...

W roku 1857, odebrawszy posag Ewy – dziewięć tysięcy rubli srebrem – Apollo objął w
dzierżawę należącą również do Sobańskich wieś Derebczynkę w powiecie jampolskim, na
Podolu22. Przypuszczalnie na końcowy okres ciąży Ewy Korzeniowscy pojechali do Tere-
chowej pod Berdyczowem, gdzie mieszkała jej matka. Syn jednak urodził się 3 grudnia 1857
roku w Berdyczowie. Ochrzczony został już dwa dni później, tylko z wody – obawiano się
widocznie o jego życie – przez zakonnika ze sławnego klasztoru karmelitów, tego samego, z
którego pochodził legendarny kapelan konfederatów barskich, ksiądz Marek. Nadano chłopcu
imiona Józef Teodor Konrad23. Dobór imion oparty jest na prostej zasadzie: najpierw imiona

                                                          
19 Wiersze A. Korzeniowskiego do narzeczonej, datowane w Terechowej 6 i 10 VII 1855, Bibl. Jagiell. rps 6794
II.
20 Data ślubu podana w liście Apollona Korzeniowskiego do Władysława Górskiego z l VI 1856, Bibl. Jagiell.
rps 7811. Anegdotę o sporze z proboszczem przechowano w tradycji rodzinnej; przekazał ją Tadeusz Garczyń-
ski, spowinowacony z Korzeniowskimi przez Syroczyńskich.
21 S. Żeromski, Dzieła pod red. S. Pigonia, t. II, s. 2. Pisma literackie i krytyczne. Warszawa 1963, s. 242.
22 T. Bobrowski, dokument sporządzony w latach 1869 – 1890, zatytułowany Dla wiadomości Kochanego Sio-
strzeńca mojego Konrada Korzeniowskiepo, Bibl. Jagiell. rps 6391. Umieszcza tu Derebczynkę w pow. mohy-
lowskim, ale w jampolskim lokuje miejscowość Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych ziem sło-
wiańskich, t. I, Warszawa 1880.
23 W sprawie miejsca urodzenia Conrada panuje niejakie zamieszanie, któremu częściowo winien jest sam pi-
sarz. Podawał bowiem, że urodził się w Żytomierzu (dokumenty morskie; list do Jasieńskiego z r. 1905, Listy, s.
242) – zapewne dlatego, że tam miał wystawioną metrykę. W pierwszym całkowicie pośmiertnym wydaniu dzieł
Conrada (tzw. Medallion Edition, 1925), w tomie Victory, ukazała się fotografia podpisana: „Dom na Ukrainie,
Polska, gdzie Joseph Conrad urodził się 6 [sic] grudnia 1857 r.” Tę samą fotografię zamieściła Jessie Conrad w
tomie Joseph Conrad and His Circle, London 1935, z podpisem: „Berdyczów. Dom, w którym urodził się Joseph
Conrad”. Fotografia przedstawia jednakże neogotycki pawilon, dziś nie istniejący, wystawiony na początku XIX
w. przez Lubowidzkich w Nowochwastowie. (Identyfikację zawdzięczam pomocy p. Romana Aftanazego.)
Przedstawiająca budynek rycina Napoleona Ordy znajduje się w zbiorach im. Czapskich w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie. Nowochwastów zbyt jest odległy od Berdyczowa, aby (pomijając już inne względy) Conrad
mógł się tam urodzić. Podpis pod fotografią – która pochodzi widocznie z okresu pobytów Konradka u wuja
Bobrowskiego w latach 1863 – 1868 – jest więc wynikiem nieporozumienia albo mistyfikacji.
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dziadków, następnie – jako główne, co wynika z aktu chrztu – imię Mickiewiczowskiego bo-
hatera. Trzy tradycje obejmowały patronat nad dzieckiem: dwie rodzinne, tak różne i tak cha-
rakterystyczne w swojej odmienności, i tradycja wielkiej poezji romantycznej.

Tę ostatnią przywołał Apollo Korzeniowski w wierszu Synowi urodzonemu w 85 roku
niewoli moskiewskiej, piosenka w dzień chrztu św. Nie o rodzinnym cieple tu mowa – ale o
goryczach niewoli, nie o szczęściu – ale o umiejętności znoszenia cierpień, nie o spokojnej
nauce i pracy– lecz o nieustępliwej wierności i walce.

Dziecię – synu, śpij spokojny.
Tyś pod obcych duchów cieniem.
Dwoje serc tylko twym mieniem.
Jeno k r z y ż e m  jesteś zbrojny.
Ale skarby te nie giną.
Świat-rdza krzyża nie roztoczy.
Serca wierne. – Zamknij oczy.

Luli, synu mój, dziecino!

Dziecię – synu, śpij... Chrzest płynie
na twą duszę, na twe ciało;
N i e b o ,  B o s k o ś ć  naokoło...
Błogosławię mej dziecinie.
Bądź P o l a k i e m ! – Choć rozwiną
wrogi tobie szczęścia przędzę,
odrzuć wszystko – kochaj nędzę.

Luli, synu mój, dziecino!

                                                                                                                                                                                    
Sprawę skomplikował Baines, umieszczając dzierżawioną przez Korzeniowskiego Derebczynkę w „pobliżu”

Berdyczowa (w rzeczywistości odległość wynosi ok. 180 km) i twierdząc, że Conrad urodził się właśnie w De-
rebczynce (Joseph Conrad, s. 7). Tym śladem wyruszył dziennikarz rosyjski Dmitrij Urnow, który dotarł do
położonych ok. 8 km od Berdyczowa Iwankowiec, gdzie znajduje się pałacyk, niegdyś własność Żukowskich,
posiadający wieżyczkę podobną nieco do wieży nowochwastowskiego pawilonu. Urnow zamieścił („W okrug
Swieta” 1972, nr 2) podobiznę budynku, sporządzoną wyraźnie według fotografii w książce Jessie, i stwierdził,
że jest to „odkryte” przez niego miejsce urodzenia Conrada. Wysunął też – bezpodstawnie – przypuszczenie, że
Iwankowce i Derebczynka to ta sama miejscowość. Z kolei Ugo Mursia oparł na artykule Urnowa referat od-
czytany na międzynarodowym zjeździe conradowskim w Canterbury w lipcu 1974 r. i ogłoszony w zbiorze
Joseph Conrad: a Commemoration pod red. Normana Sherry (London 1976), w którym popierał tezę o urodzeniu
się Conrada w Iwankowcach. Sam Sherry w Conrad and His World (London 1973) podpisał nowochwastowską
fotografię: „Derebczynka pod Berdyczowem, miejsce urodzenia J. Conrada”. W końcu B. Kocówna w książce
Conrad – opowieść biograficzna (Warszawa 1977) podpisała tę samą fotografię: „Dom w Iwańkowcach pod
Berdyczowem, w którym urodził się Konrad Korzeniowski”.

Dokumenty zaś mówią, co następuje: Bobrowski (Dla wiadomości...) jako datę i miejsce urodzenia podaje 21
listopada (starego stylu) 1857, Berdyczów, i pisze o chrzcie z wody tamże. Datę 3 grudnia podawał zwykle sam
Conrad; potwierdza ją, jako też fakt uprzedniego chrztu z wody, zachowany w Bibl. Jagiell. (rps 6391) wypis z
ksiąg metrykalnych parafii żytomierskiej. Uroczysty chrzest odbył się w Żytomierzu w r. 1862. Wypis podaje
rok urodzenia 1856, co jest zapewne omyłką kopisty. Piosenka w dzień chrztu św., wiersz Apollona dla syna,
datowany jest: 23 listopada (oczywiście też starego stylu) 1857, Berdyczów.

Konrad nie mógł się urodzić w Derebczynce i zjawić w ciągu dwu dni w Berdyczowie. Nie widać też naj-
mniejszego powodu, dla którego Bobrowski miałby podać informację mylną. Terechowa, rodzinny majątek
Bobrowskich, leżała o 8 km od Berdyczowa (już w innej parafii); gdyby siostrzeniec tam się urodził, czuły na
punkcie rodziny pan Tadeusz nie omieszkałby tego odnotować. Za porodem w mieście przemawiały zapewne
względy medyczne.

Do Terechowej przenieśli się zresztą Korzeniowscy wkrótce potem. Pisząc 5 XII 1857 do J. I. Kraszewskie-
go z prośbą o błogosławieństwo dla syna Apollo podaje datę urodzin 21 listopada i adres zwrotny „przez Ber-
dyczów do Terechowej”; Bibl. Jagiell., rps 6468.
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[...]

Dziecię-synu, powiedz sobie:
żeś bez ziemi, bez miłości,
bez Ojczyzny, bez ludzkości,
póki P o l s k a - M a t k a  w grobie.

[...]

– Gdy czas przyjdzie, dni upłyną,
Ty z tą myślą rośnij w dzielność;
Daj Jej, sobie: nieśmiertelność.

Luli, synu mój, dziecino!24

Wiersz ten nie wyrażał nastroju wyjątkowego – ani dla autora, ani dla współczesnych.
Półtora roku później Apollo pisał w wierszu do żony:

Ciężko i smutno na ojczystej roli,
Bo na jej piersiach pomniki grobowe,

[...]

Wszystkośmy w gruzach lub grobie ujrzeli,
Słońca nam we dnie, gwiazd nam braknie w nocy
I w przepaść patrzym błędnymi oczyma:
Bo w życiu Polski – Polski nigdzie nie ma!25

I dalej mówił o dwu sercach złączonych wspólną miłością do ojczyzny i o patriotycznych
obowiązkach rodziny. Postawa taka wydaje się dziś egzaltowana, niektórym wręcz chorobli-
wa. Wystarczy jednak przejrzeć pamiętniki i listy z owych lat, by stwierdzić, jak była rozpo-
wszechniona. Tysiące współczesnych Apollonowi rzeczywiście kierowało się w swoim po-
stępowaniu przede wszystkim myślą o wolności i dobru kraju.

Z początkiem roku 1859 Korzeniowscy, utopiwszy w dzierżawie Derebczynki większość
posiadanych pieniędzy, przenieśli się do Żytomierza26. To niepowodzenie w gospodarowaniu
wytykał później surowo i wielokrotnie Tadeusz Bobrowski, ale on sam naprowadza nas na
wyjaśnienie, które nie świadczy bardzo źle o Korzeniowskim. Pisze bowiem w swojej cha-
rakterystyce szwagra: „W uczuciach gwałtowny, wylany i szczerze kochający ludzi, w czy-
nach niepraktyczny, a często niezaradny nawet. W mowie i piśmie często nieubłagany, w ży-
ciu codziennym często aż nadto pobłażliwym bywał, snadź dla równowagi, jak mu to nieraz
dowodziłem, jak niemniej i to, że miał dwie wagi i miary – dla maluczkich i głupiutkich, i dla
wielkich świata tego”. W innym miejscu przypisuje straty poniesione na dzierżawie „niepo-
wodzeniom gospodarczym, a trochę i nieoględności” Korzeniowskiego27. Pisarz z pewnością
                                                          
24 Bibl. Jagiell., rps 6794. Odpis sporządzony ręką Teofili Bobrowskiej (matki Ewy).
25 Bibl. Jagiell., rps 6794 II. Wiersz datowany: 16 maja 1859, Żytomierz.
26 Bobrowski twierdzi, że 1/3 pieniędzy na dzierżawę wyłożona została przez teściową Apollona i że Korzenio-
wscy stracili wszystko, a Teofila Bobrowska prawie wszystko (Dla wiadomości... i Pamiętniki, t. II, s. 91). To
drugie nie jest chyba zgodne z prawdą, skoro Apollo miał z czego utrzymywać rodzinę w Żytomierzu i Warsza-
wie i wpłacić wkład do spółki księgarskiej. W listach do Kaszewskiego ze stycznia i lipca 1860 zrzekał się hono-
rariów autorskich, nie mógł więc być bez grosza. Później finansował zakładanie pisma w Warszawie; zapewne
był przez kogoś wspomagany, ale nic o tym nie wiemy.
27 T. Bobrowski, Pamiętniki, t. I, s. 426, i Dla wiadomości...
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obrotny życiowo nie był (chociaż w Łuczyńcu jakoś sobie poradził), ale słowa o szczególnej
pobłażliwości dla „maluczkich i głupiutkich” – a więc przede wszystkim dla chłopów! – na-
suwają, w zestawieniu ze znanymi nam poglądami Korzeniowskiego, przypuszczenie, że
„nieoględność” owa polegała na przejęciu na siebie odpowiedzialności za materialne skutki
nieurodzaju. Pisał przecież w wierszu na ślub szwagra:

Za Wasze szczęście płacić Bogu trzeba...
Myślcie w swym domu, że tylu bez domu,
I łamiąc chleb Wasz – że tylu bez chleba!

i apelował do nowożeńców, aby zwracali swój szczęśliwy wzrok

Na dół – do Ludu – gdzie łzy, nędza, praca,
Którymi żyje całe bratnie plemię!...28

W Żytomierzu Korzeniowski nie tylko sporo pisze i tłumaczy, ale bierze bardzo czynny
udział w życiu kulturalnym stolicy Wołynia. Zostaje udziałowcem (wkład 500 rubli) i sekreta-
rzem krótkotrwałej zresztą, bo zlikwidowanej przez władze, spółki wydawniczej, planującej
głównie publikacje oświatowe: i tu „nieoględnie” stracił pieniądze. Jego komedia Dla miłego
grosza, atakująca ziemiańskie dorobkiewiczostwo i oportunizm, wystawiana jest z powodze-
niem na scenach: żytomierskiej, wileńskiej, kijowskiej i lubelskiej. Zaczyna pisywać stałe
korespondencje do warszawskiej „Gazety Codziennej”, a także do innych pism. Nabiera roz-
machu w publicystyce, natomiast wierszy pisze mniej; ma nawet wątpliwości, czy jest po-
etą29. Dużo tłumaczy ulubionego Wiktora Hugo. Ale polityka bierze niebawem górę nad lite-
raturą. Kraj rozbrzmiewa już echem manifestacji warszawskich: listopadowej 1860 roku (Ko-
rzeniowski poświęca jej patetyczny wiersz) i lutowej roku 1861, po niej nastąpił głośny po-
grzeb pięciu poległych, a później tzw. masakra kwietniowa. Korzeniowski staje się jednym z
najaktywniejszych na Ukrainie działaczy patriotycznych. Agituje między innymi za przed-
stawieniem Aleksandrowi II memoriału w sprawie prawnego dołączenia Litwy i Rusi do
Królestwa, co umożliwiłoby nauczanie po polsku i pełną swobodę przejazdów.

W maju 1861 roku przenosi się do Warszawy – oficjalnie po to, by założyć tam pismo
„Dwutygodnik”, wzorowane na paryskim „Revue des Deux Mondes”, w istocie zaś, aby sło-
wem i piórem uczestniczyć w organizowaniu oporu. przeciw zaborcy. Żona przesyłała do
niego z Terechowej i Żytomierza częste listy, najważniejsze powierzając „okazjom”, nie po-
czcie, bo oboje z mężem wciągnięci byli w wiele robót tajnych i półjawnych. Sama w każdej
chwili spodziewała się rewizji. Obszernie opisywała prześladowania z powodu demonstracji
patriotycznych. „Żałoba tak ogólna, że ledwo czasem widzi się kolorowe suknie. Konradek
dotąd w potrójnych naszych ulubionych kolorach. [tj. niebieskim, białym i czerwonym, bar-
wach rewolucyjnej Francji]; ale ma żałobną sukienkę i inaczej do kościoła. go nie poprowa-
dzę”30.

                                                          
28 T. Bobrowski, Pamiętniki, t. II, s. 90 – 91.
29 List nie datowany (Żytomierz, 1859) do Karola Szajnochy, Ossolineum rps 6518/11. Wyraża tu m. in. pra-
gnienie napisania dramatu Rejtan. O rodzinie: „Mam żonę, która całym życiem duszy ze mną się dzieli. [...]
Żona mi we wszystkim pomocą, nieraz natchnieniem. Dziecię – to moja nadzieja na przyszłość, że zostawię po
sobie serce, które uderzy tak od razu, jak bije moje po długiej a ugadniającej męczarni, i będzie tym, czym ja
marzyłem, że będę”.
30 18 V 1861. Listy Ewy do męża i list Teofili Bobrowskiej do zięcia ogłosił S. Pomarański, „Kobieta Współcze-
sna” 1931, nr 16 – 22. Atmosferę przedpowstaniowego Żytomierza, nasyconą polskim patriotyzmem, obchody
ku czci poległych w Warszawie itd. opisuje interesująco W. Korolenko, Historia mojego współczesnego [1906],
tł. i opr. P. Hertz, Warszawa 1959, t. I, s. 135 – 153.
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Czerń, żałobne stroje, cmentarniana frazeologia, wizje śmierci grobów znamionowały ów-
czesne przejawy patriotyzmu. Pierwotnie łączyło się to z myślą o „pogrzebionej” ojczyźnie –
jak w Żalach Sarmaty Karpińskiego, i w cytowanych wierszach Korzeniowskiego. Od 26 lu-
tego 1861 r. zaczęto w Warszawie nosić żałobę na znak protestu przeciwko rozpędzeniu przez
kozaków manifestacji wolnościowej31. Następnego dnia, podczas kolejnej demonstracji, padło
pięciu poległych – nabożeństwa żałobne za nich stały się na całym obszarze dawnej Rzeczy-
pospolitej najpopularniejszą formą okazywania uczuć patriotycznych. Był to rytuał odpo-
wiedni dla ówczesnej myśli niepodległościowej, przetkanej wizjami śmiertelnej ofiary i
„zwycięstwa przez zmartwychpowstanie”. Konradek nie miał jeszcze lat czterech, kiedy to
makabryczne często splecenie patriotyzmu z cmentarzem stało się regułą – na długie lata, bo
żałoba symboliczna przekształciła się w rzeczywistą wkrótce po wybuchu powstania 1863 r.

W listach Ewy do męża wzmianki o chłopcu są częste i entuzjastyczne: „Konradek grzecz-
ny: dziwnie mu Pan Bóg jednać sobie serca daje. Wszyscy go kochają [...] O Tobie co dzień
wspomina, prosi, żebyśmy do Ciebie jechali”. Wtóruje temu babka Teofila: „doprawdy nie
ma pióra, aby skreślić i pochwycić mogło wszystkie odcienia dobroci serca tego dziecka.[...]
Przeczuwam, że Konradek nasz drogi będzie niezwykłym człowiekiem serca”32.

Tadeusz Bobrowski był podobno zdania, że jego szwagier sztucznie wówczas „«nadrabiał
czerwonością», by w siebie i innych wmówić, że nie jest miernotą”33. W osądzie tym tyle
prawdy, że dla Apollona Korzeniowskiego cały sens życia opierał się na wierze w ideały na-
rodowe i społeczne. Bobrowski twierdzi, że nigdy nie mógł dociec „ostatecznego składu jego
przekonań politycznych i społecznych” i przypisuje to brakowi wyrobionych poglądów. Ko-
rzeniowski wahał się rzekomo nawet w kwestii uwłaszczenia chłopów34. Twierdzenia te kłócą
się z dokumentami. Pamiętamy jednoznaczny radykalizm wierszy Apollona. Mógł być naiw-
ny w swoim ludomaństwie; porywy uczucia na pewno górowały w nim nad racjonalnie wy-
pracowanym programem politycznym, ale jego przekonania, choć nie zawsze spójne, były
stałe i szczere. Nie kto inny, jak właśnie on wciągnął do pracy konspiracyjnej rodzonego brata
Tadeusza, Stefana, nazwanego później „mózgiem i sercem czerwonych”. (Zresztą Stefan tak-
że interesował się literaturą, co zapewne ułatwiło porozumienie35.) A powód, dla którego Ta-
deusz Bobrowski nie znał poglądów szwagra, wyjaśnia mimochodem on sam, kiedy wyznaje,
że z nim brat Stefan na tematy polityczne nie rozmawiał, znając odmienność jego zapatry-
wań36.

Nowsze badania dowiodły, że Korzeniowski należał do czołowych, najbardziej aktywnych
i wszechstronnych działaczy obozu Czerwonych: przewodził młodzieży ze Szkoły Sztuk
Pięknych i Gimnazjum Realnego, organizował obchody w rocznice unii lubelskiej (12 sierp-
nia) i horodelskiej (10 października), agitował, wydawał broszury polityczne. „Dwutygodnik”
miał być jawnym organem tajnej organizacji narodowej37. Inne pisma zamieściły wzmianki o
jego powstawaniu; Korzeniowski, założyciel i redaktor, wydrukował ulotkę informacyjną,
gromadził materiały, starał się pozyskać współpracowników.

Jako działacz polityczny cieszył się reputacją demokraty i przyjaciela chłopów, i w ogóle
przywódcy „najrewolucyjniejszego krańcowego stronnictwa”38. „Rewolucyjność” ta – a więc

                                                          
31 Por. S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1972, s. 104.
32 19 VI i 8 VII 1861.
33 Opinia przytoczona przez J. Perłowskiego w O Conradzie i Kiplingu, 1937, przedruk we Wspomnieniach i
studiach, s. 116.
34 T. Bobrowski, Pamiętniki, t. I, s. 427.
35 T. T. Jeż, Od kolebki przez życie, Kraków 1936, t. II, s. 383.
36 T. Bobrowski, Pamiętniki, t. II, s. 464.
37 Zeznania K. Majewskiego w: Z. Janczewski, K. Majewski, O. Awejde, W. Daniłowski, Zeznania śledcze o
powstaniu styczniowym, opr. S. Kieniewicz, Wrocław 1956, s. 218. Por. także R. Taborski, Apollo Korzeniow-
ski, s. 101.
38 R. Taborski, op. cit., s. 104, 105.
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stawianie na walkę zbrojną i połączenie powstania narodowego z emancypacją chłopów –
szła u Korzeniowskiego w parze z tradycjonalizmem. Pisał do Władysława Zawadzkiego,
który miał nadsyłać do „Dwutygodnika” korespondencje ze Lwowa: „Nade wszystko proszę,
błagam: aby były korespondencje młode – żywe – demokratyczne, na szlacheckiej naszej tra-
dycji demokratycznej oparte”39. „Szlacheckie tradycje demokratyczne” – to była spuścizna
obywatelskich swobód i odpowiedzialności za sprawy publiczne, program rozszerzania tych
swobód i odpowiedzialności na inne warstwy społeczne. Nie wolno więc tego tradycjonali-
zmu mylić z konserwatyzmem. Podobnie też hasła wspólnego działania ziem Królestwa, Li-
twy i Rusi nie należy rozumieć jako wyrazu narodowego ekspansjonizmu polskiego. Czerwo-
ni świadomi byli aspiracji innych narodów, żyjących na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, i
dążyli do współwyzwolenia – które mogło, ale nie musiało, prowadzić do późniejszego
współistnienia w ramach jednego państwa40. Najdziwniejszym składnikiem poglądów Korze-
niowskiego może się dziś wydawać jego gwałtowne przeciwstawianie się projektom uprze-
mysłowienia Ukrainy; w swoich artykułach i sztukach toczył całą kampanię antycukrowniczą.
Ale i ta myśl, wcześniej już wyrażana z naciskiem przez Kraszewskiego, miała swoje rzeczo-
we podstawy. Przemysł to nie tylko zrywanie z tradycją, wprowadzanie stosunków kapitali-
stycznych, niszczenie swoistości kulturowej tych ziem – ale również stwarzanie nowej formy
wyzysku pańszczyźnianego chłopa, a także zacieśnianie więzów ekonomicznych z resztą Ce-
sarstwa.

W pierwszych dniach października 1861 roku, tuż przed wprowadzeniem w Królestwie
stanu wyjątkowego (14 X), Ewa Korzeniowska z synem przeniosła się do Warszawy. „Dwu-
tygodnik” miał się zacząć ukazywać 15 listopada. 17 października w mieszkaniu Korzeniow-
skich przy ulicy Nowy Świat 45 powstał „Komitet Ruchu”, zalążek przyszłego Komitetu
Centralnego i Rządu Narodowego41. Conrad wspominał po latach: „pierwsze zebrania Komi-
tetu odbywały się w naszym mieszkaniu w Warszawie; pamiętam z tego mieszkania wyraźnie
tylko jeden pokój, biały i szkarłatny, prawdopodobnie salon. Były tam sklepione drzwi – naj-
wyższe, jakie sobie można wyobrazić. Dokąd prowadziły, pozostaje dla mnie tajemnicą; lecz
po dziś dzień nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wszystko to było olbrzymich rozmiarów i że
postacie ukazujące się i znikające w tej niezmiernej przestrzeni przerastały wzrostem ludzi,
których spotykałem w późniejszym życiu”42.

W nocy 20/21 października Apollo Korzeniowski znalazł się za murami X pawilonu war-
szawskiej Cytadeli43. Cień obcych duchów zgęstniał w brutalną siłę.

Korzeniowski spędził w więzieniu ponad sześć miesięcy; chorował na reumatyzm i szkor-
but. Mógł jednak czytać, a okresami nawet tłumaczyć; przełożył wówczas sztukę Wiktora
Hugo Król się bawi44. Akta dochodzenia i procesu spłonęły w roku 1944, ale zachował się
sumariusz Stałej Komisji Śledczej. Stwierdza on, że Apollona Korzeniowskiego aresztowano
pod czterema zarzutami: l. Uczestnictwo, razem ze studentami, w komitecie „Czerwonych
Mierosławskiego” i przeciwstawianie się wyborom do warszawskiej Rady Miejskiej. 2. Inspi-
rowanie bójek w cukierni Wedla na Miodowej. 3. Autorstwo Mandatu o zjednoczeniu Polski i
Litwy oraz przestępczej proklamacji Narodzie, baczność! 4. Organizowanie, przy udziale żo-

                                                          
39 Ossolineum, rps 3456 II. Datę listu, 8 X 1861, pozwala ustalić wysłany jednocześnie list do Szajnochy, Osso-
lineum, rps 5877/11.
40 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, s. 196 i 747.
41 Ibid., s. 207. Tamże wyjaśniona rzeczywista nazwa Komitetu.
42 Dzieła, t. XIII, Ze wspomnień, s. 12. Cytowany fragment pochodzi z przedmowy, napisanej w r. 1919. Conrad
przeciwstawia się tam określaniu jego ojca mianem „rewolucjonisty” i dlatego zapewne twierdzi, niezgodnie z
prawdą, że „pierwotnym zamiarem tajnego Komitetu Narodowego było zorganizować opór moralny przeciwko-
wzmożonemu uciskowi rosyjskiemu”. Zamiary Komitetu sięgały dalej, i miały charakter przygotowań do po-
wstania.
43 S. Kieniewicz, op. cit., s. 207.
44 E. Korzeniowska do Władysława Górskiego, 6 I 1862, Bibl. Jagiell. rps 8711 IV.
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ny, w Żytomierzu modlitw za „zabitych przez Rosjan w Warszawie”45. Władze nie oriento-
wały się więc zbyt dobrze w działalności Korzeniowskiego, który nie był bezwzględnym
przeciwnikiem wyborów, do nie istniejącego „komitetu” należeć nie mógł ani też nie napisał
broszury Narodzie, baczność! Policja nie wiedziała też o najważniejszych poczynaniach kon-
spiratora, usiłowała mu natomiast przypisać wywoływanie zwykłych awantur.

Oskarżony do winy się nie przyznał. Działanie władz miało jednak charakter odwetowo-
prewencyjny, więc za „dowód” przestępstwa uznano znalezione podczas rewizji listy Korze-
niowskiej, w których przestrzegała męża przed grożącym mu w razie powrotu do Żytomierza
aresztowaniem. Śledztwo zakończono 4 kwietnia 1862 roku, 9 maja zaś Sąd Wojenny skazał
oboje Korzeniowskich na „zesłanie do guberni permskiej pod surowy nadzór policji”46.

Gubernatorem permskim był szkolny kolega Korzeniowskiego, generał Łaszkariew. Do-
wiedziawszy się o wyroku, zwrócił się do władz wyższych o skierowanie skazańca gdzie in-
dziej. Z Niżnego Nowgorodu cofnięto więc Korzeniowskich do znanej z niezdrowego klimatu
Wołogdy. Warunki podróży, którą odbywali pod eskortą, były ciężkie i tylko spotykanym
niekiedy oficerom, znajomym Stanisława Bobrowskiego, zawdzięczali zesłańcy drobne udo-
godnienia. 12 czerwca przybyli na miejsce. Z Wołogdy wysłał Korzeniowski obszerny list do
swoich kuzynów, Gabrieli i Jana Zagórskich.

„Moi najlepsi Gabryniu i Jasiu! Szesnasty dzień, jako jesteśmy w Wołogdzie. Zdrowi, jeśli
nie liczyć za chorobę mej tęsknoty do kraju.[...] nie możecie mieć wyobrażenia o nieznośno-
ści warunków podróży, którą odbyłem. Błękitni ludzie, dopóki byliśmy w kraju i na każdej
stacji wobec kilkudziesięciu osób, niezmiennie byli nikczemnie grzeczni. Ale gdy za mohy-
lewską gubernią pusto koło nas się zrobiło, stali się nikczemnie niegrzeczni. Tam się bali wi-
docznie, tu widocznie na bohaterów wyrośli. [...] W Białokamiennej malec dostaje zapalenia
płuc;47 lekarz ostawia go pijawkami i kalomelem karmi – dobrze. Ale wtem konie zaprzęgają.
Naturalnie ja sprzeciwiam się jechać, zwłaszcza że doktor wyraźnie objawia, iż w takim razie
dziecko umrzeć może. Bierny mój opór zwleka podróż, ale doprowadza mego opiekuna do
udania się do wyroczni miejscowych. Wyrocznia cywilizowana, wysłuchawszy raportu, ob-
jawia, aby zaraz jechać, gdyż dzieci na to się rodzą, aby umierać (sic). Trzeba więc jechać,
tylko bierną walką zyskałem kilkanaście godzin. [...] W Niżnym grodzie Ewusia zachorowała.
Jak zaczął chodzić telegraf, czy można ją kurować, czy nie można, przeszło dni parę i choć
nie pozwolono kurować, ale z tego powodu dowiedzieliśmy się o zmianie celu podróży. [...]
Co jest Wołogda? [...] Wołogda jest to wielkie, trzywerstowe błoto, na którym w równole-
głych i krzyżujących się liniach rzucone są kładki z drzewa; wszystkie zgniłe, chwiejące się
pod nogami; jest to jedyny środek komunikacji tuziemców. [...] Klimat dzieli się na dwie pory
roku: białą zimę i zieloną zimę. Biała zima trwa dziewięć i pół miesięcy, zielona dwa i pół.
Jesteśmy na początku zielonej zimy; deszcz już pada 21 dni ciągle i tak do końca będzie. [...]
Oprócz nas są tu ludzie z 30, 46 i 48 roku [...] dla nich przybycie nasze było jak kilkanaście
                                                          
45 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, cz. II, nr 4091. (Na dokument ten zwróciła moją uwagę p.
Franciszka Ramotowska.) Wyniki śledztwa przekazano sądowi 4 IV 1862 r. Por. S. Kieniewicz, op. cit., s. 169 –
171 i 192 – 199.
46 Sumariusz cytowany powyżej: „Prikazano wysłat Korzeniowskogo i żenu jego na żitielstwo w g. Perm, pod
strogij nadzor Policji”. Fakt, że Ewa Korzeniowska była również skazana, ujawnił R. Blüth w artykule O tra-
gicznej decyzji krakowskiej Konrada Korzeniowskiego, „Verbum” 1936, nr 2, przedruk we Wspomnieniach i
studiach. Blüth badał istniejące wówczas w całości akta procesu. Bobrowski tłumaczy łagodność wyroku tym, że
przewodniczący komisji śledczej, płk J. Rożnow, był kolegą z wojska Stanisława Bobrowskiego.
47 T. Bobrowski (Pamiętniki, t. II, s. 457) przedstawia inną wersję wydarzeń: ,,W drodze na przedostatniej przed
Moskwą stacji rozchorował się Korzeniowskim synek, a gdy eskortujący ich żandarmi zatrzymać się odmówili,
zrozpaczeni rodzice oświadczyli, że chyba siłą zmuszą ich do dalszej podróży. Jakiś ludzki podróżny jadący do
Moskwy przyrzekł im przysłać lekarza, a Korzeniowski, przypomniawszy sobie, że ma w Moskwie znajomego,
dra Młodzianowskiego, profesora uniwersytetu, który kiedyś był jego korepetytorem w Winnicy, wezwał go za
pośrednictwem owego uczynnego podróżnego. Jakoż wkrótce nadjechał zacny eskulap i odratował dziecko z
ciężkiego zapalenia mózgu...”
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kropel wody spadłych na pokład niegaszonego wapna. [...] Zresztą wygnanie uważamy nie
jako karę, ale jako nową fazę i postać służby krajowi. Dla nas kary być nie może, bośmy nie-
winni [...] Dziw tu wielki z pogodnych oblicz naszych i z dumnego czoła, i ze spojrzenia, któ-
re sieroco, ale dumnie a ostro patrzy [...] Nie żałujcie więc nas, a osobliwie nie miejcie za
męczenników”48.

Nie widać w liście żadnych objawów upadku ducha – przeciwnie, jest tu dużo buńczucz-
nego humoru. Wkrótce w mieszkaniu Korzeniowskich zaczęli się co tydzień spotykać woło-
godzcy zesłańcy polityczni, Polacy i Rusini, na herbacie z sucharkami: „na coś więcej nie
pozwalały szczupłe środki, natomiast jednak, przy uprzejmości gospodarstwa, zaspokojenie
pragnień duchowych, jak na nasze ówczesne położenie, było obfite”. Apollo cieszył się mi-
rem wśród współwygnańców i niebawem wysunął się na ich naturalnego przywódcę. Z jego
inicjatywy opracowano rodzaj statutu – wytyczne postępowania, którymi się zesłańcy powin-
ni kierować. Manifestując swoją polskość, mieli zarazem dawać Rosjanom przykład, „jak
należy dobijać się konstytucyjnej swobody”; winni zachowywać się nienagannie i dotrzymy-
wać słowa, nawet danego policjantowi; w razie potrzeby nie wstydzić się żadnej pracy, aby
zdobyć pieniądze na utrzymanie49. Longin Pantielejew, późniejszy działacz „Ziemli i Woli”,
który odwiedził w tym czasie Wołogdę i nawet rozmawiał z „dumnym” i pełnym optymizmu
co do możliwości wyzwolenia się Polski Apollonem, wspomina, iż wszyscy wołogodzcy Po-
lacy „odznaczali się niezwykłym patriotyzmem (zwłaszcza kobiety), co tym bardziej kontra-
stowało z absolutnym marazmem miejscowego społeczeństwa”50.

Korzeniowski pozostawał pod stałym, chociaż tajnym, nadzorem policji51. Chociaż guber-
nator Wołogdy, Polak Stanisław Chomiński, cieszący się powszechnym poważaniem, starał
się nie utrudniać życia zesłańcom – po kilku miesiącach pobytu bagienny klimat odbił się
wyraźnie na nietęgim zdrowiu nowo przybyłych. Apollo pisał do Zagórskich: „Okrutnie, ko-
chana Gabryniu, zimno nam. Od paru dni na dobre śnieżno. Drwa tak dobrze drogie jak w
Warszawie, a pieców tyle co okien, a palić trzeba okrutnie, a jeszcze po kilku dniach mrozu,
choć piece rozpalone, lecz po kątach najcieplejszych mieszkań biały mech występuje. Kon-
serwy z nas kapitalne będą. Czy pisałem do Was, że parę tygodni temu namiestnik pozwolił
przewieźć nas do Czernihowa; ale ani zdrowie, ani miejscowe drogi nie pozwalają na to”52.
Był mimo wszystko nadal w dobrym nastroju.

Na Nowy Rok pięcioletni Konradek otrzymał od wuja Tadeusza pięknie wydaną księgę o
żywotach wybitnych i cnotliwych ludzi, M. A. E. de Saintes’a Les Anges de la terre, z dedy-
kacją: „aby Ci przypominała rok życia Twego, który na wygnaniu, daleko od swoich, w towa-
rzystwie kochanych Rodziców Twoich rozpoczynałeś – a który daj Boże, abyś na wygnaniu
nie kończył”53. Chłopiec zaś, sfotografowany w zakładzie Stanisława Krakowa w Wołogdzie,

                                                          
48  „Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 4. Korzeniowscy mieszkali w Wołogdzie w nie istniejącym już (rozebra-
nym przed ok. 10 laty) drewnianym domu Diewiatkowa przy ul. Bolszaja Kozlenskaja (albo Kozlionaja, dziś
Urickiego). Adres w listach Korzeniowskiego do Zagórskich z 27 VI 1862 i do księgarni Budkiewicza w Żyto-
mierzu z 22 X 1862 (Ossolineum). Lokalizację domu ustalił W. Panow, Dom Diewiatkowa i sowriemienniki D.
Konrada, „Krasnyj Siewier”, Wołogda, 14 IX 1977.
49 M. Rolle, In illo tempore..., Brody – Lwów 1914, s. 47 – 49.
50 L. Pantielejew, Wspomnienia [1903], tłum. Z. Korczak-Zawadzka, Warszawa 1964, s. 212 – 213.
51 Dotyczące Korzeniowskich zapisy w aktach policyjnych w Wołogdzie znajdują się w tamtejszym Archiwum
Państwowym; ogłosił je W. Panow, Po sliedach. Dżozefa Konrada, „Krasnyj Siewier”, 10 III 1976. Zapis pierw-
szy, na rok 1862, brzmi (w dziale „Wiadomości o osobach, znajdujących się pod nadzorem policji, nie pozba-
wionych prawa zamieszkania w mieście Wołogdzie”): „Nr 54. Mieszkaniec guberni wołyńskiej literat polski
Apollon Korzeniowski, urodzony w guberni podolskiej, lat 40. Jego żona Jewielina Osipowna, urodzona w gu-
berni kijowskiej, lat 30. Pod nadzorem pozostaje od 20 czerwca 1862 r. Nadzorowi podlega bezterminowo, taj-
nie. W mieście Wołogdzie zajęcia nie posiada. Wysłany z guberni lubelskiej. Ze skarbu na utrzymanie nie pobie-
ra. Ma żonę i syna, którzy znajdują się przy nim. Prowadzi się dobrze, tak jak i jego żona”.
52 List z 14 X 1862, „Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 20.
53 Rosenbach Collection, FiladeLFia.
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tak nieco później dedykował swoją podobiznę: „Kochanej Babuni, która mi pomogła biedne-
mu tatkowi ciastka do więzienia posyłać, wnuczek Polak – katolik i szlachcic KONRAD”54.

W styczniu 1863 roku Korzeniowskich przeniesiono wreszcie do Czernihowa, na północ-
no-wschodnią Ukrainę55. Warunki życia i klimat były tam znacznie lepsze, ale na zesłańców
spadł cios w postaci wieści o wybuchu i pierwszych klęskach powstania. „Wszelkie życie w
nas ustaje pod obuchem niemocy, w której się znajdujemy” – pisał Apollo56. Jego brata Hila-
rego aresztowano już 23 stycznia; przy końcu kwietnia zapewne zmarł Teodor Korzeniow-
ski57, w maju poległ Robert. Próba powstania na Kijowszczyźnie zakończyła się krwawo i
beznadziejnie w ciągu paru dni maja. Na Wołyniu walki trwały trzy tygodnie i mimo świet-
nych manewrów jazdy Edmunda Różyckiego resztki oddziałów powstańczych musiały się
wycofać do Galicji. Stefan Bobrowski został 12 kwietnia zabity w ukartowanym przez prawi-
cowych przeciwników pojedynku; uwięziono jego brata Kazimierza. Obie rodziny ponosiły
więc ciężkie straty – Korzeniowski dowiadywał się o tym, bezradny i przymusowo bezczyn-
ny. Zdawał sobie sprawę, że termin rozpoczęcia powstania został spiskowcom narzucony
przez okupanta. Widział, jak walą się wielkie plany zorganizowanej, ogólnonarodowej akcji.
Zapadał wyraźnie na zdrowiu; również Ewa niedomagała coraz poważniej.

W lecie 1863 roku, dzięki staraniom Tadeusza Bobrowskiego i dawnych znajomych jego
brata Stanisława, udzielono Ewie z synem trzymiesięcznego „urlopu” dla kuracji i odwiedze-
nia rodziny w Nowochwastowie, majątku teściów Tadeusza. Cieszył się pewnymi względami
u pułkownika kijowskiej żandarmerii Iwensena i nie podejrzewano go nawet o sprzyjanie
powstańcom (co nie bez satysfakcji zaznacza w Pamiętnikach). Pomimo to po upływie trzech
miesięcy chorej właśnie Ewie Korzeniowskiej nakazał generał-gubernator kijowski Bezak
natychmiast wracać do Czernihowa, grożąc – jeśli się będzie zastawiała chorobą – umiesz-
czeniem w szpitalu więziennym. Tylko dzięki uprzejmości powiatowego „sprawnika” po-
gróżka nie została spełniona.

„W owym czasie – pisze Conrad w tomie Ze wspomnień – nie rozumiałem tragizmu tego
wszystkiego, choć pamiętam, że doktorzy także nas odwiedzali. Po mojej matce nie było
wcale znać choroby, lecz sądzę, że lekarze podpisali już byli na nią wyrok: tylko zmiana kli-
matu, tylko pobyt na południu mogą przywrócić opuszczające ją siły. [...] Nad wszystkim
wisiał gnębiący cień wielkiego cesarstwa rosyjskiego, cień mroczniejący jeszcze od świeżo
zrodzonej nienawiści do Polaków, podsycanej przez moskiewską szkołę dziennikarzy po nie-
szczęsnym powstaniu 1863 roku”58.

Antypolska kampania Michaiła Katkowa w „Moskowskich Wiedomostiach” i szalejący
terror carski odbiły się gwałtownym echem w „pamiętniku” pt. Polska i Moskwa, który napi-
sał Apollo Korzeniowski w Czernihowie. Ta przepojona goryczą rozprawa przedstawia sto-
sunki polsko-rosyjskie od czasu pierwszego rozbioru. Autor dowodzi, że historia ludzkości to
dzieje walki barbarzyństwa z cywilizacją; carstwo rosyjskie uważa za współczesne wcielenie
azjatyckiego, tataro-bizantyjskiego barbarzyństwa”59.
                                                          
54 Yale. Data: 6/17 L. 1863 (a więc z pomyłką o jeden dzień) – lutego zapewne, bo w lipcu bawił w Nowochwa-
stowie.
55 Zapis w aktach policyjnych (nr 53 na rok 1863) wyszukał W. Panow, patrz przypis 51. T. Bobrowski (Pamięt-
niki, t. II, s. 458) błędnie datuje przeniesienie na lato 1863 r.
56  27 III 1863 do Zagórskich, „Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 20.
57 S. Buszczyński (Mało znany poeta, s. 5) twierdzi, że kapitan Korzeniowski zmarł w drodze do oddziału Ró-
życkiego, a więc około l maja 1863 r. T. Bobrowski datuje zgon na wiosnę 1864, kiedy Korzeniowski zabiegał w
Dubnie o pomoc dla uwięzionego Hilarego (Pamiętniki, t. I, s. 430) – ale wzmianka o rosyjskiej orkiestrze puł-
kowej przysłanej na pogrzeb (jako że zmarły był byłym oficerem) czyni tę datę mało prawdopodobną, bo gest
taki byłby możliwy tylko przed wybuchem powstania na Ukrainie.
58 Dzieła, t. XIII, s. 49 – 50.
59 Polska i Moskwa. Pamiętnik*** zaczęty 186..., „Ojczyzna”, Lipsk 1864, nr 27 – 29, 31, 34 – 36, 42 – 52.
Anonimowego autora przedstawiła redakcja jako już nieżyjącego. Podobne myśli wypowiadał parę lat później
Marks: „Istnieje tylko jedna alternatywa dla Europy. Albo azjatycka barbaria pod wodzą Moskwy spadnie jak
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Korzeniowski wiele też w Czernihowie tłumaczył: Ciężkie czasy Dickensa, Pracowników
morza Hugo, Komedię omyłek Shakespeare’a60. Musiał intensywnie pracować dla zarobku,
ponieważ reszta oszczędności przepadła zapewne w Warszawie wraz z „Dwutygodnikiem”,
dwa tysiące rubli zaś, otrzymane w 1862 roku od Kazimierza Bobrowskiego, nie starczyły na
długo.

Stan zdrowia Ewy Korzeniowskiej po jej powrocie na miejsce wygnania stale się pogar-
szał. Gasła powoli na gruźlicę, pozbawiona odpowiedniej opieki lekarskiej, w niesprzyjają-
cym klimacie, wśród udręk ducha, wywoływanych wieściami o upadku powstania i prześla-
dowaniach patriotów. Jej brat Tadeusz wspominał później w zapiskach przeznaczonych „Dla
wiadomości Kochanego Siostrzeńca mojego”: „Wróciwszy w jesieni r. 1863 do Czernihowa
nie zwracała uwagi na zły stan zdrowia, które się stale pogarszało; i pomimo nalegań Swej
Matki, przybyłej do Was w lecie 1864, żadnej kuracji przedsięwziąć nie chciała. Przybywszy
do Rodziców Twoich do Czernihowa na Nowy Rok 1865, przestraszony stanem Twojej Mat-
ki, wymogłem na Niej obietnicę zaradzenia się p. Romańskiego, którego z Żytomierza spro-
wadziłem, a który nam zrobił niejaką nadzieję uratowania Jej – i następnie raz jeszcze w Lu-
tym Ją odwiedziwszy zawiadomił o niechybnej stracie tej Drogiej Siostry”. Bobrowski, kon-
sekwentnie ukrywający fakt, że jego siostra była współskazaną i jako taka pozbawioną swo-
body poruszania się, przedstawia całą sytuację dosyć jednostronnie. Pełniej poznajemy ją z
listów Apollona Korzeniowskiego do warszawskiego przyjaciela, Kazimierza Kaszewskiego:

„Tęsknota, jak rdza, jadła powoli fizyczną organizację mej żony. Od półtora roku składała
ona, biedaczka, wszystko na nerwy; tu lekarze – czyż lekarze – ciągle utrzymywali «nic, nic,
przejdzie». Ja, niespokojny – com nigdy dla siebie nic nie czynił – kłaniałem się, prosiłem,
błagałem od roku, aby zmienić miejsce pobytu [...] Ciągle uwodzony i odkładany, straciłem tę
nadzieję. A tu parę miesięcy temu raptem trawiąca gorączka, choroba piersiowa i od ciągle
skrzywionego biegu krwi jakiś wewnętrzny tumor potrzebujący odjęcia. Dawny przyjaciel –
lekarz – z Żytomierza [...] przypadkiem dowiedziawszy się o chorobie mej żony przyjechał do
nas – już trzeci raz przyjeżdża – najpoczciwszy. Widzi niezbędność operacji – nie może jej
uczynić dla braku sił; chce podnieść siły – piersiowa choroba zagraża silniej; podniesie trochę
siły – krwotok je zabiera.[...]

Bardzośmy dziś biedni i nieszczęśliwi – ale nawet ze świadomością tego losu, który nas
spotkał, uczynilibyśmy, jak się stało. Bardzośmy biedni i nieszczęśliwi – ale błogosławimy
Bogu, że nam wspólnie dźwigać dał tę dolę. [...] A wszystko wynikło z zgodności nie pojęć,
ale zasad; z jedności nie gustów – ale poczucia obowiązku” (28 II 1865).

„Moja biedna żona, od paru lat zabijana tęsknotą i ciągle ponawiającymi się ciosami, co
spadają na członków naszych powiązanych rodzin, od miesięcy czterech okrutnie – obłożnie
chora – ledwo siły ma dość, by spojrzeć na mnie, by przemówić zapadłym głosem. Brak
wszystkiego dla ciała i serca – brak lekarzy i środków zaradczych spowodowały stan ten. Dziś
wolno (od dziś dopiero) przejechać jej na kurację do Kijowa. Ale siły nie pozwalają. Bóg
niech będzie z nami – bo ludzie niewiele nam już pomogą. Od kilku miesięcy ja jestem
wszystkim w domu – panem i usługą. Nie skarżę się na to jako na ciężar, ale ileż to razy ani
dogodzić, ani zaradzić, ani ulgi przynieść biednej nie umiem. Konradek naturalnie zaniedba-
ny” (26 II 1865).

Dziesięć dni później, we wspólnym liście od obojga Korzeniowskich, Apollo komuniko-
wał, że ich prośbie o przeniesienie do Odessy znowu odmówiono. Ewa nie chciała sama je-
chać do Kijowa na operację – tym bardziej że nie pozwolono jej na późniejsze kontynuowanie

                                                                                                                                                                                    
lawina na głowę Europy – albo też Europa musi odbudować Polskę, odgradzając się w ten sposób od Azji dwu-
dziestomilionową barierą bohaterów i zyskując czas wytchnienia niezbędny do dokonania swego społecznego
odrodzenia”. Marks i Engels o Polsce, Warszawa 1960, t. II, s. 62 – 63.
60 Komedię omyłek jako Komedię błędów ogłosiły „Kłosy” 1866; Ciężkie czasy – „Gazeta Polska” 1866  –
1867. O przekładzie Pracowników morza, wspominanym później przez Conrada, zachowały się tylko wzmianki.
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leczenia gdzie indziej. Prosił też Apollo o wstawiennictwo doktora Józefa Mianowskiego u
generała Berga, Namiestnika Królestwa, aby udzielono im zgody na opuszczenie Czernihowa
– i o odpowiedź telegraficzną w tej sprawie61. I ta próba okazała się daremna.

Ewa Korzeniowska zmarła 18 kwietnia 1865 roku62. „...poszła za miłością swoją i prawdą
swoją aż do ostatniego tchu...” – napisał o niej Żeromski. Sprzeczne opinie dochodzą nas o
wszystkich członkach rodziny Conrada – z wyjątkiem matki. Wszyscy zgodni są w przyzna-
waniu jej cech osoby niepospolitej i dokumenty w pełni ten sąd potwierdzają. Miała zamiar –
niebywały wówczas, jak na posażną pannę z dobrego domu – zostać nauczycielką; porzucić
go musiała ze względów rodzinnych63. Wieloletnia wierność ukochanemu, który sam tracił
już nadzieję, i niezłomna decyzja współudziału w jego poczynaniach świadczą o sile charak-
teru. Listy do męża są wzruszającym dowodem żywości umysłu i silnego a mądrego uczucia.
Brat Tadeusz, który tak lubił wszystkim wytykać wady, o niej pisze: „Starsza siostra moja,
pięknej powierzchowności, wielkoświatowego układu, wyższego nad pospolity ówczesnych
kobiet naszych poziom wykształcenia, znakomitego polotu umysłu i serca. [...] Dopiero połą-
czywszy się z ukochanym przez siebie człowiekiem rozwinęła w dalszym życiu niepospolite
zasady umysłu i uczuć, rozumu i serca. Wśród najnieprzyjaźniejszych kolei życia osobistego,
w którym wszelkie niepowodzenia [życia] społecznego i narodowego odbijały się najsilniej,
umiała ona zawsze stanąć i utrzymać się na stanowisku obowiązków żony, matki i obywatel-
ki, zjednać sobie szacunek swoich i obcych, dzieląc wygnanie męża, i godnie reprezentować
niewiastę polską”64.

Apollo załamał się po śmierci żony. Sam był zresztą poważnie chory na płuca. Pisał do
Kaszewskiego; „Zachwiałem się do najgłębszych posad w moich pojęciach; wątpliwość ssie
wszystkie myśli moje. Gdy Jej nie ma, gdy tylko o tym marzę, aby kiedy znów ją ujrzeć – tę
nieskalaność, ten wdzięk cały mego istnienia, przychodzi zwątpienie i woła: a jeśli twoja wia-
ra ułudą wyobraźni? [...] Jeśli śmierć wszystko kończy? [...] Kiedyś w smutku rozstania, pa-
trząc na tę kruszynę naszą – na Konradka – powiedziałeś nam: gdy długo – długo nie będzie-
cie wracać, to przyślijcie go do mnie; ja nim jak moim Bronkiem się zajmę. Otóż – ona już
nigdy nie wróci, ja, być może, także nigdy nie wrócę, a Konradek dorasta przy mnie, a doro-
śnie zapewne beze mnie. Spełń tę swoją obietnicę” (10 VI 1865). „[...] Biedny dzieciak nie
wie, co to towarzysz lat równych; patrzy na smutku mojego zgrzybiałość i kto wie, czy ten
widok młodziutkie jego serce zmarszczkami, a budzącą się duszę szronem nie pokrywa. I to
jedna z ważnych przyczyn, zmuszających mię oderwać to biedne dziecię od mego osowiałego
serca” (18 IX 1865).

Plan ten miał zostać urzeczywistniony w następnym roku szkolnym. Znamienne, że Ko-
rzeniowski nie chciał przekazać syna rodzinie, tylko bliższemu ideowo przyjacielowi. Tym-
czasem Kaszewski przesyłał książki do nauki i wskazówki pedagogiczne. Czego uczył się
siedmioletni chłopiec w Czernihowie? Czytać i pisać umiał już w wieku lat pięciu. Apollo
prosił o przysłanie mu programów szkolnych, ale nie wiadomo, jakimi się posługiwał. W ko-
respondencji z Kaszewskim czytamy o „książkach klasycznych” i geometrii, o świetnych po-
stępach Konradka we francuskim. Wpadający okresami w melancholię ojciec nie był chyba
wszechstronnie pobudzającym nauczycielem. Był natomiast, wedle własnego osądu, wyma-
gający. Zwierzał się przyjacielowi: „Uwaga Twoja palnęła mnie w samo serce: rzeczywiście
oba jesteśmy bez żadnego punktu porównania: ja zanadto uczę i wymagam, a malec, ludzi nie
                                                          
61 Listy do Kaszewskiego znajdują się w Bibl. Jagiell., rps 3057.
62 T. Bobrowski, Dla wiadomości... Od połowy marca przebywali w Czernihowie również Teofila i Tadeusz
Bobrowscy.
63 T. Bobrowski, Pamiętniki, t. II, s. 8.
64 T. Bobrowski, Pamiętniki, t. II, s. 18. Zestawia tu Ewę z młodszą siostrą Teofila, zmarłą w r. 1851. Fragment
ten włączył Conrad niemal dosłownie do tomu Ze wspomnień. W liście do Waliszewskiego (5X111903, Listy, s.
222) pisał o matce: „Zaledwie ją pamiętam; ale z tego, co słyszałem, i z listów jej do braci, które potem czyta-
łem, wiem, że była kobietą niepospolitego ducha i umysłu”.
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widząc, zanadto w bibułę włazi” (l II 1866). Pewne jest, że chłopiec wiele czytał – i już w
pierwszych poważniejszych lekturach (a książek dla dzieci nie widywał)65 zetknął się z dwo-
ma żywiołami, którym miał poświęcić dwa wielkie etapy swojego życia. W Pracownikach
morza Hugo spotkał się z dziedziną, której oddał najlepsze lata młodości; do literatury angiel-
skiej zaś wprowadził go Shakespeare, którego wdzięcznym czytelnikiem i uczniem pozostał
do końca życia. Najczęstszych lektur dostarczała jednak z pewnością polska poezja roman-
tyczna. Wyznawał pół wieku później: „Polskość wziąłem do dzieł swoich przez Mickiewicza
i Słowackiego. Pana Tadeusza ojciec czytał mi głośno i mnie czytać kazał głośno. Nie raz, nie
dwa. Wolałem Konrada Wallenroda, Grażynę. Później wolałem Słowackiego. Wiecie, dla-
czego Słowackiego? Il est l’âme de toute la Pologne, lui”66.

Na swoje imieniny – 26 listopada – w 1865 roku otrzymał Konradek od ciotecznej babki,
Reginy Korzeniowskiej, wspaniały prezent: tysiąc rubli „na buciki, galosze i futerko”67. Za-
mieszkała w Winnicy Regina, osoba powszechnie szanowana mimo komicznych dziwactw,
zasłużona edytorka atlasów historycznych, była – obok siostry, Katarzyny – jedynym człon-
kiem rodziny Korzeniowskich, którego majątek nie przepadł na skutek powstania. Hilary,
skazany na zesłanie aż nad Ob, do Tomska, „poszedł na 16e miesięcy drogi; siostra w tych
dniach jeśli nie w tę samą, to za to nie mniej daleką pieszą wędrówkę pójdzie. Spowodowało
to zatratę wszystkiego, cośmy niepodzielnie, jako kochający się, mieli; a do mego bogactwa
przybyło dwoje nędzarzy” – pisał Apollo68. Imieninowe pieniądze mogły się bardzo przydać
nie tylko na zakup ciepłego ubrania. Ojciec Konradka był teraz w ciągłych kłopotach mate-
rialnych. Zarobki tłumacza nie wystarczały, a innych dochodów nie miał69.

Troska o syna jest jednym z najczęściej w listach Apollona powracających motywów.
„...jeszcze zapadam ciężko na zdrowiu, a mój malec kochany mię pilnuje – dwu nas tylko na
tej tutaj ziemi. Za serce jego nie powstydzę się przed Tobą; ma zdolności Matki, ale głowę
wcale nie do zazdrości – moją” (31 X 1865). „Malec mój zdrów i pracujemy – choć oba za-
dławieni wielą, wielą rękami. A! Gdybym opisał te ręce – ciekawy byłby artykuł. Słucham
Twej rady i zwolniłem trochę mego biedaka od nauki. Mój Boże, mój Boże – jak mi brak bli-
skiego miarkującego a poczciwego słowa” (18 II 1866, także do Kaszewskiego).

Niesamowita atmosfera panować musiała w czernihowskim domku Korzeniowskich. Żyli
samotnie i w oderwaniu od otoczenia. Apollo sporo pracował, ale miewał też okresy odrę-
twienia i prostracji. Żył przy tym w stanie ciągłego olbrzymiego napięcia uczuć, z pewnością
wzrastającego na skutek gruźlicy. Dla tego bojowego ofiarnika, skazanego na bezczynność,
ważne były tylko sprawy zasadnicze i wielkie. Świat i swoje życie widział w kategoriach
zmagania się idei, walki między wolnością a przemocą, poświęceniem a bezprawiem. Chło-
piec niewiele z tego mógł zrozumieć. Odczuwał i zapamiętał tylko nastrój; jaki był sens oj-
cowskiej postawy, dochodzić musiał dopiero później – kiedy już ojca nie było, kiedy jego
ówczesnych listów widzieć nie mógł, kiedy mu to wszystko wuj Tadeusz po swojemu wyja-
śniał.

                                                          
65 Książki mego dzieciństwa, J. Conrad, Dzieła, t. XXV, s. 47.
66 M. Dąbrowski, Rozmowa z J. Conradem, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 16. Przedruk w Szkicach o Conra-
dzie Marii Dąbrowskiej.
67 List Reginy Korzeniowskiej do Konrada Korzeniowskiego, datowany: „Winnica 1865 w dzień Śgo Konrada”,
Yale. Dar był wspólny, od Reginy i jej siostry Katarzyny.
68 Apollo Korzeniowski do Kaszewskiego, 18 IX 1865.
69 Temat braku pieniędzy, konieczności zarabiania przekładami i kłopotów z otrzymywaniem honorariów poru-
szał często w listach do Kaszewskiego. We wrześniu 1865 prosił o sprzedanie pozostawionego w Warszawie
„kantorka” na pokrycie kosztów książek dla syna; w grudniu 1866 r. – o sprzedanie innych drobiazgów. Tadeusz
Bobrowski wypłacił Apollonowi podczas śmiertelnej choroby Ewy przypadającą na nią część spadku po bracie
Stefanie. Od kwietnia 1865 r. do śmierci Apollona wypłacał też Korzeniowskim na utrzymanie 400 rubli rocz-
nie. T. Bobrowski, Dla wiadomości...; tamże szczegółowe wyliczenie.
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Przejmującym dokumentem owych miesięcy jest noworoczny list Apollona do kuzynostwa
Zagórskich: „Jeśli jest gdzie uśmiech u nas, niech Wam zabłyśnie; niech łzy nie wypalają
Wam serc, lecz ulgą bolejącym duszom się staną. [...] Przebyłem te ciężkie, okropne dni naj-
lepszych, najświętszych wspomnień, przeżyłem nie moją, lecz Bożą siłą. [...] Patrzałem bez
przerwy na Krzyż i tym krzepiłem omdlewającą duszę, mącące się myśli. Przeszły dni święte
katuszy i wstałem do codziennego życia trochę więcej złamany, ale dyszący, żywy. A i sierota
za połę mię trzyma, uciec od troski o niego niepodobna. Toteż żyję, moi Drodzy,i kocham, co
mi pozostało do kochania, także silnie jak dawniej, tylko że dawniej dla przedmiotów mej
miłości mogłem coś dać, poświęcić, a dziś nic już nie mam. [...] Drogi Wasz list odczytuję
sobie, gdy mię dławią gorycze i posmutnieję nie dumną rozpaczą, a jakimeś Bożym smut-
kiem; łzy popłyną – na ich zdroju myśl – i spokojniejszy trochę znów biorę się do tego życia,
które jak na dziś zasklepione w jednym Konradku. Uczę go, co sam umiem – niestety, to nie-
wiele; strzegę go od wpływów tutejszej atmosfery i malec wychowuje się jak w celi klasztor-
nej; drób naszej Niezapomnianej zastępuje nam zakonnicze memento mori, a posty, włosien-
nice i smagania przychodzą ku nam z każdym listem od Wschodu i Zachodu, od Północy i
Południa. Trzęsiemy się zimnem, mrzemy głodem, targamy się w nędzy bliźnich-braci; a mo-
dlitwa, Bóg widzi, ledwo parę słów o nas zawiera. Położenie miejsca mego pobytu jest jakby
z jednej strony pod zaryglowanymi drzwiami, za którymi najdroższa istota kona, a my nawet
śmiertelnego potu konania z jej czoła otrzeć nie możemy; z drugiej strony otwarte podwoje, w
które wejść nie można, ale przez które patrzeć możemy na to, co Dante – nie opisał, bo w
przerażonej we wszelkie grozy, ale chrześcijańskiej duszy nie mógł mieć widzeń nieludzkich.
To nasze życie”70.

W maju 1866 roku Apollo oddał syna babce Teofili Bobrowskiej na lato do Nowochwa-
stowa. W sierpniu chłopiec zaczął chorować71 i chociaż na jesieni babka odwiozła go z po-
wrotem do Czernihowa – to na krótko tylko, bo konieczna okazała się kuracja. Trzeba było
zrezygnować z nauki i projektu wysłania Konradka do Warszawy. 22 listopada Korzeniowski
pisał do Kaszewskiego: „Samotny jestem. Konradek z Babką, pierw na miesiąc do lekarzy
kijowskich, z Kijowa zaś za radą tychże lekarzy do Wuja na wieś pojechał. Oba równie cier-
pimy: wyobraź sobie, że chłopak tak głupi, że tęskni za tą samotnością i sieroctwem, w któ-
rych tylko moją chmurną twarz widzi, w których tylko żmuda nauki jest rozrywką jego 9 lat,
tęskni do mnie z czystego wsi powietrza, śród zabaw z cioteczną rówieśną mu siostrzyczką,
spod skrzydeł pieszczoty Babczynej, od dogadzań Wuja, który całą miłość, jaką tchnął dla
siostry, przeniósł na siostrzana [...] A on tęskni – bo głupi i, boję się, głupim zostanie na całe
życie. Wyrósł, zmienił się na twarzyczce, podobny bardzo robi się do Matki”.

Konradek niedługo zabawił u wuja w Nowochwastowie i aż do wiosny przebywał w Kijo-
wie na kuracji. Wróciwszy na wieś przeszedł różyczkę i znowu wysłany został na kurację,
tym razem do Żytomierza72. Podobno w lecie 1867 roku zobaczył po raz pierwszy morze,
kiedy go wuj Tadeusz zabrał na kąpiele do Odessy73. Z tegoż okresu pochodzi wspomnienie
Conrada o głośnym bohaterze powstania 1830 roku, księciu Romanie Sanguszce, któremu
poświęcił opowiadanie Książę Roman.Na co tak uporczywie chorował? W późniejszym liście
ojca jest wzmianka o dolegliwościach nerkowych, ale tak niejasna, że sprawy nie tłumaczy.
Natomiast parę niezależnych od siebie i wiarygodnych przekazów świadczy, że choroba ob-
                                                          
70 6/18 stycznia 1866, „Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 20. Do Kaszewskiego pisał 31 I 1866: „Chociaż nie
jestem literatem w surowym znaczeniu tego słowa, Bóg mi dał bogactwo czy nędzę instynktu i czuję, jakże
gorzkie, niemożebne musi być położenie literatów, literatów z poczciwym powołaniem, w tym pokataklizmo-
wym czasie”. Motyw wczuwania się w cierpienie narodu jest w jego listach stale obecny.
71 Do Kaszewskiego, 31 XII 1866: „mój biedaczek Konradek od 5u miesięcy chory: obecnie w Kijowie z Babką
na kuracji”.
72 T. Bobrowski, Dla wiadomości...; A. Korzeniowski do W. Wóycickiego, 14 XII 1866, Bibl. Jagiell., rps 7832;
do Kaszewskiego, 19 lutego i 29 czerwca 1867.
73 Wiadomość w niezbyt wiarygodnych wspomnieniach Tekli Wojakowskiej. Patrz przypis 86.
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jawiała się m. in. atakami epileptycznymi74. Nie wiemy dokładnie, kiedy wystąpiły one po raz
pierwszy. W braku szczegółowej diagnozy lekarskiej możemy przyjąć, że objawy miały pod-
łoże psychosomatyczne i związane były z ciężkimi przeżyciami. Ogólne określenie choroby
wyjaśnia nam, jak zobaczymy, wiele w młodzieńczej biografii Konrada Korzeniowskiego.

14 grudnia 1867 roku rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało zezwolenie,
aby Apollo Korzeniowski wyjechał z synem do Algierii i na Maderę. Był to rezultat długo-
trwałych starań rodziny. 17 stycznia pozwolenie potwierdziła kancelaria gubernatora Czemi-
howa, księcia Golicyna75. Na Maderę śmiertelnie chory człowiek nie miał jechać za co i po
co, zdecydował jednak, ze względu na dobro syna, wyjechać za granicę – do Galicji. Spotkał
się z Konradkiem w Nowochwastowie, a stamtąd w końcu lutego udali się do Lwowa76.

Ostatni okres pobytu na zesłaniu był dla samotnego Apollona najcięższy bodaj od chwili
straty żony. Wyjeżdżał – wyrywał się – zapewne z gorączkową nadzieją, że odetchnie pełną
piersią wśród rodaków, nieporównanie swobodniej żyjących w c. k. monarchii. Ale radość z
możliwości jawnego ogłaszania patriotycznych utworów i korespondowania z przyjaciółmi,
jak Buszczyński, zatruło szybko rozczarowanie, przygnębiły go galicyjska ospałość i serwi-
lizm, skłócenie tamtejszych Polaków, zaniedbywanie spraw narodowych i szastanie pie-
niędzmi na fety, wreszcie zniemczenie-języka. Całą dotychczasową działalność polityczną
prowadził Korzeniowski w konspiracji, nie pojmował więc odmienności warunków galicyj-
skich. Jego przesadne reakcje wynikały z wygórowanych oczekiwań i wymagań, ustalonych
wedle surowych zasad człowieka, który z siebie samego dał wszystko, co mógł. Ba, jeszcze
teraz wyrzucał sobie „ucieczkę z placu” i opuszczenie współwygnańców77. Był niby więzień,
co wyszedłszy spoza krat przekonuje się, że wszyscy dokoła; żyją sobie zwyczajnie i spokoj-
nie, ani myśląc o sprawach, za które cierpiał, i korzystając z wolności dla swoich prywatnych
celów. Jeżeli wziął do ręki Dzieje Polski Szujskiego – książkę, o której było wówczas głośno
– przerazić go musiała zawarta w niej ostra ocena dawnej Rzeczypospolitej i krytyka tradycji
powstaniowej. Zaostrzała gniew świadomość własnej niemocy i uciekających sił. Oburzenie
idealisty miesza się w jego listach z rezygnacją człowieka beznadziejnie chorego.

                                                          
74 Wiadomości pochodzą z trzech źródeł:

1. W liście Tadeusza Bobrowskiego do Conrada z dnia 2 XII 1891 czytamy o jedenastoletnim synu Kazimie-
rza Bobrowskiego: „Najmłodszy, Michaś, bodaj czy nie będzie tak chory, jak Ty byłeś – przynajmniej miał atak
podobny tej jesieni. Tylko u niego to się objawia daleko później, a stąd obawa, czy przejdzie, jak u Ciebie, do
czternastu lat”. W następnym liście, z 7 I 1892, pisze, że nie wiadomo, czy Michaś będzie mógł chodzić do
szkoły, „bo ciągle jeszcze jest chory – a bodaj czy nie choroba umysłowa mu grozi”.

2. Tekla z Syroczyńskich Wojakowska, kuzynka Korzeniowskich, która poznała Konrada w r. 1868, a póź-
niej widywała często przez dziesięć miesięcy w latach 1873/1874, ponieważ pozostawał pod opieką jej ojca,
wspomina: „Miewał wówczas bardzo ciężkie bóle głowy migrenowe i nerwowe ataki”.

3. Konstanty Buszczyński, syn Stefana, z którym Konrad przyjaźnił się w latach 1869 – 1873 w Krakowie,
powiedział w wywiadzie udzielonym w r. 1920: „Był chorowity i bardzo nerwowy i miewał czasami ataki epi-
leptyczne”. („Outlook”, New York, 3 III 1920.)

Według T. Bobrowskiego ataki ustały w r. 1871; Wojakowska twierdzi, że miewał je również na morzu (ale
patrz przypis 85); Buszczyński dat nie podaje, mówi jednak, że jako marynarz był już Korzeniowski „uosobie-
niem zdrowia”. Przypuszczalnie ataki epileptyczne wystąpiły w r. 1865 lub 1866, a trwać mogły nieco dłużej,
niż to Bobrowski zapamiętał. Inne dolegliwości, jak uniemożliwiające naukę bóle głowy, pojawiały się i później.

Do swojej choroby zapewne czyni Conrad aluzję w książce Ze wspomnień, kiedy pisze, że egzaminy szkolne
były dla niego „z pewnych przyczyn zadaniem trudniejszym niż dla innych chłopców". (Dzieła, t. XIII, s. 67.)
75 Dokumenty w Bibl. Jagiell., rps 6391. Daty podaję wg nowego stylu. Twierdzenie R. Jabłkowskiej (Joseph
Conrad, s. 29), jakoby zwolnienie Korzeniowskiego było skutkiem ukazu z 17 V 1867 o przerwaniu dochodzeń i
zwolnieniu więźniów oskarżonych o udział w powstaniu styczniowym, których sprawy nie zostały zakończone,
jest niesłuszne: wyrok na Korzeniowskiego był prawomocny, jego sprawa zamknięta w maju 1862 r.
76 T. Bobrowski, Dla wiadomości...
77 List do Kaszewskiego, 23 III 1868, ze Lwowa.
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Pierwsze miesiące spędzili Korzeniowscy w samym Lwowie. Apollo ogłosił parę wierszy,
wśród nich Morze – Lud, parafrazę Au peuple z Chłosty Wiktora Hugo, kończący się: wy-
mowną strofą:

M o r z e , jako ty, L u d z i e , pieni się i zrywa;
Lecz nigdy nie zawodzi. I gdy kto z daleka
Zadumany weń patrzy, wygląda i czeka
Na jego przypływ, Ludzie... to ono przypływa!78

Obok polityki dwie sprawy zaprzątały go najbardziej wychowanie syna i ratowanie szcząt-
ków własnego zdrowia. Pisał do Buszczyńskiego: „głównym celem, jeżeli nie pierwszym, jest
wychowanie Konradka nie na żadnego demokratę, arystokratę, demagoga, republikanina, mo-
narchistę – albo na jakiego sługę i lokaja tych partii– a tylko na Polaka”79.

W kwietniu i maju spędzili czas jakiś w majątku Mniszków Kruhel Wielki, na przedmie-
ściach Przemyśla. Apollo prowadził w tym czasie rozmowy i korespondencję z księciem
Adamem Sapiehą na temat uczestnictwa w redagowaniu mającego powstać w Krakowie de-
mokratycznego pisma „Kraj”. „Ja także najpewniej na Krakowie siądę – bo głupie szkoły
lwowskie. Żal mi zdolności Konr., a te teraz się okrutnie marnują, gdyż nie jestem nawet
zdolny nauką jego się zająć”80.

W połowie czerwca wyjechali na cztery miesiące do uzdrowiskowej wsi Topolnica w po-
wiecie starosamborskim, gdzie Apollo kurował się żętycą. W listach z tego okresu wiele jest
wzmianek o chłopcu. „Konradek [...] sam bez mego wdania się pisuje, i dobrze – a już co
kocha, to kocha tych, których mu jako godnych wskażę”. „Mój malec zaczął mi na nowo za-
padać na dawną chorobę, szczególną w dzieciach: piasek mu się formuje w pęcherzu, to mu
ciągle kurcze żołądka sprawia, biedakowi. Trudno mu kazać się uczyć w takim stanie, a 11 lat
już ma, i tak dwa lata prawie już nic się nie uczy. Zawsze poczciwy”.81  Wiejska kuracja
przywróciła Apollonowi trochę dawnej werwy, ale w połowie października nastąpiło znowu
pogorszenie. Galicyjskie ugrupowania polityczne wiodły wówczas ostre spory na temat po-
stawy wobec rządu w Wiedniu oraz zakresu swobód i przywilejów autonomicznych, jakich
należało domagać się od cesarza. Przeważyły tendencje zmierzające do ugody z rządem cen-
tralnym w zamian za rozszerzenie autonomii Galicji; w tym duchu uchwalono 24 września na
sejmie krajowym kompromisową rezolucję82. Podszyte prywatą taktyczne rozgrywki budziły
obrzydzenie wygnańca; jego dwa listy, wysłane 13 i 14 października, do Buszczyńskiego i
Kaszewskiego, świadczą o silnym rozdrażnieniu. „Czego życie utrapionej walki – pamiętasz,
temu lat 14 zaczynaliśmy ją – czego zgniłe więzienie turmy moskiewskiej, czego plugawe
moskiewskie zaprowadzenia i osobiste bóle – Ty znasz ich miarę – nie dokonały, półroczna
dozis życia galicyjskiego dopięła: jestem złamany – do niczego – plunąć nawet nie umiem,
chęci nie mam”. „Dochodzę do kresu; powinienem to czynić z najmniejszym kosztem i kło-
potem: koszt i kłopot nie na mnie cięży. [...] Dwa dni chłodu i parę dobrego gatunku wieści,
oglądnienie się w życiu, śród którego będę wychowywać Konradka, na raz zniszczyły skutki

                                                          
78 ”Dziennik Literacki”, Lwów 1868, nr 14.
79  17 marca 1868, Bibl. PAN, Kraków, rps 2064 t. I. R. Taborski (Apollo Korzeniowski, s. 129) słusznie wska-
zuje, że słowa te są echem fragmentu poematu dramatycznego Krasińskiego Dzień dzisiejszy (Dzieła literackie,
Warszawa 1973, t. I, s. 278). Należy jednak dodać, że wyrażona przez Korzeniowskiego myśl jest składnikiem
dawniejszej tradycji i wypowiedział ją już Niemcewicz: „Nie bądźmy ani arystokratami, ani demokratami,
bądźmy wszyscy Polakami”. („Polak Sumienny" 1831, nr 16; por. J. Szacki, Ojczyzna – naród – rewolucja,
Warszawa 1962, s. 252.)
80 Do S. Buszczyńskiego, 16 V 1868, źródło jw. Podobne sądy w liście do Kaszewskiego z 23 III 1868.
81 Do S. Buszczyńskiego 10 V i nie datowany z Topolnicy, źródło jw.; do Kaszewskiego z 20 IV, 10 V i [24 VI
1868].
82 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1968, s. 310.
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leków i ostrożności kilkumiesięcznej. [...] Chciałem tego roku oddać Konradka do szkół:
odłożyłem to na rok szkolny następny. Sam doskonale wiem zalety publicznego wychowania
dla chłopca; ale sądź, mój Najlepszy: idę do Gimnazjum, aby dziecinę moją wpisać. Zastaję
dzieciarnię gimnazjalną rozchodzącą się do domów na obiad; naraz jestem w tłumie polskich
dzieci; gwar niepomierny, po staremu. Słucham, wiary uszom nie daję; słyszę dźwięki dziwne
– są tam i polskie – ale wierz mi, wierz, że ledwo, ledwo połowę zrozumiałem w tym szcze-
biocie dziatwy”83.

Nie poddawał się jednak. Snuł plany działalności publicystycznej i literackiej, zamierzał
napisać obszerną powieść o społeczeństwie polskim lat 1854 – 1861, zebrać swoje dawniejsze
utwory wierszem, wydać w przekładzie wszystkie dramaty Wiktora Hugo, itd. – chociaż do-
dawał do tych projektów autoironiczny przypis: „Zwykle goniący ostatkami sił robią projekta,
coś i ja sobie wydaję się podobny do nich”84. Nastroje miewał zmienne, co niewątpliwie wią-
zało się z gruźlicą; przygotowywał się do redagowania w „Kraju” działów rosyjskiego i an-
gielskiego. l grudnia ukończył ostatni znany nam utwór, przedmowę do dramatu Akt pierw-
szy, w której wyłożył krótko swój pogląd, nawiązujący do romantycznego tyrteizmu, na spo-
łeczno-narodową funkcję literatury. „Widzimy całe pokolenie pisarzy i poetów trzymających
pióro jako oręż; [...] Trudno mieć za złe to uzbrojenie wieczyste ludziom, którzy nic nie mają
– a wszystko odzyskać powinni. [...] My sami – i wielu innych – do mienia literata nie rości-
my pretensji. Jednak dawno już pióro, i nie bezczynnie, trzymamy w ręku. Powtórzymy słowa
włoskiego patrioty i poety: «Piszę dlatego tylko – że działać obecnie nie mogę»”85.

Literaturę w służbie idei patriotycznych uprawiał podobno i jedenastoletni Konradek. Jego
znajoma z owych czasów wspominała później, że pisywał patriotyczne „sztuki”, zwykle o
powstańcach walczących z Moskalami (sam zresztą chadzał w biało-czerwonej konfederatce),
i kazał je odgrywać rówieśnikom. „Najwspanialszym utworem był dramat pt. Oczy króla Jana
Sobieskiego”. Imponował wszystkim świetną pamięcią i oczytaniem; deklamował obszerne
fragmenty Pana Tadeusza i Ballad Mickiewicza86. Ojciec tak pisał o nim w Wigilię Bożego
Narodzenia 1868 roku: „Konradek mój zdrów i to mię cieszy najmocniej, bo niezmiernie był
rozdrażnionych nerwów. Naukę pobiera formalnie, według tutejszych przepisów szkolnych,
chociaż ten rok do klasy chodzić nie będzie. Dość zdolny – ale zamiłowania W nauce nie ma
dotychczas, jak również nic w nim jeszcze stałego nie ma. Wprawdzie to lat 11 dopiero. Ale
rad bym, nim zamknę oczy, przewidzieć z danych Jakich, którędy się pokieruje. Lubi wszyst-
ko krytykować ze stanowiska serdecznego. Miękki przy tym i dobry nad wyraz”. Uczył
chłopca korepetytor-gimnazjalista, bo sam Apollo „niezdolny nauczycielskiej pracy stał się”87.
                                                          
83 List do Kaszewskiego, 14 X 1868. Zapowiada w nim wyjazd do Lwowa „w sobotę”. W nie datowanym liście
do Buszczyńskiego (Bibl. PAN, Kraków, rps 2064 t. I) mowa jest o wyjeździe „za dni cztery”, co pozwala datę
ustalić.
84 Do S. Buszczyńskiego, 29 X 1868, źródło jw.
85 A. Nałęcz Korzeniowski, Akt pierwszy. Dramat w jednej odsłonie, Lwów 1869, s. VI. Sam dramat jest utwo-
rem bardzo słabym. Wspomniany poeta włoski to G. Carducci.
86 Wspomnienia Jadwigi z Tokarskich Kałuskiej, przytoczone przez R. Dyboskiego, Z młodości Józefa Conrada,
„Czas” 1927, nr 196, przedruk we Wspomnieniach i studiach. Relacje Kałuskiej brzmią na ogół wiarygodnie.
Adres jej ojca, lekarza, Ormiańska Wyżną nr 121, podał Apollo Korzeniowski Kaszewskiemu 14 X 1868 pro-
sząc, aby tam kierował listy do niego. Tegoż okresu dotyczą początkowe wspomnienia Tekli z Syroczyńskich
Wojakowskiej, córki Antoniego (S. Czosnowski, Conradiana, „Epoka” 1929, nr 136, przedruk jw.). Zawierają
one m. in. ten często cytowany ustęp: „Raz wszedłszy do ich mieszkania zastałam Apolla siedzącego nierucho-
mo przed portretem żony; nie poruszył się na nasz widok, a Konradek idący ze mną położył palec na ustach i
mówi: «Przejdźmy cichutko przez pokój, bo ojciec zawsze w rocznicę śmierci mamy tak wpatruje się w jej por-
tret, nic cały dzień nie mówiąc i nie jedząc»”. Apollo nie spędził jednak we Lwowie ani jednej rocznicy śmierci
żony. Korzeniowscy nie mieszkali też w ponurym mieszkaniu na Żółkiewskim Przedmieściu, jak chce Woja-
kowska, ale w centrum Lwowa, przy ul. Szerokiej (później i dziś Kopernika) 11. Podważa to wiarygodność
wspomnień Wojakowskiej. Informacja o komedyjkach, podana przez Kałuską, potwierdzona jest nie tylko przez
Wojakowska, ale i przez jej stryja, Leona Syroczyńskiego (LL, I, 27).
87 Do Kaszewskiego, 24 XII 1868.
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Mimo stale pogarszającego się zdrowia przejmował się bardzo powstającym w Krakowie
dziennikiem, który miał zacząć wychodzić przy końcu lutego. Dwudziestego tego miesiąca
przenieśli się wreszcie obaj Korzeniowscy do Krakowa, gdzie zamieszkali przy ul. Poselskiej
688. Ale uczestnictwo w redakcji pisma było już tylko nominalne. Chory dogorywał. Wilgotny
klimat Krakowa przyśpieszył zapewne zgon, który nastąpił 23 maja 1869 roku89.

We wstępie do tomu Ze wspomnień, napisanym pół wieku później, Conrad opowiada o
wrażeniu, jakie sprawiło na nim „spalenie rękopisów ojca na jakie dwa tygodnie przed śmier-
cią. Odbyło się to pod własnym jego nadzorem. Tego wieczora wszedłem do pokoju ojca tro-
chę wcześniej niż zwykle i nie zauważony przez nikogo przypatrywałem się szarytce wrzu-
cającej rękopisy do ognia rozpalonego na kominku. 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 znużony – jak człowiek pokonany. Ów
akt zniszczenia papierów dotknął mnie głęboko, bo wyglądał na poddanie się. Ale nie śmierci.
Dla człowieka tak silnej wiary śmierć wrogiem być nie mogła”.

Ten wyrazisty fragment, wielokrotnie cytowany przez biografów, jest wszakże – podobnie
jak wiele innych ustępów Wspomnień – niezgodny z prawdą. Sam Conrad stwierdził dwa-
dzieścia lat wcześniej, w liście do przyjaciela, że: „Stosy rpsów, sztuk, poezji, prozy zostały
po jego śmierci spalone zgodnie z ostatnią wolą”90. Nie mógł więc patrzeć na to przed zgo-
nem ojca. Przede wszystkim jednak list Buszczyńskiego do J. I. Kraszewskiego z 19 stycznia
1870 roku, stwierdzający, że Apollo powierzył był przyjacielowi wszystkie swoje rękopisy
literackie91, oraz zachowany w Bibliotece Jagiellońskiej dwutomowy zbiór uporządkowanych
przez Buszczyńskiego manuskryptów świadczą o tym, że jeżeli Apollo spalił lub kazał spalić
cokolwiek – nie były to jego własne utwory. Czy naprawdę umierał „pokonany”, jak go za-
pamiętał – albo też chciał zapamiętać – Conrad? Nie jest to ani pewne, ani nawet bardzo
prawdopodobne. Nie dał żadnych dowodów rezygnacji z wyznawanych ideałów – tylko roz-
goryczenia ludźmi i własną niemocą. Wspomnienia syna należy więc odczytywać jako doku-
ment walki o jego własną duszę, walki, która toczyła się przez wiele lat po śmierci ojca92.

Pogrzeb Apollona Korzeniowskiego stał się ogromną manifestacją patriotyczną.
„...niezmierne tłumy zaległy ulice Grodzką i Poselską, ażeby oddać ostatnią cześć za wcze-
śnie zgasłemu poecie i zasłużonemu synowi Polski. Duchowieństwo, zgromadzenia cechowe
z chorągwiami, profesorowie uniwersytetu i szkół publicznych, młodzież akademicka i szkol-
na, członkowie towarz. naukowego przyjaciół oświaty, «Mrówki» i «Muzy», straży ochotni-
czej otaczali trumnę; kilka tysięcy publiczności postępowało za nią w milczeniu”. Wszyscy ci
ludzie „przyszli [...] oddać hołd żarliwej wierności tego, czyje życie było nieustraszonym wy-
znawaniem, w słowie i czynie, wiary znajdującej oddźwięk i zrozumienie w sercu najprost-
szego człowieka w tym tłumie”93.

Tak więc w połowie dwunastego roku życia skończyło się dzieciństwo Konrada. Śmierć
ojca, mimo iż od paru lat wisząca w powietrzu, musiała być dla uczuciowego chłopca dotkli-
                                                          
88 Do S. Buszczyńskiego, 7 II 1869, Bibl. PAN Kraków, rps 2064 t. I.
89 Akt zgonu w parafii Wszystkich Świętych w Krakowie, nr 298.
90 Do E. Gametta, 20 I 1900, Listy, s. 175.
91 „Po śp. Apollonie Korzeniowskim, którego zaszczycaliście Swoją przyjaźnią, znajdują się u mnie wszystkie
jego nie wydane nigdzie rękopisma”. Wymienia Buszczyński m. in. nie znane nam dziś przekłady dramatów
Shakespeare’a. Bibl. Jagiell., rps 6490 IV.
92 Nie można tych wspomnień uważać za dokumentalne świadectwa, bo większość opowiedzianych zdarzeń
wymaga korektury, a zarazem trafiamy na zaskakujące luki. Nigdy np. nie wspomniał Conrad, że ostatni rok
pobytu w Polsce spędził we Lwowie; o swoim korepetytorze pisze w Ze wspomnień, że w r. 1873 „zdobył dok-
torat na wydziale filozoficznym”, a następnie wstąpił na medycynę – tymczasem Pulman od początku do końca
(1868 – 1875) studiował na wydziale lekarskim; w Jeszcze raz w Polsce wspomina zimowe wędrówki do szkoły
w Krakowie w r. 1868 – ale przyjechał do Krakowa u schyłku zimy 1869 i do szkoły wówczas nie chodził, itd.
93 „Kraj”, Kraków 1869, nr 70; J. Conrad, Jeszcze raz w Polsce, Dzieła, t. XXI, s. 122. Pogrzeb odbył się 26
maja.
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wym ciosem. Wiemy, że – wbrew temu, co napisał później w artykule Jeszcze raz w Polsce –
zalewał się łzami94. Zmarły pozostawiał ciężkie dziedzictwo. Wyjątkowe natężenie życia
emocjonalnego. Uporna, straceńcza miłość ojczyzny i żywiołowy, nie wyrozumowany demo-
kratyzm. Nienawiść do zaborców, zwłaszcza Rosjan. Niezłomność przekonań, kłócąca się ze
zmiennością nastrojów. Szczególny stosunek do praktycznych problemów życia – nie rozpa-
trywanych na chłodno, ale jakby branych w siebie nagłym skurczem serca i widzianych zaw-
sze w świetle celów ostatecznych. Rozmiłowanie w literaturze romantycznej, samotnictwo z
konieczności, gorycz zawiedzionych nadziei.

Trzydzieści lat później Conrad tak przedstawiał ojca: „Człowiek o wielkiej delikatności
uczuć, egzaltowanym i marzycielskim usposobieniu, ze straszliwym darem ironii i inklinacją
do ponurości, a ponadto pełen silnych uczuć religijnych, które po śmierci żony przerodziły się
stopniowo w mistycyzm zaprawiony rozpaczą. Wyglądał nobliwie; w rozmowie był fascynu-
jący; jego twarz, zwykle posępna, nabierała blasku i jasności, kiedy się uśmiechał”95.

Prędzej czy później ojcowska puścizna zderzyć się musiała z wpływem Tadeusza Bobrow-
skiego, który wkrótce wziął chłopca pod opiekę. Bobrowski był człowiekiem mądrym i
uczciwym, ale też chłodnym i zarozumiałym. Wedle własnej oceny budził poważanie raczej
niż sympatię: „Nie mogąc posiąść obojga, wolę być szanowanym niż kochanym”.
„...doktryner najczystszej wody, przeświadczony głęboko o niewzruszonych i nieprzedawnio-
nych nigdy prawach i obowiązkach rozumu, krytyki i wolnej woli, czyniących człowieka pa-
nem własnego losu i historii, a wszelkie uboczne wpływy, jako to uczuć, namiętności i oto-
czenia, odrzucający, posiadający na wszelkie zagadnienia życia gotowe formułki, z pomocą
oderwanego myślenia zdobyte” – tak się sam przedstawia, wyniośle a naiwnie, w stroju
osiemnastowiecznego racjonalisty96.

Czym dla Apollona były literatura i polityka – tym dla Tadeusza przepisy prawne i ra-
chunki. Spisywany przez niego latami memoriał Dla wiadomości Kochanego Siostrzeńca
Mojego Konrada Korzeniowskiego składa się w ogromnej części z długich szeregów cyfr,
przerywanych uwagami, że z winy Apollona czy – później – jego syna poniesiono straty fi-
nansowe lub przekroczony został planowany budżet. Rachunki występują we wszystkich
niemal wczesnych listach do Konrada, przemieszane z biadaniem nad właściwą Korzeniow-
skim rozrzutnością. Dyskretną niechęć wuja Tadeusza do Apollona musiał Konrad odczuć.
Bobrowski nie szczędził aluzji, że wady siostrzeńca odziedziczone są po ojcu i po Nałęczach
w ogólności. Natomiast własną rodzinę gloryfikował, wychwalając jej trzeźwość, chociaż
nawet z jego Pamiętników dowiedzieć się można, że Józef Bobrowski stracił przez własny
upór trzydzieści tysięcy rubli przy zakupie majątku, że on sam przebałaganił dwa lata stu-
diów, a jego brat Stanisław, letkiewicz i kobieciarz, zjawił się raz w domu, urlopowany z woj-
ska – bez sprzedanych koni, z kwitem za zastawiony mundur i trzema tysiącami długów. Le-
dwie napomykał o głośnych z awanturniczego życia wujach Pilchowskich, Adolfie i Sewery-
nie. Przeciwstawiając zapaleńcom Nałęczom rozsądnych „Bobroszczuków”, zapominał, że
wszyscy jego bracia też byli zapaleńcami, a Kazimierz i Stefan mieli poglądy polityczne zbli-
żone do Apollona97. Powołując się na to, że zastępuje Konradowi rodziców, przyzywał zwy-
kle pamięć jego matki – której postawę ideową zacierał. Charakterystyczne, że we wspo-
mnianym memoriale, w zdaniu: „...ażebyś wiedział, jakeśmy wszyscy Matkę Twoją kochali, a
przez Nią i Ciebie – i Twojego Ojca”, trzy ostatnie wyrazy zostały dopisane później.

Niechęć do szwagra łączyła się u Tadeusza z wrogością wobec postawy politycznej, jaką
Korzeniowski reprezentował. Był przeciwnikiem tradycji walk wyzwoleńczych. Uważał, że
gdyby nie powstanie 1863 roku („poczęte w fałszu i upadłe w fałszu”), car Aleksander II

                                                          
94 List Teofili Bobrowskiej do Kaszewskiego z 12 VI 1869, Bibl. Jagiell., rps 3057.
95 Patrz przypis 90.
96 T. Bobrowski, Pamiętniki, t. I, s. 168 i t. II, s. 31.
97 Jw., t. I, s. 195, 357; t. II, s. 8, 23, 24.
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mnożyłby coraz liberalniejsze ustawy98. Jego polityczny „realizm” był więc jednostronny:
Bobrowski umiał przenikliwie krytykować błędy konspiratorów, ale nie dostrzegał, jak uto-
pijne były ugody i liczenie na dobroduszność zaborcy. Chociaż uważał się za patriotę i z lu-
bością wykazywał wyższość kulturalną Polaków nad Rosjanami, jego patriotyzm zasadzał się
głównie na przywiązaniu do tradycji i języka, nie prowadził natomiast do jakichkolwiek
wniosków praktycznych. Wiemy z wyznań Conrada, że wuj Tadeusz wywarł na niego
ogromny wpływ i że wychowanek, nie bez słuszności, uważał ten wpływ za pożyteczny. Ale
nietrudno zauważyć, że autorytet i przykład wuja przeciwstawiane były, i to świadomie, auto-
rytetowi i przykładowi ojca. Ileż zadrażnień i kompleksów musiało pojawić się w psychice
Konrada podczas tej walki, zanim duch ojca skrył się przed wymogami życia i głosem opie-
kuna!

Początkowe życie Konrada toczyło się wedle zaleceń zmarłego. Zaopiekował się nim naj-
pierw Stefan Buszczyński, najbliższy przyjaciel i druh ideowy ojca, wybitny publicysta poli-
tyczno-społeczny, którego ciekawą książkę o „upadku Europy” (La Décadence de l’Europe,
1867) chwalili Hugo i Michelet. Umieszczono chłopca na pensji prowadzonej przez Ludwika
Georgeona, w domu Fajlla na ul. Floriańskiej. Wybór był z pewnością nieprzypadkowy, bo
Georgeon również brał udział w powstaniu styczniowym99. Parę tygodni po pogrzebie przyje-
chała do Krakowa babka Konrada, Teofila Bobrowska. Informowała potem Kaszewskiego, że
chłopiec „dla braku znajomości niemieckiego i łaciny nie mógł pójść, jak do drugiej klasy
[gimnazjum], mamy nadzieję, że za rok pójdzie do 4 klasy – bo i przełożony, i każden na-
uczyciel przedmiotów dawanych chwalą Go z pilności, objęcia i pracowitości – byle Bóg dał
zdrowie – którym to staraniom poświęca czas przerwy od nauk. Opiekun zaś Jego mówi, że
nie ma dziecka łatwiejszego do prowadzenia – szlachetniejszego serca – otaczał czułą zasługą
biednego Ojca”100. Conrad wspominał później, że chodził w tym czasie do szkoły przygoto-
wawczej na ul. Floriańskiej; zapewne były to lekcje zorganizowane w ramach pensji Geor-
geona. W lecie babka zabrała go na kurację wodną do Wartenbergu w Bawarii101.

Następne pięć lat to najmniej znany okres w życiu Conrada. W zapiskach Bobrowskiego
mamy odnotowane wydatki na utrzymanie chłopca, wiemy o jego wakacyjnych wyjazdach,
posiadamy pewne informacje o paru jeszcze osobnych faktach – ale pełny obraz złożyć z tego
trudno. Tym trudniej, że brak nam danych na temat tego, czym się wówczas głównie zajmo-
wał: nauki. W roku 1914 Conrad powiedział, że wyjechał z Polski „prosto z piątej klasy gim-
nazjum Świętej Anny w Krakowie”. Być może istotnie „prosto z piątej klasy” – ale na pewno
ani z Krakowa, ani z gimnazjum Świętej Anny. Jeżeli za czasów krakowskich uczęszczał do
szkoły (co wątpliwe, zważywszy jego chorobę i brak jakichkolwiek wzmianek i dokumen-
tów), to może do Św.Jacka przy ul. Siennej, gdzie Georgeon był profesorem francuskiego102.

                                                          
98 Ibid., t. II, s. 441 – 443. Ale i w nim raz przynajmniej „gorętsze uczucia zagrały”, jak wspomina August Iwań-
ski senior (Pamiętniki, Warszawa 1968, s. 154), kiedy w r. 1861 zgłosił się, nie proszony nawet, z pieniędzmi na
składkę na legion powstańczy.
99 Dokumenty Georgeona i jego żony, Bibl. Jagiell., rps 344/59.
100 Patrz przypis 94.
101 T. Bobrowski, Dla wiadomości... Jean-Aubry, a za nim inni biografowie, umieszczają Wartenberg w Cze-
chach, ale jedyne uzdrowisko o tej nazwie leży w Górnej Bawarii.
102 Nazwiska Konrada Korzeniowskiego nie ma w aktach gimnazjum Św. Anny, przechowywanych w Woje-
wódzkim Archiwum Państwowym w Krakowie i zawierających pełne wykazy uczniów wszystkich klas z lat
wchodzących w rachubę. Nie ma go także na liście uczniów gimnazjum ogłoszonej w Książce 'pamiątkowej ku
uczczeniu jubileuszu trzechsetnej rocznicy założenia gimnazjum Świętej Anny w Krakowie (Kraków 1888).
Lista owa nie zawiera również nazwisk chłopców, z którymi w owym czasie Konrad kolegował (Buszczyński,
Taubowie). L. Krzyżanowski (Kiedy Conrad po raz pierwszy widział morze i gdzie chodził do szkoły?, list do
redakcji „Wiadomości Literackich”, 1932, nr 454) podał, że T. Żuk-Skarszewski odnalazł wzmiankę w „proto-
kołach posiedzeń” profesorów Św. Anny, l.p. 29, gdzie pod datą 17 września odnotowano, iż „Korzeniowski
Józef złożył egzamin wstępny do kl. IV”. Daty rocznej nie podał; znaleźć ją jednak można w „Dzienniku po-
dawczym ck dyrekcji gimnazjum Św. Anny z r. 1872”. Pod datą 10 (!) września i numerem 29 zapisany jest
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Najprawdopodobniej uczył się tylko prywatnie, pod opieką stałego korepetytora, studenta –
rzecz znamienna – medycyny, Adama Marka Pulmana103. Spędzał także z Pulmanem wakacje
w Krynicy, od czerwca do września, w latach 1870, 1871 i 1872. Od roku 1871 radą i pomocą
w nauce służył mu dawny znajomy ojca, „czerwony” konspirator z Ukrainy i powstaniec
1863 roku, wybitny antropolog Izydor Kopernicki104. Na podstawie wszystkich znanych prze-
kazów domyślać się wolno, że uczniem był co najwyżej średnim. Jak sam później twierdził,
najbardziej interesowała go geografia.

Babka Teofila pozostała w Krakowie do stycznia 1870 roku doglądając ciągle chorego
Konrada105. Wróciła znowu do Krakowa w listopadzie 1870 roku i zatrzymała się tam blisko
trzy lata. 2 sierpnia 1870 roku sąd miejski w Krakowie mianował Teofilę Bobrowska opie-
kunką „Jej małoletniego wnuka Konrada Nałęcz-Korzeniowskiego, dodając Onejże na współ-
opiekuna P. Władysława hr. Mniszka” – wdowca po Marii Czarneckiej, przyjaciółce Ewy106.
Tym samym odsunięty został od opieki Stefan Buszczyński, który zresztą wyjechał w tym
czasie na parę lat do Drezna. Tadeusz Bobrowski, który łożył na utrzymanie chłopca, miał w
tej sprawie z pewnością głos decydujący. Jego stosunek do siostrzeńca był z początku oschły i
oficjalny. Pierwszy list, jaki napisał do Konradka po śmierci ojca, nosi datę dopiero 20 wrze-
śnia 1869 r. i ułożony jest w duchu kazania – zaskakującym wobec niespełna dwunastoletnie-
go sieroty. „Podobało się Bogu dotknąć Cię największym nieszczęściem, jakie Dziecko do-
tknąć może – stratą Rodziców! Wszakże w dobroci swojej Bóg łaskawie pozwolił Twojej
Najlepszej Babce i mnie czuwać nad Tobą, nad Twoim zdrowiem, nauką i przyszłym losem.
[...] Bez gruntownej nauki nie będziesz nigdy nic znaczył na świecie, nie będziesz nigdy mógł
sam sobie wystarczyć [...] A więc nie to, co łatwe i zajmujące, a to, co pożyteczne, chociaż
czasami trudne, przekładać powinieneś – bo mężczyzna, który nic gruntownie nie umie, nie
ma mocy charakteru i wytrwałości, nie umie sam pracować i kierować sobą, przestaje być
mężczyzną, a staje się lalką do niczego nieprzydatną! Staraj się więc, moje Dziecię, nie być i
nie zostać tą lalką, a pożytecznym, pracowitym, umiejętnym, a tym samym zacnym człowie-
kiem, a wynagrodzisz nam za trudy i niepokoje koło wychowania Twego łożone.

Nauki Twoje przez nas obmyślone, potrzeby opatrzone – pozostaje Ci tylko uczyć się i być
zdrowym – a i w tym nawet, acz głównie zawisłym od Woli Boga, słuchając rad starszych
                                                                                                                                                                                    
„Protokół egzaminu wstępnego odbytego z Korzeniowskim Józefem do kl. IV”. (Woj. Archiwum Państwowe w
Krakowie, zespół GLN, sygn. 19 (51). Jednakże we wszystkich znanych nam dokumentach syn Apollona Ko-
rzeniowskiego nazywany jest imieniem „Konrad”; wątpliwe więc, czy to jego zapis dotyczy. Ostatecznie wyja-
śnić tego nie można, bo protokoły posiedzeń profesorskich a lat 1865 – 1873 się nie zachowały; na listach
uczniów „Józefa Korzeniowskiego” brak, poprzestał więc na zdaniu egzaminu i do szkoły nie uczęszczał. Jeżeli
zapis odnosi się do Konrada Korzeniowskiego, oznacza to, że zdał egzamin do klasy IV z dwuletnim opóźnie-
niem (w stosunku do zwykłego wieku uczniów). Ponieważ zaś wśród zdających egzaminy wstępne w roku 1869
brak nazwiska Korzeniowskiego – można przypuszczać, że cytowany powyżej list babki Teofili odnosi się albo
do jakiegoś prywatnego przeegzaminowania, albo właśnie do gimnazjum Św. Jacka, drugiego obok Św. Anny
gimnazjum krakowskiego. Jego akta spłonęły podczas ostatniej wojny; podobno jednak przeszukano je bezsku-
tecznie w latach trzydziestych (L. Krzyżanowski, op. cit.). Sprawie szkoły Conrada poświęcił obszerną notę
polemiczną A. Busza (Conrad’s Polish Literary Background and Some Illustrations of the Influence of Polish
Literature on His Work, Antemurale, Koma 1966, s. 244 – 247). Skłonny on jest wierzyć Conradowi, że był
uczniem Św. Anny, i z oburzeniem odrzuca pomawianie go o „oszustwo”. Oburzenie przesadne, bo Conrad
przeinaczał w swoich wspomnieniach (a czasem i dokumentach) fakty ważniejsze niż nazwa szkoły. Przypusz-
czam, że zapamiętał nazwę głośnego gimnazjum krakowskiego, w którym zapewne miał się uczyć lub którego
programu się trzymał – i wymieniał je, zacierając ślady choroby i nieuczęszczania do szkoły. Zacytowane zdanie
pochodzi z wywiadu udzielonego M. Dąbrowskiemu (patrz przypis 66).
103 Adam Marek Pulman, syn Herakliusza, ur. w Jurewiczach (ziemia mozyrska), lat 22, immatrykulował się na
Wydział Lekarski Uniwersytetu Krakowskiego w roku akademickim 1868/1869 (nr 31), ukończył go w r. 1875.
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
104 L. Krzyżanowski, patrz przypis 102, i A. Busza, op. cit., s. 142 – 144.
105 List Kazimierza Bobrowskiego do Konrada, 25 XII 1869, Yale; S. Buszczyński do J. I. Kraszewskiego, 19 I
1870, Bibl. Jagiell., rps 6490.
106 T. Bobrowski, Dla wiadomości...; Bibl. Jagiell., rps 6391.
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możesz dojść do zupełnego zdrowia, nie poddając się zbytecznie wrażeniom uczuć i myśli
wiekowi Twemu niewłaściwych!”107

Chociaż w późniejszym okresie Konrad niejednokrotnie zasłużył na takie admonicje –
wolno wątpić, aby już wówczas zdołał się narazić wujowi niestałością czy brakiem systema-
tycznej pracowitości. Znamienna jest natomiast uwaga Bobrowskiego na temat kłopotów
zdrowotnych, przypisywanych nadmiernej wrażliwości siostrzeńca.

Chłopiec przyjaźnił się wówczas z synem Stefana Buszczyńskiego, starszym o rok „Ko-
ciem” (Konstantym), a także z licznym rodzeństwem Taubów, którzy zamieszkiwali tę samą
posesję przy ul. Franciszkańskiej 43, dokąd przeniosła się pensja Georgeona. Legenda biogra-
ficzna głosi, że kochał się w jednej z sióstr Taubówien, Janinie (z którą potem korespondo-
wał), ale zajrzawszy do metryki musimy zaliczyć tę wieść do bajek, bo w chwili wyjazdu
Konrada z Krakowa dziewczynka miała lat... osiem108. Aluzje, rzucane wiele lat później przez
Conrada na temat pierwszych miłości, nie pozwalają na zidentyfikowanie ich przedmiotów.
Wiemy, że znał także starsze nieco od niego Karolinę Taube i Ofelię Buszczyńską, a również
jakąś pannę Cezarynę, narzeczoną profesora – ale nie musiał przecież kochać się akurat w
osobach, o których istnieniu posiadamy informacje. Zresztą nieszczęśliwą miłość, o której z
taką goryczą pisze w porzuconym brulionie początku Złotej strzały, przeżyłby nie w Krako-
wie, ale podczas wakacji w Krynicy...109

Ton zapisków i wczesnych listów Tadeusza Bobrowskiego wskazuje, że podopieczny
sprawiał mu kłopoty. Dotyczyły one zapewne przede wszystkim zdrowia; do lat krakowskich
właśnie odnoszą się bezpośrednio wiadomości na temat ataków nerwowych Konrada. Były
jednak i inne problemy. Wątły chłopiec zdradzał „talent do cygar”110 i nie uznawał autorytetu
dorosłych. Cechy usposobienia, odpowiednie w samotniczym współżyciu z ojcem, musiały
okazać się niestosowne w codziennym obcowaniu z innymi ludźmi.

O powrocie w strony rodzinne nikt nie myślał. Jako syn skazańców byłby tam narażony na
rozliczne utrudnienia i wieloletnią służbę wojskową. Starano się natomiast o uzyskanie dlań
obywatelstwa austriackiego, ale daremnie111. Tymczasem zaś młody człowiek wystąpił, jesie-
nią 1872 roku, z zamiarem zostania marynarzem. Skąd mu to przyszło do głowy? Kwestia ta
została przez wielu autorów piszących o Conradzie, zwłaszcza Polaków, wyolbrzymiona:
pomysł potraktowano jako wyjątkowy i nadzwyczajny. Ale wyjątkowa była tylko sytuacja
rodzinna Konrada, a nadzwyczajna – jego późniejsza kariera pisarza. Myśli o dalekich podró-
żach i przygodach są raczej typowe dla kilkunastoletnich chłopców. Fascynacja dalekimi
krajami była w tym okresie bardzo silna: dość przejrzeć ówczesne pisma ilustrowane, cho-
ciażby ulubionego przez Konrada „Wędrowca”.

W drugiej połowie XIX wieku rozwój nauk przyrodniczych wytworzył przekonanie, że
zbadać i zrozumieć można wszystko; rozwój techniki zaś udostępniał stopniowo wszystkie
części globu. Jednakże romantyzm poznawania jeszcze się nie ulotnił, wyprawy odkrywcze
były nadal niebezpieczną próbą odwagi, inwencji, wytrzymałości. Prężny optymizm naukowy
i cywilizacyjny pokrzepiał badaczy, ale ziemia nie bez oporu odsłaniała swoje tajemnice.
Każde nowe odkrycie potęgowało zdobywczą fascynację, budząc zarazem lekki niepokój: na

                                                          
107 Bibl. Nar. rps 2889. Tamże rękopisy wszystkich listów T. Bobrowskiego do siostrzeńca.
108 Urodzona w Kalniku, w r. 1865. Informacja córki, p. de Virion, uzyskana przez p. Monikę Gronkiewicz. Jej
siostra, Karolina, starsza była od Konrada o trzy lata.
109 Rękopis „R.L.”, Yale. Czytamy tam, że pierwszą miłość przeżył bohater „późnym latem, podczas ostatnich
szkolnych wakacji”.
110 T. Bobrowski do Konrada, 26 X 1876.
111 W r. 1872 Teofila Bobrowska wniosła do Rady Miejskiej Krakowa podanie o przyjęcie Konrada w poczet
gminy miejskiej. Pismem z dnia 28 XII 1872 r. wyrażono zgodę, ale pod warunkiem uzyskania obywatelstwa
austriackiego. Starania trwały czas dłuższy (T. Bobrowski, Dla wiadomości...), ale spełzły na niczym zapewne
dlatego, że Konrad nie miał zezwolenia władz rosyjskich na stały pobyt za granicą ani nie był zwolniony z pod-
daństwa rosyjskiego.
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jak długo jeszcze starczy materiału do poszukiwań, okazji do przygód? Cały świat pasjonował
się losami takich wypraw, jak ekspedycja Leopolda McClintocka (1857 – 1859) na „Foxie” w
poszukiwaniu zaginionych statków „Erebus” i „Terror”; Conrad wspominał później, że i on
jako dziecko czytał książkę McClintocka112.

Wbrew obiegowym opiniom wśród ówczesnych podróżników nie brakło Polaków. O
Pawle Edmundzie Strzeleckim Konrad musiał słyszeć chociażby od Kopernickiego; wiedział
też zapewne i o Podolaku Sygurdzie Wiśniewskim, który w tym czasie dwukrotnie opłynął
świat dokoła. W „Wędrowcu” czytał z pewnością o Janie Kubarym, eks-powstańcu z 1863
roku, który od 1869 roku badał wyspy Oceanii, zbierając eksponaty dla hamburskiego Mu-
zeum Godeffroya. „Wędrowiec” z 28 listopada 1872 r. informował, że Kubary, wyruszając na
daleką wyprawę, pisał do matki z Oceanu Atlantyckiego, „że co dziś na lądzie się dzieje, sa-
mą wzgardę obudzą, tak że stokroć milsze to odosobnienie na morzu niż życie wśród ludzi”.
Dwudziestotrzyletni wówczas podróżnik stwierdzał, że woli śmierć „w łonie oceanów” niż na
lądzie, bo – tutaj fragment wycięty przez cenzurę, ale myśl dokończają słowa: „leżysz w wol-
nym grobie”113. Zbieżność treści tych zdań – w których pobrzmiewa nastrój częsty w po-
ezjach Apollona Korzeniowskiego – z powracającym wielokrotnie w twórczości Conrada
przeciwstawieniem brudnej i znieprawionej ziemi czystemu i wolnemu morzu114 jest uderza-
jąca. Więc może i takie myśli snuły się po głowie chłopca? W każdym razie inspiracji, i to
rodzimych, do wyruszenia na morze nie brakowało.

Trudno nam odtworzyć, jak spędzał Konrad czas w Krakowie. Co czytał poza Cooperem i
Marrytaem? Czy bywał w teatrze? Teatr krakowski stał wówczas na dobrym poziomie; w
ciągu tych paru lat mógłby obejrzeć większość sztuk Shakespeare’a. Jako zbyt młody, nie
widział pewnie przedstawienia Marian Delorme Hugo w przekładzie ojca, z Heleną Modrze-
jewską w roli głównej115. Niełatwo też stwierdzić, w jakim stopniu dotarła do chłopca tak
zgodna z poglądami wuja Tadeusza antyromantyczna, antypowstańcza i lojalistyczna kampa-
nia krakowskich stańczyków. Zapewne słyszał o niej – musiano o tym mówić u Buszczyń-
skich – ale czy zraniła jego uczucia, czy wywołała odruch pogardy, czy też zasiała ziarno
gorzkiej rezygnacji? Nigdy się nie dowiemy. Ani o tym, jakie wrażenie wywarła na trzyna-
stoletnim chłopcu klęska pod Sedanem, która w świadomości współczesnych przekreśliła
nadzieje na pomyślną dla Polski koniunkturę międzynarodową i pogłębiła nastrój rezygna-
cji116.

W listopadzie lub grudniu 1870 roku Konrad odebrany został z pensji Georgeona i za-
mieszkał, do maja 1873 roku, razem z babką, przy ul. Szpitalnej 9. Konstanty Buszczyński
                                                          
112 Geografia a niektórzy odkrywcy, J. Conrad, Ostatnie szkice, Dzieła, t. XXV. Książka McClintocka ukazała
się o dwa lata później, niż Conrad twierdzi (w r. 1859), a czytał ją zapewne po francusku, bo tłumaczenie polskie
nie było ogłoszone.
113  „Wędrowiec” 1872, nr 152. Książka Kubarego Obrazki z wysp żeglarskich ukazała się w Warszawie w r.
1873. „Wędrowiec”, przedstawiany przez redakcję jako „Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwycza-
jów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki, przekłady literatury
zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości itd.”, redago-
wany był żywo i na niezłym poziomie. Zamieszczał wiele ilustrowanych opisów podróży i przygód, zwykle
tłumaczonych. O innym polskim podróżniku na wyspy Oceanii, Piotrze Wereszyckim, patrz J. Dürr, Józef Con-
rad na drodze do Polski, „Ruch Literacki” 1932, nr 8. Ale młodemu Korzeniowskiemu wcale nie było spieszno
do tak dalekich podróży.
114 W Wyrzutku, na pierwszych stronach Murzyna, w Nostromie („...morze, które nie znało królów, księży i
tyranów, jest najświętsze. [...] Duch wolności unosi się nad wodami...”, Dzieła, t. VIII, s. 371), w Grze losu. Por.
także H. Walpole, Joseph Conrad, London 1924, s. 9.
115 J. Got, Teatr krakowski pod dyrekcją A. Skorupki i S. Koźmiana, Wrocław 1962, s. 147. Modrzejewska wy-
stępowała w Krakowie do maja 1872 r.
116 S. Kieniewicz, Adam Sapieha, Lwów 1939, s. 224: „Do tej chwili nadzieje polskie opierały się na przymierzu
państw zachodnich, Francji i Anglii, które mogły przyciągnąć na swą stronę jedną z potęg rozbiorczych. [...] Nie
powstanie styczniowe bynajmniej, ale dopiero Sedan usunął sprawę polską z dyplomatycznej europejskiej are-
ny”.
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wspominał, że jego towarzysz zabaw miał zwyczaj snucia fantastycznych opowieści. Ich ak-
cja toczyła się zawsze na morzu, a przedstawiona była tak sugestywnie, że wydarzenia zda-
wały się rozgrywać na oczach słuchaczy. Natomiast uczniem był bardzo kiepskim, mimo po-
mocy korepetytora, i celował tylko w uwielbianej geografii117. W tej ostatniej sprawie wyzna-
nia Conrada pokrywają się z relacjami jego znajomych.

Wuj Bobrowski mało mógł mu w tych latach poświęcać uwagi, spędzał bowiem dłuższe
okresy za granicą, zajęty bezskutecznym leczeniem córki Józefy, która zmarła w roku 1871.
Konrada też trzeba było kurować. Z polecenia lekarzy wysłany został w maju 1873 roku,
znowu z Pulmanem, do Szwajcarii. Sześciotygodniowa wycieczka przeciągnęła się w dwój-
nasób z powodu wybuchłej w Krakowie epidemii cholery. Odwiedzili Wiedeń, Monachium i
północne Włochy; Conrad twierdził, że po raz pierwszy widział morze z wybrzeża weneckie-
go Lido, i wspominał katedrę w Mediolanie, oglądaną w świetle księżyca118. Następnie Bo-
browski zjechał, w sierpniu, do Krakowa i przejął sprawy w swoje ręce. Najwidoczniej
uznawszy, że na opiece babki nie można już polegać i że dalszy pobyt w Krakowie jest nie-
wskazany, odesłał chłopca do Lwowa, pod opiekę ciotecznego wuja, Antoniego Syroczyń-
skiego, który prowadził pensję męską dla sierot po powstańcach 1863 roku, założoną przez
jego ojca, Ambrożego. Niewielka pensja, w której konwersacje zbiorowe toczyły się po fran-
cusku, mieściła się przy ul. Wronowskich 3, pod wzgórzem Cytadeli, na tyłach ogrodu Osso-
lineum. Bobrowski przewidywał, że „zacna opieka, której Cię powierzam, da Ci hartu, które-
go każdy mężczyzna potrzebuje w życiu, i da naukę regularniejszą”119. Wynika z tego, że w
Krakowie Konrad nie uczył się systematycznie. Czy we Lwowie uczęszczał do jakiejś szkoły,
czy też pobierał prywatne lekcje – tego stwierdzić nie możemy120.

Córka Antoniego Syroczyńskiego, Tekla, takie zachowała o nim wspomnienie: „Spędził u
nas dziesięć miesięcy, przechodząc siódmą klasę gimnazjalną. Bardzo rozwinięty umysłowo,
nie lubił trybu szkolnego, który go męczył i nudził; mówił, że ma wielki talent i że zostanie
wielkim pisarzem. To, wraz z wyrazem twarzy sarkastyczno-ironicznym i licznymi krytycz-
nymi uwagami, wywoływało zdziwienie u profesorów, a wyśmiewanie u kolegów. Nie lubił
się nigdzie niczym krępować. W domu, szkole, salonie rozkładał się w półleżącej pozycji.
Miewał wówczas bardzo ciężkie bóle głowy migrenowe i nerwowe ataki; lekarze orzekli, że
może wyzdrowieć przez pobyt nad morzem”. Uzupełnia ten obraz anegdotka zachowana w
pamięci rodziny Syroczyńskich. Kiedy Konrad jechał raz powozem w towarzystwie paru
czcigodnych panów, znajomych ojca, przerwał im dyskurs nieoczekiwanym pytaniem: „A co
panowie myślą o mnie?” Odpowiedzieli: „Jesteś młody głuptas, który starszym przeszkadza
w rozmowie”121. Inna ówczesna znajoma, starsza o rok od Konrada córka doktora Tokarskie-
go, Jadwiga, zapamiętała, że młody człowiek był nad wiek rozwinięty i poważny, chadzał na
publiczne wykłady uniwersyteckie z literatury i nauk przyrodniczych, marzył o dalekich po-
dróżach i lubił czytać „Wędrowca”122. Po sennym, zatopionym w przeszłości i całkiem wów-
czas prowincjonalnym Krakowie Lwów stanowił kontrast jako tętniące życiem centrum han-
dlowe, ważny ośrodek kultury i nauki, stolica Galicji.

Kłopoty ze zdrowiem nie ustawały. W marcu 1874 roku musiał Konrad przerwać naukę.
Dokuczały mu zwłaszcza bóle głowy. Pulman miał go zabrać na wędrowne wakacje wielka-
nocne gdzieś w Karpaty. „A zatem będziesz musiał stosować się do mego usposobienia, po-
rzucić choroby i smutki we Lwowie, a prócz małej prowizji książek przywieźć znaczną dobrej
                                                          
117 Wspomnienie K. Buszczyńskiego, przytoczone w: G. P. Putnam, Conrad in Cracow, „Outlook”, New York, 3
III 1920.
118 T. Bobrowski, Dla wiadomości...; Conrad, Ze wspomnień. Dzieła, t. XIII, s. 62 i 68; Conrad do E. Gametta,
29 III 1898, Letters from Conrad, London 1928, s. 128.
119 Jw. Informacje o pensji zawdzięczam p. Tadeuszowi Garczyńskiemu.
120 Poszukiwania w archiwach lwowskich, podjęte na moją prośbę przez dr. W. Borysa, nie dały rezultatu.
121 Wspomnienia i studia, s. 87 – 88. Anegdota od T. Garczyńskiego.
122 Wspomnienia i studia, s. 39 – 40.
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woli do skakania, biegania, marszów forsownych, apetytu, etc., etc.” Pobyt we Lwowie prze-
widywany był wówczas na jeszcze rok, półtora (co popierałoby twierdzenie Tekli Syroczyń-
skiej o pobieraniu przez Konrada nauk w przedostatniej klasie gimnazjalnej); później mło-
dzieniec miał „wejść do obranego przez siebie zawodu”123.

Stało się jednak inaczej. Może na skutek romansowania z Teklą (o którym mówi tradycja
rodzinna Syroczyńskich), może z powodu innego zatargu z surowym i krytycznie do Konrada
nastawionym panem Antonim, a może po prostu ze względów zdrowotnych Bobrowski ode-
brał siostrzeńca z lwowskiej pensji we wrześniu 1874 roku. 19 września przyjechali do Kra-
kowa, a 13 października, odpowiednio przygotowany i wyposażony w ubrania i książki, nie-
spełna siedemnastoletni Konrad wyprawiony został w podróż do Marsylii – nad upragnione
morze124.

Wyjazd Korzeniowskiego z Polski to najgoręcej dyskutowany moment zwrotny jego bio-
grafii. Jakie były motywy tej decyzji? Przede wszystkim wyjaśnić trzeba, że decyzja należała
do Tadeusza Bobrowskiego. Jego podopieczny mógł tylko prosić i nalegać. Dlaczego prosił? I
dlaczego pozwolono mu wyjechać przed ukończeniem gimnazjum? Biografowie wysunęli i
kilka przypuszczeń, z których nie wszystkie zdają się sensowne. Nieszczęśliwa miłość, jeżeli
istotnie ją przeżywał (a nic za tym nie przemawia), nie byłaby poważnym argumentem dla
wuja. Jeszcze mniej przekonujące jest przypisywanie Konradowi chęci ucieczki od panujące-
go w Krakowie nastroju narodowej celebracji, od życia przytłoczonego pamiątkami świetnej
przeszłości, albo wręcz „świadome zerwanie z całym dręczącym dziedzictwem ojcowskim, z
całym światem walk i tragedyj narodowych, jeśli nie ze światem kultury europejskiej”125.
Nastrój we Lwowie był całkiem inny, a zresztą Konrad spędził dzieciństwo w atmosferze
prześladowania i Galicja była dla niego krajem wielkiej swobody; nie ma ani cienia powodu
do przypuszczeń, że on sam albo ktokolwiek z otoczenia patrzył na jego wyjazd do Francji
jako na zrywanie więzi narodowej; dla wuja takie argumenty byłyby absurdalne, a o ucieczce
od kultury europejskiej Conradowi nigdy się nie śniło. Nie należy zapominać, że Polski w
ogóle wówczas nie było na mapie i wyjazd „za granicę” na studia, do pracy czy po zdobycie
doświadczenia był dla tysięcy młodzieży szlacheckiej i mieszczańskiej czymś zupełnie natu-
ralnym. Całą anachroniczną hipotezę przedstawioną powyżej zrodziło wybieganie w przy-
szłość i przenoszenie na rok 1874 późniejszej o lat kilkanaście decyzji o pisaniu po angielsku.

Conrad twierdził później, że jego świadomym celem życiowym było wówczas zostać ma-
rynarzem, i to tylko angielskim – ale Baines zauważa słusznie, że oświadczenie to kłóci się ze
znanymi nam faktami126. Trzeba raczej traktować poważnie inną, i prawie sąsiadującą z za-
cytowaną, wypowiedź Conrada: chodziło mu o morze, nie o marynarkę. Inaczej mówiąc,
chciał zakosztować przygód i podróży – nie trudów i rutyny wymagającego zawodu. Również
wielokrotnie cytowana i przez niejednego brana dosłownie opowieść, w tomie Ze wspomnień,
o spotkanym w Szwajcarii na Furka Pass Angliku, którego pojawienie się przeważyło szalę
dyskusji na temat przyszłości chłopca – jest tylko uroczym obrazkiem literackim, nie doku-
mentem127. Conrad modeluje tę scenę w sposób bardzo dla siebie charakterystyczny, miano-
wicie starając się ex post zasugerować, że jego życie było podporządkowane z góry wytyczo-
nym celom.

Młodociany egocentryk i neurastenik, chorowity, a dumny marzyciel, nie mogący wyba-
czyć światu, że nie spełnia jego oczekiwań, spragniony przygód, a pewnie przede wszystkim
                                                          
123 List Pulmana do Konrada, 14 III 1874, Yale.
124 T. Bobrowski, Dla wiadomości... Datę wyjazdu ustala list Bobrowskiego do Konrada z 26 X 1876 r.
125 R. Blüth, O tragicznej decyzji krakowskiej.... Wspomnienia i studia, s. 399. Szkic Blütha zawiera skądinąd
wiele cennych i wnikliwych uwag na temat wczesnej biografii Conrada. Podobne hipotezy wyjazdowe wysuwali
także inni badacze, patrz S. Zabierowski, Conrad w Polsce, Gdańsk 1971, s. 39 – 52.
126 Baines, s. 32.
127 Cytowany wyżej list Pulmana świadczy, że decyzja o wyjeździe zapadła po marcu 1874 r., w Szwajcarii zaś
był Konrad o rok wcześniej.
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swobody ruchów i niezależności – rwał się w szeroki, barwny i ciepły świat. Być może typo-
wa młodzieńcza depresja – natrafiająca u niego na grunt wyjątkowo podatny, przygotowany
przez ciężkie przeżycia dzieciństwa – przybrała postać buntowniczą: przeciwstawiania się
naciskom otoczenia, biernego oporu, „cichej” agresji128. Ale wuj, chłodny i rozważny, na-
strojom ani sentymentom się nie poddawał, kaprysom i zachciankom kierować sobą nie po-
zwalał, rozpatrywał wszystko pod kątem. trzeźwych przewidywań i poczucia obowiązku. Je-
go decyzja zapadła na zimno, chociaż ze zniecierpliwieniem. Siostrzeniec chorował, nauka
szła marnie, kłopoty wychowawcze wzrastały, a wydatkom nie było końca. Do chwili. wyjaz-
du z Polski Konrad kosztował opiekuna cztery i pół tysiąca rubli, a więc tyle co kilkuletnie
niezłe utrzymanie dorosłego człowieka129. Doglądający własnego niezbyt wielkiego majątku,
wyczerpany daremnym usiłowaniem ratowania córki, Bobrowski był tym wszystkim z pew-
nością. znużony. Nie wiadomo było, co z chłopakiem zrobić, skoro Syroczyński trzymać go
nie chciał, babka – nad grobem stojąca – rady dać nie mogła, zostawienie go zaś samemu so-
bie, bez konkretnego zajęcia, zdawało się grozić wykolejeniem. Na Ukrainę wracać nie mógł,
bo mu groził pobór do wojska, nieunikniony dla dzieci skazańców. W Austrii też przyszłości
jasnej nie miał, bo mu obywatelstwa odmówiono (z tego też zapewne powodu odpadł pro-
jektu umieszczenia Konrada w szkole morskiej w Pula). Uzyskanie zaś obywatelstwa innego
niż uciążliwe poddaństwo rosyjskie było, jak zobaczymy, jednym z głównych celów, jakie
Bobrowski stawiał przed siostrzeńcem.

Najczęściej wymienianym powodem wyjazdu Konrada nad morze był jego ówczesny stan
zdrowia. Kałuska wspomina o grożącej gruźlicy, Buszczyński i Wojakowska piszą o migrenie
i atakach nerwowych, Bobrowski w listach wielokrotnie i z naciskiem dopytuje o zdrowie.
Myśl, że praca w zawodzie marynarza ma własności lecznicze, zdaje się naiwna. Ale nie o
zwykłą pracę ani o zwyczajne leczenie chodziło. Konrad, jak zobaczymy, nie pojechał haro-
wać jako zwykły marynarz: wuj wyznaczył mu pensję równą prawie kosztom dobrego utrzy-
mania i nauki we Lwowie. Ponieważ zaś jego dolegliwości posiadały wyraźnie tło nerwowe,
przebywanie na świeżym powietrzu i zajęcia fizyczne miały widocznie, zdaniem lekarzy, za-
hartować wątłego młodzieńca. Wuj chciał zarazem, aby jasno określone i wymierne obowiąz-
ki i rygor pracy na morzu nauczyły chłopaka moresu.

Skoro uczyć się nie chciał czy nie mógł, a pracować na siebie musiał – konieczność zdo-
bycia zawodu była oczywista. Sam Konrad miał niewątpliwie głowę pełną najróżniejszych
projektów; natomiast trzeźwy Bobrowski widział go jako marynarza-handlowca, który umie-
jętności i kontakty morskie kojarzy z działalnością kupca, najlepiej – pośrednika w wielkim
handlu produktami rolnymi. W niedalekiej przecież przeszłości ogromną fortunę (zagrabioną
przez cara Mikołaja I) na takim handlu zrobił ziemianin podolski, Teodor Mańkowski.

Tak najprawdopodobniej przebiegały namysły, takie zadecydowały argumenty.
Z jakim ekwipunkiem intelektualnym wyjeżdżał z Polski Konrad Korzeniowski? Mówił

biegle po francusku; musiał – skoro przerabiał program gimnazjalny – znać jako tako łacinę i
niemiecki, a także trochę greki (zaczynano jej uczyć od klasy III, w V czytano już Iliadę). Jak
było z innymi przedmiotami szkolnymi, trudno powiedzieć, skoro nie wiemy, ile klas udało
mu się przerobić. Musiał mieć sporo wiadomości z historii, zwłaszcza starożytnej, nieco z
geografii (nauczanej łącznie z historią). Możliwe, że to z owych lat wyniósł zainteresowanie
różnymi zagadnieniami fizyki, chociaż nauki przyrodnicze pozostawały w programie gimna-
zjalnym na drugim planie. Nacisk położony był na języki (na przykład w klasie IV siedemna-
ście godzin tygodniowo) i inne przedmioty humanistyczne. Był z pewnością nieźle oczytany

                                                          
128 Ciężkie przeżycia w dzieciństwie są częstym składnikiem etiologii depresji, A. Kępiński, Melancholia, War-
szawa 1974, s. 208. Być może to schorzenie psychiczne miało u Korzeniowskiego początkowo charakter reak-
tywny. O buntowniczej formie młodzieńczej depresji: Kępiński, ibid., s. 15.
129 Licząc od śmierci Apollona. Dokładne dane w Dla wiadomości... Poza tym wydatkowano 525 rubli, ofiaro-
wanych Konradowi przez siostry Korzeniowskie.
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w literaturze, zwłaszcza polskiej romantycznej. Wypisy szkolne zawierały jej sporo, a dzieła o
treści patriotycznej podsunął mu niewątpliwie ojciec130.

Skłonności i nawyki umysłowe młodzieńca poznamy później. W tym miejscu warto zwró-
cić uwagę, że należał do drugiego dopiero pokolenia w swojej rodzinie, które musiało zara-
biać na życie pracując nie we własnym majątku. Od innej strony rzecz ujmując, był w drugim
pokoleniu inteligentem, członkiem tej szczególnej warstwy społecznej, która w Europie środ-
kowo-wschodniej zaczynała odgrywać tak ważną rolę. Do Marsylii wyjechał więc bezdomny
syn zesłańców, kilkunastoletni polski inteligent.

                                                          
130 Sprawozdanie ck Dyrekcji Gimnazjalnej przy Św. Annie w Krakowie z roku szkolnego 1869, Kraków 1869;
toż z roku 1870, Kraków 1870; toż z roku 1871, Kraków 1871; Sprawozdanie Dyrektora ck Gimnazjum Nowo-
dworskiego, czyli Św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1873, Kraków 1873. S. I. Możdżeń, Podręczniki w
galicyjskich szkołach średnich (1860 – 1885), „Acta Universitatis Vratislaviensis” Nr 248, Prace Pedagogiczne
VII, Wrocław 1975, s. 33 – 59. Nauka religii zajmowała dwie godziny tygodniowo; Biblię poznawali uczniowie
Św. Anny z ugrzecznionego streszczenia A. Tyca (Dzieje Starego i Nowego Przymierza).
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II

W Marsylii
(1874–1878)

Musiała to być radosna podróż. Przez Wiedeń, Zurych i Lyon siedemnastolatek zdążał do
Marsylii, wyzwolony nareszcie spod opieki dorosłych, a z całkiem zasobną kieszenią. Obfity
zapas zbawiennych przestróg i mądrych rad rodziny szybko wyparował z zajętej czym innym
głowy. W Pfäffikonie wstąpił odwiedzić starego znajomego ojca, Tadeusza Okszę-
Orzechowskiego, byłego pełnomocnika Rządu Narodowego w Stambule. Opowiadał później,
że kpiono z jego entuzjazmu dla zawodu marynarza. „«Ty marynarzem chcesz być, a masz
nóż w kieszeni?» Nie miałem, nie wiedziałem o tym”131.

Historia pobytu Korzeniowskiego w Marsylii zajmuje w opracowaniach biograficznych
wiele miejsca i skrzy się fascynującymi epizodami młodzieńczych szaleństw – przemytu bro-
ni, wielkiej miłości i pojedynku. Ale ten miły dla oka obraz nie znajduje oparcia w dokumen-
tach i stanowi wynik swoistej współpracy między aż nadto dobrą wolą biografów – zwłaszcza
Jean-Aubry’ego i panny Jerry Allen – a fantazją wspomnieniową Conrada. Francuskiemu
okresowi życia poświęcił Conrad dwa rozdziały Zwierciadła morza, parę fragmentów Ze
wspomnień i Złotą strzalę. Już sprzeczności między relacjami o tych samych osobach i fak-
tach, zawartymi w Zwierciadle morza i Złotej strzale, powinny ostrzec przed przypisywaniem
tym książkom roli dokumentu – zwłaszcza jeśli się zważy, że Conrad zapewniał o autentycz-
ności obu! Cóż dopiero mówić o kontraście, jaki istnieje między poświęconym czarownej
doni Ricie romansem a niedokończoną powieścią Siostry, gdzie pojawiają się także postaci
obu sióstr, ich wuja, baskijskiego księdza, Ortegów, malarza – niby te same, a jednak zupełnie
inne132. Czemu wierzyć?

                                                          
131 Conrad w wywiadzie przeprowadzonym przez M. Dąbrowskiego, patrz przypis 66 do rozdz.I.
132 Pożyteczne jest krótkie zestawienie podobieństw i sprzeczności między poszczególnymi wersjami. W Sio-
strach (1896) bohaterami są malarz Stefan, Rusin, i dwie siostry Baskijki. Jedna wychowuje się na wsi, u wuja,
posępnego księdza-fanatyka, druga u innego wuja, Ortegi, właściciela sklepu z pomarańczami w Paryżu. Imiona
sióstr: Kita i Teresa, są takie same jak w Złotej strzale. Rita jest urocza i lubiana, o Teresie wiemy tyle tylko, że
wuj chce ją wychować na zakonnicę. W Zwierciadle morza (szkic „Tremolino”, 1905) Rita jest śliczną trzpiotką,
eks-utrzymanką paryskiego malarza, i pozostaje w bliskich stosunkach z Don Carlosem i J. K. M. B. Żaglowiec
„Tremolino” jest własnością spółki, złożonej z Conrada i trzech przyjaciół, między którymi jest Amerykanin J.
K. M. B. W Złotej strzale (1917 – 1918) Rita, szlachetna, piękna, zadumana, jest wcieleniem „wiecznej kobieco-
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Najlepiej wierzyć tylko dokumentom. Conrad przeinaczał fakty, mylił daty i zmieniał
skutki na przyczyny nawet w zwyczajnych, prywatnych listach. Co prawda badacze wykazali
ponad wątpliwość, że jego utwory literackie oparte są na materiale rzeczywistych obserwacji
albo lektur, czynnik wyobraźniowy zaś odgrywa w nich mniejszą rolę – ale ze stwierdzenia
tego nie należy wnioskować, że wszystko, co w tych utworach znajdziemy, jest wiernym od-
biciem faktów. Sąd taki byłby równie naiwny jak przypuszczenie, że kształt kamiennej rotun-
dy pozwala dociec pierwotnej formy głazów, z których ją wzniesiono. A poza tym – i co naj-
ważniejsze – w autobiograficznych utworach Conrada przejawia się najsilniej jego skłonność
do ubarwiania i mitologizowania własnej przeszłości; będziemy to mogli nieraz wykazać.
Dlatego też „autobiograficzne” pisma Conrada są najmniej wiarygodne.

W Marsylii miał się zaopiekować Konradem Wiktor Chodźko, który pływał na statkach
francuskich, a mieszkał w Tulenie. Zdaje się, że nie było go wówczas na miejscu, ale z jego
polecenia zajął się młodzieńcem niejaki Baptistin Solary, który z kolei zarekomendował go
kuzynowi, właścicielowi przedsiębiorstwa żeglugowego C. Delestang et Fils133. Jean-Baptiste
Delestang był rojalistą, a w jego salonach, pod okiem pięknej pani domu, spotykali się miej-
scowi zwolennicy restauracji Burbonów we Francji i wprowadzenia Don Carlosa, księcia
Madrytu (i również Burbona), na tron hiszpański. To wytworne i snobistyczne towarzystwo
mogło imponować nowicjuszowi. Na początku pobytu w Marsylii więcej czasu spędzał jed-
nak podobno na wędrówkach po wąskich i stromych uliczkach starego miasta i w porcie.
Pierwszymi nauczycielami żeglarstwa stali się dla niego, co zawsze z wdzięcznością wspomi-
nał, piloci portowi. Wypływał z nimi na postoje, by oczekiwać zbliżających się statków. Do-
szedł później do wprawy, pozwalającej na samodzielne pilotowanie. Pokochał na zawsze Mo-
rze Śródziemne, „kolebkę żeglarstwa”.

Po dwóch miesiącach pobytu w Marsylii wyruszył w swoją pierwszą podróż morską jako
pasażer na barku żaglowym „Mont-Blanc”, należącym do firmy Delestang. Stateczek był
niemłody i mimo szumnej nazwy malutki, bo niespełna 400-tonowy. 15 grudnia 1874 r. od-
płynął na Martynikę; do St Pierre zawinął po przeszło dwu miesiącach żeglugi, 16 lutego
1875 r. Na wyspie pozostał Korzeniowski przez sześć tygodni; „Mont-Blanc” rozpoczął rejs
powrotny 30 marca i dotarł do Marsylii 23 maja134.

Podróż ta miała zapewne dwa cele: wzmocnić zdrowie pasażera i umożliwić mu spokojne
rozejrzenie się w żeglarskiej robocie. Nadal pozostawał pod opieką Chodźki, któremu
Bohrowski wysłał za „trudzenie się” 60 rubli135. G. J. Resink wysunął kuszącą hipotezę, że
przyszły pisarz zetknął się w tym czasie z Rimbaudem, którego twórczością później żywo się
interesował. Nie jest to wykluczone – obracali się w tych samych kołach – ale mieli na to za-
ledwie tydzień czasu, bo Rimbaud, odesłany z Livorno po udarze słonecznym, przybył do
Marsylii (może wprost do szpitala) 18 czerwca, a Korzeniowski 25 odpłynął znowu na
„Mont-Blanc”, tym razem jako praktykant136.

Bark, dowodzony przez kapitana Duteil, zawinął do St Pierre na Martynice ostatniego dnia
lipca. Postój trwał aż trzy miesiące; nie wiemy, czym się wówczas młodzieniec zajmował.
Dopiero 27 września „Mont-Blanc” odpłynął z Martyniki do Cap Haitien, przybył tam 2 paź-
dziernika i znowu zatrzymał się na miesiąc, aby l listopada wyruszyć z ładunkiem kampeszy-

                                                                                                                                                                                    
ści”. Jej stosunki z nieżyjącym malarzem Henrym Allègre, który pozostawił Ricie ogromny majątek, są osłonięte
tajemnicą. Jest naiwna, mądra i nieprzystępna. Ortega, kuzyn Rity, syn kupca pomarańczami, od dzieciństwa
zadręcza ją swoją miłością. Siostra Rity to głupia i sprytna bigotka. „Tremolino” stanowi własność narratora, a
kapitan J. K. Blunt to jego zacięty wróg; o pozostałych przyjaciołach nie ma mowy.
133 H. van Marle, Young Ulysses Ashore: on the Trail of Konrad Korzeniowski in Marseilles. L’Époque Conra-
dienne, 1976, s. 22 – 34.
134 Baines, s. 34; Allen, s. 452; Le Sémaphore de Marseille, 16 XII 1894 (inf. H. van Marle).
135 T. Bobrowski, Dla wiadomości...
136 G. J. Resink, Axel Conrad en Martłn Rłmbaud, Forum der Letteren, 1971, s. 41 – 46 (przekład polski, bez
przypisów, „Twórczość” 1972, nr 6); van Marle, patrz przypis 133.
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nu do Le Havre. Rejs powrotny był ciężki, bo statek natrafił na silny sztorm i 23 grudnia do-
tarł do portu uszkodzony, z pozrywanymi żaglami137. Ten chrzest bojowy musiał być dla
Konrada raczej nieprzyjemny, bo porzucił statek w Le Havre i, gubiąc gdzieś po drodze kufer
z rzeczami, popędził najpierw na kilka dni do Paryża, a następnie z powrotem do Marsylii138.
Chciał widocznie otrząsnąć się z gwałtownych wrażeń i zaznać towarzystwa milszego niż
marynarskie. Kontrast między środowiskiem, w jakim się wychował, a zbiorowością zawo-
dowych marynarzy był ogromny. Niewątpliwie fascynowali go odmiennością, ale musieli
nużyć brakiem ogłady i ograniczonymi horyzontami umysłowymi.

W ciągu roku 1875 spędził na morzu pięć miesięcy. Nie zdaje się, aby utrwaliły one zapał
do wybranego zawodu, gdyż dał sobie następnie ponad półroczny urlop od pływania – może
dlatego, że miał na razie dość słonej wody, a może po prostu pokusy lądowe okazały się sil-
niejsze. W Marsylii nie czekały go pilne obowiązki, był młodzieńcem na swobodzie, który nie
musi liczyć się z groszem, a szczurom lądowym może imponować otrzaskaniem z żywiołem.
Bywał w teatrach i Operze, poznał sztuki Sardou i Scribe’a139. Życie teatralne Marsylii było
wówczas ogromnie bujne. Kwitła zwłaszcza, we wspaniałym gmachu Grand Théâtre, opera; z
tego to okresu – bo później mało miał okazji i pieniędzy – zachował Conrad w pamięci Mey-
erbeera i ulubioną Carmen, w której rolę Don Josego śpiewał parokrotnie podczas jego po-
bytu główny tenor Opery, sławny Władysław Mierzwiński140.

„Wiele godzin przepędził z młodymi ludźmi należącymi do rozmaitych sfer społeczeństwa
marsylskiego, dyskutując o wszystkich możliwych sprawach na tarasach kawiarni, które, licz-
niejsze wówczas niż obecnie, ozdabiały obie strony La Cannebière, albo też w nie istniejącej
dziś kawiarni przy ulicy Saint-Ferréol, której nazwę, «Bodoul» Conrad wspominał z rozczu-
leniem jeszcze u schyłku życia. Już Stendhal mówi o tej kawiarni w Pamiętnikach turysty, że
spotykano tam bogate mieszczaństwo z okolicy. Była niewielkich rozmiarów, ale około roku
1875 cieszyła się doskonałą reputacją; na piętrze można było dostać posiłek bardzo wykwint-
nej kuchni. Nowicjusz brał tutaj odwet za morskie suchary i la vache enragée: polskie pienią-
dze ośmielały francuską kuchnię” – pisze Jean-Aubry141. W owej „Cafe Bodoul” na pewno
pokazano przybyszowi z Polski „la toble de Cracovie”, „stół krakowski”, tak narwany dla
kalamburu craque – blaga – Cracovie142. Wdzięczny obrazek biografa nie zawiera zresztą
całej prawdy, niemożliwe jest bowiem, aby rozmawiając na wzniosłe tematy w najwytwor-
niejszej nawet kawiarni albo zajadając langusty i ślimaki zdążył Korzeniowski przepuszczać
w takim tempie pieniądze, starannie zgarniane przez wuja za dzierżawę żyznych pól Kazimie-
rówki. Wiele lat później zwierzał się żonie ze wspaniałej pijackiej jazdy powozem143. Pełne
żywiołowego rozmachu, duże i bogate miasto, wielki ośrodek handlowy i przemytniczy,
miejsce kontaktów Zachodu Europy z Lewantem, roiło się od okazji i pokus .

Tadeusz Bobrowski wypłacał siostrzeńcowi „pensję” w wysokości 2000 franków rocznie,
ale już w styczniu 1875 musiał mu dostać 250 fr w miejsce skradzionych podobno pieniędzy,
w listopadzie zaś tegoż roku wyekspediował na żądanie wracającego z rejsu młodziana 300 fr
do Le Havre’u. Później zmuszony został do jeszcze większych wydatków. W ciągu pierwszej
połowy 1876 roku Korzeniowski wydał nie tylko 1200 fr z pensji, ale 1265 fr ponadto. A nie
były to małe kwoty, skoro około dwu tysięcy franków rocznie otrzymywał porucznik we
francuskiej marynarce wojennej. Pan Tadeusz żądane sumy na pokrycie niedoborów i długów
wysłał, ale dał upust zrozumiałemu gniewowi. Wyliczył skrupulatnie, że siostrzan wydatko-
wał w ciągu dwu lat utrzymanie całego trzeciego roku.
                                                          
137 Baines, s. 34 i Allen, s. 452.
138 T. Bobrowski do K. Korzeniowskiego, list z 26 X 1876; LL, t. I. s. 33.
139 LL, t. I, s. 34 i Baines, s. 35.
140 F. Ziejka, Marsylskie dni Conrada, „Miesięcznik Literacki” 1975 nr 10, s. 72 –73.
141 LL, t. I, s. 35.
142 F. Ziejka, op. cit., s. 71 – 72.
143 JCKH, s. 123.
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„Oto masz fakt goły – oparty na cyfrach, którym z pewnością nie zaprzeczysz... A teraz,
Kochany Panie Bracie, zastanówmy się pospołu, czy takie wydatkowanie przez Ciebie jest i
było możebne, słuszne i godziwe??? Co do możebności, może Ci się zdaje, że ja takie nad-
zwyczajne wydatkowanie mogę dla miłości «Najukochańszego Siostrzeńca» ponosić? Ale tak
wcale nie jest! Mam dochodu około 5000 rub. – płacę podatki rub. 500 – dając Ci 2000 fr.
daję Ci mniej więcej rub. 700 – a Wujowi Twemu rub. 1000 rocznie, daję więc Wam mniej
więcej trzecią część mojego dochodu; gdybym więc miał Ci dawać więcej, po rub. 300 rocz-
nie – (bo dwa lata zjadły trzeci), musiałbym sobie bielizny, butów, ubrania i osobistych wy-
datków w połowie odmówić, bo na to wszystko w budżecie moim mam 600 rub. rocznie, dla
bardzo ważnej racji, bo więcej mieć nie mogę – na więcej nie starczy, chcąc moim obowiąz-
kom względem Brata i Siostrzeńca odpowiedzieć. Jestże rzeczą słuszną, bym z uszczerbkiem
wygód własnych, a powiem, potrzeb koniecznych, lekkomyślności Twoje naprawiał? Byłoż-
by rzeczą godziwą, bym dla tejże lekkomyślności miał umniejszać pomocy Bratu i Synow-
com, którzy jeżeli nie większe (bo ich jest 6 osób), to pewnie nie mniejsze mają do serca me-
go i pomocy, co Ty, prawo. Aż nadto jestem pewny, że po trzykroć odpowiesz na trzykrotne
zapytanie moje: niemożebne! I niesłuszne! I niegodziwe! By tak było! To będzie odpowiedź
Twego serca – ale ja pragnę odpowiedzi w Twej woli – nie słów, które już nieraz miałem, ale
czynu, tj. najściślejszego zastosowania się w wydatkach do środków, jakie Ci przeznaczyłem
– a jeżeli Twoim zdaniem nie wystarczające, to zapracuj, a będziesz miał. Jeżeli zaś nie mo-
żesz zapracować, to kontentuj się tym, co masz z cudzej pracy – aż do tej pory, kiedy bę-
dziesz mógł ją swą własną zastąpić i sobie dogodzić”144.

Młody utracjusz nie tylko pieniądze trwonił. „Zawsze mnie, mój Kochany, niecierpliwiłeś i
niecierpliwisz Swoim nieporządkiem i lekkim potraktowaniem rzeczy – czym przypominasz
rodzinę Korzeniowskich – zawsze wszystko marnujących, a nie moją Kochaną Siostrę, a
Matkę Twoją – o wszystko dbałą. Straciłeś roku zeszłego kufer z rzeczami – o czymże innym
w podróży miałeś do pamiętania, jak nie o Sobie i rzeczach Swoich? Czy potrzebujesz niańki
i dlaczegóż ja mam być nią? Teraz znowu zgubiłeś fotografie rodzinne i książki polskie, i
każesz mi jedno i drugie kompletować! Na co? Byś je znowu pogubił przy pierwszej zręczno-
ści!! Kto ceni rzecz jaką, pilnuje jej. [...] A więc jeżeli nie dbasz o pamiątki serdeczne (boć
gusta są wolne, a i takie bywają), po cóż o nie się dobijać powtórnie z kłopotem dla kogoś.
[...] Otóż masz burę za nieporządek w zachowaniu własności. Należałaby Ci się jeszcze dru-
ga: za nieporządne pisanie listów – o czym już po kilkakroć pisałem. Czyż nie można mieć z
sobą zapasu papieru i porządnie pisać – porządnemu człowiekowi, którym by był mój Sio-
strzeniec, serdecznie pragnę i dlatego go łaję – co nie przeszkadza kochać Cię i pobłogosławić
Cię, mój Kochany Chłopcze, co też czynię”145.

Najbardziej irytował Bobrowskiego brak poczucia odpowiedzialności. „Oprócz samego
faktu wydatkowania, powiem Ci szczerze, nie podobał mi się sam ton, w jakim mówisz o
tym, co zaszło. [...] Zapewne, nie ma co Sobie życia odbierać lub iść do Kartuzów dlatego, że
się głupstwo zrobiło – chociaż dla kogoś bardzo bliskiego dotkliwe! – ale trochę więcej skru-
chy nie zawadziłoby – a szczególnie rozważniejszy sposób postępowania, który by dowiódł,
że po chwilowej nieroztropności rozwaga i rozsądek zapanowały! Ale tych ostatnich, Kocha-
ny Panie Bracie, pomimo największej ochoty nie dostrzegłem – niestety!” O tym, że młodzie-
niec (który wysyłał depesze z żądaniem pieniędzy, a następnie unikał wyjaśnień) nie przej-
mował się zbytnio kazaniami, świadczy choćby jego dopisek na marginesie wujowego listu,
obok retorycznych zapytań Bobrowskiego „czy to godziwe?”: „Je vs aime!!!”

Bobrowski przebaczył, ale pod surowymi zaklęciami: „Jakiż całej tej rekapitulacji czynów
naszych wniosek? Otóż ten: żeś Ty niedorzeczności nabroił – że jako młodemu, i na raz
pierwszy, wybaczyć należy to wszystko – i ja, jako tych nieroztropności ofiara, całym sercem
                                                          
144 List z 26 X 1876 (wszystkie daty listów T. Bobrowskiego podaję: w zasadzie wg nowego stylu).
145 List z 27 IX 1876 starego stylu = 9 X 1876 nowego stylu.



43

wybaczam, z warunkiem, ż e  t o  p o  r a z  p i e r w s z y  i  o s t a t n i  b ę d z i e ! !  A ja czym
tu zgoła nie winien? I owszem, winienem, żem z taką skwapliwością żądaniom Twoim zadość
uczynił! I także biję się w piersi i ślubuję sobie, że to p i e r w s z y  i  o s t a t n i  podobnej po-
wolności z mej strony wypadek! A zaręczam, że dotrzymam, a Ciebie proszę, byś o tym pa-
miętał – i dla siebie, i za mnie. Własnemu synowi, ostrzeganemu tylokrotnie, od razu bym
odmówił – Tobie, Dziecku mej Siostry, Wnukowi mej Matki, raz jeden, a l e  t y l k o  j e d e n ,
przepuszczam – ratuję – by nie powiedziano, żem był dla niego za twardy!”146

Oba cytowane listy – drugi ogromnych rozmiarów –otrzymał Konrad już po powrocie z
Indii Zachodnich, dokąd odpłynął nareszcie 8 lipca 1876 roku jako steward na barku „Saint-
Antoine”. 432-tonowy żaglowiec, czarterowany przez firmę Delestang i dowodzony przez
kapitana Escarras, dotarł do St Pierre 18 sierpnia. Korzeniowski po raz pierwszy w życiu po-
bierał prawdziwą pensję; 35 fr miesięcznie147, czyli jedną piątą zapomogi wujowej. Pierw-
szym oficerem na statku był czterdziestodwuletni Korsykanin Dominic Cervoni, którego Con-
rad parokrotnie wspominał w swoich utworach i listach; stał się on m. in. pierwowzorem
Nostroma. „W oczach jego czaiła się okrutna ironia, jakby zasobny był w niezmierne do-
świadczenia, a najlżejsze rozdęcie nozdrzy nadawało jego brązowej twarzy wyraz niezwykłej
śmiałości. Do żadnej innej gry rysów nie wydawał się zdolny, bo należał do typu południow-
ców skupionych i opanowanych”148. Jednym z trzech praktykantów na statku był osiemna-
stoletni Cesar Cervoni, również opisany – bardzo niepochlebnie – przez Conrada w Zwiercia-
dle morza. Nie był on jednak, jak się okazuje, krewnym Dominica149.

Z Martyniki „Saint-Antoine” popłynął do portów połuddniowoamerykańskich: Cartageny
w Kolumbii i Puerto Cabello i La Guaira w Wenezueli. Kilka dni spędzonych wówczas na
lądzie dostarczyło Conradowi materiału wizualnego do Nostroma. Nie wiemy, co przewoził
statek;z późniejszych napomknień Conrada wynika, że załoga zajmowała się przemytem –
być może broni – dla konserwatywnych rebeliantów w Kolumbii150. Wróciwszy 16 września
do St. Pierre, „Saint-Antoine” wyszedł z portu po tygodniu, kierując się do St. Thomas na
Wyspach Dziewiczych, dokąd przybył 27 września. 12 października wypłynął z ładunkiem
węgla do Port-au-Prince na Haiti; napotkawszy po drodze sztorm, dotarł do portu po dwu ty-
godniach i zatrzymał się na miesiąc. 25 listopada pożeglował w podróż powrotną z ładunkiem
kampeszynu i cukru; do Marsylii dopłynął 15 lutego 1877 r151.

W jednym z czekających nań listów wuja przeczytał Konrad napomnienie: „Proszę Cię, na
wszystkie pytania moje wszelkiego rodzaju nie z pamięci, a z listu mego odpowiedz – boś
roztargniony, kawalerze mój, i zapominasz często, o co pytam”. Pytania dotyczyły zdrowia,
dalszych planów, a przede wszystkim nauki. Bobrowski chciał wiedzieć, czego się siostrze-
niec nauczył od kapitana Escarrasa i co studiuje sam, a także czy uczy się angielskiego lub
jakiegoś innego języka. Interesował się też cenami hurtowymi likierów antylskich i cygar
hawańskich: „Może byśmy ułożyli jaki handelek tymi dwoma artykułami, jeżeli się pokaże,
że tout frais compris będą tańsze znacznie niż w tutejszych handlach?”152

                                                          
146 List z 26 X 1876.
147 Allen, s. 452 – 453.
148 J. Conrad, Zwierciadło morza, Dzieła, t. IX, s. 187.
149 Sherry, CWW, s. 174 – 175
150 Allen, s. 50. Niesłuszne jest twierdzenie autorki, że „Saint-Antoine” dopłynął aż do Colón (Panama) – było to
za daleko. Aby w ciągu 29 dni, wliczając postoje w portach, przebyć trasę St. Pierre – Puerto Cabello – La Gu-
aira – Cartagena – St. Pierre, statek musiał przepłynąć około 2000 mil morskich, przekraczając normalną. szyb-
kość. Dotarcie do Colón oznaczałoby dodanie około 600 mil drogi. Z tegoż powodu należy uznać za błędną
informację Bobrowskiego (list do Buszczyńskiego z 24 III 1879), że Korzeniowski odwiedził Nowy Orlean.
Udział statku w przemycie broni jest prawdopodobny (LL, t. I, s. 37), chociaż trudny do potwierdzenia. Nato-
miast przypuszczenie Jerry Allen, że dostarczona broń mogła być użyta. w bitwie pod Los Chancos (31 VIII),
jest bezpodstawne, bo nie zdołano by jej dowieźć na czas tak daleko w głąb lądu.
151 Allen, s. 453.
152 List z 26 X 1876.
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Ponieważ wszystkie listy Konrada do Bobrowskiego przepadły w spalonej w 1917 roku
Kazimierówce, nie wiemy, co na to odpowiedział. Miał najwidoczniej zamiar wyruszyć
wkrótce w następną podróż na tymże „Saint-Antoine” pod dowództwem kapitana Escarras,
był nawet wpisany na listę załogi – ale kiedy 31 marca statek odpłynął znowu na Antyle, Ko-
rzeniowski musiał pozostać na lądzie z powodu choroby. Kapitan Escarras napisał nawet spe-
cjalnie do Bobrowskiego, wyrażając swój żal z tego powodu153. Młodzieniec kurował się
więc, a następnie podjął jakąś pracę, która przynosiła mu podobno 60 fr miesięcznie. Kwota
jest tak niska, że zajęcia musiały być tylko dorywcze; być może jednak zaniżał wobec wuja
wysokość zarobków, tak jak najwidoczniej przemilczał fakt pobierania pensyjki podczas rejsu
na „Saint-Antoine”. Dopytywał Bobrowskiego o wiadomości na temat rozpoczętej 24 IV
1877 r. wojny rosyjsko-tureckiej, ale dziedzic Kazimierówki replikował: „Otóż i ja ci nic no-
wego nie powiem, bo my tu nic zgoła nie wiemy nadto, co nasze gazety, jeszcze mniej wie-
dzące i mówiące niż Wasze, nam powiedzieć mogą [...] Oddaleni od teatru wojny, oddaleni
od wszelkiego uczestnictwa, niczego dla siebie nie spodziewając się bądź z wygranej, bądź z
przegranej, chyba pour amour du roi de Prusse byśmy się polityką i wojną zabawiali!”154

W lipcu Korzeniowski poróżnił się z Delestangiem. Bobrowski tak komentował zatarg w
liście z 9 sierpnia:

„Mój Kochany Chłopcze!
Zapomniałeś widocznie o przysłowiu narodowym, że «pokorne cielę dwie matki ssie».

Otóż dlatego miałeś ten wypadek, że Ci musztarda w nosie zakręciła i do zerwania z p. Dele-
stang doprowadziła. Nie zaprzeczam wcale, jeżeli rzecz się tak miała, jak ją opisałeś, że Sza-
nowny Épicier zbyt Cię z góry zażył, niepomny, że ma przed Sobą potomka znakomitego
rodu Nałęczów – zgoda na to. Z przesłanej mi rozmowy Twojej z nim widzę, że masz la re-
partie facile et suffisamment acéré, w czym poznaję krew Nałęczów – w łatwości uniesienia
się, czyli w owej musztardzie, rozpoznaję nawet kropelkę Bibersztejnowskiego soku – lecz
niestety nie dopatruję się w tej sprawie owego rozsądku, którym się szczycić masz prawo po
kądzieli, zaczerpnąć go mając w domu Jastrzembczyków, do którego mam zaszczyt się zali-
czać. [...] Rozbierzmyż tę sprawę na zimno. Szukasz, jak piszesz, zajęcia, które by Ci coś za-
robku dało. Pan Delestang, acz z wysokości swego Majestatu, Ci zajęcie proponuje. Zdrowy
rozsądek nakazywał uchwycić się tej zręczności, ponieważ Ciebie, acz młodego i cudzoziem-
ca, przekładał nad ziomków, widocznie ufał Ci – można było w odpowiedzi swej dać mu od-
czuć niewłaściwość tonu użytego, ale przyjąć, kładąc swoje warunki tak co do obecnego wy-
nagrodzenia, jak co do podróży do Indyjów, by była daremną. [...] byłbyś potrójnie wygrał:
bobyś nie zerwał stosunku z człowiekiem, który bądź co bądź może Ci być potrzebny, byłbyś
się w jego własnej opinii podniósł, byłbyś coś zarobił, a to wszystko coś znaczy!!”

Być może był to tylko zbieg okoliczności, ale w tym samym czasie, kiedy – na tle jakiejś
niezręcznie wyrażonej propozycji zatrudnienia – doszło do zatargu między Korzeniowskim a
Delestangiem, Konrad poniechał planu wyruszenia w roczną podróż na Antyle jeszcze przed
połową sierpnia155. Chociaż później stosunki z Delestangiem zostały naprawione, 16 sierpnia
pisał Korzeniowski do wuja o trwającym poróżnieniu i wspominał o jakich nieczystych inte-
resach eks-patrona; Bobrowski napominał siostrzeńca, by zachował dyskrecję156. Tymczasem
młody podróżnik wiązał swoje nadzieje na przyszłość z kapitanem Escarras, do którego po-
czuł wielką i najwidoczniej odwzajemnianą sympatię. Liczył na to, że popłynie z nim w na-
stępną podróż – ale dopiero w grudniu. Opiekun nie był zadowolony i radził szukać innego

                                                          
153 Baines, s. 42; T. Bobrowski do Korzeniowskiego, 22 VI 1877; do. Buszczyńskiego, 24 III 1879 (Biblioteka
PAN w Krakowie, rps 2064, t. II).
154 List z 22 VI 1877.
155 Listy z 22 VI i 8 VIII 1877.
156 List z 14 IX 1877.
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zajęcia: „A nuż p. d’Escarras nie będzie mógł Cię wziąć – zresztą i cały rok na lądzie przepę-
dzić ani dla zdrowia Twego, ani dla wprawy w rzemiośle nie może być dobrem??”

W tymże liście z 8 sierpnia poruszył Bobrowski po raz pierwszy dwa ważne tematy: natu-
ralizacji Korzeniowskiego za granicą, tj. uwolnienia się od poddaństwa rosyjskiego, i projektu
wstąpienia do marynarki brytyjskiej. „Nie wiem, jak dalece myśl Twoja przerzucenia się do
Marynarki Angielskiej może być praktyczna? Pierwsze pytanie: czy mówisz po angielsku? a
tego nie wiem, nigdy mi nawet nie odpowiedziałeś na pytanie moje, czy uczysz się tego języ-
ka. Co do naturalizacji we Francji, nigdy tego nie życzyłem właśnie z powodu obowiązkowej
służby, jaką byś musiał odbyć, Bóg wie dlaczego i dla kogo. Myślałem zaś o naturalizacji w
Szwajcarii i myślę też zawsze. Owóż tedy staraj się dowiedzieć, jakie warunki i jakie koszta
Szwajcarska naturalizacja by za sobą pociągała?” Projekt uzyskania obywatelstwa szwajcar-
skiego upadł szybko, jak się dowiadujemy już z następnego listu Bobrowskiego. Podtrzymuje
w nim pan Tadeusz myśl siostrzeńca o staraniu się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych
albo „którejś znaczniejszej Resplitej Południowej”157.

O pomyśle przeniesienia się Konrada na służbę do brytyjskiej floty handlowej nic przez
czas jakiś nie słychać. A dla dochodzącego pełnoletności młodzieńca sprawa unormowania
własnej sytuacji prawno-życiowej stawała się pilna.

Wuj troskał się o podopiecznego i napominał: „Napisz mi też, jak się masz? co studiujesz?
i co zrobisz ze sobą do Grudnia? Czy znajdziesz zajęcie i popłyniesz, czyli też zostaniesz,
zawsze ucz się i pracuj nad sobą, mój Kochany Chłopaku, bo W pracy cała przyszłość Two-
ja”158. Utyskiwał na brak odpowiedzi na zadawane po kilkakroć pytania i z przekąsem ko-
mentował „dyplomatyczne” znajomości Konrada: „Kto jest p. baron Drużkowicz? może Kon-
sul Austriacki? A ów Konsul Japoński, który Cię lubi, «nie wiesz za co i dlaczego», co za
indywiduum? Może też przez niego po zdaniu egzaminu na kapitana można by było coś w
Japonii znaleźć – może zostać Admirałem w Japonii? Wszak raz puściwszy się na karierę
kosmopolityczną, a taką jest Twoja w Marynarce – wszystko jedno, gdzie być? A nie widzę,
byś się zbytnio do Francuzów przywiązał, i nie powiem, bym temu rad nie był – przykro by
mi było wiedzieć, że Francję jako Ojczyznę uważasz”159.

Ówczesne poczynania Korzeniowskiego stają się coraz bardziej tajemnicze. Druga połowa
roku 1877 i początek następnego to istny „okres legendarny” w życiu Conrada. Zacznijmy od
zebrania niewątpliwych faktów. Mieszkał wówczas niedaleko Opery, w małym pensjonaciku
przy rue Sainte pod numerem 18; właścicielem domu był Joseph Fagot. O dwa domy dalej, w
lepszym pensjonacie, mieszkał znajomy Korzeniowskiego, Anglik Henry Grand, nauczyciel
języka, wspomniany w korespondencji z Bobrowskim160. W ostatnim kwartale 1877 roku
Konrad podjął nie tylko na pół roku z góry pensję od wuja, ale dodatkowo 2000 fr z daru
swojej krewnej, Katarzyny Korzeniowskiej. Miał więc do dyspozycji sporą kwotę trzech ty-
sięcy franków161. W grudniu okazało się, że jako dorosły cudzoziemiec i poddany rosyjski nie
ma prawa służyć na statkach francuskich bez zezwolenia rosyjskiego konsula. Ponieważ
podlegał w Rosji obowiązkowi służby wojskowej, o zgodzie konsula nie było mowy; w do-
datku sprawa nabrała rozgłosu. Bobrowski nie wiedział o tych komplikacjach i był przekona-
ny, że siostrzeniec płynie wraz z kapitanem Escarras naokoło świata. Jednakże w pierwszych
dniach marca162 dotarło do niego w Kijowie, gdzie bawił na dorocznych kontraktach, wezwa-
                                                          
157 Ibid.
158 List z 8 VIII 1877.
159 List z 14 IX 1877.
160 Van Marie, Young Ulysses...; Bobrowski wspomina o Grandzie-. w liście do S. Buszczyńskiego z 24 III
1879.
161 T. Bobrowski, Dla wiadomości... i list do S. Buszczyńskiego z 24 III 1879; K. Korzeniowski, pokwitowanie
odbioru pieniędzy z darowizny Katarzyny Nałęcz Korzeniowskiej, datowane 12/24 III 1878,. Marsylia, „Echo
Tygodnia” 1929, nr 31.
162 W nocie Dla wiadomości... Bobrowski podaje, że informację o ranie siostrzeńca otrzymał w Kijowie w lutym
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nie do zapłacenia zaciągniętego w Marsylii weksla na 1000 fr, a zaraz potem depesza z wia-
domością, że Konrad jest ranny, prośbą o pieniądze i przyjazd. Telegram nadał przyjaciel
Korzeniowskiego, Niemiec z Wirtembergii, Richard Fecht. Bobrowski nie mógł wyjechać
natychmiast i nastąpiła wymiana depesz. Pan Tadeusz dowiedział się o poprawie stanu zdro-
wia siostrzeńca i wyruszył z Kijowa 8 marca. 11-go przybył do Marsylii i stwierdził, że wy-
chowanek usiłował popełnić samobójstwo, ale czuje się już całkiem dobrze. Popłacił długi
Konrada w wysokości 3000 fr i spędził w Marsylii dwa tygodnie „studiując Indywiduum” i
badając sytuację163.

Dalszy przebieg wydarzeń znamy nieco dokładniej. Musimy się teraz cofnąć w czasie, aby
uzupełnić luki, umieszczając w nich dane z relacji Conrada i Bobrowskiego. Conrad opisał
dwukrotnie, w Zwierciadle morza i Złotej strzale, jak podczas pobytu w Marsylii brał udział
w przemycie bronił do Hiszpanii dla zwolenników Don Carlosa Borbòn y de Austria-Este,
pretendenta do tronu hiszpańskiego. Ogromnie to jednak wątpliwe, prawie wykluczone. Wal-
ki między zwolennikami zwycięskiego Alfonsa XII a Don Carlosa zakończyły się 27 lutego
1876 roku; w rok później młody król ogłosił powszechną amnestię dla przeciwników poli-
tycznych164. Archiwa policji marsylskiej zawierają bardzo liczne dane na temat karlistów, a
także kupców i statków przemycających broń do Hiszpanii – ale dotyczą one okresu wcze-
śniejszego. Franciszek Ziejka przebadał zarówno dokumenty policyjne, jak i doniesienia pra-
sowe, i w latach 1877 – 1878 nie znalazł w nich ani jednej wzmianki wskazującej na jakąkol-
wiek aktywność karlistowską na tamtym terenie165.

O udziale Korzeniowskiego w bardzo początkowo zyskownej kontrabandzie do Hiszpanii
pisze również Bobrowski. Nie musiał to być jednak wcale przemyt broni. Podejmując po la-
tach trzydziestu, a w Złotej strzale – czterdziestu, rzekomo autobiograficzne opowieści, Con-
rad ubrał swoje wspomnienia w królewskie blaski, zapożyczając je widocznie z dawniejszych
przygód swoich marsylskich znajomych. Publiczne przyznanie się do działalności przestęp-
czej, nawet tak ryzykownej i malowniczej, jak przemyt morski, dla zarobku, nie licowałoby z
pozycją, jaką Conrad chciał zajmować w literaturze. Zawodowy oficer kawalerii, kapitan
John Young Mason Key Blunt, służący do roku 1876 jako najemnik w armii Don Carlosa,
istniał rzeczywiście, tak jak i jego matka, również występująca w Złotej strzale. Można też
wskazać prawdopodobne pierwowzory paru innych postaci w tej książce166. Jednakże z faktu,
że niektórzy bohaterowie powieści wywodzą się z autentycznych pierwowzorów, nie należy
wysnuwać wniosku, że również przedstawione w powieści losy tych bohaterów, a zwłaszcza
ich stosunki z narratorem, M. Goerge’em-Korzeniowskim, są wiernym odbiciem prawdy.
Conrad często obdarza bohaterów swoich utworów cechami, a niekiedy nazwiskami rzeczy-
wistych ludzi – ale wyposaża ich w odmienne życiorysy; tak jest np. z Almayerem, Langar-
dem, Jimem czy Kurtzem. W przypadku Złotej strzały fakt, że Conrad obdarzył swojego po-
wieściowego wroga, Blunta, dewizą „Américain, catholiąue et gentilhomme”, która jest
oczywistym echem dedykacji „Polak-katolik, szlachcic”, wpisanej przez małego Konradka
babce Teofili na własnej fotografii, sam w sobie zabawny, ostrzega o złożonej genezie jego
powieściowych postaci167.

                                                                                                                                                                                    
– ale oczywiście starego stylu, skoro w liście do Buszczyńskiego z 24 III 1879 stwierdza, że wyjechał z Kijowa
24 lutego (czyli 8 marca nowego stylu), w jakiś czas po otrzymaniu pierwszej wiadomości i po wymianie depesz
z Marsylią. Próbę samobójstwa Korzeniowskiego można więc w przybliżeniu datować na l – 2 marca.
163 Patrz cytowany poniżej list do Buszczyńskiego. Fecht, jak ustalił H. van Marle, był starszy od Korzeniow-
skiego o pięć lat.
164 Por. np. Diccionario de historia de España, Madrid 1968, t. I, S. 687. Także Baines, s. 52 – 53; van Marle,
Young Ulysses...
165 F. Ziejka, Marsylskie dni Conrada, s. 75 – 76.
166 Henry Grand (Henry G.: w Zwierciadle morza) dostarczył ponoć modelu dla Millsa (LL, t. I, s. 40 – 41);
Praks to zdaniem Jean Aubry’ego rzeźbiarz Frétigny (Vie de Conrad, Paris 1947, s. 60).
167 Por. Zwierciadło morza, Dzieła, t. IX, s. 181; Złota strzała, Dzieła, t. XIX, s. 29. Swoją fotografię z dedykacją
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Baczniejsze przyjrzenie się treści „Tremolina” i Złotej strzały ujawnia, że cały wątek karli-
stowski jest tu składnikiem ubocznym, dekoracyjnym, dla przebiegu akcji obojętnym; jego
jedyną funkcją zdaje się upiększenie i wyidealizowanie motywu przemytu. Nastąpiło bowiem
w tych utworach nałożenie na siebie dwu elementów: wspomnień piszącego (zresztą pod
wieloma względami zmienionych) z lat 1877 – 1878 i jego wiadomości o działaniach karli-
stów i ich sprzymierzeńców w latach 1874 – 1876; oba elementy osobno mogą być znacznie
bardziej autentyczne niż skojarzone razem.

Dla czytelników jest to właściwie obojętne – zwłaszcza że Złota strzała to najsłabsza po-
wieść Conrada – ale biografowie zostali wywiedzeni w bezdrożne pole. Może kiedyś odnaj-
dziemy więcej danych dotyczących kapitana Duteil, wspólnika Korzeniowskiego w przemyt-
niczej imprezie, co rzuci światło na ten tajemniczy okres?168

Wedle powieściowych relacji Conrada broń przemycana była pod pokładem żaglówki
„Tremolino”, której był współwłaścicielem. Określał ją jako balancelle, tartane i felukkę, ale
wyposażył w dwa maszty, chociaż stateczki tych typów są jednomasztowe169. Dowodził nią
Dominic Cervoni, ten sam Korsykanin, który służył jako pierwszy oficer na „Saint-Antoine”;
jednym z członków załogi był jego bratanek, Cesar. Wiele wypraw z Marsylii na Costa Brava
odbyli z powodzeniem, ale w końcu, w rezultacie zdrady Cesara, zastawiła na nich zasadzkę
hiszpańska straż ochrony wybrzeża. Uciekając przed jej pościgiem, Korzeniowski świadomie
rozbił stateczek, wprowadzając go na skały przylądka Creus. Tak przynajmniej brzmi opo-
wieść ze Zwierciadła morza; w Zlotej strzale rozbicie żaglówki skwitowane jest paroma ogól-
nikowymi zdaniami170. F. M. Fordowi opowiedział Conrad podobno, że katastrofę sprowa-
dziło po prostu opilstwo umówionego oberżysty, który zapomniał wywiesić ostrzegawczy
sygnał171.

Historia „Tremolina”, chociaż mniej nieprawdopodobna uniż udział w karlistowskiej kon-
spiracji, również budzi wątpliwości i wymaga korektór. Hans van Marle, przebadawszy do-
kładnie archiwa departamentu Bouches-Rhône, stwierdził, że w interesującym nas okresie
żaden z 3500 statków, które zawinęły do marsylskiego portu, nie nazywał :się „Tremolino”
ani nie był dowodzony przez Dominica Cervoniego172. Norman Sherry zaś odszukał syna Ce-
sara Cervoniego, który potwierdził, że Dominic był świetnym przemytnikiem – ale wykazał,
że jego ojciec nie był krewnym Dominica, nie zginął w 1878 roku i pozostawał w przyja-
znych stosunkach z Korzeniowskim173.

Jeżeli „Tremolino” istniał naprawdę (na ślad tej nazwy nie udało się dotychczas natrafić) i
rzeczywiście służył jako statek przemytniczy – prawdopodobnie zawijał nie do pilnowanych
przez policję wielkich portów, jak Marsylia czy Tulon, ale do którejś z licznych zatoczek po-
szarpanego francuskiego wybrzeża. Van Marle zwraca słusznie uwagę, że znakomita znajo-
mość okolic Hyères i przylądka Giens, wykazana przez Conrada w Korsarzu, w tę stronę kie-
rować powinna przypuszczenia.

                                                                                                                                                                                    
dla babki miał Conrad u siebie zapewne już od 1890 roku.
168 W dokumentach Duteila brak danych o zatrudnieniu w okresie 14 IV 1877 – 7 XI 1878; w dokumentach
Dominica Cervoniego następuje luka po 14 X 1877. Baines, 52 – 53.
169 Van Marle, Young Ulysses... Por. U. Mursia, Włoskie dzieje kilku statków Josepha Conrada, „Nautologia”
1976, nr 4, s. 51 – 52.
170 Zwierciadło morza, s. 179 – 208; Złota strzała, s. 280.
171 F. M. Ford, Joseph Conrad: A Personal Remembrance, London 1924, s. 85.
172 Van Marle, Young Ulysses...
173 Sherry, CWW, s. 174 – 178. Syn Cesara Cervoniego tak opisuje w liście do Sherry’ego pierwsze spotkanie
ojca z Conradem: „Któregoś dnia, gdy mój ojciec znajdował się na pokładzie «Saint-Antoine», zobaczył szczu-
płego i bardzo wytwornego mężczyznę przybywającego w towarzystwie jego rodaka, Dominica Cervoniego. [...]
Dominic Cervoni powiedział, że armatorzy wyznaczyli tego pana na nasz statek jako supercargo, i powierzył go
opiece mojego ojca. [...] kapitan [...] powiedział w rodzimej gwarze, żeby się troszczył o tego człowieka i chronił
go przed zbyt częstymi kontaktami z innymi członkami załogi”.
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Następna legenda marsylska, mówiąca o wielkiej miłości Korzeniowskiego, pochodzi ze
Złotej strzały, i tylko stamtąd; ani w pozostałych utworach pisarza, ani gdzie indziej nie znaj-
dziemy nawet jej śladu. Ze względu na jawnie fikcyjny charakter tej pseudoautobiograficznej
powieści, której chronologia nie da się w żaden sposób pogodzić z udokumentowanymi da-
tami w życiu autora, nie warto by się tym zajmować – ale natura, jak wiemy, nie lubi próżni i
stąd pokusa, dla większości biografów nieodparta, wypełnienia romansową treścią białych
plam w Conradowym życiorysie. Nawet trzeźwy zazwyczaj Jocelyn Baines twierdzi, że „od-
rzucenie całej historii o Ricie jako wymysłu byłoby równoznaczne z oskarżeniem Conrada o
mitomanię”174. Po cóż tu mówić o „oskarżeniu”? Przecież oparta na motywach wspomnie-
niowych powieść nie jest uroczystym zeznaniem (w następnym rozdziale przekonamy się, że i
w takich zeznaniach Korzeniowski potrafił dość daleko odchodzić od prawdy; zerknijmy
zresztą do zamieszczonego w aneksie jego własnoręcznego życiorysu!) i autor ma w niej naj-
zupełniejsze prawo do... mitomanii.

Czytamy więc w Złotej strzale, jak to po rocznych wahaniach i oporach piękna doña Rita,
była kochanka nieżyjącego już malarza Henry’ego Allègre’a, później zaś samego Don Carlo-
sa, oddaje wreszcie serce i ciało narratorowi książki, młodemu entuzjaście, którego zwerbo-
wała do pomocy karlistom. Ich idylla w odludnym domku górskim trwa pół roku i kończy się
ciężką raną postrzałową, odniesioną przez bohatera w pojedynku z zazdrosnym Bluntem. Na-
stępuje wielomiesięczna choroba; dońa Rita odjeżdża, zanim bohater odzyskuje świadomość,
ale kiedy mija już niebezpieczeństwo śmierci.

Byłoby dziwne, gdyby młody Korzeniowski, uczuciowy, żywy i zaopatrzony w gotówkę,
nie miał miłosnych przygód w kraju jakby specjalnie stworzonym do romansowania. I można
bez obawy założyć, że odnosił w tej dziedzinie sukcesy, ale i doznawał niepowodzeń: mło-
dość i wrażliwość gwarantują tak jedne, jak i drugie. Nie jest może pozbawiony znaczenia
fakt, że sielanka miłosna jest w Złotej strzale tylko wspomniana w kilku zdaniach, ale nie
opisana – i sprawia wrażenie sztucznego, słabo umotywowanego dodatku; musimy ją przyjąć
całkowicie na słowo. Wiarygodność relacji umniejsza jeszcze i to, że powieściowa Rita jest
postacią mało przekonującą, ukazaną w sposób sprzeczny z zapewnieniami o jej młodzieńczej
niewinności i spontaniczności.

Ostatecznie nic względnie nawet pewnego o tej całej sprawie me wiemy.
Siostry i Złota strzała zgodnie przedstawiają Ritę jako Baskijkę; jej przybrane nazwisko,

„de Lastaola”, pochodzi według Jean-Aubry’ego od nazwy przełęczy w pobliżu Fuenterra-
bia175, urodzić się miała w pobliżu Tolosy, w północnohiszpańskiej prowincji Vascongadas.
Jeżeli nawet założymy, że wątek miłosny Złotej strzały odbija w jakiejś mierze rzeczywistość
(a sprzeczności z „Tremolinem” skłaniają do sceptycyzmu) – to wątek afery karlistowskiej
jest łatwy do oddzielenia, bo w rozwoju wydarzeń istotnej roli nie odgrywa. Przypuszczenie
Bainesa, że broń przemycana była dla Basków176, jest absurdalne: jaki sens miałoby dostar-
czanie do Katalonii broni przeznaczonej na drugi kraniec Pirenejów?

Bez wahania też odrzucić należy jako bezpodstawne twierdzenie Jerry Allen, że przed-
miotem miłosnych zapałów i podboju Korzeniowskiego była oficjalna kochanka Don Carlosa,
Węgierka Paulina Horvath, znana jako Paula de Somoggyi. Baines, a później van Marle, wy-
kazali czasową niemożliwość takiego związku. Don Carlos spotkał Paulę dopiero w końcu
1877 roku; według hrabiego de Melgar, sekretarza pretendenta, który opisał dzieje tego ro-
mansu w pamiętnikach, znała wówczas tylko węgierski i parę słów po niemiecku177.

                                                          
174 Baines, s. 54.
175 G. Jean-Aubry, Vie de Conrad, s. 69: „un passage en pays basque près de la Bidassoa”. Bidassoa to rzeczka
długości 50 km, częściowo stanowiąca granicę między Francją a Hiszpanią, wpadająca do Zatoki Biskajskiej
koło Fuenterrabia. Nazwy „Lastaola” słowniki geograficzne nie znają.
176 Baines. s. 53.
177 Baines, s. 56 i van Marle, Young Ulysses...
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O wiele prawdopodobniej brzmi hipoteza Franciszka Ziejki, że postać nieżyjącego przyja-
ciela Rity, malarza Henry’ego Allègre’a, modelował Conrad na wzór wybitnego portrecisty
Louis-Gustave’a Ricarda (1823 – 1873), urodzonego w Marsylii i wysoko tam cenionego, ale
w ostatnich latach życia pracującego w całkowitym odosobnieniu w Paryżu. Być może owie-
ściowa Rita de Lastaola zawdzięcza część rysów kochance Ricarda, pani Didier178.

Omówiwszy te wszystkie legendy, plotki i hipotezy, możemy wreszcie spojrzeć bez fanta-
stycznych osłonek na próbę samobójstwa Korzeniowskiego. Niektórzy głoszą co prawda
nadal tezę, że został ranny w pojedynku – ale nie wytrzymuje ona trzeźwej krytyki. O próbie
samobójstwa dowiedział się Bobrowski po przybyciu do Marsylii od siostrzeńca i jego przy-
jaciela Fechta. Zwolennicy teorii pojedynkowej twierdzą, że Korzeniowski skłamał wówczas
i ukrył fakt pojedynku, o którym parokrotnie później wspominał i który opisał w Złotej strza-
le179. Któż jednak znający ówczesne postawy moralne uwierzy, że młody szlachcic (a Korze-
niowski bardzo się ze swoim szlachectwem obnosił, co skądinąd mogło być wyrazem nie tyle
dumy, co młodzieńczego braku pewności siebie, zwłaszcza na obcym terenie) zakamuflował
pojedynek samobójstwem? Sam fakt, że Bobrowski rozpowszechniał wiadomość o ranie po-
niesionej w pojedynku, jest dostatecznie wymowny. I czy pan Tadeusz, nie w ciemię bity,
który z wieloma znajomymi siostrzeńca w Marsylii konferował, nie doszedłby szybko praw-
dy? Pojedynek – to nie akt prywatny, jednoosobowy; to impreza, w której biorą udział co
najmniej cztery osoby. Łatwo zrozumieć, dlaczego Conrad tak niechętnie wspominał próbę
pozbawienia się życia i starał się zatrzeć ten tragiczny epizod. Opowieść o zatargu honoro-
wym nasuwała się w sposób oczywisty: wyjaśniała ranę, zamieniała fakt wstydliwy na ro-
mantyczny, rzucała blask w miejsce cienia180. Nie widać jednak powodu, dla którego miałby
kłamać wujowi w marcu 1878 roku. Oddajmy teraz głos Bobrowskiemu, który pisząc do Ste-
fana Buszczyńskiego, przyjaciela zmarłego Apollona i własnego przeciwnika ideowego, mu-

                                                          
178 F. Ziejka, Marsylskie dni Conrada, s. 74.
179 Mimo że list Bobrowskiego do Buszczyńskiego ogłosiłem już w r. 1957 („Życie Literackie”, 6 X, nr 40),
teorię pojedynku podtrzymują J. Allen (s. 135 – 144) i W. Chwalewik (Conrad in the Light of a New Record,
„Kwartalnik Neofilologiczny” 1971, nr l, s. 51 – 55).

J. Allen powołuje się głównie na Złotą strzałę, na wzmiankę R. Curle’a (LTY, s. 44), który mógł się zresztą
opierać na tejże powieści, oraz pośrednio (bez wymienienia nazwiska) na Anielę Zagórską, która w Kilku
wspomnieniach o Conradzie (Wspomnienia i studia, s. 96) relacjonuje, że Conrad wyznał jej – w sposób, który
wydaje mi się dosyć nieprzekonujący – że został w pojedynku przestrzelony, ale i przeciwnikowi „strzaskał
łapę”. Van Marle (Young Ulysses...) słusznie zwraca uwagę, że Blunt nie mógłby ze „strzaskanym” ramieniem
służyć jeszcze siedemnastu lat w kawalerii. E. Pugh, na którego powołuje się Chwalewik, twierdzi, że Conrad
opisał mu pojedynek – na szable, i nawet obnażył pierś; nic jednak nie pisze o bliźnie. (Joseph. Conrad as I knew
him, „T. P.’s and Cassels Weekly”, 23 VIII 1924.)

Wreszcie John Conrad w swoich wspomnieniach Ojciec jest tutaj (maszynopis udostępniony autorowi) rela-
cjonuje, że zauważył kiedyś u ojca blizny: „tuż poniżej lewego ramienia, na mięśniu piersiowym, białe szramy
wyglądały jak ślady szabli lub pałasza. Dwie, około cala długie, schodziły się ze sobą, a drugie dwie, tej samej
długości, tworzyły krzyż nieco niżej, na lewo od pierwszej pary – wyglądały na czyste, proste cięcia, ale nie
mogłem dostrzec, czy były ślady szwów”. Conrad dał synowi do zrozumienia, że są to ślady po pojedynku na
białą broń. Opis blizn nie sugeruje jednak ran ciętych (trudno sobie wyobrazić, że przeciwnik Korzeniowskiego
siekał go raz po raz w to samo miejsce; ostrze musiało też przecinać ubranie). Można by sądzić, że Conradowi
zadano szpadą ranę kłutą – ale w takim wypadku blizny znajdowałyby się na jednym poziomie i dalej od siebie.
Opis blizn przypomina najbardziej cięcia chirurgiczne i jest oczywiście niezgodny z wyglądem rany postrzało-
wej. (Analizując opis, korzystałem z uwag chirurga, prof. Witolda Rudowskiego.)
180 F. Ziejka sugeruje, że na opis pojedynku w Złotej strzale wpłynął rzeczywisty pojedynek (ale na szable),
stoczony 3 XII 1877 w Montrebon między Clovisem Huguesem a Josephem Daime (Marsylskie dni Conrada, s.
74 – 75). Hugues, komunard, lewicowy poeta i dziennikarz, później radykalny poseł socjalistyczny, wziął ślub,
tylko cywilny, z Jeanne Royannez, znaną później rzeźbiarką. Daime, redaktor bonapartystowskiego „L’Aigle”,
napisał, że jest ona kochanką Huguesa. Pojedynek zakończył się śmiercią Daime’a; Hugues, który początkowo
uciekł za granicę, został w lutym 1878 r. uniewinniony przez sąd w Marsylii. Jean-Aubry twierdzi (LL, I, 35), że
Conrad znał Huguesa osobiście; czyżby to do niego odnosiły się złośliwości skierowane w Złotej strzale (np. s.
85) przeciwko „czerwonemu” dziennikarzowi?
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siał szczególnie starannie ważyć słowa: „...raptem w Kijowie, wśród kontraktowych zajęć w
1878, otrzymuję depeszę – «Conrad blessé envoyez argent – arrivez». Rzecz jasna wylecieć
jak ptaszek nie mogłem, po załatwieniu kontraktów i otrzymaniu odpowiedzi, że już lepiej –
24 lutego st. st. wyruszyłem wprost z Kijowa i 27 stanąłem w Marsylii. Zastałem Konrada już
chodzącego, a po uprzedniej rozmowie z jego przyjacielem, p. Richardem Fecht, bardzo roz-
ważnym i przyzwoitym młodym człowiekiem, zobaczyłem się z delikwentem. Otóż pokazało
się, że po powrocie p. Escarras, kapitana, Konrad był najpewniejszy, iż z nim popłynie – tym-
czasem Biuro de l’ Inscription wzbroniło mu tego jako cudzoziemcowi mającemu 21 lat i
obowiązanemu służbą w kraju – a doszukawszy się, że on nigdy pozwolenia od swego Kon-
sula nie miał – zawezwano b. Inspektora Portu Marsylskiego, który w spisach zaznaczył, że
pozwolenie było – zmyto mu głowę i omal że miejsca nie stracił – co ma się rozumieć Konra-
dowi bardzo było bolesnym. Ma się rozumieć, rzecz stała się zbyt rozgłośna – wszelkie stara-
nia kapitana i armatora były daremne (co wszystko sam armator, p. Delestang, mi opowiadał)
i Konrad zostać musiał – straciwszy nadzieję pływania na statkach francuskich jako marynarz.
Nim jednak to nastąpiło, wypadła mu jeszcze inna katastrofa, z pieniędzmi. Mając owe 3000
fr. na podróż przysłane, spotkał się z dawnym swoim kapitanem, Mr Duteil – który namówił
go na jakąś aferę na brzegach Hiszpanii – po prostu gatunek kontrabandy. Zaangażowawszy
1000 fr. zyskał z górą 400 – to Im się bardzo podobało – w drugą zaangażował wszystko –
wszystko też stracili. Ów P. Duteil na pocieszenie dał mu buziaka i odjechał do Buenos-Aires
– a on został, nie mogąc zaciągnąć się do służby – goły jak święty turecki i do tego zadłużony
– bo spekulując mieszkał na kredyt, obstalunki rzeczy potrzebnych do podróży porobił, i co
za tym idzie. W takim położeniu pożycza od swego przyjaciela, p. Fecht, 800 fr. i jedzie do
Villa-Franca, gdzie stała eskadra amerykańska, z zamiarem zaciągnięcia się do służby Ame-
rykańskiej. Tam nic nie wskórawszy – pragnąc poprawić swe finanse próbuje szczęścia w
Monte Carlo i przegrywa owe pożyczone 800 fr. Urządziwszy się tak świetnie, wraca do Mar-
sylii i jednego pięknego wieczora – zaprosiwszy do siebie owego przyjaciela na herbatę,
przed tym wystrzałem z rewolweru stara się życie sobie odebrać. (Ten szczegół niech między
nami zostanie, bo ja mówiłem wszystkim, że w pojedynku był raniony. Przed Sz. Panem w tej
materii sekretu mieć nie chcę i nie powinienem.) Kula przechodzi durch und durch koło serca,
nie uszkodziwszy żadnego poważnego organu. Szczęściem, że wszystkie adresa zostawił na
wierzchu – więc ów poczciwy p. Fecht mógł mnie bezzwłocznie zawiadomić, a nawet i mego
brata, który znowu od siebie mnie zbombardował. Oto cała historia.

Bawiłem w Marsylii dwa tygodnie studiując najprzód sprawę całą, następnie Indywiduum.
Oprócz owych straconych 3000 fr. drugie tyle długów zapłacić musiałem181. Gdyby chodziło
o mego syna, nie zrobiłbym tego – dla syna mej Siostry Kochanej – wyznaję, miałem tę sła-
bość postąpić wbrew zasadom wyznawanym dotąd. Niemniej zaprzysięgłem, że choćbym
wiedział, że drugi raz trafi w siebie – na powtórzenie tej słabości niech nie liczy. Chodziło mi
też trochę i o honor narodowy – by nie było mowy, że ktoś z nas wyexploitował sympatię, a
tę niezawodnie Konrad miał u wszystkich, którzy mieli z nim stosunki. Ma szczęście do ludzi.

Studia nad Indywiduum przekonały mnie, że nie jest zły chłopiec – tylko niezmiernie
wrażliwy, zarozumiały – zamknięty, a razem egzaltowany. Jednym słowem znalazłem w nim
wszystkie wady domu Nałęczów. Zdolny jest i wymowny – po polsku nic nie zapomniał,
chociaż od wyjazdu z Krakowa pierwszy raz ze mną mówił po polsku. Swoją rzecz zdaje się
zna dobrze i bardzo ją lubi. Proponowałem mu wrócić do Galicji i tam się naturalizować i
szukać kariery, i tego odmówił – twierdząc, że stan swój kocha, zmieniać nie chce i nie zmie-
ni. Złych przyzwyczajeń, zwykłych marynarzom, nie dostrzegłem, chociaż ściśle obserwo-
wałem – nie pije prawie nic oprócz czerwonego wina – nie gra (i sam mi to mówił, i p. Fecht
                                                          
181 W Dla wiadomości... Bobrowski wylicza pooddawane długi: bankierowi de Toussaint (dla Fechta) 1706 fr.,
pani Bonnard 1000 fr., gospodyni pani Fagot 233 fr., doktorowi 100 fr., razem 3009 fr., czyli rubli 1228. Pod-
niósł siostrzeńcowi pensję do 2400 fr. rocznie i od razu zostawił 1200 na okres 15 IV – 15 X 1878.
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też poświadczył, że go nigdy grającego nie widział – a owa nieszczęsna próba w Monte-Carlo
była właśnie oparta na myśli, że pierwszy raz się uda). Maniery ma bardzo dobre, jak gdyby z
salonu nigdy nie wychodził – bardzo lubiony był u kapitanów swoich i przez majtków, bo
nieraz byłem świadkiem kordialnych spotkań z majtkami, którzy go nazywają Mr Georges. W
czasie mojej bytności w Marsylii dwa razy był wzywany do wprowadzania statków do portu,
za co mu płacono po 100 f r. Muszą więc Go mieć za znającego swoją rzecz. Po wystudiowa-
niu Indywiduum nie straciłem nadziei, że mogą zeń jeszcze «być ludzie» – jak się dawniej
wyrażano – to pewna, że w nim temperament Nałęczów, i bodajbym źle widział, niestety nie
Ojca, a Stryja przemaga. Powierzchownie podobny więcej do Matki z twarzy i wcale ładny
chłopiec – z budowy do Ojca i wcale słuszny. W wyobrażeniach swoich i dyskusjach gorący i
oryginalny. My, Polacy, a szczególnie młodzi, mamy przyrodzoną sympatię do Francuzów i
Rzplitej – tymczasem on ich nie lubi zgoła i jest imperialistą. De gustibus non est disputan-
dum – aleć parę razy wytrzymać nie mogłem i zburczałem go.

Koniec końców stanęło na tym, że wstąpi do Marynarki Angielskiej, w której tych wszyst-
kich formalności we Francji wymaganych nie mają...”182

Zapewne było więc tak: niepowodzenia finansowe, nagłe i nieprzezwyciężalne przeszkody
w pracy zawodowej, a może i zawód miłosny wywołały, na podatnym gruncie skłonnego do
melancholii młodzieńczego wieku, ostry kryzys wiary w siebie, wybuch rozpaczy. Kiedy
cztery lata wcześniej zły stan zdrowia spowodował przerwę w nauce Konrada – Pulman na-
pominał: „Tylko nie upadaj na duchu i broń Boże nie poddawaj się rozpaczającej, składającej
ręce apatii”183. I w późniejszym wieku Korzeniowski przeżywał wielokrotnie podobne, choć
nie tak dramatycznie wyrażane, okresy psychicznego załamania i rozkładu. Wówczas, w Mar-
sylii, musiało go przytłoczyć poczucie zupełnej bezradności – tym dotkliwsze, że obnażające
wątłość podstaw paroletniej buńczucznej swobody. Wiemy, że targnięcie się na własne życie
jest często przede wszystkim wołaniem o pomoc184. I wiadomo również, że samobójstwo lub
jego próba bywają często pierwszym objawem depresji.

Jeszcze jedno zmusza tu do zastanowienia. Bobrowski przybył do Marsylii nie później niż
dziesięć dni po wypadku – i zastał siostrzeńca chodzącego. Wyklucza to możliwość prze-
strzelenia przez Korzeniowskiego klatki piersiowej na wylot, pociągnęłoby to bowiem za so-
bą wielotygodniową kurację w łóżku. Zwrot „durch und durch koło serca” należy więc rozu-
mieć nie jako „na wskroś przez pierś”, ale raczej „na wskroś przez mięsień piersiowy”,
ewentualnie nawet między żebrami, ale nie głęboko, poza komorą sercową i nie prostopadle,
ale ukosem, tak że kula wyszła pod ramieniem. Można by to tłumaczyć dwojako: albo że Ko-
rzeniowski źle ustawił rewolwer i strzelił prawie równolegle do własnego ciała, albo że sa-
mobójstwo było pozorowane, że naprawdę nie miał zamiaru się zabić. Wydawać by się mo-
gło, że staranne przygotowanie aktu (zaproszenie Fechta, pozostawienie adresów) przemawia
za tą drugą ewentualnością – ale samobójstwa popełniane w stanie depresji są zwykle dokład-
nie zaplanowane. Przede wszystkim zaś różnica między poważną próbą a demonstracyjnym
udaniem bywa zupełnie płynna. Samobójca może pragnąć śmierci, ale w nią podświadomie
nie wierzyć – i półświadomie uchylić jej narzędzie. Nawet sam Konrad Korzeniowski mógł
więc nie znać całej prawdy o swoim czynie.

Wyprawa do Francji i pierwszy etap morskiej kariery zakończyły się klęską.

                                                          
182 Geneza listu (24 III 1879) jest następująca: do Buszczyńskiego zwrócił się listem, pisanym 10 III 1879, Adam
Pulman, dawny korepetytor Konrada, zaalarmowany krążącymi plotkami. Buszczyński, sam nic o Korzeniow-
skim nie wiedząc, napisał do Bobrowskiego.
183 A. Pulman do Korzeniowskiego, 14 III [1874], Yale.
184 Por. A. Kępiński, Melancholia, s. 244 – 245.
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III

Czerwona bandera
(1878 – 1886)

„Czerwona bandera! W przejrzystym, bezbarwnym powietrzu, opływającym płowe i szare
brzegi tego południowego kraju, sine wysepki, bladoniebieskie, szkliste morze pod bladonie-
bieskim, szklistym niebem zimnego wschodu słońca, była to jak okiem sięgnąć jedyna plama
o żywej barwie – płomienna, gorąca i wkrótce taka malutka jak drobna czerwona iskierka,
którą skoncentrowane odbicie wielkiego ogniska roznieca w przejrzystym sercu kryształowej
kuli. Czerwona bandera – ten rozpostarty szeroko po morzach, symboliczny, opiekuńczy
szmat płótna, który przez tyle lat miał mi być jedynym dachem nad głową”. Tak opisywał
Conrad, ponad trzydzieści lat później, pierwsze zetknięcie z banderą brytyjskiej marynarki
handlowej185. Wbrew prywatnej legendzie zaciągnięcie się na statek angielski nie wynikło ze
z góry powziętego postanowienia, że „jak być marynarzem, to tylko angielskim”186. Nie było
jednak całkiem przypadkowe: flota brytyjska stanowiła wówczas przeszło połowę wszystkich
pływających po morzach świata okrętów; z powodu znacznego zapotrzebowania na maryna-
rzy nie wymagano niczyich zezwoleń, a cudzoziemców łatwo przyjmowano, jako z reguły
mniej wymagających, spokojniejszych i tańszych187.

Parowczyk „Mavis” (763 tony), na którego pokład wszedł 24 kwietnia 1878 roku w Mar-
sylii, odbył rejs trochę tajemniczy, bo nie odnotowany w papierach statku. Korzeniowskiego
nie ma na liście załogi, nie podawał też „Mavisa” w późniejszych urzędowych wyliczeniach
statków, na których służył. Ponieważ przed wyruszeniem z Marsylii musiał wypłacić kapita-
nowi dość wysoką kaucję – 500 fr.188, popłynął zapewne nie jako członek załogi, ale nieofi-
cjalny praktykant.

                                                          
185 Zakończenie tomu Ze wspomnień. Dzieła, t. XIII, s. 161. Banderę miał podobno zobaczyć na gaflu trójmasz-
towego parowca „James Westoll” – ale parowiec tej nazwy zbudowany został dopiero w r. 1884 i miał dwa
maszty (Allen, s. 42). I tu wspomnienie odbiegło od rzeczywistości. Widocznie przypomniał sobie parowiec
„James Mason”, który zawinął do Marsylii 10 XII 1874, na pięć dni przed odpłynięciem Korzeniowskiego na
„Mont-Blanc”. H. van Marle, An Ambassador of Conrad’s Future: the „James Mason” in Marseilles, 1874, ma-
szynopis.
186 Ze wspomnień, s. 145.
187 R. L. Cornewall-Jones, The British Merchant Service, London 1898, s. 270 – 271.
188 T. Bobrowski, list z 28 V 1878. Bobrowski korespondował na ten temat również z Fechtem, na którego ręce
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Na podstawie „Shipping and Mercantile Gazette” można ustalić, że „Mavis” zawinął 27
kwietnia na Maltę i odpłynął stamtąd następnego dnia do Konstantynopola, dokąd przybył 2
maja w drodze do Kerczu na Krymie; cieśninę Kercz przeszedł 6 maja, płynąc do Jejska nad
Morzem Azowskim; następna informacja to dopiero data powrotu do Lowestoft189. Ale to nie
ruchy statku są najbardziej tajemnicze – chociaż dokumenty „Mavisa” odnotowują tylko 47-
dniowy rejs Marsylia – Lowestoft190. Stosunki angielsko-rosyjskie były napięte, niebezpie-
czeństwo wojny jeszcze nie minęło; Bobrowski musiał z siostrzeńcem korespondować przez
Marsylię, bo listy do Anglii oficjalnie przetrzymywano. Czy w takiej sytuacji statek brytyjski
ryzykowałby wchodzenie do rosyjskiego portu z poddanym carskim, bez zezwolenia przeby-
wającym za granicą, na pokładzie? Wiele lat potem Conrad wspominał widok namiotów
wojsk rosyjskich pod San Stefano nad morzem Marmara – ale nigdy nie napomknął nawet o
wizycie w Rosji191. Być może wysiadł na ląd w Konstantynopolu i tam poczekał na powrót
„Mavisa”.

Parowczyk zawinął do Lowestoft 10 czerwca192 i Konrad Korzeniowski stanął po raz
pierwszy na ziemi angielskiej. Bez entuzjazmu – ponieważ zaraz wpadł mu do głowy pomysł,
by powrócić do Francji i próbować zaciągnąć się tam do marynarki wojennej. Bo też rejs na
angielskim statku musiał odczuć jako przykry. Przede wszystkim nie znał języka; ale nie to
chyba było najgorsze. Na żaglowcach Delestangów pływał jako praktykant, młodzieniec z
dobrego towarzystwa, przyjaciel domu właścicieli; wracającego na ląd oczekiwało liczne,
miłe i kulturalne grono znajomych. Na kopcącym, zasypanym węglowym pyłem „Mavisie”
był tylko samotnym cudzoziemcem. W zestawieniu z pospólstwem, jakie służyło we flocie
brytyjskiej, prości marynarze południowofrancuscy sprawiali wrażenie ludzi o wytwornych
manierach. Zapewne na „Mavisie” sądzono, że „de Korzeniowski” zadziera nosa. To prawdo-
podobnie stanowiło przyczynę zatargu z kapitanem Williamem Pine, w którym – jak przyznał
Bobrowski – młody szlachcic „mógł mieć rację”193. Rozgoryczony, porzucił statek, tracąc
podobno część kaucji – i czy to z ciekawości, czy w pogoni za innym zaczepieniem, czy
wreszcie w zamiarze powrotu do Marsylii (o czym napisał do Kazimierówki) pojechał do
Londynu, gdzie błyskawicznie przepuścił połowę posiadanej gotówki.

Znowu trzeba było apelować o wujową pomoc. Tym razem jednak przebrała się miara i
pan Tadeusz eksplodował. Już nagłówek jego listu z 8 lipca wygląda złowieszczo: „Mój Kon-
radzie!” Bobrowski wypomina marsylskie wydatki, które mu uniemożliwiły tegoroczną kura-
cję w Marienbadzie. „Nie skarżyłbym się na to wcale [...] gdybym widział, że te wszystkie
wysilenia moje i ofiary na dobre używasz i oceniasz. Ale tak zgoła niestety nie jest! Zastanów
się, proszę, jeżeliś jeszcze do tego zdolny, nad tym, coś tego roku nabroił – i powiedz sam,
czybyś mógł się spotkać nawet w rodzonym Ojcu z taką cierpliwością i pobłażaniem jak moje
i czy granica ich nie powinna by się już wyczerpać? Próżnowałeś rok prawie cały – narobiłeś
długów – postrzeliłeś się rozmyślnie – na to wszystko, wśród najokropniejszej pory roku,
strudzony, przy najokropniejszym kursie pieniężnym – lecę, płacę, wydaję około 2000 rubli –
uwzględniając potrzeby powiększam Ci pensję! Tego wszystkiego widać Ci nie dosyć? I gdy
                                                                                                                                                                                    
przesyłał pieniądze (list z 8 VII 1878); kaucja nie była więc chyba fikcją.
189  „Shipping and Mercantile Gazette”, 4 V, 11 V, 13 V, 28 V i 11 VI 1878 (dane od H. van Marle).
190 Agreement and Account of Crew (dalej przytaczane jako AAC), „Mavis”; Public Record Office, London, BT
100/35.
191 List do J. de Smeta, 23 I 1911; Listy, s. 311. „Mavisa” wymienił tylko raz (Ze wspomnień. Dzieła, t. XIII, s.
64), wspominając także silny szkocki akcent drugiego mechanika parowca; naprawdę jednak drugi mechanik
pochodził z Kornwalii (AAC „Mavis” i list H. van Marle do autora, 23 X 1975).
192 Jean-Aubry (LL, I, 47), a za nim Baines, Allen i inni podają datę 18 czerwca, ale kłóci się ona z AAC „Mavi-
sa” i z „Shipping and Mercantile Gazette”, które zgodnie podają dzień 10 czerwca. Bobrowski w liście z 8 lipca
wymienia list Korzeniowskiego z 9 czerwca, wysłany już po podróży z Lowestoft do Londynu; jedynym wytłu-
maczeniem tej daty jest, że Bobrowski, używający na co dzień kalendarza wg starego stylu, „przełożył” sobie
datę listu siostrzeńca (21 VI) na stary styl, a potem zapomniał to zaznaczyć.
193 T. Bobrowski, Dla wiadomości..., i list z 8 VII 1878.
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nową ofiarę robię, byle Cię od próżnowania ochronić i pobyt na statku angielskim, którego Ci
się zachciało, zapewnić – rzucasz statek [...] jedziesz Bóg wie czego do Londynu, wiedząc
doskonale, że tam nic sobie nie poradzisz, nic i nikogo nie znając – tracisz na to połowę pozo-
stałych pieniędzy i piszesz do mnie jakby do jakiego koleżki «przyślij mi 500 fr, które sobie
potrącisz z pensji» z jakiej? Którą sam dajesz!) i «podaj mi radę wśród tych trudnych okolicz-
ności» Innymi słowy bierzesz mnie za swego Bankiera, a prosisz o radę, by otrzymać pienię-
dzy – wnosząc, że jak dam radę – której posłuchasz, albo i nie – to dam i pieniądze na jej
uskutecznienie?!! Zaprawdę przebrałeś już miarę głupstwa dozwolonego w Twym wieku!
Przechodzisz granice mojej cierpliwości! Jaką Ci ja, oddalony i nie znający zgoła warunków
zawodu w ogóle i miejscowych w szczególności, mogę dać radę? Kiedyś wybierał ten nie-
szczęsny zawód, powiedziałem Ci, że na końce świata za Tobą latać nie będę i nie chcę – bo
dla fantazji chłystka całego mego życia psuć nie myślę i nie chcę. Pomogę Ci, ale uprzedzam,
wytrwaj w powziętej myśli, pracuj, bo od tego zawisła cała Twoja przyszłość – próżnować
nie pozwolę moim kosztem – pomoc znajdzie się u mnie, ale nie dla próżniaka i letkiewicza.
To Ci mówiłem, gdyś się wybierał na Marynarza, to Ci powtarzałem w listach, to Ci powtó-
rzyłem jeszcze w Marsylii: musisz myśleć sam o sobie i o sobie radzić, boś taką karierę sobie
obrał, która Cię oddala od naturalnych doradców. Chciałeś – zrobiłeś – dobrowolnie wybra-
łeś. Poddaj się skutkom swej woli. Prosisz o radę «w trudnym teraźniejszym położeniu». Tej
Ci nie dam, bo nie mogę – bo nie posyłałem Cię tam, gdzie jesteś. Zgodziłem się na to, byś
pływał na ang. statku – ale nie na to, byś siedział w Anglii, jeździł do Londynu i marnował
moje pieniądze! Radę Ci dać mogę tylko jedną – nie nową, bom Ci ją sto razy dawał, a ta jest:
«Urządzaj się w granicach tego, co Ci daję, bo więcej nie dam» [...]

Powtarzam, mnie wszystko jedno, w jakiej będziesz marynarce – wybór to rzecz Twoja.
Jeżeli zdecydujesz się wstąpić do Mar. Wojennej Franc., nie mam nic przeciw temu – ale nim
skończysz lat 21, rób coś, nie próżnuj, ucz się, a nie udawaj jakiegoś panicza [...]

[...] jeżeli do 24 lat skończonych nie zrobisz sobie pozycji, to na pensję nie licz, bo ją cofnę
– dla próżniaków nie mam pieniędzy i pracować nie myślę na to, by ktoś używał. Nie wiem,
czyś kiedy pomyślał nad tym, wiele mnie już kosztowałeś? Dla ułatwienia Ci tej operacji po-
wiem, że wszystko u mnie zapisane i że od śmierci Rodziców Twoich wydałem na Ciebie
(oprócz straconych przez Ciebie 1100 Guld. po śp.P.K. i 500 rub. od pi Korzeniowskiej) Rub.
9 119. To ładny grosik, koło 30 000 fr., i dotąd z tego nic!!! [...]

Napisz, co z sobą zrobisz?”194

Żądane pieniądze zresztą wysłał. Tymczasem Korzeniowski, czując nie otrzymane jeszcze
pismo nosem, a może nie widząc alternatywy, wrócił do Lowestoft, gdzie zatrzymał się w
domu poznanego tam Francuza195. 11 lipca zaciągnął się na 215-tonowy przybrzeżny szkuner-
węglowiec „Skimmer of the Sea”, podpisując kontrakt „Conrad de Korzeniowski” i podając
jako miejsce urodzenia po prostu „Polska”196. Siedmioosobowa załoga pochodziła z Lowesto-
ft i pobliskiego Pakefield; przeważnie byli ze sobą skoligiaceni i na statku panowała rodzinna
atmosfera. „Nigdy nie zapomnę – powiedział Conrad u schyłku życia – serdeczności, jaką
okazywali ludzie z Lowestoft nieznanemu młokosowi. Być może wydawałem się im zabaw-
ny, ale nauczyli mnie wielu obowiązków marynarskich i słownictwa żeglarskiego”197. Zjed-
nywał ich sobie poczęstunkami, opłacanymi, rzecz jasna, nie z pensji szylinga miesięcznie
(najniższej dopuszczalnej), ale z wujowej zapomogi, 160 razy wyższej; i kapitan „Skimmera”
nie zarabiał więcej. „Na tym statku zacząłem uczyć się angielskiego od ludzi ze wschodniego

                                                          
194 List z 8 VII 1878.
195 List żony G. F. W. Hope’a do J. T. Babba, 7 III 1928, Yale; wspomnienie Hope’a o Conradzie, udostępnione
mi łaskawie przez Normana Sherry.
196 AAC „Skimmer ot the Sea”; Certificate of Discharge, Yale.
197 AAC „Skimmer ot the Sea”, i J. Conrad, przemówienie na zebraniu Lifeboat Institution, 17 IV 1923, Yale
(przekład polski: „Twórczość” 1975, nr 8).
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wybrzeża: każdy był zbudowany tak, jak gdyby miał trwać wiecznie, i kolorowy jak bożona-
rodzeniowa pocztówka. Brąz i róż – złote włosy i błękitne oczy z tym północnym wejrzeniem
hen-tam!”198 Pierwszą angielską lekturą był dziennik „The Standard”, nad którym biedził się
w portowej gospodzie199.

Służył na „Skimmerze” jako A. B. (able-bodied seaman), czyli starszy marynarz200; ten
stopień w hierarchii morskiej otrzymywało się w zasadzie dopiero po czterech latach służby
na pokładzie, a chociaż odpowiednich przepisów ściśle nie przestrzegano201 – Korzeniowski
musiał całkiem optymistycznie przedstawić swoje żeglarskie doświadczenie. Został zresztą na
„Skimmerze” tylko 73 dni; po odbyciu trzech rejsów do Newcastle i z powrotem zszedł ze
szkunera 23 sierpnia.

Może praca okazała się za ciężka, a może zmęczony lingwistycznymi wysiłkami chciał
odetchnąć czymś innym niż przysolonym węglowym pyłem – bo żwawo zabrał się do kore-
spondencji z wujem, w której „zapomniał” o wybraniu już z góry połowy przydzielonej mu
„pensji”. Dał tym opiekunowi okazję do kpiąco-uszczypliwego listu: „Widzę, że zbliżająca
się pora otrzymania pensji wprowadza Cię w stan gorączkowy – który bym nazwał «gorączką
otrzymania». Ja wyznam Ci szczerze, że tej «gorączki dania» nie doświadczam i spokojnie
pory połknięcia tej pigułki, dla mojej kieszeni w obecnej porze pewne rozwolnienie sprawia-
jącej, oczekuję – a to nastąpi wkrótce, byś na porę pieniądze miał. Z listu przedostatniego
Twego widzę, że się spodziewasz otrzymać całe 1200 fr., bowiem w sposób niezmiernie pla-
styczny wykładasz mi z wielką znajomością arytmetyki, przepraszam, dodawania, jak użyjesz
1200 fr. – zapominając, żeś na tę sumę o t r z y m a ł  j u ż  6 0 0  f r . [...] Jeżeli mnie oczy nie
mylą, czytam w liście z dnia 15 lipca br., w którym mi piszesz o otrzymaniu całych 600 (z
zapomnieniem 200 fr. należnych P. Ryszardowi), te słowa: «Co do mnie, to pod datą 15
Oktobra zostanie mi 400 fr., o które Cię proszę – ale nie o więcej, bo sumienie mi by nie po-
zwoliło większą niż ta sumą się rozporządzać, po tym co zaszło w początku tego roku». Wi-
docznie więc sumienie Twoje się uspokoiło, kiedy liczysz na pewniaka na całe 1200 fr. Jeżeli
tak, to to, coś powiedział w liście z 15 Lipca, był tylko czczy frazes – na cóż frazesy, kiedy
idzie o rzeczy poważne?...

Otóż raz jeszcze, pomimo zarzekania się mojego, pomogę Ci wejść na regularną drogę –
ale wierz mi, że p o  r a z  3 - c i  i  o s t a t n i . [...] a więc urządzaj się, jak możesz, z tym, a
najprzód zapłać P. Ryszarda – bo jak mi Bóg miły więcej nie dam, ani pod pozorem awansu,
ani na prośbę, bo nie mogę... Że zaś uprawiasz dodawanie, racz dodać następujące cyfry:
Długi Twoje i podróż moja: 1355. Pensja 15 Marca: 480. Awans w Lipcu: 240. Pensja 15
Paździer. 480 – dojdziesz do cyfry 2675 rubli, czyli 6687 franków – czyli moje własne osobi-
ste utrzymanie przez lat 4, bo ja dla siebie osobiście mam tylko 600 rubli rocznie i tym się
kontentuję. [...]

Jeżeli Ty teraz masz gorączkę, nim otrzymasz marny kruszec, to ja będę ją miał, nim się
dowiem, jak go użyłeś. Przeto napisz mi, Panie Bracie, o projektach i decyzji Swojej, a i póź-
niej nie zapominaj o słudze Swym i listami go zasilaj wśród pracy o utrzymanie Twoje – bo
jak Ci pisałem w liście ostatnim, pragnę poprawy grzesznika, a nie pozbycia się Go z głowy,
myśli, serca i kieszeni – bo to najłatwiejsze – a chodzi o to, bym mógł się nim cieszyć i ko-
chać Go, a co najważniejsze, szanować Go – to już do Ciebie należy”202.

                                                          
198Conrad do R. B. C. Grahama 4 II 1898, Watts, s. 75; twierdzi tam zresztą, że było to „dwadzieścia dwa lata
temu”. Por. list do de Smeta, patrz przypis 192.
199 Memoirs of Lady Ottoline Morrell. A Study in Friendship, 1873 – 1915. Ed. R. Gathome-Hardy, New York
1964, s. 237.
200 Certificate of Discharge, Yale.
201 E. Blackmore, The British Mercantile Marine: A Short Historical Review, London 1897, s. 146 i 194; Cor-
newall-Jones, s. 263.
202 List z 14 IX 1878, odpowiadający na listy z 28 VIII i l IX.
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Wygląda na to, że Korzeniowski wziął wreszcie na ambit i zaczął szukać trwalszego zaję-
cia. Ogłoszenie w londyńskim „Timesie” skierowało go do biura agenta żeglugowego Jamesa
Sutherlanda przy Fenchurch Street. Podobno napisał do niego jeszcze z Lowestoft. O pierw-
szej wizycie w biurze, które w późniejszych latach wielokrotnie odwiedzał, opowiada barwnie
w szkicu Jeszcze raz w Polsce:

„Była pierwsza po południu, ale dzień ciemny, pochmurny. Przy świetle palnika gazowe-
go, który zwisał samotnie z zakopconego sufitu, ujrzałem starszego jegomościa w długim
surducie z czarnego sukna. Miał siwą brodę, duży nos, mięsiste usta i szerokie bary. Kędzie-
rzawe, mlecznobiałe włosy i ogólny zarys głowy przypominały niejasno krzepkiego apostoła
w stylu włoskiego baroku. Stojąc przy wysokim odrapanym pulpicie, z okularami w srebrnej
drucianej oprawie odsuniętymi na czoło, jadł właśnie kotlet barani, który mu przyniesiono
przed chwilą z jakiejś dickensowskiej jadłodajni za rogiem.

Nie przestając jeść, z pytającym spojrzeniem zwrócił ku mnie rumiane oblicze barokowego
apostoła.

Wydobyłem z siebie szereg kunsztownie artykułowanych dźwięków, które musiały mieć
wystarczające podobieństwo do fonetyki języka angielskiego, bo twarz jegomościa niemal
natychmiast rozjaśniła się uśmiechem zrozumienia”203.

Sutherland pośredniczył w znajdywaniu miejsc dla praktykantów. Konrad napisał do wuja,
że musiał mu zapłacić 20 funtów kaucji i zawarł umowę na trzy lata: pierwszy rok za opłatą,
drugi darmowy, trzeci za małą pensję; potem miał zdawać egzamin na drugiego oficera i
przyjąć poddaństwo brytyjskie204. Jednakże lista załogi pięknego klipra „Duke of Sutherland”,
na który się zaciągnął (znowu składając podpis: „Conrad de Korzeniowski"), wymienia go
jako marynarza (O. S., ordinary seaman), znowu z humorystyczną pensją szylinga miesięcz-
nie205. Kto kogo nabierał: Sutherland Korzeniowskiego, Konrad wuja, czy też i jeden, i drugi
– niewierny.

Niskość zarobków – połowa 23-osobowej załogi „Duke of Sutherland” otrzymywała takie
same, chociaż znalazło się wśród niej wielu doświadczonych marynarzy ze znanych statków –
miała dwa powody. Pośrednio wiązała się z kryzysem na rynku pracy, wywołanym ogólno-
światową depresją gospodarczą206. Bezpośrednio wszakże wynikała z faktu, że większość
marynarzy przepuszczała natychmiast po zejściu na ląd swoje pensje i żyła potem na kredyt
udzielany przez agentów werbunkowych albo właścicieli domów noclegowych (którzy dzia-
łali często w porozumieniu z szynkarzami i sutenerami). Agenci z kolei „odstępowali” do-
wódcom statków zadłużonych marynarzy, niekiedy pijanych, odbierając wprost od kapitanów
należne pieniądze, potrącane później z poborów. Sprzyjał całemu procederowi angielski zwy-
czaj wypłacania załodze należności nie natychmiast po zakończeniu rejsu, ale dopiero w 3 – 5
dni później, tymczasem marynarze, spragnieni lądowych rozrywek, wpadali natychmiast w
długi i wystawiali weksle207.

Ten stan rzeczy przyczynił się także do powszechnie wówczas stwierdzonego spadku
kwalifikacji marynarzy, zwłaszcza służących na długodystansowych żaglowcach208. Coraz
częściej rekrutowali się z wielkomiejskich mętów, ludzi marginesu, włóczęgów i wykolejeń-
ców; pijaństwo było nagminne, zwłaszcza wśród Anglików, toteż coraz chętniej i więcej
przyjmowano na służbę cudzoziemców. Różnica między marynarzem wykwalifikowanym (A.
B.) a zwykłym (O. S.) ulegała zatarciu na skutek niechęci armatorów do płacenia wyższych
uposażeń; zarobki na lądzie, a także płace na parowcach były z reguły lepsze. Mało kto pły-
                                                          
203 Dzieła , t. XXI, s. 103 – 104; twierdzi tu jednak, że była to pierwsza jego wizyta w Londynie.
204 T. Bobrowski do S. Buszczyńskiego, 24 III 1879.
205 AAC „Duke of Sutherland”.
206 M. Flamant, J. Singer-Kérel, Modern Economic Crises, London 1968, s. 34.
207 R. D. Foulke, Life in the Dying World of Sail, 1870 – 1910. „The Journal ot British Studies”, vol. III, nr l,
1963, s. 129 – 130.
208 Ibid., s. 127.
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wał z chęci przygód i umiłowania morza – takich przyciągała raczej flota wojenna; większość
służyła z konieczności, dla nędznego zarobku209.

„Duke of Sutherland" był 1047-tonowym kliprem do przewozu wełny; dowodził nim po
raz pierwszy 42-letni Szkot John McKay. Korzeniowski przybył na statek 12 października i
trzy dni później odpłynął w najdłuższą z dotychczasowych podróży: aż do Australii, dokoła
Przylądka Dobrej Nadziei. Rejs na południe trwał 109 dni, przy niesprzyjających wiatrach i ze
sztormem na Atlantyku. Przylądek minęli 26 grudnia; do Sydney żaglowiec zawinął 31 stycz-
nia 1879 roku210.

Był to dla Korzeniowskiego pierwszy okres prawdziwej i pełnej służby morskiej211. Jakie
miał obowiązki? Dzień roboczy marynarza liczył wówczas 12 godzin i dzielił się na siedem
wacht: pierwsza trwała od godz. 20 do 24, środkowa od 00 do 4, ranna od 4 do 8, przedpołu-
dniowa od 8 do 12, popołudniowa od 12 do 16 i dwie „psie”, pierwsza od 16 do 18 i druga od
18 do 20. Nierówna liczba wacht zapewniała rotację, z dnia na dzień, godzin pracy między
dwoma zespołami, tworzącymi wachty pierwszego i drugiego oficera. Podczas wolnych go-
dzin marynarze mogli spać, jeść, naprawiać odzież, odpoczywać – ale w razie gorszej pogody
wzywano ich często do pomocy wachcie pełniącej właśnie służbę.

Nawet przy najlepszej pogodzie podczas godzin spędzanych na pokładzie mieli pełne ręce
roboty. Poza sterowaniem, które było obowiązkiem najtrudniejszym i najbardziej nużącym,
musieli stawiać, skracać i zwijać żagle, sprawdzać stan płócien i olinowania, naprawiać uster-
ki, myć pokłady, czyścić stałe i ruchome części omasztowania itd. Prości marynarze wyko-
rzystywani byli przez starszych do różnych posług i oni to głównie dbać musieli o względną
czystość w pomieszczeniach dla załogi. Pełniącym wachtę nie wolno było ze sobą rozma-
wiać212.

Trudno się dziwić, że Korzeniowski przybył do Sydney w niewesołym nastroju, który po-
gorszyło jeszcze spóźnienie się – na szczęście tylko o dziesięć dni – pięciu funtów szterlin-
gów, o których dostanie poprosił był wuja. Nie zdawał sobie sprawy, że na statkach brytyj-
skich, w odróżnieniu od francuskich, członkowie załogi musieli kupować ekwipunek roboczy
za własne pieniądze213 – i w ogóle zaskoczyły go „niewygody, jakich doznawał na statku an-
gielskim, gdzie zupełnie o wygodach załogi nie myślą. Wszyscy niżsi oficerowie ten los po-
dzielają – ale jako świadomi rzeczy, umieli temu zaradzić, gdy Konrad, licząc na porządki,
jakie znał na statkach francuskich, nie myślał o swoich wygodach naprzód i cierpiał od nie-
wygód 109 dni trwających”214.

Jedzenie też z pewnością gorsze było niż na „Mont-Blanc” i „Saint-Antoine”; co prawda
opinie na temat aprowizacji w brytyjskiej flocie handlowej różnią się diametralnie215 – ale nie
ma wątpliwości, że marsylczycy lepiej dbali o swoje podniebienia. Postulowane racje żywno-
ściowe wynosiły wówczas dziennie: funt (45 dkg) chleba, 1,25 do 1,5 funta mięsa (oczywi-
ście solonego), pół funta ziemniaków lub jarzyn, trochę mąki i grochu, po l dkg kawy i her-
baty, 5 dkg cukru i 3 litry wody (do wszelkich przeznaczeń). Nie zawsze się jednak tych
skromnych wytycznych trzymano, kapitan mógł dowolnie wprowadzać artykuły zastępcze, a
w dodatku jakość żywności na poszczególnych statkach była bardzo różna.

Jednostajnie ciężkie były okrętowe warunki życia. Pomieszczenia dla załogi nie miały
ogrzewania i co najwyżej prymitywne oświetlenie; marynarze spali wszyscy razem na ciasno
                                                          
209 Ibid., s. 126 – 127; Cornewall-Jones, s. 270 – 271; Blackmore, s. 158.
210 AAC „Duke ot Sutherland”, i Allen, s. 157 – 158.
211 Pisze o tym słusznie J. Miłobędzki, Conrad w żeglarskiej kurcie, Gdańsk 1972, s. 10.
212 F. T. Bullen, The Men of the Merchant Service, London 1900, s. 287 – 293; Cornewall-Jones, s. 296 – 298.
213 Gerald Morgan, Nauclerus (rozprawa o morskich aspektach życia i twórczości Conrada), maszynopis udo-
stępniony łaskawie przez autora.
214 T. Bobrowski do S. Buszczyńskiego, 30 V 1879.
215 Cornewall-Jones, s. 271: „większość statków brytyjskich jest lepiej zaprowiantowana niż zagraniczne”; Foul-
ke, s. 113: „znane na całym świecie z lichego i skąpego jedzenia”.
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upchanych, wąskich kojach; latryna była wspólna, myto się na pokładzie. Wszyscy żyli stło-
czeni, bez możliwości jakiegokolwiek odosobnienia216.

Tak stłamszona, sprowadzona do niskiego wspólnego mianownika egzystencji gromada
obcowała ze sobą nieustannie tygodniami i miesiącami, wypełnionymi jednostajnie nużącą,
ciężką pracą, całkowicie oderwana od wszystkiego, co istniało poza statkiem. Prymitywizm i
nuda działały przygniatająco. Duchową pustkę tego bytowania wypełniała jedynie ciągła wal-
ka ze słabością własnego ciała.

Kiedy kliper wszedł do portu w Sydney, prawie cała załoga została zwolniona. Nie dlate-
go, by nie mogli na statku wytrzymać, ale po prostu dlatego, że oszczędni armatorzy, wie-
dząc, że bez trudu znajdą nowych marynarzy, nie chcieli płacić pensji podczas postoju w por-
cie i zwalniali możliwie największą liczbę natychmiast po zakończeniu rejsu217.

Korzeniowski pozostał na pokładzie, przypuszczalnie dzięki wcześniejszej umowie. Jeżeli
wierzyć wspomnieniom zawartym w Zwierciadle morza, pełnił przez cały postój w Sydney
służbę nocnego wachtowego; zapewne jednak zwolnił się z niej po jakimś czasie218. „Duke of
Sutherland” stał przycumowany do Circular Quay aż przez pięć miesięcy, bo kapitan nie mógł
zdobyć frachtu na rejs powrotny.

Chociaż nic nam nie wiadomo o wyprawach Korzeniowskiego na ląd australijski, znajo-
mość tamtejszych stosunków, a nawet slangu wykazywał później niejednokrotnie, na przy-
kład w noweli Jutro. Miał też czas na lekturę. Zawarł wówczas znajomość z Flaubertem – o
dziwo, poprzez Salammbo, która go wcale nie zniechęciła219, mógł ryć z wysiłkiem w jedno-
tomowym wydaniu Shakespeare’a. Ale oddawał się i sprawom praktycznym. Antypody zda-
wały się otwierać znakomite możliwości zawodowe i zarobkowe, kusił poznawany z opowia-
dań Archipelag Malajski. Wuj tak sprawy referował Buszczyńskiemu: „...listy Konrada są
zadowalniające, bo widać z nich zamiłowanie zawodu i nadzieję lepszej przyszłości. We
Wrześniu spodziewa się powrócić do Anglii i nie tracąc czasu w 8-brze znowu wyjechać do
Australii – ale już w celu zabawienia tam lat kilka, a dwóch co najmniej, a to w widokach
studiowania i poświęcenia się handlowi w Archipelagu Wysp Sundzkich, o których piękności
i bogactwie z wielkim entuzjazmem pisze. W Sydney poznał się z jakimciś kapitanem sław-
nym ze znajomości i stosunków handlowych etc. tego archipelagu i znanym w świecie geo-
graficznym i handlowym. Otóż kapitan ten, i razem właściciel okrętu, podobał sobie Konrada
i proponował mu u siebie posadę płatną – na pierwszy raz 5 £ miesięcznie, czyli 60 £ rocznie
– z utrzymaniem oficerskim na statku, a że ja daję Konradowi 2400 fr., tj. mniej więcej 100 £,
miałby więc rocznie 150 £ i utrzymanie, co wcale nieźle by było – z perspektywą: naturaliza-
cji w Anglii, poznania handlu, jak powiada, bardzo korzystnego, a kto wie, może i próbowa-
nia szczęścia w tej gałęzi – z czasem? [...] Dodam na szczególną zaletę nie jego, a chyba
zdolności do języków, że listy Konrada pisane są tak dobrą polszczyzną, jak gdyby nigdy z
Polski nie wyjeżdżał, gdy tymczasem od wyjazdu z Krakowa (1874) raz tylko mówił po pol-
sku – ze mną w Marsylii”220.

Ów kapitan, którego nazwiska nie znamy, stał się być może współpierwowzorem powie-
ściowego Toma Lingarda w Szaleństwie Almayera, Wyrzutku i Ocaleniu, z którego auten-
tycznym imiennikiem Korzeniowski nigdy się osobiście nie zetknął.

„Duke of Sutherland” opuścił wreszcie Sydney 6 lipca 1879 roku. W drodze powrotnej po-
płynął, jak się zdaje, dokoła przylądka Horn221. Po przybyciu do Londynu 19 października
                                                          
216 Foulke, s. 111 – 112.
217 Ibid., s. 129; por. Allen, s. 158.
218 Dzieła, t. IX, s. 140 – 146; ale w r. 1916 powiedział, że go zwolniono z nocnej służby na własną prośbę (J. G.
Sutherland, At Sea with J. Conrad, Boston 1922, s. 95).
219 Conrad do J. G. Hunekera, 16 IV 1909, Listy, s. 290.
220 T. Bobrowski do S. Buszczyńskiego, 30 V 1879.
221 Do takiego wniosku dochodzi H. van Marle na podstawie analizy rejsów statku w latach 1873 – 1877 i
wzmianek w tekstach Conrada (list do autora, 14 VII 1976). Por. Zwierciadło morza. Dzieła, t. IX, s. 93 – 94. Na
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wbrew poprzednim zapowiedziom i rozległym australijskim planom Korzeniowski zszedł ze
statku i jakby stracił ochotę do dalekich podróży. Znowu natomiast wysunął myśl powrotu na
Morze Śródziemne. Bobrowski, dziękując siostrzeńcowi za oszczędność (jako że ukontento-
wał się nieco ponad połową pensji), tak zareagował na wieść o śródziemnomorskich planach:
„Czyń, jak uważasz! jak chcesz! Ja się na tym nie znam. Czytałem nieraz, że to tylko «wielkie
jezioro» – a więc Marynarzowi w swym stanie zakochanemu, mniemam, że lepiej ocean może
się podobać? Zresztą, jak nieraz wspominałem, życzyłbym widzieć w Tobie połączenie Ma-
rynarza z Trafikantem, a że tu bliżej drogi wybite i znane, sądziłbym, że dalsze i mniej znane
byłyby dla Ciebie stosowniejsze? [...] Projektujesz na rok przyszły przyjechać do Odessy i
tam zobaczyć się ze mną. Co do roku, będzie trudno prze widzieć – może być wojna, mogę ja,
stary, zamrzeć! No, ale jedno i drugie nie jest w naszej mocy – ale co jest naszym obowiąz-
kiem przewidzieć i uniknąć, to to, żeby sobie ambarasu nie narobić, a więc póki nie będziesz
naturalizowany jako poddany angielski, nie życzę sobie, byś do Rosji zaglądał – a tego mi nie
napisałeś, czy zdawszy egzamin na Second-mate otrzymasz Naturalizację. Więc napisz i ob-
jaśń mi to”222. Będąc synem zesłańców i w wieku poborowym, Korzeniowski obowiązany był
w Rosji do wieloletniej służby wojskowej, ryzykowałby więc, że go władze potraktują jak
dezertera.

Aby przystąpić do egzaminu na drugiego oficera, potrzebował dokumentów stwierdzają-
cych co najmniej cztery lata służby marynarskiej na morzu. Do tego okresu jeszcze dużo mu
brakło, ale poprosił wuja o wstawienie się za nim u Delestanga w sprawie odpowiednich za-
świadczeń223. Tymczasem zaś, po dwumiesięcznym pobycie w Anglii, zaciągnął się 11 grud-
nia jako starszy marynarz na żelazny parowczyk „Europa” (676 ton, 140 HP). Chociaż służba
na parowcach wymagała mniejszych umiejętności zawodowych, była lepiej płatna. Korze-
niowski otrzymywał aż trzy funty i pięć szylingów miesięcznie. 12 grudnia ruszyli w rejs do
Genui, Neapolu, Patras i Palermo, skąd wrócili do Londynu 29 stycznia 1880 r.224 Następnego
dnia opuścił statek. Czuł się na nim wyzyskiwany i miał jakiś zatarg z dowódcą, kapitanem A.
Munro, na co się poskarżył wujowi. Znalazło to wyraz w świadectwie służby, gdzie jego
umiejętności zawodowe ocenione zostały nie jako „bardzo dobre”, ale tylko „dobre” (formu-
larz dawał trzy możliwości: bardzo dobre, dobre, odmawiam odpowiedzi; oceniano osobno
umiejętności zawodowe i zachowanie). Wśród świadectw Korzeniowskiego jest to jedyne z
taką oceną.

Narzekał również, że „kaszle i miewa czasem gorączkę”, co tak zaniepokoiło Bobrowskie-
go, że chociaż wyrzucał siostrzeńcowi lekkomyślną rozrzutność, wyraził gotowość dodatko-
wej zapomogi na koszta leczenia225. Zatrzymał się teraz w Londynie na dłużej, najpierw po-
dobno przy ulicy Tollington Park, w północnej dzielnicy Finsbury Park, gdzie wynajmował
mieszkanie u Williama Warda226, później przy 6 Dynevor Road; ten adres podawał przez na-
stępne siedem lat227. Dynevor Road, położona z dala od centrum miasta, w brzydkiej, taniej,
pomocnej dzielnicy Stoke Newington, to uliczka szara i skromna. Dom pod numerem szó-
stym zachował się do dzisiaj. Jest jednopiętrowy, jawnie wiktoriański i niczym się nie różni

                                                                                                                                                                                    
pokładzie, poza Korzeniowskim i oficerami, było tylko czterech marynarzy, którzy odbyli rejs południowy, w
tym jeden Szwed i dwu młodzików (AAC). Na świadectwie służby (Yale) wypisano nazwisko: C. Kokenonski.
222 List z 7 XI 1879, odpowiadający na list z 20 X.
223 Blackmore, s. 146; list T. Bobrowskiego, jw. Zwrot: „pisałem do p. Delestang bardzo strzelisty list, prosząc
Go o świadectwo dla Ciebie [...] napiszże Ty teraz do niego” – wskazuje, że nie chodziło o proste stwierdzenie
stanu faktycznego, ale o przysługę.
224 AAC, „Europa” BT 100/19. Przy zamustrowaniu podpisał się „Konrad Korzeniowski”, schodząc ze statku
„Conrad Korzeniowski”, na świadectwie służby nazwisko „K. Koreinowski” i wiek 21 lat (Yale).
225 List z 12 II 1880, odpowiedź na list z 2 II.
226 Wspomnienie G. F. W. Hope’a; nazwisko Warda pojawia się w listach Bobrowskiego od 22 VIII 1881 do 11
VIII 1882 – przesyłał na jego adres pieniądze dla Korzeniowskiego.
227 H. van Marle, Conrad’s English Lodgings, 1880 – 1896, „Conradiana” 1976, vol. VIII, nr 30, s. 257 – 258.
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od kilkudziesięciu tysięcy takich samych domków, ciągnących się milowymi szeregami
wzdłuż ulic większości dzielnic Londynu.

Wkrótce po zejściu z pokładu „Europy” Conrad nawiązał pierwszą bodaj w Anglii bliższą
znajomość, która przerodziła się w wieloletnią przyjaźń: z George Fountaine Weare Hope’em,
byłym oficerem marynarki handlowej, a wówczas dyrektorem przedsiębiorstwa handlowego
w Londynie. Zetknęli się w biurze Jamesa Sutherlanda, gdzie spotykało się wielu czynnych i
byłych oficerów marynarki handlowej. „Widziałem go kilka razy, zanim znalazł statek, i im
częściej go widywałem, tym bardziej lubiłem” – wspominał Hope po latach228. O Hope’ie
wiemy niewiele. Był to, jak się zdaje, człowiek prosty, bez intelektualno-artystycznych zain-
teresowań229, miłośnik żeglarstwa; do Conrada żywił szczerą, spontaniczną sympatię.

Korespondencja z Kazimierówką napotykała na niezrozumiałe przeszkody: kilka listów
Bobrowskiego, wysłanych wiosną, nie dotarło do Londynu. Tymczasem Konrad zasypywał
wuja listami; w pierwszej połowie maja napisał ich aż cztery. Bobrowski tak komentował
nowe plany wędrowca: „Nie byłbyś Nałęczem, Kochany Chłopcze, gdybyś był stały w przed-
sięwzięciach i gdyby Ci się głowa do coraz nowych projektów nie paliła. To mówię ex re te-
go, coś mi napisał o propozycji p. Lascalle zostania jego sekretarzem i robienia później afer w
Dr[ogach] Żelaznych. Ale ja nie byłbym samym sobą i Wujem Twoim, gdybym Cię od prze-
rzucania się z zawodu w zawód nie odciągał i nie ostrzegał, że takie przerzucanie się wytwa-
rza tylko ludzi «déclassé», którzy nigdzie nie zagrzawszy miejsca, nic stałego nie wybudo-
wawszy dla siebie (o społeczności nie mówię już nawet, chociaż i o niej godzi się każdemu
pomyśleć), mają pretensję do całego świata, że im się nie udało! W dobrą lub złą szansę, Pa-
nie Bracie, nie wierz. Praca i wytrwałość są to jedyne podstawy, które nie zawodzą. W życiu
każdego człowieka wydarzają się chwile pomyślności, których człowiek rozważny i umiar-
kowany nie nadużyje i zużytkuje, lekkomyślny lub głupi opuści lub nadużyje. Ale mieć pre-
tensję, aby owe chwile zaraz u wstępu życia i na zawołanie, bez żadnej pracy i zasługi poja-
wiły się, jest dzieciństwem – mrzonką i wynalazkiem epoki, której tylko „używanie” jest ha-
słem. Sam zresztą powiedz: czy przywiązywać całą swoją przyszłość do losu jednego czło-
wieka, jakkolwiek by się nawet wielkim wydawał – a cóż dopiero do jakiegoś amerykańskie-
go businesarza lub politicjana – czy zgadza się z godnością osobistą i rozsądkiem? Daleko
godniej i rozważniej poświęcić się i związać swą przyszłość z pewnym zawodem, przecho-
dząc takowy z pracą i wytrwałością. Wybrałeś sobie zawód Marynarza, możesz go rozszerzyć
jeszcze zajęciami handlowymi – bardzo dobrze – idź w nim, jak możesz najdalej, a dojdziesz;
z przerzucania się w inne kariery przypadkowe możesz tylko zawody i guzy na drodze swej
napotkać!”230

Czy piszący zdawał sobie sprawę, jak ciężki zawód wybrał sobie jego oryginalny siostrze-
niec? Nie wiemy. To jednak pewne, że jego rady i zalecenia trafiały w sedno i brzmią jak mo-
ralny plan perspektywiczny, który Korzeniowski miał z wolna realizować, a wreszcie – uznać
za własny program etyczny.

Bobrowski przypominał też o sprawie naturalizacji, przyjęcia jakiegoś nierosyjskiego
obywatelstwa, do czego się młody człowiek chyba nie kwapił, bo mu wuj musiał perswado-
wać: „wcześniej czy później będziesz zmuszony o tym pomyśleć – ale zawsze jest pożytecz-
niej takie sprawy obrabiać z wolną myślą i ruchami niż pod naciskiem okoliczności i ko-
nieczności”.

                                                          
228 Wspomnienie G. F. W. Hope’a, które N. Sherry traktuje jako dowód, że Conrad wiernie odtworzył w Jądrze
ciemności własne przeżycia (Sherry, CWW, s. 132), ma we wszystkim, co nie mówi o faktach bezpośrednio
dostępnych autorowi, znikomą wartość dokumentalną, ponieważ Hope zupełnie wyraźnie opierał relację o mor-
skich przeżyciach Conrada na tym, co wyczytał w jego utworach.
229 R. Curle, Caravansary and Conversation. Memories of Places and Persons, Londyn 1937, s. 153.
230 List z 30 V 1880, odpowiedź na otrzymane jednocześnie listyz z l, 6, 11 i 16 V.
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Tymczasem nadeszło oczekiwane zaświadczenie od Delestanga, sformułowane niezbyt
precyzyjnie, ale stwierdzające wyraźnie, że „Conrad de Korzeniowski, urodzony w Polsce,
rozpoczął u nas służbę w lutym 1874 jako asystent pokładowy na pokładzie naszego statku
«Mont-Blanc», potem służył w randze porucznika na pokładzie statku «Saint-Antoine», który
opuścił po trzech latach nieprzerwanej służby w Indiach Zachodnich dnia 14 lutego 1877 i że
przez cały ten czas w pełni zadowalał swoich zwierzchników dzięki trzeźwości, nienaganne-
mu zachowaniu się i sumiennemu spełnianiu obowiązków”. Było to dość odległe od prawdy.
Korzeniowski zjawił się w Marsylii dopiero w drugiej połowie października 1874 roku;
pierwszą, półroczną, podróż odbył jako pasażer; później pływał jako praktykant i steward, nie
„porucznik”, służąc łącznie 13 miesięcy i 5 dni, nie zaś trzy lata. Przedłożył jednakże ten do-
kument, przetłumaczony i poświadczony przez konsulat francuski w Londynie, razem z poda-
niem o egzamin na drugiego oficera brytyjskiej marynarki handlowej.

Na odpowiednim formularzu wpisał, że służba na „Mont-Blanc” trwała od l II 1874 do l II
1875, na „Saint-Antoine” zaś od l II 1875 do 14 II 1877. Po doliczeniu do tego roku, dwu
miesięcy i 22 dni, które przesłużył na „Duke of Sutherland” i „Europe”, co potwierdzały
świadectwa z tych statków, dawało to więcej niż wymagane cztery lata. Naprawdę wszakże
Korzeniowski służył tylko (nawet uwzględniając służbę na pominiętym w zeznaniach
„Skimmerze") 2 lata, 5 miesięcy i 14 dni, z czego ponad dziewięć miesięcy przebywał na lą-
dzie. Ponieważ zaś praca na „Saint-Antoine” w charakterze stewarda nie spełniała w gruncie
rzeczy warunków stawianych przez brytyjskie przepisy – i nie powinien się liczyć postój w
Sydney231 – miał za sobą zaledwie 17 miesięcy, czyli nieco więcej niż jedną trzecią wymaga-
nego okresu służby morskiej. Podpisał jednak deklarację stwierdzającą, że złożone zeznania i
dokumenty są całkowicie zgodne z prawdą – narażając się tym samym na konsekwencje kar-
ne w wypadku odkrycia oszustwa232.

Z podobnym postępowaniem spotykano się widać nierzadko, skoro przepisy Board of Tra-
de (odpowiednik ministerstwa handlu zagranicznego) ostrzegają przed „poprawionymi” za-
świadczeniami. Ogólnie niski poziom zarówno kandydatów, jak i wymagań – egzamin na
drugiego oficera można było składać już w wieku lat siedemnastu – mógł stanowić dla Ko-
rzeniowskiego wewnętrzne usprawiedliwienie. Ale na pierwszy szczebel oficerskiej hierarchii
wspiął się niezbyt uczciwie – i pamięć o tym, jakkolwiek tłumiona, musiała go drażnić.

 Odpowiedni kurs przygotowawczy przeszedł u głównego w tej materii specjalisty, Johna
Newtona, kierownika Navigation School na Dock Street we wschodnim Londynie, autora
niezmiernie popularnych podręczników, przede wszystkim Newton’s Seamanship Examiner
(szesnaste wydanie w roku 1882). Kurs polegał głównie na przerabianiu ustalonego z góry
zestawu pytań i odpowiedzi – tych samych, spośród których wybierał później pytani
egzaminator. Pytania miały przeważnie charakter praktyczny; wiadomości teoretyczne, z ma-
tematyki i astronomii, nie wykraczały poza poziom niższych klas szkoły średniej; trzeba też
było pamiętać pewną liczbę prostych wzorów matematycznych233. Dla Korzeniowskiego naj-
trudniejszy do spełnienia był zapewne warunek, że „Cudzoziemcy muszą dowieść, ku zado-

                                                          
231 Por. np. Blackmore, s. 148, 194. Wymagana była służba „before the mast”, czyli zwykłego marynarza, i na
morzu.
232 Por. Regulations Relating to the Examinations of Masters and Mates in the Mercantile Marine, London 1881,
s. 6 – 8.
233 Drugim podręcznikiem Newtona był Newton’s Guide to the Board of Trade Examinations of Masters and
Mates of Sailing Ships and Steamships in Navigation and Nautical Astronomy, wyd. 6, London 1881. Na 136
stronach zawiera 12 możliwych zestawów pytań egzaminacyjnych z nawigacji i astronomii żeglarskiej oraz
odpowiedzi na nie. Blackmore pisał w r. 1897 (s. 184): „Młody kandydat na drugiego oficera odkrywszy, że
poza prostą znajomością cyfr nie wymaga się od niego żadnego wykształcenia, nie troszczył się już o tę sprawę
i, po przesłużeniu swoich czterech lat, udawał się do najbliższego «crammera», aby ten przygotował go do eg-
zaminu, którego wszystkie tajniki korepetytor znał z góry; ta reguła jest aktualna do dziś”.
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woleniu Egzaminatorów, że potrafią mówić i pisać po angielsku dostatecznie dobrze, aby
spełniać obowiązki wymagane od nich na pokładach Statków Brytyjskich”234.

Zdał egzamin 28 maja 1880 roku i trzy dni później otrzymał upragnione świadectwo235.
Wuj ucieszył się ogromnie: „Kochany Chłopcze i Oficerze! Dwa dni temu otrzymałem wia-
domość (oba listy razem) o szczęśliwym skutku złożonego Examenu. Serdeczną sprawiasz mi
przyjemność i pierwszą mi dajesz nagrodę otrzymaniem owego kawałka Oślej Skóry, na któ-
rym tyle strasznych gróźb wypisali pp. Board-Office na wypadek sprzeniewierzenia się obo-
wiązkom wybranego zawodu, w którym na pierwszy szczebel hierarchiczny się dostałeś! Po-
dzielam zupełnie zadowolenie Twoje, którego możesz zażywać z podwójnego źródła. Naj-
pierw, Mosanie, dowiodłeś Krajowi i ludziom, żeś darmo chleba przez lat cztery nie jadł na
świecie, następnie, żeś potrafił przełamać trudności, jakie z samego języka obcego a trudnego
z pozycji cudzoziemca pozbawionego protekcji płynęły – a to wszystko w postaci Kap.
Wyndham, któremu niech Bóg daje długie lata za to, że Cię zbawiennym strachem napełnił,
uosobistnione było. A jednak poczciwe Kapitanisko rozbroić się dało, a i zacny ten Profesor
Newton, który Ci otuchy dodawał, a o uprzedzeniach Wyndham milczał, i owi Marynarze,
którzy się sukcesem Twoim cieszyli, sympatycznymi mi się wielce w tej chwili wydają – że
Cię, obcego, przygarnęli. Wszędzie są dobrzy ludzie, trzeba ich tylko umieć znaleźć i do sie-
bie pociągnąć! Nie możesz się uskarżać na brak ich na Swej drodze od pierwszej chwili życia
wśród obcych”236.

Korzeniowski rozmyślał jeszcze wówczas o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, czemu
się wuj w zasadzie nie sprzeciwiał („Wszelkim projektom, nawet zostania Yankee, nie prze-
czę”), ale znowu napominał, aby Konrad pamiętał o tym, co „winien godności narodu i rodu,
do których należy”. Wkrótce owe amerykańskie plany rozwiały się – ku wyraźnej radości
Bobrowskiego. Zachęcał zawsze siostrzeńca do trzymania się jednej linii zawodowej i teraz
wystosował genealogiczną pochwałę: „Z przyjemnością zaznaczam, że «Nałęczostwo» Twoje
zostało zmodyfikowane wpływem «Bobroszczuków», jak Twoja nieoceniona Matka Swój
własny ród nazywała, przeniósłszy się w gniazdo Nałęczów. Tą rażą cieszę się z tego wpływu
mego rodu – chociaż nie odmawiam wcale Nałęczom ducha inicjatywy i większej przedsię-
biorczości niżeli to jest mojej krwi właściwe. Ze skrzyżowania tych dwóch znakomitych ras
w Twojej zacnej osobie wytrysnąć musi potok krwi, której doskonała wytrwałość i rozumna
przedsiębiorczość Świat w zdumienie wprowadzać będą! Co daj Boże, amen!” Okazało się
natomiast, że znalezienie odpowiedniej posady morskiej nie jest wcale łatwe. Korzeniowski
znalazł się znowu w opałach finansowych, a dobroczyńca w Kazimierówce nie był go w sta-
nie od razu poratować237.

Dopiero 21 sierpnia zaciągnął się, jako trzeci oficer, na 1287-tonowy żelazny kliper „Loch
Etive”, używany głównie do przewozu wełny. Pierwsza oficerska pensja wynosiła trzy i pół
funta szt. miesięcznie238.

Status trzeciego oficera przedstawiał się niejasno. Nie tylko dlatego, że w brytyjskiej ma-
rynarce handlowej przedział między oficerami a starszymi marynarzami był dość płynny i
nierzadko przyciśnięty potrzebą oficer chował dyplom do kieszeni i służył jako prosty czło-
nek załogi – ale przede wszystkim dlatego, że trzeci oficer nie miał wyraźnego zakresu obo-
wiązków i odpowiedzialności. Przydzielony na stałe do wachty pierwszego, w charakterze
pomocnika i zastępcy, traktowany był jako coś pośredniego między marynarzem a oficerem.

                                                          
234 Regulations..., s. 5.
235 Conrad opowiada o tym egzaminie w tomie Ze wspomnień (Dzieła, t. XIII, s. 135 – 137), a także w Grze losu
(Dzieła, t. XV, s. 15 – 16); w obu wypadkach podkreśla, że trwał on bardzo długo.
236 List z 17 VI 1880.
237 List z 28 VI st. stylu = 10 VII 1880 r. nowego stylu, w odpowiedzi na list z 13 VI.
238 AAC „Loch Etive”, BT 100/42. Pierwszym oficerem, który w Zwierciadle morza występuje jako P. (Dzieła, t.
IX, s. 51 – 57), był William Purdu z Glasgow.
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Załoga pokpiwała z niego zazwyczaj, trochę z lekceważenia, trochę z zazdrości239. „Loch
Etive” miał, oprócz czterech oficerów, dwudziestu czterech członków załogi, wśród których
było ośmiu cudzoziemców (w rejsie powrotnym liczba ich wzrosła do dziewięciu, w tym je-
den Rosjanin). Dowodził nim znakomity żeglarz, czterdziestośmioletni William Stuart, w
latach 1863 – 1874 kapitan słynnego z błyskawicznych rejsów klipra „The Tweed”. Bezsku-
tecznie usiłował teraz na cięższym „Loch Etive” dorównać swoim wyczynom na drewnianym
„Tweedzie”. Epoka szybkich żaglowców już mijała; nie wytrzymywały one konkurencji z
parowcami, więc budowano je coraz większe, aby taniością transportu nadrobić straty czaso-
we. Conrad opisał później – bodaj wyjątkowo wiernie – w szkicu Pajęczyny i babie lato
(Zwierciadło morza) swoje przeżycia na pokładzie „Loch Etive”, pod komendą budzącego
podziw, ale gniewliwego kapitana i pierwszego, który z racji słabego słuchu „sadził żagle jak
szalony”, bo nie dochodziły do niego przerażające gwizdy i skrzypienia wysilonych płócien,
lin i drzewc.

Z Londynu wyszli 21 sierpnia. Rejs do Sydney był dosyć szybki, 94 dni; „Loch Etive” za-
winął do portu 24 listopada. Następnego dnia tamtejszy „Morning Herald” donosił: „Piękny
żelazny kliper «Loch Etive» zawinął wczoraj [...] Jest to statek wysokiej klasy [...] Robi wra-
żenie całkowicie szczelnego, a do portu wszedł w doskonałym stanie. W czasie rejsu wiatry
nie sprzyjały rozwinięciu znaczniejszej szybkości, jednakże najwyższa prędkość dzienna wy-
niosła 293 mile. Statek opuścił Londyn 22 sierpnia, Lizards minął 24 sierpnia z lekkimi wia-
trami z E i NE, które trwały do Madery, zaoczonej 31 sierpnia, stamtąd miał zmienne wiatry
do szerokości 7°N, a potem wiatry z SW do równika, który przecięto 28 września. Pasaty z
SE zaczęły się na równiku, okazały się umiarkowane i statek rozstał się z nimi koło Trynida-
du 4 października. 7-go napotkał bardzo gwałtowny wiatr z WSW, który zerwał grotbramsz-
taksel, grot, fok i sterstensztaksel. [...] «Loch Etive» szybko wyładuje i załaduje na powrót do
Londynu”240.

Żaglowiec pozostał jednak w porcie przez siedem tygodni. Tym razem nie wiemy nic o au-
stralijskich zajęciach Korzeniowskiego. Opuścił Sydney 11 stycznia 1881 r. Rejs powrotny
był dłuższy, trwał 103 dni. „Loch Etive” wrócił do Europy, opływając Horn, nie wstępując
nigdzie po drodze241.

Relacje o codziennym życiu na wielkich statkach żaglowych różnią się skrajnie. Jedni au-
torzy przedstawiają je jako twardą, ale wspaniałą szkołę życia, przyciągającą silne i żądne
przygód osobowości, wychowującą ludzi odpornych, dzielnych i zaradnych; inni zaś piszą o
monotonnej harówce zmieniającej ludzi w bezmyślne półzwierzęta, o zupełnej jałowości
umysłowej i ogólnym prymitywizmie242. Ciągłe wystawienie na niebezpieczeństwo kalectwa
podczas codziennej służby, śmierci podczas byle sztormu wyrabiać mogło zarówno odwagę,
jak głuchą obojętność na ludzkie życie. W dziełach Conrada znajdziemy elementy obu tych
sprzecznych obrazów; znamienne, że w prozie wspomnieniowej przeważają pozytywy, do-
prawione zwykle nostalgią – w powieściowej więcej widać stron ujemnych. Przyjdzie pora na
szersze omówienie tej sprawy.

Dowodzony przez Stuarta „Loch Etive” był statkiem, na którego pokładzie dominowało to,
co w życiu morskim najbardziej pociągające. Doprowadzona do finezji dobra robota żeglar-
ska daje w wyniku nie tylko wzruszenia zawodowe, ale i zadowolenie estetyczne. Znakomity
historyk kliprów, Basil Lubbock, pisze, że służba na tych statkach wymagała „ludzi odważ-
nych i twardych, ludzi przedsiębiorczych i z autorytetem, ludzi o silnych nerwach i spraw-

                                                          
239 Bullen, s. 144 – 145; Cornewall-Jones, s. 261, 287.
240  „Sydney Morning Herald”, 25 XI 1880.
241 AAC „Loch Etive”; list T. Bobrowskiego z 13 V 1881.
242 R. D. Foulke, s. 108 – 110.
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nych mięśniach”243. Wszystkie te cechy mogą łatwo przybierać formy zbrutalizowane; żeglu-
ga na „Loch Etive” ukazywała Korzeniowskiemu ich stronę romantyczną.

We wspomnianym szkicu Pajęczyny i babie lato Conrad opowiada, że podczas rejsu po-
wrotnego kapitan Stuart powierzył mu na czas choroby drugiego oficera, Jamesa Allestana,
komendę nad wachtą. Nie jest to wiadomość pewna, bo faktu nie odnotowano – choć wyma-
gają tego przepisy – w dokumentach Korzeniowskiego. Przeszło czterdzieści lat potem Con-
rad wspominał, że podczas rejsu napotkali, na 51 stopniu szerokości geograficznej, dryfujący
amerykański statek wielorybniczy „Alaska”, któremu rzucili na wodę spóźnione prezenty
bożonarodzeniowe244. Nie udało się natomiast ustalić, czy druga obszerna opowieść, nawią-
zująca do tejże podróży: o uratowaniu w ostatniej chwili załogi duńskiego żaglowca, ledwie
unoszącego się na wodzie jako pozbawiony masztów wrak, oparta jest na autentycznych wy-
darzeniach245.

„Loch Etive” zawinął do Londynu 24 kwietnia 1881 roku i następnego dnia Korzeniowski
opuścił statek246. Z wiadomości, jakie zastał na brzegu, najbardziej sensacyjna mówiła o zabi-
ciu 13 marca cara Aleksandra II przez Polaka, Ignacego Hryniewieckiego. Oczekiwała go też
wujowa „pensja”, nadal wypłacana w pełnej wysokości, a więc około 46 funtów szt. na pół
roku247 – ponad dwa razy więcej, niż zarabiał na „Loch Etive”.

Bobrowski bardzo się ucieszył z powrotu siostrzeńca „na mgliste brzegi gościnnego Al-
bionu, dla którego, mówiąc nawiasem, niewiele sympatii żywię w głębi duszy”, i takie ryso-
wał przed nim perspektywy: „spodziewam się, iż w ciągu tych lat 3-ech jeżeli nie oba następ-
ne examena, to przynajmniej jeden zdasz – a w owej pensji znajdziesz środki na kilkomie-
sięczny pobyt w Londynie w tym celu [...] Jak do tego przyjdzie, to może Wujaszek i na jakie
extraordynaria zdobędzie się”. Wyrażał też nadzieję na spotkanie „Kochanego Chłopca”
wczesną jesienią, kiedy to wybierał się na kurację winogronową do Wiesbadenu, „i jedynie
dlatego tam być projektuję, by Ci bliżej było przyskoczyć, jeżeli się sposobność nadarzy”.
Uzależniał jednak wszystko od uzyskania przez Konrada nowej posady, „bo wiem, że pobyt
na lądzie Panu Dóbr. w zasadzie nie służy, a nadto i groszy szkoda na nieprodukcyjny 3-
miesięczny pobyt na lądzie, w oczekiwaniu kilkunastodniowego widzenia się, które aczkol-
wiek nam obu pożądane, wszakże musi być na rozsądku i możności oparte, a w niczym na-
szego wzajemnego przywiązania zmniejszyć lub osłabić nie może”248.

„Bardzo mnie cieszy «ferwor zawodowy», jakiego dajesz dowody szukając wnet umiesz-
czenia” – pisze w tym samym liście. Rzeczywiście: po raz pierwszy od trzech lat po powrocie
z rejsu Korzeniowski nie wystąpił z żadnymi ubocznymi planami. Żegluga na „Loch Etive”
najwidoczniej roznieciła w nim zapał do morskiego zawodu. Nie umożliwiła jednak przystą-
pienia do następnego egzaminu; aby się doń zakwalifikować, niezbędne było przesłużenie
roku w charakterze dowódcy wachty, a więc na stanowisku drugiego oficera. Okazało się to

                                                          
243 B. Lubbock, The Last of the Windjammers, Glasgow 1929, t. I, s.1.
244 Boże Narodzenie na morzu. Ostatnie szkice. Dzieła, t. XXV, s. 199 – 204. Wspomnienie wymaga paru spro-
stowań. Nie może się odnosić, jak twierdzi tekst, do r. 1879, bo wówczas Korzeniowski spędził zimę na Morzu
Śródziemnym; jeżeli dotyczy r. 1881 (na co wskazuje m. in. obecność w tym czasie wielorybnika „Alaska” na
Oceanie Południowym, na zachód od Nowej Zelandii, ustalona przez H. van Marle) – to trzeba je przenieść na
koniec stycznia. Przypuszczenie Curle’a (we wstępie do Last Essays Conrada), że wspomnienie należy odnieść
do rejsu na „Duke of Sutherland” do Australii (a nie z Australii, jak pisze Conrad), jest sprzeczne z podanym
przez Conrada namiarem, bo szlak dokoła Przylądka Dobrej Nadziei nie prowadził tak daleko na południe.
245 Szkic Wtajemniczenie, Zwierciadło morza. Dzieła, t. IX, s. 149 – 170. Nie udało się odszukać nazwy rozbite-
go żaglowca duńskiego.
246 Zaciągając się na „Loch Etive”, złożył podpis „Konrad Korzeniowski”, schodząc ze statku – „Conrad Korze-
niowski”. Na świadectwie służby (Yale) wpisano: „Konrad Corzen”, urodzony 1858.
247 Dla wiadomości...
248 List z 13 V 1881.
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niełatwe249. Co prawda rok 1881 przyniósł ogromne, pokryzysowe, ożywienie w handlu mor-
skim,250 ale chętnych do pracy było zbyt wielu.

Sutherland przyobiecał może młodemu Polakowi znalezienie posady, bo już 20 maja Kon-
rad pisał do wuja o niemożności spotkania się z nim w lecie. „Serdecznie mnie też ucieszyło –
odpowiadał Bobrowski – iż nie oddając się próżnym żalom i narzekaniom, które do niczego,
oprócz osłabienia energii, nie prowadzą, z męskim hartem i trzeźwością spoglądasz na stan
rzeczy, który widzeniu się naszemu stawi przeszkody”. Skarżył się na własne podupadające
zdrowie i donosił o echach pogromów Żydów „po linii kolei z Kijowa do Odessy”, „które z
niemieckiej teoretycznej «Judenhetze» na grunt praktyczny «grabieży» u nas zeszły”251.

Chociaż wolałby popłynąć w nowe, nieznane strony – Korzeniowski przewidywał wyru-
szenie u schyłku lata w podróż znowu do Australii; na tej najdłuższej trasie stosunkowo ła-
twiej zdobyć było pracę. Tymczasem wdał się w jakieś machinacje finansowe z Sutherlan-
dem, co miało go niebawem wpędzić w kłopoty. Był pełen animuszu; z jego listu do wuja,
pisanego 10 czerwca, „wiał duch energii i przedsiębiorczości”252. Odłożenie spotkania z sio-
strzeńcem do którego starzejący się samotnik żywił coraz żywsze uczucia, zmartwiło wyraź-
nie Bobrowskiego – ale nie oponował, swoim zwyczajem myśl o przyszłości i karierze wy-
chowanka stawiając na pierwszym miejscu. Przedstawił natomiast inną propozycję:

„Ponieważ dzięki Bogu po polsku nie zapominasz (za co niech Cię Bóg błogosławi i ja
błogosławię), a piszesz niezgorzej, ja znowu wracam do tego, com Ci kiedyś pisał i mówił: że
dobrze byś zrobił, pisując korespondencje do «Wędrowca» w Warszawie. U nas podróżników
mało, oryginalnych korespondencji jeszcze mniej, żywe słowo naocznego widza zajęłoby z
pewnością, a z czasem i płacono by za nie. Byłoby to i ćwiczenie w ojczystym języku, i owa
nić łącząca Cię z krajem, z ziomkami, i na koniec hołd pamięci Ojca, który piórem służyć
chciał i służył Krajowi. Pomyśl o tym, Panie Bracie, ułóż jakie wspomnienia z podróży Au-
stralskiej, i poślij na próbę, adres «Wędrowca» znany w Warszawie. Sześć korespondencji z
różnych punktów świata w ciągu roku czasu niewiele Ci zabierze, a zarówno zasługą pewną,
jak i rozrywką dla Ciebie, a przyjemnością dla innych będą”. Dlaczego wezwanie to pozostało
bez echa – nie wiemy, ale powodem nie była raczej obojętność na sprawy krajowe, skoro w
późniejszym o trzy miesiące liście Bobrowskiego czytamy: „To, co mi piszesz o naszych na-
dziejach na przyszłość, cieszy mnie mocno, bo widzę w tym dowód, że Cię Sprawy Narodo-
we zajmują i że o Nich myślisz pomimo oddalenia”253.

Na jakie to „spekulacje na kredyt” zaciągnięty u Sutherlanda puścił się tego lata młody
obieżyświat – niepodobna się domyślić, ale kosztowały go one całą półroczną pensję, albo i
więcej. Takie zapewne było podłoże fantastycznej opowieści o nieszczęśliwym wypadku,
stracie rzeczy i kilkudniowym pobycie w szpitalu, którą uraczył wuja w liście z 10 sierpnia254.
Wypadek miał go rzekomo spotkać na pokładzie statku „Annie Frost”255, a historia Korze-
niowskiego, na którą Bobrowski dał się nabrać (choć nie bez późniejszych wątpliwości256),
stała się przedmiotem kontrowersji między biografami.

                                                          
249 E. Blackmore, s. 194.
250 G. Fitzgerald, A Hundred Years of Rates, „The Nautical Magazine”, t. 127, January 1932, s. 73 – 79.
251 List z 30 V 1881, odpowiedź na list z 20 V.
252 Listy Bobrowskiego z 28 VI 1881 (odpowiedź na list z 10 VI), 15 VIII 1881 i 26 V 1882.
253 Listy z 28 VI i 23 IX 1881.
254 List Bobrowskiego z Marienbadu, 15 VIII 1881, odpowiedź na otrzymany poprzedniego dnia list z 10 VIII.
255 Bobrowski używa nazwy „Anna Frost”, najwidoczniej dlatego, że sądził, iż „Annie Frost” jest formą miej-
scownikową.
256 Już 15 VIII 1881 Bobrowski stwierdzał: „mnie się widzi, że Armator Wasz od «Anny Frost», traktując o
indemnizację za statek, powinien był się upomnieć o wynagrodzenie dla swoich oficerów za stracone rzeczy”. A
26 V 1882 przypomina: „Nie odpowiedziałeś mi nigdy na stawione ci kilkakrotnie pytanie: czy otrzymałeś jakie
wynagrodzenie od Armatora za stracone na «Annie Frost» manatki? Odpowiedz, proszę, i dlaczego, jeżeli nie
otrzymałeś”.
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Jakiekolwiek były plany i losy Korzeniowskiego w tym okresie – nie obejmowały na pew-
no służby na kliprze „Annie Frost”. Nie ma go na liście załogi i w jego własnych papierach
nie zachował się nawet ślad związku z tym statkiem. „Annie Frost” opuściła Londyn 31 lipca
udając się w rejs do Indochin; żadnego wypadku nie odnotowano (okręt zatonął na Atlantyku,
ale w podróży powrotnej, przeszło rok później). Jerry Allen, chcąc za wszelką cenę chronić
dobrą opinię Korzeniowskiego, wysunęła hipotezę,. że wypadek zdarzył się 11 czerwca, kiedy
to „Annie Frost”' uszkodziła burtę, zderzając się z obudową śluzy w Le Havre. Jednakże w
sprawozdaniach z incydentu, bezpośrednio po którym statek popłynął do Londynu, nie ma
wzmianki o obrażeniach cielesnych któregoś z członków załogi; absurdalne byłoby też przy-
puszczenie, że Korzeniowski trzymał swój dobytek na pokładzie koło burty. Zresztą spojrze-
nie na daty zmusza do ostatecznego odrzucenia tej wymyślnej i dobrotliwej koncepcji: 10
czerwca Konrad pisał do wuja z Londynu, najwidoczniej nie mając jeszcze załatwionego
kontraktu, ale przewidując rejs do Australii257.

Zapewne stracił w spekulacjach (a może po prostu wydał?) posiadaną gotówkę, a nie chcąc
psuć sobie z trudem. naprawionej reputacji i zarazem pragnąc zatuszować przydługi okres
londyńskiej bezczynności – podczas którego nie mógł się jakoś wybrać do wuja – wymyślił
naprędce całą historyjkę łącznie z wątpliwym dodatkiem, że armator nie postarał się o od-
szkodowanie za straty w mieniu i że Sutherland przyszedł mu w nagłej potrzebie z pomocą
finansową. Wuj nie zawiódł, ale uraczył go jeszcze jednym kazaniem: „nie jestem wcale
przeciwny spekulacji, ale za własne zarobione i oszczędzone pieniądze, a nie za pożyczone.
«Nadzieja Matka głupich, a rachunek Ojciec rozumnych» mówi przysłowie. Jako Nałęcz
strzeż się nierozważnych, opartych li na nadziei, spekulacji – bo Dziad Twój wszystko, co
miał, przespekulował, a Stryj zawsze spekulując za cudze pieniądze i na kredyt – zadłużył się,
dużo ludziom zawód sprawił i umarł obdłużony”. Przynajmniej w odniesieniu do dziadka
Teodora zarzut przesadny, bo ów nie w spekulacjach, ale w powstaniach dobytek stracił.

Podczas pobytu Bobrowskiego na kuracjach w Marienbadzie (dziś Mariánské Láznĕ), a
potem w Montreux w Szwajcarii korespondencja jego z siostrzeńcem bardzo się ożywiła. Wuj
przekazał Konradowi prośbę starego znajomego, Izydora Kopernickiego: „bardzo troskliwie o
Ciebie wypytywał, czytałem mu nawet listy Twoje, bo jeden zastałem przyjechawszy. Otóż
pisze on wielkie dzieło, które mu sławę europejską już zjednało. Studia porównawcze o ra-
sach ludzkich, oparte na porównaniu czaszek. Nauka ta nosi miano «craniologii». Prosi on
Cię bardzo, byś w podróżach swoich starał się dostawać c z a s z k i  t u z i e m c ó w , a na każ-
dej czaszce byś podpisywał, czyja, skąd pochodzi, a jak uzbierasz kilkanaście takich czaszek,
to mi napiszesz, a On wskaże sposób przesłania ich do Krakowa, gdzie jest osobne Muzeum
Craniologiczne”258.

Zaapelował też o napisanie do Adama Pulmana, mieszkającego wówczas w Samborze,
który napożyczał był od różnych znajomych w Krakowie pieniędzy – a potem „na wszystkie
wezwania o zwrot został głuchym i nie odpowiadał”. „Zarwał” też wuja Kazimierza. „Napisz
do niego do Sambora, może go to poruszy, a dla Wuja 600 rb. to niemała rzecz. Nie upomi-
nając się wcale, ale tak napisz, żeś się ode mnie dowiedział o adresie jego i odzywasz się”259.

Obaj korespondenci skorzystali ze swobody, jaką dawał pobyt Bobrowskiego za granicą, i
otwarcie podjęli temat polityczny. „To, co mówisz o nadziejach naszych, opierając je na Pan-
slawizmie, w teorii piękne i możebne, w praktyce rozbija się o wielkie trudności. Nie bierzesz
pod uwagę znaczenia, jakie w sprawach tego świata ma prosta siła fizyczna liczby. Każda z
ważniejszych narodowości, opierając się pozornie o Panslawizm i zapominając o swej bezin-

                                                          
257 Baines, s. 69; Allen, s. 226 – 228.
258 List z 15 VIII 1881; Korzeniowski odpisał natychmiast, podając sugestie co do sposobów zdobycia czaszek
(list Bobrowskiego z 22 VIII).
259 List datowany 30 VIII/10 IX 1881, a więc z błędem w jednej z dat. Ponieważ w Montreux, skąd Bobrowski
pisał, obowiązywał oczywiście kalendarz gregoriański, data 10 IX jest zapewne prawidłowa.
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teresowności, skrycie, prawie bezwiednie liczy na jakąś stronę swego bytu, która ma jej he-
gemonię zapewnić. Ty Sam w ten błąd wpadłeś mówiąc o nas, przypisując nam strony dodat-
nie – w części, ale niezupełnie prawdziwe. I tak Rosja nie pojmuje inaczej Panslawizmu, jak
przez zmoskwiczenie wszystkich innych narodowości, ba, nawet sprawosławienie, opierając
się, że jest 80 mil. (fałszywie) ludem, a na nasze roszczenia z powodu wyższej kultury i star-
szego życia historycznego odpowiada: że to było życie i kultura tylko jednej klasy, która się
za naród wydawała, w czym tkwi część prawdy, a że ona, Moskwa, rozwinie dopiero ludowe
pierwiastki. Czechom odpowiada: że jest [sic] zbyt drobną narodowością, że my i oni repre-
zentują kulturę zbękarcianą, bo słowiańsko-zachodnią, gdy oni prawdziwą, bo wschodnią –
która nie egzystuje. Innym narodowościom, że drobne, że również są posiewu wschodniego, a
więc im jako liczniejszym (zawsze Moskalom) ustąpić winni, bo zginą. Tamci znowu twier-
dzą, że oni. jako jeszcze w kolebce, są iście słowiańskiej idei reprezentacją – i tak bez końca
każdemu zdaje się, że ma rację. Że z tego chaosu jakaś prawda w formie federacyjnej wywi-
nąć i ukształtować się musi, wierzę, ale kiedy to nastąpi, ja dawno będę w grobie, a może i
Ty. Tymczasem więcej niż inni, jako «pariasy» pozbawieni życia politycznego i prawa roz-
woju narodowego, musimy swej odrębności przestrzegać i stać na stanowisku własnym, póki
Nemezis dziejowa, z pracy wewnętrznej nad sobą samymi, nie wysnuje faktu dającego nam
prawo bytu realnego narodowego lub nawet i szerszego”260.

Z rozważań Bobrowskiego można wysnuć wnioski co do zasadniczych rysów koncepcji
politycznych jego dwudziestoczteroletniego korespondenta. Są nimi: upatrywanie szans po-
lepszenia sytuacji Polaków nie w dążeniach wyzwoleńczych, ale w zawarciu sojuszu ze sło-
wiańskimi sąsiadami; zaufanie do ideologii panslawizmu – zaskakujące u człowieka, który
później tak silnie zaznaczał swoją wrogość wobec Rosji; przekonanie, że wyższość cywiliza-
cyjna i tradycje historyczne Polaków pozwolą im na odgrywanie wśród innych Słowian roli
przywódczej: sceptycyzm co do możliwości odzyskania przez Polskę samoistnego bytu pań-
stwowego.

Poglądy te niezbyt były odległe od wyznawanych przez Bobrowskiego – chociaż, jak zwy-
kle bardziej przenikliwy i konsekwentny w krytyce niż w myśleniu pozytywnym, trafnie do-
strzegał w panslawizmie narzędzie carskiej polityki dominacji. Jego program streszczał się do
biernego przechowywania odrębności narodowej i do niejasno określonej „pracy wewnętrz-
nej” – zapewne w dziedzinie gospodarczej. Wiara w przyszłą federację Słowian, raczej
sprzeczna z deklarowanym sceptycyzmem co do intencji rosyjskich, zakładała ugodę z naju-
ciążliwszym z zaborców i była, mimo wszystko, wyrazem orientacji prorosyjskiej.

Skutek refleksji Bobrowskiego mógł być tylko deprymujący: nie ukazywały żadnej nowej
perspektywy, nie podsuwały żadnej żywszej nadziei; dyskredytując panslawistyczne złudze-
nia, otwierały pole bierności i zniechęceniu. Tym łatwiej, że społeczną stronę zagadnienia
obaj korespondenci zdawali się pomijać, jakby widzieli rzeczywistość polityczną jako nie-
zmienną.

Poszukiwanie przez Korzeniowskiego stanowiska drugiego oficera napotykało na spore
trudności; jeszcze około l września przeżył pod tym względem nowe rozczarowanie, chociaż
„fantazji nie tracił”261. Nareszcie posadę znalazł: na małym (427 ton) i starawym (bo jego
rówieśniku) barku „Palestine”. Kontrakt na rejs do Bangkoku, z pensją 4 funtów miesięcznie,
podpisał 19 września262. Wuj miał mu od 15 października wypłacać tylko połowę dotychcza-
sowej zapomogi, zaokrągloną wzwyż do 50 funtów rocznie, czyli nieco więcej, niż wynosiły
nowe i najwyższe z dotychczasowych pobory263.

                                                          
260 List z 23 IX 1881, z Montreux-Vemet.
261 List z 10 IX 1881.
262 AAC „Palestine”, BT 100/4. Kapitan Beard – od października 1874 pierwszy oficer na „Palestine” – objął
dowództwo po zmarłym podczas poprzedniego rejsu kapitanie Thomasie Griggu.
263 Dla wiadomości...
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Załogę barku tworzyło trzech oficerów i dziesięciu marynarzy; dowodził pięćdziesięcio-
siedmioletni Elijah Beard. Korzeniowski nie zachwycał się stanowiskiem, co można wnosić z
komentarzy wuja: „Jak mi się zdaje, z umieszczenia nie bardzo jesteś zadowolony, bo naj-
pierw «Barka»– to zdaje się honor Pański dotykać? Następnie tylko 4 £ miesięcznie, co ubliża
– kieszeni, i na koniec: kapitan wydał Ci się «stworzeniem» tylko, co mi o jego intelekcie
daje smutne wyobrażenie. No, ale może to ostatnie właśnie da Ci możność odznaczenia się
jako «mąż świadomy rzemiosła i pożyteczny» Już stało się! Jedź zdrów, wracaj pomyślnie.
«Deus te ducat, perducat, et reducat», mawiali przodkowie nasi, wyprawiając z szabelką – ja
Ci to mówię, wyprawiając na nie znany Im żywioł, ściskam i błogosławię całym sercem”264.
Błogosławieństwa bardzo były młodemu żeglarzowi potrzebne, bo stateczek okazał się nie
tylko mały, ale i lichy. Z Londynu wypłynęli 21 września; po postoju w Gravesend 28 wrze-
śnia bark pożeglował na północ; rejs do Newcastle-upon-Tyne, poprzez ostre wichury, zajął
aż 22 dni265.

Przygody „Palestine”, przechrzczonej na „Judeę”, opowiedział Conrad w noweli Młodość,
którą nazwał później „popisem pamięci” i „wspomnieniem pewnego przeżycia”266. Chociaż
zachował tam nie zmienione nazwiska kapitana i pierwszego oficera i chociaż ogólny prze-
bieg wydarzeń i spora liczba szczegółów odpowiadają rzeczywistym faktom – niejedno, jak
zwykle, jest tworem wyobraźni autora. Dokumenty statku nie wspominają o zderzeniu z pa-
rowcem w Newcastle, bohater Młodości jest od Korzeniowskiego młodszy o cztery lata; nie
parokrotnie, ale raz tylko próbowano wypływać z Falmouth, bo statek był ciągle remontowa-
ny267, o innych i jaskrawszych rozbieżnościach będzie mowa później.

Ogólna atmosfera groteskowej pechowości żaglowca-rupiecia, skontrastowanej z uporem
zajmujących się nim ludzi, jest jednak oddana wiernie. „Palestine”, z ładunkiem 557 ton wę-
gla, wypłynęła 29 listopada 1881 r. z Newcastle do Bangkoku. W kanale La Manche statek
napotkał znowu silne wichry, utracił żagiel i zaczął przeciekać. Załoga odmówiła dalszej pra-
cy i 24 grudnia trzeba było zawinąć do Falmouth268. Bobrowski, któremu siostrzeniec musiał
te przejścia bardzo sugestywnie opisać, przeraził się nie na żarty. „Do rozpaczy mnie dopro-
wadzają Twoje niepowodzenia zeszłoroczne! Powiadam umyślnie «zeszłoroczne», bo życzę i
mam nadzieję, że Cię ta «malchance» w rb. opuści. Coś na zrządzenie losu złożyć potrzeba,
ale też coś także wypadałoby i na rozsądek zachować. Tą razą wszakże, po rozbiciu, widocz-
nie zimny rozsądek opuścił Cię, gdyś się zdecydował siąść na statek tak mizerny, jakim jest
«Palestyna». Pojmuję, Mój Drogi, żeś na to się zdecydował, aby nie obciążać mnie dłuższym
siedzeniem w Londynie, a także chęcią zajęcia koniecznie posady 2-go Off. efféctif, by stanąć
do Examenu na stopień 1-go. Ale, Mój Kochany Chłopcze, nie pomyślałeś o tym, że jeżeli
skutkiem niewygód i wypadków, prawie pewnych w danym położeniu, rozchorujesz się lub
okaleczysz, nie opuszczę Cię przecież. Lub jeżeli zatoniesz, to Ci już wszystko jedno, czy
staniesz na Józefata Dolinie w charakterze Off. 2-go stopnia, czy jako kandydat na 1-go? Otóż
rozporządzać Osobą Twoją absolutnie nie przypisywałem sobie nigdy prawa, a tym bardziej
teraz, gdy masz 24 lata, wszakże radzę, i to na serio, nie puszczać się w drogę na tak opłaka-
nym statku jak Twój. Zapewne, niebezpieczeństwo związane jest z zawodem Marynarza,
wszakże zawód sam ani rozsądnego przywiązania do życia, ani rozsądnych środków zacho-
wania owego nie wyklucza, a Twój Kapitan Beard i Ty robicie mi efekt desperatów, którzy

                                                          
264 List z 23 IX 1881.
265  „Shipping and Mercantile Gazette”, 3 X 1881.
266 Dzieła, t. VI, s. 9; nota Od autora pochodzi z r. 1917.
267  „Shipping and Maritime Gazette”, 10 II 1882, podaje, że „Palestine” opuściła Falmouth 9 lutego; 11 V in-
formuje, że statek jest nadal w Falmouth.
268 Dołączone do AAC „Palestine” sprawozdanie z dochodzenia sądowego, 2 IV 1883, Singapur. Fragmenty
ogłosił po raz pierwszy Baines, s. 70 – 72, całość Sherry, CEW, s. 299 – 301. Datę zawinięcia do Falmouth po-
daje „Shipping and Mercantile Gazette”, 26 II 1882.
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szukają guza. Zaś Wasz Armator istnego łajdaka, ryzykującego życie 10 poczciwych ludzi dla
swych łajdackich zysków.

Namyśl się, Mój Drogi, co masz robić, a powrotu do Londynu nie będę Ci miał wcale za
złe i postaram się nawet przyjść Ci w pomoc, bo rzecz jasna, że dla oszczędzenia 300 – 500
rubli nie chcę Cię widzieć na dnie morza lub, co najgorsze, okaleczonego i zreumatyzowane-
go na całe życie!”269

Jednakże Korzeniowski postanowił trzymać się posady na „Palestine”. Główną rolę od-
grywała chęć zapewnienia sobie świadectwa służby na trudno zdobytym stanowisku drugiego
oficera270. Zresztą pobyt na pięknym kornwalijskim wybrzeżu nie mógł być przykry. Przy-
najmniej raz wybrał się do Londynu, gdzie zakupił m. in. tom poezji Byrona; nie wiadomo,
czy było to jeszcze przed śmiercią Sutherlanda, który zmarł na wiosnę 1882271. Zapewne spo-
ro czytał; często też wymieniał listy z wujem, który zdziwiony był niezwykłą stałością decyzji
Konrada. „Upierasz się, Kochaneczku, czy też honor zawodowy i zwyczaje krajowe tego
wymagają jechać na mizernym statku, na złamanie karku. Ani jednego, ani drugich nie zna-
jąc, nie mam w tej materii głosu [...] Rad bym bardzo, byś mógł wrócić w r. p. tak wcześnie,
byśmy się w ciągu lata zobaczyć mogli. Chciałbym bardzo sprowadzić Cię na to widzenie do
Krakowa lub Krynicy, byś ojczystym powietrzem trochę odetchnął. Jeżeli wcześniej powró-
cisz, zjechawszy się w Krakowie, pojechalibyśmy na 4 tygodnie do Krynicy, jeżeli dopiero w
jesieni, zjechalibyśmy się we Lwowie i tam też 4 tygodnie razem przebyli”272.

Pisał też Korzeniowski dwukrotnie do Kazimierza Bobrowskiego: najpierw zaalarmowany
milczeniem Tadeusza (i spóźnieniem się półrocznej zapomogi), potem z podziękowaniem za
rychłą i uspokajającą odpowiedź; bardzo to poczciwego wuja Kazimierza rozczuliło273. Tade-
usz, dobroczyńca wielodzietnego brata, pokpiwał sobie z jego „powodzenia w pracy na mał-
żeńskiej niwie”; w tym samym liście, i bardzo à propos, wyłożył swoją filozofię pieniądza:
„Dziwisz się, że ów kruszec, który już jako kilkoletni mieszkaniec Anglii i uczestnik stosun-
ków angielskich nauczyłeś się szanować, nazywam «podłym». Frazes ten jest zabytkiem owej
romantyczno-idealnej epoki, w której się urodziłem i wychowałem, i odpowiada poniekąd
podstawom naszego narodowego charakteru, którego cechą jakoby miała być kiedyś «bezinte-
resowność», jak mniemam, pozorna więcej niż rzetelna, a oparta więcej na lekkomyślności w
użyciu onego niż na jego pogardzie, a to z tej racji, żeśmy na zdobycie go nie pracowali, a
pracowali nad rozproszeniem. Dziś i my go więcej szanujemy, a może ja więcej niż inni, bo
wiemy, że jest on «nervus rerum» i podstawą nie tylko zewnętrznej, ale i wewnętrznej nieza-
leżności jednostek i ogółu”274.

„Palestine” pozostała w Falmouth aż osiem miesięcy; do tak długiego postoju i powolnego
remontu przyczyniły się skąpstwo i krętactwa właściciela, Johna Wilsona z Londynu275. Ter-
min wyruszenia był kilkakrotnie przekładany. Korzeniowski planował już, że po powrocie z
rejsu zda egzamin na pierwszego oficera, a potem spotka się z wujem. „To rzecz postanowio-
na. Po powrocie Twoim i examenie zobaczymy się na ziemi Ojczystej! W jesieni prześlę p.

                                                          
269 List z 20 I 1882.
270 Por. list T. Bobrowskiego z 11 VIII 1882.
271 O tomie Byrona mówi Hope w swoim wspomnieniu, ale zapewne na podstawie Młodości; o niedawnej
śmierci Sutherlanda wspomina Bobrowski 26 V 1882. Wg Hope’a prowadzenie przedsiębiorstwa przejął J. H.
Brady.
272 List z 26 V 1882, odpowiedź na list z 11 V.
273 List Kazimierza Bobrowskiego z 30 IV 1882. Przyczynę milczenia Tadeusza (nieobecność w domu i zaginię-
cie listu Korzeniowskiego) wyjaśnia jego list z 24 IV 1882, stanowiący odpowiedź na listy z 3 II i 12 IV.
274 List z 26 V 1882, odpowiedź na list z 11 V.
275 Świadectwo Młodości popiera tu Bobrowski: „I mnie też owe tergiwersacje Waszego p. Wilson nie smakują”,
list z 11 VIII 1882.
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Ward pensję Twoją, a jeżeli do kwietnia roku p. nie wrócisz, to i wiosenną, byś miał o czym
examen odbyć”276.

Nareszcie 17 września 1882, rok po wyjściu z Londynu, bark odpłynął z tym samym ła-
dunkiem i nową załogą z Falmouth do Bangkoku. Korzeniowski pełnił po raz pierwszy funk-
cję samodzielną, dowodząc czteroosobową wachtą. Jednakże „na barkach trzystu-
czterystutonowych pozycja drugiego oficera niewiele się różni od pozycji prostych członków
załogi (mimo że zwracają się do niego przez «pan» i ma pewien autorytet)”277. Nigdy też nie
steruje. Jest odpowiedzialny za ładownię i ładunek i pomaga kapitanowi w nawigacji.
„Mieszka na rufie i ma zwykle własną kabinę; posiłki jada w saloniku, chociaż zwykle i z
konieczności po kapitanie i pierwszym oficerze, ponieważ musi pełnić wachtę na pokładzie,
kiedy pierwszy jest na dole. Jest już jednakże na wstępnym szczeblu drabiny prowadzącej do
przyszłego dowództwa, chociaż marynarze mawiają, że «być drugim oficerem to jeszcze nie
znaczy wyjąć rękę z garnka ze smołą»”278. Pośredniość statusu sprawiała, że było to stanowi-
sko wymagające od nowicjusza twardości i zdecydowania, zwłaszcza wobec marynarzy,
„zawsze skłonnych do wykorzystywania drugiego oficera”; jeżeli nie narzucił im bezwględnie
swojej woli, zachowywali się wobec niego arogancko279.

Rejs był powolny, ale spokojny; mijały monotonne miesiące podróży.
„Nic niezwykłego nie zdarzyło się aż do południa 11 marca 1883, kiedy zauważono silny

zapach przypominający naftę; statek znajdował się wówczas w pozycji 2’36” S i 105’45” E w
cieśninie Bangka u wschodnich wybrzeży Sumatry. Następnego dnia wykryto dym wydoby-
wający się z węgla po lewej stronie głównego luku. Polewano go wodą aż do ustąpienia dy-
mu, spuszczono łodzie, umieszczono w nich wodę pitną. Trzynastego wyrzucono za burtę
około 4 ton węgla i wlano do ładowni więcej wody. Czternastego, kiedy luki były zakryte, ale
nie uszczelnione, pokład wyleciał w powietrze na dziobie i rufie aż do rufówki. Spuszczono
do łodzi prowiant i skierowano statek ku brzegowi Sumatry. Około 3 po poł. SS «Somerset»
podpłynął w odpowiedzi na sygnał i około 6 po poł. wziął bark na hol. Wkrótce potem ogień
wzmógł się gwałtownie i dowódca «Palestine» poprosił dowódcę «Somerseta» o doholowanie
barku do brzegu. Po odmowie zrzucono linę holowniczą i około 11 w nocy statek stał się
bryłą ognia, cała załoga zeszła do trzech łodzi. Pierwszy z czterema marynarzami w jednej,
drugi z trzema w drugiej i kapitan z trzema w barkasie. Pozostały one obok statku do 8.30
rano piętnastego. Utrzymywał się na wodzie, ale wewnątrz wyglądał na masę płomienia. Ło-
dzie przybyły do Muntoku o 10 wieczorem piętnastego i dowódca zaraportował stratę kapita-
nowi portu. Oficerowie i załoga przybyli 22 marca do Singapuru na pokładzie brytyjskiego
parowca «Sissie»”280.

Jak widzimy, w Młodości Conrad bardzo to wszystko udramatyzował i rozciągnął tak w
czasie, jak i w przestrzeni. Pożar zaczął się później i trwał krócej. Przyczyna rozstania się z
holującym parowcem była inna: w noweli rozstanie to wygląda na czyn szaleńczo ryzykowny
– w rzeczywistości natomiast katastrofa wydarzyła się dość blisko brzegu. Łodzie nie popły-
nęły w kierunku Jawy, ale, też na północ, do portu Muntok na wyspie Bangka. Kiedy w roku
1922 Richard Curle napisał artykuł biograficzno-krytyczny, gdzie chciał tryumfalnie wymie-
nić wykrytą przez siebie rzeczywistą nazwę portu, który jest w opowiadaniu miejscem pierw-
szego i fascynującego zetknięcia się bohatera z egzotyką Wschodu – Conrad żywo zaprote-
stował. „Nie będzie to miało nic wspólnego z krytyką literacką, jeśli Ci powiem, że dosłownie
przeraził mnie dogmatyczny i oficjalny ton, jaki przyjąłeś w tym artykule. Ponieważ piszesz,

                                                          
276 List jw.
277 R. L. Cornewall-Jones, s. 285.
278 E. Blackmore, s. 170; Cornewall-Jones, s. 286. Garnek ze smołą, tar-pot, to aluzja do potocznej nazwy mary-
narza „Jack tar”, smoluch.
279 F. T. Bullen, s. 134 – 139.
280 Sprawozdanie sądu w Singapurze, patrz przypis 88.
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że masz drugi egzemplarz, ośmielę się wprowadzić pewne poprawki, nie tyle w nadziei prze-
konania Cię, ile dla pokazania, co mam na myśli. [...] Cytowany przez Ciebie ustęp o Wscho-
dzie, z którym styka się narrator, jest sam w sobie w porządku; z chwilą jednak kiedy powią-
zany zostaje z Muntokiem, traci cały sens. Muntok to przeklęta dziura, bez plaży i całkowicie
pozbawiona uroku – wcale nie harmonizuje z przytoczonym ustępem. Dlatego ustęp ten,
przygwożdżony do konkretnego miejsca, wydaje się pomniejszony – fałszywy”281. Conrad ma
niewątpliwie rację obruszając się na dosłownie autobiograficzne rozumienie utworu, ale też
sam je sprowokował w swojej nocie „Od autora”. Na gwałtowność protestu wpłynął być mo-
że i fakt, że identyfikacja Muntoku odsłania również największą przesadę noweli: łodziom
wystarczyło na dopłynięcie do brzegu paręnaście godzin – i nie trzeba było „dni i nocy”, „po-
niewierania się po morzu w otwartej łodzi” ani „szesnastu nie kończących się godzin” trwania
przy sterze „z ustami wyschniętymi na żużel”. Nic dziwnego, że po latach nie pamiętał, iż
miał ze sobą trzech, a nie dwu marynarzy.

Najciekawszą jednak rozbieżność między opowiadaniem a rzeczywistością znajdujemy
gdzie indziej, w miejscu przez nikogo bodaj nie podejrzewanym. Conrad wygłasza dytyramb
na cześć załogi rekrutującej się z „liverpoolskich obwiesiów”, która w krytycznych chwilach
nie tylko pracowała z samozaparciem, ale wykazywała imponujące zrozumienie dla piękna
dobrej żeglarskiej roboty: „to było coś, co tkwiło w nich samych, coś wrodzonego i subtelne-
go, i wiecznego. Nie twierdzę stanowczo, że załoga francuskiego albo niemieckiego okrętu
nie mogła tego zrobić, ale wątpię, czy zrobiłyby to w ten sposób. Była w tym jakaś skończo-
ność, coś równie mocnego jak zasada i równie potężnego jak instynkt – ujawnienie czegoś
tajnego, ukrytego – tego daru dobra czy zła, który stanowi o rasie, który kształtuje los naro-
dów”. Ale w załodze nie było ani jednego urwipołcia z Liverpoolu. Pięciu marynarzy pocho-
dziło z Kornwalii, jeden z Irlandii, a pozostali czterej byli... cudzoziemcami (Australijczyk,
Murzyn z Antylów, Holender i Norweg).

Nie przesadził Conrad pod jednym względem: sam dobrze się spisał. Świadczy o tym nie
tylko pisemna opinia, wystawiona mu w Singapurze przez kapitana Bearda („mogę go polecić
jako trzeźwego, rzetelnego człowieka”282), ale i wspomnienie pierwszego oficera, Irlandczyka
H. Mahona, przekazane Hope’owi: „świetny facet, dobry oficer, najlepszy drugi, z jakim kie-
dykolwiek pływałem”283.

Załoga „Palestine” pozostała w Muntoku sześć dni. 21 marca popłynęli na parowcu „Sis-
sie” do Singapuru, gdzie odbyło się dochodzenie sądowe, które ustaliło, że żaden z oficerów
ani członków załogi nie ponosi winy za samozapłon ładunku. Węgiel należał, obok ziarna, do
towarów najbardziej niebezpiecznych – ale nie z uwagi na ryzyko pożaru, lecz dlatego że,
niestarannie ułożony (bo armatorom zawsze się spieszyło i chcieli załadować jak najwięcej),
łatwo ulegał przesunięciu, obniżając statyczność okrętu. W roku 1883, rekordowym pod
względem liczby wypadków na morzu, zginęło aż 2019 marynarzy, czyli około 1% pełnią-
cych służbę284.

Korzeniowski oficjalnie przestał pracować na „Palestine” 3 kwietnia, otrzymując wypłatę
w wysokości 171. 12 dolarów malajskich285. Przez następny miesiąc daremnie poszukiwał
posady, która pozwoliłaby mu popłynąć do Europy. Zapoznał się wówczas z portową częścią
Singapuru, gdzie toczy się akcja kilku jego utworów286. Ostatecznie zdecydował się wracać

                                                          
281 Conrad do R. Curle’a, 24 IV 1922, Listy, s. 420. Curle usunął z tekstu zakwestionowane przez Conrada frag-
menty.
282 Oryginał w Yale, reprodukcja LL, I, 74. Na AAC „Palestine” podpisał się dwukrotnie „Conrad Korzeniow-
ski”, na świadectwie służby (Yale) wpisano „C. Korzeniowski”.
283 Wspomnienie G. F. W. Hope’a.
284 E. Blackmore, s. 122 i 133.
285 Sherry, CEW, s. 25.
286 Sherry, CEW, s. 25 – 29.
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jako pasażer. Odpłynął w połowie kwietnia parowcem; 13 maja był w Port Saidzie, a pod ko-
niec miesiąca w Londynie287.

Wuj w Kazimierówce niecierpliwie oczekiwał jego powrotu. Powiadomiony o przygodach
listem z 4 kwietnia, uprzedzony o terminie powrotu następnym, wysłanym z Port Saidu, spo-
sobił się do parokrotnie już odkładanego spotkania z siostrzeńcem-obieżyświatem. Miał na-
dzieję, że dojdzie do niego w Krakowie; niemniej nalegał na uregulowanie spraw paszporto-
wych: „Raz jeszcze powtarzam, co w poprzednim liście pisałem: iż siedząc w Londynie dla
examenu najstosowniej by było starać się jednocześnie o naturalizację i raz z tym przecie
skończyć. [...] Wyznaję, że wolę oglądać oblicze Twoje nieco później, a należące do wolnego
obywatela wolnego kraju, niż wcześniej, w charakterze obywatela Świata. [...] o Twoją skórę
chodzi”288.

Niebawem przyszło jednak plany zmienić, ponieważ Bobrowski zaczął znowu niedomagać
na żołądek i reumatyzm. Komunikował swoje nowe postanowienia: „S p o t k a m y  s i ę  w
M a r i e n b a d z i e ,  dokąd ja przybędę niezawodnie 10/22 Lipca najpóźniej. Ty zaś przyby-
waj na 12/24 t e g o ż  m i e s i ą c a , bym miał czas ulokować się i przygotować mieszka-
nie”289.

Korzeniowski tymczasem przygotowywał się do egzamiu na pierwszego oficera, który
zamierzał zdawać 4 lipca290. Zapewne znowu poduczał się u Newtona, ale nic z tego nie wy-
szło, bo okres służby na stanowisku drugiego oficera okazał się zbyt krótki. Wymagane było
dwanaście miesięcy, a chociaż na „Palestine” służył blisko osiemnaście – pływał i dowodził
wachtą (co było warunkiem zasadniczym) tylko przez dziewięć i pół. Zaliczono mu nawet o
miesiąc więcej, ale i tak sześciu tygodni brakowało291.

Nie wiemy, jak wyglądało spotkanie, po pięciu latach niewidzenia, wuja z siostrzeńcem,
który tyle sprawiał kłopotów i tak szczególny wybrał sobie zawód. Z listów Bobrowskiego
możemy wnioskować, że przebiegło w atmosferze serdecznej. Parę dni po rozstaniu pisze:
„miałeś rację przypuszczać, że powróciwszy do Toeplitz, smutno i duszno mi było, zasiadając
samotnie do wieczornej herbaty i widząc opróżnione miejsce mego Admirała!!!”292 Tytułuje
Konrada „Moim Kochanym Chłopcem” i dziękuje mu za jakąś subtelną przyjemność, „fakcik
malutki”, umieszczony w liście wysłanym mu przez młodego człowieka z Drezna, z drogi
powrotnej. „Jeżeli myślisz, że to mogło przejść niepostrzeżenie przeze mnie, to się znowu
mylisz! Przeciwnie, od razu zauważyłem, żeś sobie gwałt zadał, by mi zrobić przyjemność”.
Późniejsze jego pisania są cieplejsze i bardziej przyjacielskie, mniej w nich napomnień, czę-
ściej pojawia się nuta poufnego zrozumienia. Działał tu i sam bieg czasu, po trosze wyrów-
nujący różnicę wieku, a również rosnące osamotnienie starszego pana; jednakże spotkanie
było z pewnością momentem zwrotnym, początkującym istotną zmianę we wzajemnych sto-
sunkach.

Z Marienbadu udali się 12 sierpnia do Cieplic (Teplice w Czechach, nie na Śląsku), gdzie
Korzeniowski został jeszcze około dwu tygodni293. W obu miejscowościach spotkać mogli
                                                          
287 Przejście przez Suez: T. Bobrowski, list z 5 VI 1883. Przypuszczenie N. Sherry’ego, że Korzeniowski płynął
parowcem „Leon XIII” (CEW, s. 29), nie da się utrzymać, bo statek ten przeszedł Kanał Sueski dopiero 28 maja.
Ze szczegółowych badań Hansa van Marle wynika, że w grę wchodzą trzy parowce: niemiecka „Lydia” i angiel-
skie „Merionethshire” i „Diomed”. Pierwszy miał tylko dwu pasażerów. „Merionethshire” wyszedł z Singapuru
18 IV i zawinął do Londynu 29 V; „Diomed” wyruszył 19 IV i dotarł tamże 30 V. List H. van Marle do autora,
18 XII 1875.
288 List z 5 VI 1883 z Kijowa (choć datowany „Kazimierówka”), odpowiedź na listy z 4 IV z Singapuru i 13 V z
Port Saidu.
289 List z 24 VI 1883, odpowiedź na listy z 5 i 13 VI.
290 List T. Bobrowskiego z 9 VII 1883, odpowiedź na list otrzymany 25 VI.
291 List T. Bobrowskiego z 31 VIII 1883; „upewń się, Mój Drogi, czy na 6 tyg. poprzestanie B. of Traed [sic],
byś znowu ambarasu nie miał”.
292  31 VIII 1883.
293 Datę przybycia do Cieplic ustala list T. Bobrowskiego z 31 VIII: „mam zabawić tu do końca całych 4 tygo-
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wielu Polaków. W Marienbadzie lekarzem Bobrowskiego był Izydor Kopernicki, z którym
Korzeniowski mógł omówić sprawę czaszek – o których nic nam więcej nie wiadomo. 14
sierpnia wysłał najwcześniejszy z jego dochowanych listów: do Stefana Buszczyńskiego. Pi-
sał na wytwornym papierze z odciśniętym monogramem „CK”. Po wyrażeniu żalu z powodu
rozminięcia z adresatem (Buszczyński wyjechał właśnie z Cieplic do Wenecji), przeproszeniu
za wieloletnie milczenie i przekazaniu serdecznych przyjacielskich pozdrowień dla Konstan-
tego Buszczyńskiego, kolegi z lat szkolnych, tak zakończył:

„Wyjeżdżam stąd do Londynu za dni parę; stamtąd już nie wiem, gdzie mnie losy poniosą.
W ciągu ostatnich lat paru, to jest od czasu pierwszego egzaminu, niezbyt szczęśliwym w
podróżach byłem. Topiłem się, paliłem się; zresztą zdrowie mi służy, otuchy dobrej nie brak-
nie ani chęci do pracy i przywiązania do zawodu; z tym wszystkim zawsze pamiętny jestem
zalecenia Pańskiego na wyjezdnem w Krakowie: «Pamiętaj – rzekł Pan – gdziekolwiek bę-
dziesz płynął, że płyniesz do Polski!»

Tego nie zapomniałem – i nie zapomnę!
W nadziei, że grzechy moje będą mi odpuszczone, polecam się łaskawej pamięci, pozo-

stając z przywiązaniem, wdzięcznością i najwyższym szacunkiem
Szanownego Pana
uniżonym sługą

Konrad N. Korzeniowski”294.
Treść tego listu, wespół z przytaczanymi już wyjątkami listów Bobrowskiego, pozwala na

odrzucenie wysuwanej nieraz hipotezy, jakoby Korzeniowski wyjeżdżając z kraju chciał raz
na zawsze z polską przeszłością zerwać.

Przy rozstaniu wuj obdarował Konrada: zwrócił wydatki podróżne, wypłacił 25 funtów na
koszta naturalizacji w Wielkiej Brytanii, dołożył 5 na prezenty. Co ważniejsze, zobowiązał się
wyasygnować wiosną następnego roku 350 funtów na udział Korzeniowskiego w firmie spe-
dytorów portowych Barr, Moering and Company w Londynie; pośrednikiem był Adolf Krie-
ger295. Najwidoczniej Konrad zapoznał wuja dokładniej z możliwościami zarobkowymi ofice-
rów marynarki handlowej: były one marne i coraz gorsze. Odpowiednie co do wymogów po-
sady lądowe niosły ze sobą lepsze pensje. Wszyscy autorzy omawiający sytuację społeczno-
ekonomiczną ówczesnych marynarzy są co do tego zgodni. Frank Bullen w książce Men of
the Merchant Service pisze o pierwszym oficerze: „jego pensja jest tak niska, że m u s i  się on
wyrzec przyjemności posiadania żony i dzieci, jeżeli nie ma innych źródeł dochodu”. Wtóruje
mu Thomas Brassey: „Nie przynosi to chwały właścicielom statków, że ich oficerowie żyją w
tak ponurej nędzy, że ich dzieci tłoczą się do przytułków, przeznaczonych w zasadzie do nie-
sienia pomocy pracującym marynarzom”296.

Położenie oficerów pogarszał fakt stałego zmniejszania się liczby statków. Właśnie w roku
1883 łączny tonaż floty parowej przewyższył tonaż żaglowców297. Parowce były większe,
więc wystarczała znacznie mniejsza ich liczba do przewozu tej samej ilości towarów – ale
równocześnie spadało zapotrzebowanie na oficerów.

Stosunkowo wysoka stopa życiowa w Anglii oraz różnorakie możliwości lepszego zarob-
kowania na lądzie odciągały od morskiego zawodu coraz więcej najzdolniejszych ludzi. Licz-
ba cudzoziemców wśród marynarzy stale wzrastała. W załodze 1490-tonowego klipra
„Riversdale”, na który Korzeniowski zaciągnął się 10 września jako drugi oficer (pensja 5
gwinei, czyli 5 funtów i pięć szylingów miesięcznie), większość stanowili Skandynawowie.

                                                                                                                                                                                    
dni, tj. do 28 Sierp. (9 Wrześ.)”.
294 Listy, s. 19 – 20.
295 Dla wiadomości... i list z 31 VIII 1883.
296 Bullen, s. 14 i 87; T. Brassey, British Seamen as Described in Recent Parliamentary and Official Documents,
London 1887, s. 328.
297 B. R. Mitchell, Abstracts of British Historical Statistics, Cambridge 1962, s. 218.
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Niestety, listy Bobrowskiego z następnych 21 miesięcy zaginęły i nasze wiadomości o ów-
czesnych losach i nastrojach Korzeniowskiego są ogromnie skąpe. A rejs na „Riversdale”,
chociaż zewnętrznie bez porównania spokojniejszy niż na „Palestine”, również zakończył się
dramatycznie – z powodów osobistych. Żaglowiec wypłynął z Londynu 13 września, kierując
się do Indii. 7 grudnia przybył do Port Elizabeth (Afryka Południowa) i przez następne dwa
miesiące stał, z nie znanych nam powodów, na kotwicowisku w Algoa Bay, skąd popłynął
dalej dopiero 9 lutego 1884 roku. 7 kwietnia wszedł do portu w Madras298.

Czterdziestodwuletni Szkot Lawrence Brown McDonald, kapitan „Riversdale”, zabrał ze
sobą w podróż żonę i syna. Dowódcą był autokratycznym i zarozumiałym; wobec oficerów
zachowywał wyniosły dystans, nie pozwalając im wypowiadać własnego zdania i traktując
ich „jak maszyny, którymi sam dowolnie operował”299. Musiało to wytworzyć atmosferę na-
pięcia i niechęci, zagęszczaną przez wielomiesięczną izolację życia na statku. W dodatku
McDonald cierpiał na oczy i miewał jakieś „ataki”. Jeden z nich przydarzył się następnej nocy
po zawinięciu do Madras. Po lekarza wysłano na ląd Korzeniowskiego; towarzyszył mu zna-
jomy McDonalda, dowódca jakiegoś parowca. Na zapytanie lekarza o stan kapitana Korze-
niowski odparł, że sądzi, iż jest on pijany. „Ze stwierdzeń drugiego oficera i listu żony kapi-
tana odniosłem wrażenie, że zobaczę człowieka cierpiącego na delirium tremens” – zeznał
później lekarz, Daniel Thompson. Jednakże, ku jego zdumieniu, McDonald okazał się „spo-
kojny i rozsądny [...] Opinie drugiego oficera nie zostały potwierdzone”.

Kiedy dowódca parowca powtórzył McDonaldowi wypowiedzi Korzeniowskiego – ów zi-
rytował się bardzo i postanowił zwolnić drugiego oficera z pracy. Nie pomógł nawet list prze-
prosinowy z 12 kwietnia, w którym Korzeniowski odwołał swój zarzut, wyraził z jego powo-
du żal i zapewnił kapitana McDonalda, że „nigdy nie miał zamiaru rzucać nawet cienia podej-
rzeń na jego charakter osobisty i zawodowy”. (Pierwszemu oficerowi, widocznie trzymają-
cemu po cichu jego stronę, powiedział, że list jest kłamliwy i żałuje jego napisania.) Sprawa
ciągnęła się przez kilka dni, ale ostatecznie 15 kwietnia Korzeniowski został zwolniony. Zgo-
dził się na potrącenie mu z pensji 60 rupii na koszt znalezienia następcy, przyjmując w ten
sposób winę na siebie. Wystawione mu 17 kwietnia przez McDonalda świadectwo zawiera
ocenę „bardzo dobrą” umiejętności zawodowych, ale wpis „odmawiam odpowiedzi” w rubry-
ce „Zachowanie”300. Później, podczas postępowania sądowego wywołanego wprowadzeniem
„Riversdale” na mieliznę301 – za które winnym uznano McDonalda – kapitan pomawiał nie-
obecnego Korzeniowskiego również o złe spełnianie obowiązków, mianowicie trzykrotne
spanie podczas wachty; brzmi to jak mało wiarygodna próba samousprawiedliwienia. Zresztą
McDonald nie ukrywał, że „zwolnił drugiego oficera za pewne jego wypowiedzi wobec dr
Thompsona”.

Nie był to jeszcze koniec owego żałosnego incydentu. W liście Kazimierza Bobrowskiego
z 8 (zapewne starego stylu, a więc 20) grudnia 1884 r. czytamy gratulacje z powodu „wygra-
nej w sprawie z b. kapitanem okrętu”. Odnosi się to do pomyślnego zakończenia kłopotów,
jakie miał Korzeniowski w staraniach o dopuszczenie do egzaminu na pierwszego oficera.
Komisja nie chciała początkowo przyjąć podania, zrażona świadectwem McDonalda302.

Po opuszczeniu „Riversdale” Korzeniowski udał się natychmiast, pewnie koleją, do Bom-
baju. Już po paru dniach udało mu się znaleźć statek: 1336-tonowy kliper „Narcissus”, trzyna-
ście lat potem unieśmiertelniony w tytule jego pierwszej morskiej opowieści. 28 kwietnia
                                                          
298 AAC „Riversdale”, BT 100/16, i Allen, s. 458 – 459.
299 Sprawozdanie sądowe, cytowane w dokładnie omawiającym całą aferę artykule G. Ursella Conrad and the
„Riversdale”, „Times Literaly Supplement”, 11 VII 1968.
300 Certificate of Discharge, Yale. Na świadectwie i AAC wszędzie „Conrad Korzeniowski”.
301 Już 28 IV, w pogodną noc, statek zboczył o 60 mil z kursu, w logu było wiele sprzeczności. McDonalda za-
wieszono w prawach dowodzenia na 12 miesięcy (Ursell).
302 Minutes of the Local Marine Board, London 24 X 1884. Application to be examined granted to Konard Kor-
geniowski [sic]; informacja H. van Marle.



75

objął stanowisko drugiego oficera, z pensją 5 funtów miesięcznie. Statek zatrzymał się w
Bombaju przeszło miesiąc i odpłynął w rejs powrotny 3 czerwca 1884 roku.

Dokładnie czterdzieści lat później Conrad powiedział swojemu pierwszemu biografowi:
„Podróż «Narcyza» z Bombaju do Londynu odbyła się tak, jak ją opisałem”. Chociaż jednak
książka zawdzięcza owej podróży nie tylko tytuł – stosunek rzeczywistości do fabuły powie-
ściowej lepiej ujmują inne słowa Conrada, wypowiedziane w tej samej rozmowie: „Nie je-
stem historykiem, ale powieściopisarzem, mam więc prawo wybierać wedle woli najodpo-
wiedniejsze postaci i szczegóły, aby uzyskać ogólne wrażenie, jakie chcę wywołać”. Stwier-
dził, że nie pamięta prawdziwego nazwiska Murzyna, który rzeczywiście służył na „Narcy-
zie”. „Większość postaci, które opisałem, istotnie należała do załogi prawdziwego «Narcyza»,
włączając godnego podziwu Singletona (którego prawdziwe nazwisko brzmiało Sullivan),
Archie’ego, Belfasta i Donkina. Dwu Skandynawów wziąłem ze wspomnień z innego stat-
ku”303.

Skandynawów było na „Narcyzie” aż siedmiu; w powieści Conrad stwarza wrażenie, jak
gdyby wśród marynarzy znajdowało się czterech cudzoziemców – na prawdziwym „Narcy-
zie” służyło ich dziesięciu i stanowili połowę załogi. W czasach służby morskiej Korzeniow-
skiego obcokrajowcy tworzyli około 15% załóg w brytyjskiej marynarce handlowej – ale w
załogach statków, na których pływał, było ich zwykle od 30 do 60%, a niekiedy i więcej,
przede wszystkim dlatego, że na długodystansowych żaglowcach praca była najcięższa i naj-
mniej chętnie zaciągali się na nie Anglicy. Conrad twierdził później (odwracając proporcje),
że cudzoziemców było w marynarce brytyjskiej mniej niż jedna trzecia – lecz że na statkach,
na których pływał, stanowili tylko „małą część” załóg i że załogi te były „pochodzenia niemal
wyłącznie brytyjskiego"304. Czynił tak dlatego, że chciał, po latach, nadać swojej służbie mor-
skiej charakter jak najrdzenniej angielski i jednoznaczny. Omijał też konsekwentnie sprawę
stosunków między narodowościami – chociaż wiadomo skądinąd, że bywały one wrogie. Aby
zapobiec biciu marynarzy cudzoziemskich przez brytyjskich, także ubiegających się o pracę,
musiano na przykład w marcu 1886 roku zatrudnić przed biurem werbunkowym dodatkowych
policjantów305.

Domniemany Murzyn w załodze „Narcyza” nazywał się Joseph Barron i na liście maryna-
rzy podpisał się krzyżykiem; zmarł w wieku 35 lat, na trzy tygodnie przed zawinięciem statku
do portu w Dunkierce. Sullivana ani nikogo o podobnym nazwisku wśród załogi nie było;
Conrad miał zapewne na myśli Daniela Sullivana, lat 54, niepiśmiennego, z którym służył
później na statku „Tilkhurst”, podczas rejsu. między Singapurem a Kalkutą. Prototypem Bel-
fasta był widocznie James Craig, lat 21, urodzony w Belfaście, zaś Archie’ego – Szkot Archi-
bald McLean, lat 23306. Baines przypuszcza, że pierwowzorem Donkina był niejaki Charles
Dutton, również niepiśmienny, którego wiek na liście załogi nie został podany, co przemawia
za jego nieślubnym pochodzeniem. Dutton odbył na „Narcyzie” rejs z Penarth do Capetown,
tam opuścił statek i wylądował w więzieniu307. Korzeniowski mógł był usłyszeć o jego wy-
czynach podczas pobytu w Bombaju albo w drodze powrotnej. Ponieważ zaś dowódca „Nar-
cyza” miał kłopoty z załogą właśnie podczas rejsu na południe – rejs powrotny upłynął spo-

                                                          
303 LL, I, 77; rozmowa w czerwcu 1924.
304 Szkic Dobra robota z r. 1918, w: O życiu i literaturze, Dzieła, t. XXI, s. 133 – 135. Dane statystyczne doty-
czące marynarki handlowej podaje Foulke, s. 128. H. van Marle obliczył, że wśród oficerów i marynarzy na
wszystkich statkach, na których Conrad pływał, cudzoziemcy stanowili łącznie 37,5%.
305 List Johna Steele’a, sekretarza London Marine Board, do Biura Marynarki Handlowej, 6 III 1886 (informacja
H. van Marle).
306 AAC „Narcissus”, BT 100/40; Allen, s. 460. I. Watt (Conrad, t. I, maszynopis) przekonująco argumentuje, że
Barron pochodził nie z Georgii – jak sądzi J. Allen – ale zapewne z Leeward Islands; nie ma pewności, czy
istotnie był Murzynem.
307 Baines, s. 76 – 77.
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kojnie – wygląda. na to, że Conrad opisał w powieści, co mu czterdziestoletni kapitan Archi-
bald Duncan (także Szkot) później opowiedział.

Baines nazywa obraz życia na dużym statku żaglowym, ukazany w Murzynie, „destylowa-
ną esencją przeżyć Conrada na morzu” i dodaje, że „proces destylacji wyeliminował prak-
tycznie wszystkie odrażające składniki... smród pod pokładem, wilgoć, zimno lub upał, częste
okresy złej żywności i nieskończoną podobno nudę”308. Jednakże Murzyn, przy całym dra-
matycznym spiętrzeniu groźnych wydarzeń i teatralnym finale, przedstawia życie na morzu o
wiele realistyczniej i pełniej niż Zwierciadło morza czy którykolwiek z jawnie autobiogra-
ficznych utworów Corarada. W pismach „wspomnieniowych” chodziło Conradowi o takie
ukazanie siebie, które na kształt mitu nadaje sens pewnemu ciągowi zdarzeń lub postępowa-
niu osoby. W Murzynie cel był inny; Ale i tutaj szara i cuchnąca codzienność pozostała poza
ramami jego poetyki.

„Narcissus” zawinął do Dunkierki 16 października i następnego dnia Korzeniowski zszedł
z pokładu309. Nie sam: przywiózł ze sobą z Indii małpkę, która natychmiast podarła ważne
papiery w biurze jego przyjaciela, Adolfa Kriegera. Nie miał co ze zwierzakiem zrobić i
sprzedał go żydowskiemu handlarzowi310. W Anglii zastał już przesłane w lutym przez Bo-
browskiego na ręce Kriegera, wspólnika firmy Barr and Moering, 350 funtów. W związku z
wypłatą tej sumy, która miała przynosić stały dochód, wuj obniżył „pensję” do 30 funtów
rocznie311.

Mając nareszcie za sobą wymagany okres służby, postanowił Korzeniowski zdać egzamin
na pierwszego oficera. Jak się do niego przygotowywał – nie wiemy; ale próba się nie powio-
dła i 17 listopada egzaminu nie zdał, ścinając się na ,,Day’s Work”, czyli głównie nawiga-
cji312. („Day’s work”, zliczenie dobowe drogi, to wszystkie zapisywane w logu dane o rejsie
statku: pozycje, szybkości itd.)

W tomie Ze wspomnień Conrad opowiada o swoich trzech egzaminach na trzy kolejne
stopnie oficerskie, ale nie napomyka ani słowem o niepowodzeniach: przeciwnie, pisze wy-
raźnie o „trzech próbach”, które przeszedł. Chociaż jednak w roku 1917 w liście do A. T.
Saundersa oświadczył: „Mój tomik autobiografii jest oczywiście całkowicie prawdziwy”,
wpisując się zaś komuś do egzemplarza Ze wspomnień, stwierdził dobitnie: „Wszystkie eg-
zaminy zdałem w Londynie, jak opowiedziane w tej książce”313 – podobnie jak w wielu in-
nych względach, tak i tutaj odszedł od prawdy. Zastanawiać może fakt, że pisze wyłącznie o
pytaniach z praktyki morskiej (seamanship), słowem nie wspominając o nawigacji, która była
przedmiotem drugiej części egzaminu, zarówno pisemnego, jak i ustnego. Van Marle zwraca
uwagę na trochę może prawdziwszą relację, zawartą w szkicu Poza literaturą (1922). Asystent
egzaminatora oddaje tam Conradowi arkusz z obliczeniami nawigacyjnymi, dyskretnie suge-
rując sprawdzenie wyników. Istotnie, zamiast E (wschód) napisał W (zachód)314. Ale może
błąd wyszedł na jaw dopiero podczas czytania rozwiązań przez egzaminatora? Nie zdany eg-
zamin był pisemny, więc trudności językowe nie odegrały zapewne zasadniczej roli, chociaż
J. H. Retinger notuje, że Conrad „lubił opowiadać o swoim egzaminie [...] ale fakt, że jego
angielszczyzna nie była wówczas zbyt dobra, działał mu na nerwy nawet we wspomnie-
niach”315.

                                                          
308 Ibid., s. 77.
309 Na świadectwie służby „Conrad Korzeniewski”; na AAC podpisał się oba razy „Conrad Korzeniowski”.
310 Wspomnienie Hope’a.
311 Dla wiadomości...
312 Van Marle, Plucked and Passed.
313 List z 14 VI 1917, Sherry, CEW, s. 298 – 299; katalog aukcji Andersson Gallery w N. Jorku, 15 – 16 XI
1926, cyt. van Marle, Plucked and Passed.
314 Dzieła, t. XXV, s. 147.
315 J. H. Retinger, Conrad and His Contemporaries, New York 1943, s. 48.
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Przedmiotów egzaminacyjnych było niewiele, a pytania dość łatwe. W roku 1850, kiedy
wprowadzono egzaminy obowiązkowe, „wymagania na dowódców i oficerów zostały rów-
nomiernie obniżone, tak aby raczej odpowiadały rzeczywistemu stanowi wykształcenia, niż
aby podnosiły poziom sprawności”316. Tak jak przy egzaminie na drugiego oficera, nacisk
kładziono na stronę praktyczną.

Być może przeszkolony przez jakiegoś „crammera” (specjalistę od intensywnych korepe-
tycji), Korzeniowski złożył podanie o ponowny egzamin już 28 listopada i zdał go 3 grudnia
1884 r. – ponad cztery lata po egzaminie na poprzedni stopień oficerski. Natychmiast po-
chwalił się sukcesem wujowi Tadeuszowi317 – sam zaś zaczął szukać następnej posady, co
okazało się bardzo trudnym zadaniem.

Lata 1883 – 1888 były okresem zastoju w budownictwie okrętowym, wynikłego z obniże-
nia popytu na nowe jednostki. Statków ubywało: w latach 1865 – 1894 ich liczba w Anglii
zmniejszyła się o 39%, chociaż tonaż wzrósł trzykrotnie. O ile liczba zatrudnionych maryna-
rzy ulegała niewielkim zmianom, o tyle zapotrzebowanie na oficerów ciągle spadało, o czym
już mówiliśmy318. Frank Bullen, który spędził wiele lat, służąc jako pierwszy oficer, stwier-
dza na początku książki Ludzie marynarki handlowej: „Nie znam bardziej przygnębiającego
zajęcia niż szukanie statku przez zdolnego do pracy oficera”. Dalej zaś przytacza wiele mó-
wiące wspomnienie: „Przed moją ostatnią podróżą snułem się po nabrzeżach, szukając statku,
aż w końcu było już ze mną całkiem krucho i zadowoliłbym się byle czym. Ponieważ jednak
byłem żonaty i miałem dziecko, było pewne minimum pensji, poniżej którego nie mogłem
zejść, nie narażając rodziny na głodówkę. Otrzymawszy wiadomość, że w basenie Św. Kata-
rzyny stoi bryg, na którym brak pierwszego, pospieszyłem tam; kapitan okazał się miłym,
towarzyskim człowiekiem, i Anglikiem. Powiedziałem, o co mi idzie, pokazałem swoje świa-
dectwa i zostałem zapytany, jakiej chcę zapłaty. Zasugerowałem 6 funtów i 10 szylingów
miesięcznie czując, że skoro już o tym mowa, równie dobrze mogę prosić o gwiazdkę z nieba.
Ostatecznie zgodziliśmy się na 5 funtów 15 szylingów miesięcznie, co dawało żonie podczas
mojej służby na morzu około 14 szylingów tygodniowo. Poszedłem jednak do domu podnie-
siony na duchu, nie czując się już wałęsającym po porcie jałmużnikiem; przynajmniej na
dwanaście miesięcy c o ś  było pewne.

Następnego ranka, kiedy stawiłem się na pokładzie do pracy, kapitan powiedział mi, że
miał ofertę od Niemca posiadającego odpowiednie świadectwa, że będzie pracował za 3 funty
miesięcznie, i od Anglika, który oświadczył, że ma własne pieniądze i musi tylko przesłużyć
odpowiedni okres przed egzaminem kapitańskim – gotów jest pracować za d a r m o . «Nie
wziąłem Niemca – powiedział kapitan W. – nie tylko dlatego, że dałem panu słowo, ale dlate-
go, że uważam za narodową zbrodnię pozwalać obcym oficerom zajmować się naszymi stat-
kami, nawet niezależnie od haniebnego faktu, że obniżają i tak skąpe uposażenia». [...] Tak
więc zatrzymałem stanowisko, ale, jak słusznie zauważył kapitan, gdyby właściciel dowie-
dział się, że płaci za wykonywaną przeze mnie pracę o wiele więcej, niż to jest konieczne,
byłby bardzo zły”319.

Nie wiemy, czy i Korzeniowskiego – cudzoziemca, spotykały podobne przygody; jeżeli
jednak nigdy nie robiono mu wstrętów, miał wyjątkowe, wręcz nieprawdopodobne szczęście:
niechęć do „inwazji” obcokrajowców jest w ówczesnym angielskim piśmiennictwie morskim
powszechna. To, że Conrad zawsze przedstawiał swoje stosunki z angielskimi przełożonymi i
pracodawcami jako narodowo bezkonfliktowe – o niczym nie świadczy, bo, jak się wielo-

                                                          
316 Blackmore, s. 182.
317 List K. Bobrowskiego do Korzeniowskiego, 8 XII 1884. Trzy dni przedtem piszący odebrał od brata Tade-
usza wiadomość o zdaniu egzaminu przez siostrzeńca.
318 Blackmore, s. 133 – 134.
319 F. Bullen, s. 11 – 12 i 225 – 226.
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krotnie przekonamy, układał i modelował własną przeszłość, starając się o nadanie jej spo-
istego wewnętrznego sensu.

Szukanie posady trwało blisko pięć miesięcy. Dopiero 24 kwietnia 1885 r. objął w Hull
stanowisko drugiego oficera na kliprze „Tilkhurst” (1527 ton; był to największy żaglowiec, na
którym służył), z pensją 5 funtów miesięcznie. Trzy dni później popłynęli po węgiel do Car-
diffu, dokąd statek przybył 14 maja320. Tegoż dnia Konrad wysłał list do wuja, który bardzo
się niepokoił jego postanowieniem, by odbyć długotrwałą podróż do Indii. „Całe Twoje obja-
śnienie co do bezpieczeństwa projektowanej podróży do Indiów, przy znanej mi i doświad-
czonej wstrzemięźliwości Twojej od wina i rumu, o tyle mnie uspokaja, wiele każdy fakt nie-
odwołalnie postanowiony, a może i dokonany”321. W następnym liście przypominał, że już
poprzednia wyprawa do Indii źle się odbiła na wątrobie siostrzeńca322.

Pięciodniowe zejście Korzeniowskiego ze statku w Cardiffie (31 maja – 5 czerwca) nie
było chyba wynikiem wahań co do dalszej służby na kliprze „Tilkhurst”, ale chęci krótkiego
choćby pobytu na lądzie. Miał tam sprawę do załatwienia. Jak podaje Jean-Aubry (który za-
pewne dowiedział się o tym od Conrada), poznany niedawno marynarz-Polak, nazwiskiem
Komorowski323 poprosił go o przekazanie drobnej kwoty, którą winien był innemu rodakowi,
zegarmistrzowi w Cardiff. Był nim Spirydion Kliszczewski, emigrant po powstaniu 1830 ro-
ku. Powitał Korzeniowskiego entuzjastycznie. Nawiązana znajomość z rodziną zegarmistrza
okazała się długotrwała i rozwinęła w przyjaźń z synem powstańca, Josephem Spiridionem-
Kliszczewskim, rówieśnikiem Korzeniowskiego. Mały Hubert, wnuk Spirydiona, zafascyno-
wany był niecodziennym ubiorem przybysza (do surduta zamiast cylindra płaski pilśniowy
kapelusz – nakrycie głowy zwyczajne u księży anglikańskich), bardzo silnym cudzoziemskim
akcentem oraz niezwykłą u ludzi morza uprzejmością zachowania324.

Listy Bobrowskiego od połowy 1885 roku zachowały się. W dwu z nich, pisanych w
czerwcu i sierpniu, pan na Kazimierówce rozpisuje się szczegółowo o swoich dolegliwo-
ściach; jest wszakże i ciekawy fragment literacki, nawiązujący do jakiejś przenośni, w której
młody wędrowiec wymienił Baratarię – wyspę, której „gubernatorem” mianowany zostaje
Sancho Pansa. „A więc naprzód o Baratarii, której przenośnię mi objaśniłeś, a to w sposób
zarówno dowcipny, jak pod względem stylu tak czystą polszczyzną, że mi odczytanie całego
tego ustępu prawdziwą sprawiło przyjemność. Tłumacząc się coś z podejrzenia niesłusznie
wymierzonego, że mi dzieło sławnego Cervantesa jest nie znane, powiem Ci: że nie dalej jak
r[oku] z[eszłego] w Cieplicach takowe odczytywałem”325.

„Tilkhurst”, załadowany węglem, odpłynął z Penarth (port obok Cardiffu) 10 czerwca i 22
września dotarł do Singapuru. Większość załogi stanowili znowu Skandynawowie. Kapita-
nem był 47-letni Edwin John Blake326, którego Conrad najmilej ze swoich wszystkich do-
wódców wspominał, postarzając go zresztą znacznie w Zwierciadle morza: „miał dobrze po
pięćdziesiątce; krępy, tęgi, pełen godności, może z lekka pompatyczny, odznaczał się nie-
zmiernie wszechstronnym umysłem; nie wyglądał ani trochę na marynarza, choć był to z
pewnością jeden z najlepszych dowódców, pod którymi miałem szczęście służyć”327. Sądząc
ze wspomnień Conrada, Blake był człowiekiem niezwykle jak na ówczesnego kapitana
frachtowego żaglowca kulturalnym; jako syn lekarza, pochodził z wykształconej rodziny, co
również nietypowe. Atmosfera na okręcie także musiała panować wyjątkowa, bo w Singapu-
rze opuścił go tylko jeden członek załogi; było wówczas rzadkością, by marynarze służyli na
                                                          
320 AAC „Tilkhurst”. BT 100/41.
321 List z 13 VI 1885, odpowiedź na list z 14 V.
322 List z 14 VIII 1885, odpowiedź na list z 3 VI.
323 LL, I, 78.
324 Ibid., s. 78 – 79; H. S. Kliszczewski, Conrad w moim domu rodzinnym, „Wiadomości” 1949, nr 33/34.
325 List z 13 VI 1885.
326 AAC „Tilkhurst”.
327 Dzieła, t. IX, s. 17 – 21.
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tym samym statku przez rok328. Hope wspomina, że Korzeniowski bardzo był z pobytu na
kliprze „Tilkhurst” zadowolony, a kapitan odwzajemniał jego sympatię. Jeden z członków
załogi zapamiętał go jako „dziwnego faceta”, ciągle czytającego książki329.

Postój na rozładowanie w Singapurze potrwał do 19 października. Marynarze angielscy,
jak zwykle, zabawiali się na lądzie pijatykami; ostatnia przed odpłynięciem skończyła się
bójką na pokładzie, w której jeden z nich otrzymał silny cios w głowę. Dziewięć dni później
popełnił samobójstwo, skacząc do morza330. „Tilkhurst” znajdował się wówczas w drodze do
Kalkuty, dokąd przybył 21 listopada. Nastąpił nowy postój, tym razem w celu załadowania
juty; w drogę powrotną kliper wyruszył dopiero 8 stycznia 1886 roku.

Podczas pobytu w Indiach Korzeniowski wysłał aż pięć listów do nowo poznanego Jose-
pha Spiridiona. Pisał po angielsku; są to jego pierwsze dochowane teksty w tym języku. An-
gielszczyzna jest na ogół poprawna, ale i sztywna aż do sztuczności; wiele fragmentów,
zwłaszcza rozważań ogólnych, sugeruje, że myśli piszącego układały się w tok polskiej
składni i frazeologii331. Ważniejsza wszakże jest treść listów, zawierają bowiem pierwsze
znane wypowiedzi autora na tematy polityczne i społeczne. Świadczą o wyraźnej zmianie
jego stanowiska w porównaniu z latami 1881 – 1883 i wskazują kierunek późniejszej ewolu-
cji. 13 października pisał z Singapuru: „z przyjemnością przyjąłem wiadomość o poprawie
stosunków z Niemcami, jedynym mocarstwem, z którym sojusz antyrosyjski byłby dla Wiel-
kiej Brytanii korzystny i w ogóle możliwy. Wypadki rzucają cień, mniej lub bardziej znie-
kształcony, lecz dostatecznie ciemny, by wywołać złowróżbne obrazy pól bitwy w niedalekiej
przyszłości; lecz wszystkie te zapowiedzi wielkich i decydujących wydarzeń pozostawiają
mnie w stanie rozpaczliwej obojętności; bo jakiekolwiek mogą nastąpić zmiany w losach ży-
jących narodów, dla umarłych nie ma nadziei ani zbawienia. Przeszliśmy już bramę ze sło-
wami lasciate ogni speranza, wypisanymi ogniem i krwią, i nic nas już nie czeka prócz ciem-
ności zapomnienia.

W obliczu takiego nieszczęścia narodowego nie może być miejsca na osobiste szczęście w
formie ogólnego zadowolenia i spokoju serca. A jednak zgadzam się z Panem, że w jakimś
wolnym i gościnnym kraju nawet ci najbardziej prześladowani z naszej rasy mogą znaleźć
względny spokój i pewną dozę szczęścia, choćby materialnego; dlatego też zrozumiałem i
chętnie przyjąłem Pana wzmiankę o «Domu». Kiedy mówię, piszę lub myślę po angielsku, to
słowo «Dom» zawsze oznacza dla mnie gościnne brzegi Wielkiej Brytanii”332.

Jesteśmy tu daleko od „nadziei na przyszłość”, „płynięcia do Polski”, nawet od koncepcji
panslawistycznych. Przekształciły się w bolesne poczucie beznadziejności sprawy polskiej i
świadomość możliwego schronienia w Anglii. Być może wypowiedzi Korzeniowskiego miały
w jakimś stopniu współbrzmieć z poglądami czy postawą adresata („a jednak zgadzam się z
Panem...”); było to, jak się przekonamy, całkiem w jego listach częste. Jednakże motyw utraty
wiary w możliwość odbudowy niepodległej Polski pojawia się w korespondencji i twórczości
Conrada – przed rokiem 1914 – dostatecznie często, by go i tutaj uznać za wyraz rzeczywi-
stych uczuć i przekonań.

                                                          
328 Zwraca na to uwagę Allen, s. 253 – 254.
329 Allen, s. 256.
330 Ibid., s. 255.
331 Podobnie pisze na ten temat Baines, powołując się na Marię Danilewiczową (s. 78).
332 Listy, s. 21 – 22. „Rzucające cień wypadki” to zaostrzenie się stosunków angielsko-rosyjskich na skutek
penetracji rosyjskiej w Afganistanie.

Na listach do Spiridiona podpisywał się: 27 IX Conrad N. Korzeniowski, 13 X tak samo, 25 XI Conrad Ko-
rzeniowski, 19 XII Konrad N. Korzeniowski i 61 J. Conrad oraz C. K. Przedostatnia forma, powtórzona w adre-
sie (Mr J. Conrad, 2d mate, ship „Tilkhurst”, Sailor’s Home, Dundee), jest pierwszym znanym przypadkiem
użycia przez Korzeniowskiego późniejszego pseudonimu pisarskiego. Przypuszczam, że wziął tu przykład wła-
śnie z adresata: Joseph Spiridion Kliszczewski zmienił bowiem drugie imię w nazwisko.
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Bardziej „zaprogramowany” przez adresata wydaje się drugi list polityczny, tym razem
dotyczący głównie wewnętrznych spraw brytyjskich, ale nie mniej katastroficzny: „...Pan, ja i
reszta «prawidłowo myślących» ludzi przeżyła głębokie rozczarowanie z powodu wyniku
wyborów powszechnych. Nowo uprawnieni do głosowania idioci zaspokoili tęsknoty trzody
Chamberlaina piekąc narodową pieczeń według jego receptury. Następnym wyczynem kuli-
narnym będzie ładny bigos w skali międzynarodowej. Niewątpliwie w Petersburgu króluje
radość, a w Berlinie – głębokie obrzydzenie: Międzynarodowy Związek Socjalistów tryum-
fuje, a wszystkie podejrzane łapserdaki w Europie sądzą, że zbliża się szybko dzień świato-
wego braterstwa, plądrowania i bałaganu, i hodują marzenia o napychaniu sobie kieszeni
wśród ruin tego wszystkiego, co godne szacunku, poważane i święte. Imperium brytyjskie
stoczyło się, i to na równię pochyłą, postępu społecznego i radykalnych reform. Na razie ten
ruch w dół jest ledwo dostrzegalny i mędrcy, którzy go spowodowali, mogą się radować po-
stępem; wkrótce jednak przekonają się, że los narodu wymknął się już spod ich kontroli! Al-
pejska lawina posuwa się szybciej i szybciej, im bliżej przepaści – swego ostatecznego prze-
znaczenia! Gdzie jest człowiek, który wstrzyma tę walącą się lawinę?

Gdzie człowiek, który wstrzyma pęd socjalno-demokratycznych idei? Okazja i moment po
temu były już i minęły! Niech mi Pan wierzy – minęły bezpowrotnie! Bo słońce zaszło i
ostatnia bariera została usunięta. Anglia była jedyną zaporą przeciwko piekielnym doktry-
nom, zrodzonym w nędznych zaułkach kontynentu. Teraz nie ma żadnej! Przeznaczenie tego
narodu i wszystkich narodów musi się spełnić w ciemności, przy dźwiękach płaczu i zgrzyta-
nia zębów, na drodze grabieży, równości, anarchii i nędzy pod żelaznym rządem wojskowego
despotyzmu! Tak uczy logika zdrowego rozsądku.

Socjalizm musi nieuchronnie doprowadzić do cezaryzmu.
Proszę mi wybaczyć tę przydługą rozprawę, ale Pana list – tak żarliwy – jest dla mnie wy-

tłumaczeniem. Rozumiem Pana doskonale. Pan chce stosować pewne leki dla przytłumienia
niebezpiecznych objawów i widocznie ma Pan jeszcze nadzieję.

Ja jej już nie mam. [...]
Żyję głównie przeszłością i przyszłością. Teraźniejszość – jak Pan łatwo może zrozumieć

– ma dla mnie mało uroków. Patrzę na wydarzenia ze spokojną rozpaczą i obojętną pogardą.
Rozdział Kościoła od Państwa, reforma rolna, powszechne braterstwo – to tylko kamienie
milowe na drodze do ruiny. Koniec, niewątpliwie, będzie okropny! Ani Pan, ani ja nie doży-
jemy ostatecznej katastrofy: chociaż, gdy nadejdzie, obaj zapewne przewrócimy się w na-
szych grobach, bo obaj czujemy głęboko i szczerze”333.

Na razie przewracał się w grobie – jeżeli go powiadomiono o tych andronach – Apollo Ko-
rzeniowski. Nie dowiemy się nigdy, ile w tym było pozy i chęci epatowania ponurym radyka-
lizmem. Niektóre zdania brzmią autoparodystycznie w swojej napuszonej szablonowości;
całość sprawia wrażenie przejaskrawione i sztuczne. Nasuwa się oczywista pokusa, aby dia-
trybę uzupełnić i objaśnić późniejszymi, spokojniejszymi i dojrzalszymi wypowiedziami au-
tora. Stanowczo jednak zbyt mało wiemy o jego poglądach w latach osiemdziesiątych i o

                                                          
333 19 XII 1885 z Kalkuty, Listy, s. 22 – 23. Po reformie w r. 1884, która przyznała prawo głosu m. in. bezrol-
nym wieśniakom, liczba uprawnionych do głosowania wzrosła w Wielkiej Brytanii z 3 do 5 milionów. W listo-
padowych wyborach 1885 roku liberałowie, od pięciu miesięcy w opozycji, znowu zdobyli większość miejsc w
parlamencie. Decydującą rolę w kampanii odegrało ich skrzydło radykalne, kierowane przez Josepha Chamber-
laina. W wydanej z jego inspiracji w lipcu 1885 broszurze The Radical Programme wysunięto postulaty (odrzu-
cane przez innych liberałów) reformy rolnej, zmierzającej do zwiększenia liczby posiadaczy, oraz przyszłego
rozdziału kościoła anglikańskiego od państwa. Chamberlain miał się niebawem stać czołowym politykiem impe-
rialnym i konserwatywnym. Nie śnił nawet o otwieraniu drogi reformom socjalistycznym – przeciwnie, uważał
siebie za obrońcę własności. „Stawiam prawo własności na jedynie silnej i dającej się obronić podstawie – mó-
wił w przemówieniu wyborczym. – Uważam, że niebezpieczeństwo dla własności leży w jej nadużywaniu”.
Jeden z pierwszych nowoczesnych polityków-manipulatorów wyborczych umiał posługiwać się chwytliwymi
hasłami dla celów często przeciwnych, niż się mogło wydawać prostodusznym obserwatorom.
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okolicznościach korespondencji, aby mieć prawo tej pokusie ulec. Ogólna postawa Korze-
niowskiego rysuje się jednoznacznie: pesymistyczna, fatalistyczna, banalnie konserwatywna;
jego ignorancja co do konkretnych współczesnych zjawisk politycznych bije w oczy: utożsa-
mia Josepha Chamberlaina z socjaldemokratami, nie wie, że I Międzynarodówka już od
dziewięciu lat nie przejawia żadnej aktywności – ba, nie pamięta nawet jej nazwy. Strach
przed anarchistyczno-niszczycielskim motłochem, wielokrotnie później wyrażany w listach i
twórczości Conrada, miał swoje źródło chyba nie tylko w lekturach historyków i socjologów
(Taine, Gustave Le Bon) i konserwatywnej propagandzie politycznej, ale i w jego własnych
doświadczeniach z wielkomiejsko-portową hałastrą, o której z taką pogardą będzie pisał w
Murzynie. Konflikty z lumpenproletariatem i upadek dyscypliny pracy wśród marynarzy by-
ły, jak się zdaje, główną przyczyną powszechnej wówczas wśród oficerów marynarki niechęci
do powstających dopiero związków zawodowych i agitacji socjalistycznej. Na tych stwier-
dzeniach musimy na razie poprzestać.

Polityka nie była jedynym przedmiotem korespondencji ze Spiridionem. Przerzucając się
w zupełnie inny nastrój i zapominając o zadeklarowanej niechęci do współczesności, wyłożył
mu również projekt przerzucenia się na... wielorybnictwo.

„I tutaj muszę Pana poprosić o przyjęcie jako pewnego również i tego, że wypełniony je-
stem po brzegi najbardziej wyczerpującymi wiadomościami o tym przedmiocie. Czytałem,
studiowałem, wybadywałem ludzi z zawodem obeznanych i wchłaniałem wiedzę o wieloryb-
nictwie i połowie fok przez ostatnie cztery lata. W dokładny sposób obznajmiony jestem z
praktyczną stroną przedsięwzięcia. Ponadto posiadam zapewnienie czynnej pomocy ze strony
człowieka obytego z tą profesją, który – chociaż wiedzie mu się dobrze przy obecnym zajęciu
– gotów jest powrócić w dawne rewiry [połowu wielorybów]. Wreszcie mam na oku statek na
warunkach bardzo korzystnych. A teraz co do środków i sposobów!

W tej to materii pragnę Pańskiej rady, a raczej opinii Pana o moim planie zgromadzenia
koniecznego kapitału. [...] 1500 funtów [...] rozumie Pan, chociaż nie mogę poprosić wuja o
kapitał, otrzymuję odeń i z londyńskiego przedsiębiorstwa (które, jak mię powiadamiają, z
dnia na dzień lepiej idzie) corocznie kwotę wystarczającą na opłacenie ubezpieczenia na życie
na sumę 2000 funtów oraz procentów od pożyczki. P r z y p u s z c z a m , że mógłbym poży-
czyć, na gwarancję w postaci wzmiankowanej polisy (zakładając, że pożyczka oprocentowana
będzie w stosunku 10%), nawet gdyby impreza, na którą pożyczka przeznaczona będzie, oka-
zała się całkowicie nieudana; a mam szczególne powody sądzić, że tak nie będzie. Ale mniej-
sza! Otóż chcę Pańskiej rady w następujących przedmiotach:

1. Czy transakcja taka jest dla człowieka w położeniu moim w ogóle wykonalna?
2. Jeżeli tak, jaka jest właściwa droga, by się około tego zakrzątnąć (bom dzieckiem zu-

pełnym w sprawach interesu).
3. Zakładając, że plan jest możliwy do urzeczywistnienia, czy sądzi Pan, jako chłodny

człowiek interesu, bezstronny w tej materii, że rozsądne jest rozpocząć to przedsięwzięcie
(bardzo intratne, j e ż e l i  u w i e ń c z o n e  p o w o d z e n i e m , jak Pan wie o wielorybnictwie)
z kapitałem pożyczonym na 12% – bo na tyle wyjdzie, jeżeli się zliczy składkę na polisę i
procent od pożyczki”334.

Twierdzenie, że pensja od Bobrowskiego oraz dochody z londyńskiej inwestycji wystar-
czyłyby na opłacenie polisy ubezpieczeniowej i procentów od pożyczki (łącznie 180 funtów
rocznie), kłóci się z innymi informacjami, jakie w tych sprawach posiadamy. Kapitał uloko-
wany w Barr, Moering and Co. przynosił tylko 6% rocznie335; łącznie z pieniędzmi od wuja
miałby dopiero funtów 51. Jak i czy naprawdę wyobrażał sobie sfinansowanie tego projektu –
typowo Nałęczowskiego, powiedziałby wuj Tadeusz – domyślić się niepodobna. Przypusz-
czam, że pożyczkę chciał zaciągnąć właśnie od Kliszczewskich, bo inaczej napisałby na ten
                                                          
334 List z 25 XI 1885 z Kalkuty, LL, I, 82.
335 List T. Bobrowskiego z 18 XII 1887.
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temat raczej do swojego wspólnika, Kriegera. Nic dziwnego więc, że decyzję co do planu, na
tak karkołomnych podstawach opartego, uzależnił całkowicie od opinii adresata. Spiridion
powiedział później Jean-Aubry’emu, że wyperswadował młodemu przyjacielowi całe przed-
sięwzięcie336.

W tym samym liście wyznawał Korzeniowski, że ma już „powyżej uszu żeglowania po
świecie za małe pieniądze i jeszcze mniejsze uznanie”. Pomysł wielorybniczy był jednym z
sygnałów, że przyszłość oficera marynarki handlowej stawała się dlań coraz mniej pociągają-
ca. Mogły tu odgrywać rolę względy zdrowotne (skarżył się wujowi na „dyspepsję” i „cher-
lactwo”337, ale zasadniczą na pewno – finansowe i ogólnożyciowe: ta droga do niczego dalej
nie wiodła, nie zapewniała przyzwoitego dochodu, uniemożliwiała praktycznie założenie ro-
dziny, nie dawała pozycji społecznej na lądzie, spychała na kulturalny margines. Więc cho-
ciaż służba na kliprze „Tilkhurst” należała do najprzyjemniejszych w jego karierze – wysunął
projekt całkiem niemorski, mianowicie pozostania w Londynie i zajęcia się handlem.

„Tilkhurst” opuścił Kalkutę 8 stycznia i dotarł, po spokojnym rejsie, do Dundee 17 czerw-
ca 1886 roku; tegoż dnia Korzeniowski zszedł ze statku338. W Londynie czekały dwa listy od
wuja, z 5 i 24 kwietnia. Donosił o ciężkiej chorobie brata Kazimierza (który zmarł 2 maja) i
spadających nań z tego powodu nowych obciążeniach materialnych, uniemożliwiających po-
dróż za granicę i spotkanie z siostrzeńcem. „Mniemam nadto, że jeżeli, jak to i z listów Two-
ich, i p. Kriegera wnoszę, postanawiasz oddać się Handlowi i pozostaniesz w Londynie, bę-
dziesz musiał przysiedzieć fałdów, zanim z rutyną nowego zajęcia zapoznasz się, a więc kon-
sekwentnie idąc nie należałoby się odrywać od zajęć, póki ich wątku nie poznasz i nie zapa-
nujesz nad trudnościami nowej pozycji”. Podsuwał zbadanie możliwości zbytu na rynku lon-
dyńskim mąki pszennej i miałkiego cukru. „Na tych dwóch artykułach moglibyście przy mo-
jej rekomendacji znaczne operacje robić, ma się rozumieć załatwiając je rychło i sumiennie –
a dla tego trzeba by poznać dokładnie nie tylko warunki placu zbytu, ale i zalety, i usterki
samego towaru”339. Dopytywał niespokojnie o zdrowie i „jak stoi interes wspólny Wasz i czy
w nim i co w nim znajdziesz dla Siebie, jeżeli marynarkę porzucasz”340. Przypominał też w
obu listach o „Examenie na Kapitana i o Naturalizacji, jako o ostatecznych punktach Twojej
Kariery, przy których stoję. Patent Kapitański i Naturalizacja, a później rób Pan Sobie, co i
jak się podobać rzewnie będzie. Staremu Wujowi pozostanie tylko chyba cieszyć się Twymi
pomysłami i pomyślnością, jeżeli pierwsze drugie sprowadzą, co daj Boże”341.

Rzeczywiście Korzeniowski zabrał się do obu spraw ochoczo, aczkolwiek z połowicznym
sukcesem. Egzaminu kapitańskiego bowiem zdać mu się za pierwszym razem nie udało: 28
lipca został ścięty z arytmetyki i – znowu – z „Day’s Work”342. Do wuja pisał o przybliżonym
terminie kolejnej próby343, ale potem niepowodzenie przemilczał, nie odezwał się przez blisko
miesiąc i unikał tematu, co zniecierpliwiło Bobrowskiego344. W tomie Ze wspomnień, ani
zresztą nigdzie indziej, nie zostawił nawet cienia aluzji, wszędzie stwierdzając po prostu, że
egzamin na kapitana zdał – i już.
                                                          
336 LL, I, 79.
337 List T. Bobrowskiego z 6 VII 1886, odpowiedź na list otrzymany 2 VII.
338 AAC „Tilkhurst”; na dwu listach (rejsy na południe i z powrotem) podpisywał się kolejno: Conrad Korze-
niowski, Konrad Korzeniowski i dwa razy Conrad Korzeniowski.
339 List z 5 IV 1886, odpowiedź na list z 8 I. Plany pozostania w Londynie są oczywiście zupełnie sprzeczne z
projektami wysuwanymi jednocześnie w listach do Kliszczewskiego, którego negatywną odpowiedź dostał Ko-
rzeniowski dopiero po powrocie do Anglii. Należy więc przy owych projektach postawić dodatkowy znak zapy-
tania.
340 List z 24 IV 1886.
341 List z 5 IV 1886.
342 Van Marle, Plucked and Passed. Fakt niezdarna egzaminu w ciągu poprzedzających 6 miesięcy był uwidocz-
niany na podaniu o ponowne przeegzaminowanie.
343 List z 20 VII 1886.
344 List T. Bobrowskiego z 9 XI 1886.



83

Że z arytmetyką radził sobie nie najlepiej, świadczą chociażby błędy w dodawaniu okre-
sów służby, poczynione przy wypełnianiu formularzy podań o dopuszczenie do egzami-
nów345. Brak zdolności matematycznych i systematycznego wykształcenia szkolnego, a także
nerwowość są tu może dostatecznym wytłumaczeniem. Trudniej zrozumieć ponowną wpadkę
z „Day’s Work”. Kryteria egzaminacyjne uchodziły ogólnie za łagodne i łatwo im było spro-
stać po niedługim okresie przygotowania korepetycyjnego; biadania nad obniżaniem się po-
ziomu były powszechne. Dość zresztą zauważyć, że wystarczało 6 lat służby i ukończone 21
lat, by móc zdawać egzamin kapitański. Był on w Anglii znacznie łatwiejszy niż na konty-
nencie. W Belgii, Francji, Holandii i Niemczech poza wymaganymi w marynarce Królowej
Mórz wiadomościami o wiatrach i prądach, nawigacji, astronomii żeglarskiej, instrumentach i
pomiarach – kandydat musiał wykazać się znajomością algebry, geometrii, trygonometrii,
mechaniki, fizyki, maszyn parowych i języka obcego346. Ponieważ Korzeniowski tępy na
pewno nie był, budzi się znowu podejrzenie, że odegrały tu jakąś rolę jego angielszczyzna i w
ogóle cudzoziemskość.

Ten drugi szkopuł – jeżeli był szkopułem – został wkrótce usunięty. 2 lipca Korzeniowski
złożył odpowiednie podanie i 18 sierpnia otrzymał poddaństwo brytyjskie. John H. Brady
potwierdził jego adres (6 Dynevor Rd.), a rekomendowali go G. F. W. Hope („bliski znajomy
od ponad pięciu lat”), E. A. Poole (znajomość od roku), John Newton (pięć lat) i John Weston
(dwa lata). Inny John Weston, sierżant policji, raportował po przeprowadzeniu wywiadu, że:
„Podaniodawca, który ma lat około 30, twierdzi, że opuścił Rosję w wieku lat 12, od 10 lat
służy w brytyjskiej marynarce handlowej i obecnie zajmuje stanowisko pierwszego oficera”.
W „uwagach” dodał: „Podaniodawca jest osobą bardzo szacowną i godną posiadania świa-
dectwa”347. Ufny policjant niczego widać nie sprawdzał, a Conrad aż trzy fakty przeinaczył:
miał lat 10, kiedy wyjechał do Lwowa, w marynarce brytyjskiej służył od lat ośmiu, pierw-
szym oficerem nigdy jeszcze nie był.

Uzyskując wymienione świadectwo, z przebywającego nielegalnie za granicą poddanego
cara stawał się podopiecznym największego mocarstwa świata, pełnoprawnym obywatelem
jednego z najbardziej liberalnych i oświeconych krajów Europy. W oczach współczesnych
Anglia była przede wszystkim „władczynią mórz”, centrum Imperium Brytyjskiego, najbo-
gatszym państwem globu, potęgą przemysłową i arcypotęgą finansową i handlową, ośrod-
kiem, z którego rozszerzały się na świat przełomowe odkrycia i teorie naukowe; dla bardzo
wielu – wzorem wewnętrznego ładu, praworządności, politycznego umiaru, ojczyzną instytu-
cji parlamentarnych, miejscem bezpiecznego schronienia tysięcy emigrantów politycznych. U
Conrada, który do końca życia pozostał lojalnym – choć nie bezkrytycznym – poddanym
brytyjskim. Kult przybranego kraju opierał się głównie na motywach tradycjonalizmu, fair
play i tolerancji, a także ujawnianego w przeszłości ducha przygody. Zdawał się woleć Anglię
historyczną od współczesnej; Anglia przemysłu, handlu i finansów była mu jakby obojętna.

Jeszcze przed próbą egzaminu, około 10 lipca, zwierzył się Konrad wujowi z chęci odby-
cia jednej przynajmniej podróży w charakterze kapitana; nastawiał się jednak, o ile się można
domyślić ze słów Bobrowskiego, na pozostanie w Londynie i „zajęcie w Ajencji”348. Bobrow-
ski starannie zbierał dane i opracowywał memoriał o możliwości handlu kontraktowego mąką
i pszenicą, które sprzedawano by z Ukrainy do Anglii. Wysłał swoje sprawozdanie 9 wrze-
śnia; podejrzewał, że nie jest zbyt zachęcające, „ale zawsze lepiej mieć siurpryzę in plus niż
in minus”349.
                                                          
345 Wylicza te błędy starannie van Marle, Plucked and Passed.
346 W. Blackmore, s. 243.
347 Dokumenty naturalizacyjne w Public Record Office, London (HO 144/177) (A 44314). Dotarł do nich pierw-
szy Hans van Marle, któremu zawdzięczam informację. Konrad napisał do wuja 25 VIII, patrz list T. Bobrow-
skiego z 9 IX 1886, odpowiedź na list z 25 VIII.
348 List z 20 VII 1886.
349 List z 30 IX 1886.
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Jakim to handlowym zajęciom oddawał się Korzeniowski latem i jesienią 1886 roku –
obok przygotowywania się do ponownego egzaminu – nie wiemy, ale musiały iść kulawo, a
w każdym razie niezbyt obiecująco, skoro zdecydował się wystąpić do wuja z propozycją
zainwestowania w Londynie większej kwoty. Bobrowski obruszył się, chociaż odpowiedział
w tonie żartobliwym: „Widocznie, Panie Bracie, że wśród pomysłów handlowych na bruku
Londyńskim pomieszałeś Ludzi i rzeczy. Mówiłem Ci zawsze, na czele mego memorandum
położyłem i raz jeszcze powtarzam, że spekulantem i handlarzem nigdy nie byłem, czując się
pozbawionym odpowiedniej żyłki. Przeżywszy zaś w niewinności duszy 57 lat, nie mam naj-
mniejszego zamiaru zaprzedawać się Merkuremu, a może i samemu diabłowi, wyzyskując
cudzą biedę, potrzebę lub głupotę! [...] Otóż mniemam, Panie Bracie i Siostrzeńcze Kochany,
powiedziałbyś i o mnie «dementus est», gdybym w takich warunkach jak powyższe przepro-
wadzał «miły grosz» mój do Anglii, aby go oddać w ręce nie znanego mi zgoła człowieka, by
otrzymać niższy, niż mam, procent, a w dodatku i tytuł lichwiarza. «Noli me tentare» i chciej
pomiarkować, że jeżeli wypuściłem kawałeczek mojego «miłego grosza» na plac Londyński,
toć nie dla spekulacji, a aby posłużył memu Siostrzeńcowi za punkt oparcia – i dlatego, że
Ten zamieszkał tam. Pismo powiada: «gdzie Skarb mój, tam i Serce moje», ja zaś śmiem po-
prawić sentencję w ten sposób: «Gdzie Siostrzeniec mój, tam i Kruszec mój!»”350 Zaniepokoił
się też, czy aby wychowanek nie stracił tymczasem i owych zainwestowanych przed dwoma
laty 350 funtów, na których temat uporczywie milczał.

29 października Konrad napisał do wuja, że wybiera się w paromiesięczną podróż351. Jed-
nak zamiast dokładniejszych na jej temat informacji nadesłał z dawna wyglądaną wiadomość
o zdaniu egzaminu kapitańskiego. „Kochany Chłopcze! A więc wiwat «Ordin. Master British
Merchant Service»! Niech żyje jak najdłużej, niech zdrów będzie i niech mu we wszelkich
przedsięwzięciach na morzu i lądzie powodzi się! Prawdziwą sprawiłeś mi rozkosz tą wiado-
mością o «Czerwonej Pieczęci» na patencie Swoim. Nie będąc Admirałem nie mam żadnego
tytułu do dawania rozkazów Nowo kreowanemu Masterowi, a Jego wyłącznemu uznaniu po-
zostawiam rozwiązanie pytania: czy ma swoje O. M. na E. M. zamienić? Stosownie do wido-
ków i projektów dalszej kariery. Jako skromny dostarczyciel środków na ową antrepryzę,
pozostaje mi się cieszyć, że nie zostały zmarnowane moje grosze i doprowadziły Cię do
szczytu obranego zawodu, w którym p. Antoni, Spadkobierca cnót Rzymian i Greków, tak
niefortunny horoskop lat temu 12 dla młodego Aspiranta do służby Neptunowi wyciągał.
Masz Acpan lat 29 i rzemiosło w ręku, a dalej czyń, jak wiesz i rozumiesz”352.

Zapewne do tych i podobnych sceptycznych wypowiedzi czyni Conrad aluzję w książce Ze
wspomnień zaraz, po zakończeniu opisu swojego ostatniego egzaminu; wedle jego relacji
przebiegł gładko i w miłej atmosferze przyjaznej pogawędki353. Naprawdę było może zupeł-
nie inaczej.

Podanie o powtórny egzamin złożył, już jako „Brytyjczyk”, 29 października; egzamin od-
był się 10 listopada 1886 r. Formularz podania zawiera rubrykę „opis osoby ubiegającej się”.
Cera Korzeniowskiego jest określona jako ciemna, włosy – ciemnobrązowe, oczy – piwne.
Wszystko to zgadza się z innymi przekazami. Natomiast zdumienie wywołać musi podany
wzrost: 5 stóp i 9 i ½ cala, czyli 176,5 cm. Czyniłoby to Korzeniowskiego człowiekiem cał-
kiem słusznego, wyraźnie ponad ówczesną przeciętną wzrostu. Tymczasem zaś wszystkie
niemal przekazy, od pisemnych relacji przyjaciół do wspomnień syna, Johna, określają Con-
rada. zgodnie jako niskiego354. Gdyby odczytać zapis jako dokonany w stopach (5 stóp =

                                                          
350 List z 9 XI 1886, odpowiedź na listy z 21 IX i 19 X.
351 Ibid.
352 List z 26 XI 1886.
353 Dzieła, t. XIII, s. 140 – 144.
354 Van Marle, Plucked and Passed. Borys Conrad twierdzi (list do H. van Marle z 10 III 1976), że jego ojciec
miał 5 stóp i 7 cali wzrostu (170 cm), ale i to zdaje się za dużo.
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152,5 cm) i centymetrach, nie calach, wynikłaby liczba bardziej wiarygodna: 1,62 m – ale
trudno hipotezę tak dziwacznej pomyłki traktować na serio. Dzieje egzaminów Korzeniow-
skiego i tę więc kryją tajemnicę, jakby symboliczną.
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IV

Kapitan brytyjskiej marynarki
(1886 – 1890)

„Jakiś nic nie znaczący chłopak z kresów, z zapadłej krainy, z jakiejś Polski – został bez
protekcji kapitanem angielskiej marynarki” – miał o sobie powiedzieć Conrad w roku 1914 w
wywiadzie dla „Tygodnika Ilustrowanego”355. Co by tu mogła zdziałać protekcja – trudno
zgadnąć. Bobrowski niepokoił się o stan finansów siostrzeńca: „Z tego, co mi mówisz, widzę,
że jesteś opiekunem wdów i dobrze lokujesz ich kapitały. Bardzo to pięknie, ale, dla Boga,
pomyśl i o swoim”356. Niestety, nic nam o tej wdowie nie wiadomo.

Świeżo upieczony poddany królowej Wiktorii nie przestał być poddanym Aleksandra III; o
zwolnienie z tego zaszczytu trzeba było grzecznie i usilnie prosić. Złożył więc wizytę w am-
basadzie rosyjskiej357 – nie jedyną, bo sprawa miała się długo ciągnąć; sam zaś budynek – nie
przy nie istniejącym Chesham Square, ale łatwy do zidentyfikowania jako Chesham House
przy Belgrave Square – wprowadził później na karty Tajnego agenta.

Następna praca, którą znalazł po sześciu tygodniach, trwała krótko – pięć dni – ale dała
okazję do odwiedzenia Kliszczewskich. 28 grudnia zaciągnął się, jako drugi oficer, na żelazną
fregatę „Falconhurst” i za opłatą 5 funtów przepłynął z Londynu do Penarth, gdzie zszedł ze
statku 2 stycznia 1887 r.358 Być może chciał na tym statku odbyć i dłuższy rejs359, ale wkrótce
otworzyła się nareszcie możliwość objęcia stanowiska pierwszego oficera na żelaznym barku
„Highland Forest” (1040 ton), stojącym w porcie amsterdamskim.

Kontrakt (płaca 7 funtów miesięcznie) podpisał 16 lutego360 – ale, jak opowiada w Zwier-
ciadle morza, pracę rozpoczął wcześniej, doglądając załadunku, opóźnianego przez panujące
w Holandii niebywałe mrozy. „...gryzłem sobie pięści z niecierpliwości, oczekując na ten ła-

                                                          
355 Patrz przypis 66. Wiele zdań w tym wywiadzie brzmi niezbyt autentycznie.
356 List z 26 XI 1886.
357 Jw.; z późniejszych wzmianek T. Bobrowskiego wynika, że Korzeniowski podanie o zwolnienie z poddań-
stwa już złożył.
358 AAC „Falconhurst”, BT 100/49. Służba na „Falconhurst” uchodziła dłuższy czas uwagi biografów; pierwsi
opisali ją dokładnie E. A. Bojarski i H. R. Stevens, Joseph Conrad and the „Falconhurst”, „Journal of Modern
Literature”, Oct. 1970, s. 197 – 208.
359 Taką sugestię zawierają wspomnienia Hope’a.
360 AAC „Highland Forest”, BT 100/51.
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dunek unieruchomiony przez mróz w głębi kraju; byłem wściekły na zamarznięty kanał, na
zimowy i opustoszały wygląd tych wszystkich statków, które, rzekłbyś, butwiały, posępne i
zgnębione, tak im brakowało otwartej wodnej przestrzeni. [...] czułem się bardzo osamotnio-
ny. [...] Mimo żelaznego piecyka atrament zamarzał na wiszącym stole w kajucie; wygodniej
mi było udawać się na ląd – najpierw potykając się wśród arktycznej płaszczyzny, a potem
trzęsąc się z zimna w oszklonych tramwajach – aby co wieczór pisać list do właścicieli statku
we wspaniałej kawiarni znajdującej się w środku miasta. Był to olbrzymi lokal, wysoki, pełen
złoceń, o meblach wyściełanych czerwonym pluszem, oświetlony jaskrawo elektrycznością i
tak dobrze ogrzany, że nawet marmurowe stoliki wydawały się ciepłe przy dotknięciu”361. Ta
wspaniała kawiarnia to istniejący do dziś lokal w Grand Hotel Krasnapolsky przy Warmo-
esstraat, założony przez emigranta Polaka. Czekanie na ładunek trwało podobno dość długo –
co zupełnie możliwe; natomiast z mrozami w samym Amsterdamie Conrad mocno przesadził,
bo termometr wskazywał tam poniżej zera tylko od 14 do 18 stycznia, a potem nocami po 9
lutego362.

Jak wspomina dalej, pod nieobecność kapitana musiał nadzorować załadowanie statku. Nie
zdając sobie sprawy z jego „sztywności” (i nie wywiadując się na ten temat, co powinien był
zrobić) rozłożył ładunek wedle tradycyjnych zasad i spowodował, że żaglowiec stał się zbyt
stateczny. Zwiększało to wydatnie częstotliwość jego kołysań bocznych. „Nigdy przedtem ani
też potem nie doświadczyłem, aby statek kołysał się na burty tak ostro, tak gwałtownie, tak
ciężko. Kiedy raz zaczął, wiedziało się, że chyba nigdy nie przestanie, i to beznadziejne po-
czucie – charakterystyczne na statkach o środku ciężkości umieszczonym zbyt nisko podczas
ładowania – męczyło wszystkich, którzy musieli się utrzymać na nogach”363. Być może i ka-
pitan, uprzednio pierwszy oficer „Highland Forest”, nie był tu bez winy, bo nie dopilnował
przekazania informacji o szczególnych właściwościach statku364. Natomiast sugestia Conrada,
że nadzorował załadunek w zastępstwie kapitana, jest myląca – bo piecza nad „sztauerką”
należała do normalnych obowiązków pierwszego oficera („chiefa”).

Ogólnie biorąc, o ile „pierwszy” ustępował kapitanowi autorytetem, zakresem władzy i
odpowiedzialności prawnej – o tyle jego obowiązki na statku tak podczas postoju w porcie
(kiedy dowódca przebywał zwykle w interesach na lądzie), jak podczas rejsu były bardziej
uciążliwe, a wpływ na losy statku niewiele mniejszy. Był we wszystkim reprezentantem ka-
pitana, działającym albo na jego polecenie, albo z własnej inicjatywy. Zatrudniał zwykle za-
łogę, nadzorował ładowanie i rozładowanie, sprawdzając przy tym zgodność frachtu z doku-
mentami, był odpowiedzialny za ekwipunek statku i jego oprzyrządowanie, a także za czy-
stość i urządzenia sanitarne, dbał o kotwice i cumy, prowadził log, obliczał codziennie pozy-
cję okrętu. Był też jedyną osobą jadającą posiłki razem z kapitanem – a więc jedyną, która
mogła z nim utrzymywać bliższe stosunki towarzyskie365. Pierwszy zajmował się również
praktykantami, których na „Highland Forest” było czterech. Jeden z nich wspominał: „był
zawsze niezwykle dobry dla nas, rzecz niełatwa do zapomnienia [...] my, jak większość
chłopców w tym wieku, kiedy służyłem pod p. Conradem, nie zdawaliśmy sobie sprawy,
czym w istocie jest dobroć”366.

„Highland Forest" miał osiemnastoosobową załogę, w tym aż czternastu cudzoziemców.
Dowództwo sprawował 34-letni Irlandczyk John McWhir (to nazwisko, wzbogacone o jedno
„r”, dał Conrad w Tajfunie kapitanowi „Nan-Shana”, człowiekowi znacznie starszemu). Sta-
tek wyszedł z Amsterdamu 18 lutego i napotkał po drodze sztormową pogodę, co wobec

                                                          
361 Dzieła, t. IX, s. 61–62.
362 Informacja Hansa van Marle, list do autora z 18 XII 1975 r.
363 Dzieła, t. IX, s. 61.
364 Omawia tę sprawę szczegółowo J. Miłobędzki, Conrad w żeglarskiej kurcie, s. 16 – 18.
365 Blackmore, s. 170; Cornewall-Jones, s. 286 – 288.
366 List E. W. G. Twentymana do firmy J. M. Dent, LL, II, 187 – 188.
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ostrzejszych wychyłów kadłuba spowodowało nie tylko umęczenie załogi, ale i utratę części
osprzętu. „Sprawiedliwość wymagała, aby, jak to się dzieje w książkach, pierwszy oficer,
który przy rozmieszczaniu ładunku popełnił błąd – być może na pół wybaczalny – odpokuto-
wał za niego. Jedno z mniejszych drzewc, oderwawszy się, ugodziło w plecy pierwszego ofi-
cera, który padł na twarz i przejechał się dobry kawał po pokładzie. Wynikły stąd dla oficera
różnorodne i przykre skutki natury fizycznej – «dziwne objawy», jak się wyrażał leczący go
kapitan – zagadkowe okresy bezsilności, nagłe napady tajemniczego bólu”367.

20 czerwca wpłynęli do Semarangu. Korzeniowski został przez miejscowego lekarza skie-
rowany do szpitala w Singapurze, ale ponieważ zszedł ze statku dopiero po dziesięciu dniach,
l lipca368, nie mógł być obłożnie chory; doznany uraz i przeżycia ciężkiej podróży wywołały
jakieś dokuczliwe newralgie. Bobrowskiemu opisał swoje dolegliwości w sposób najwidocz-
niej ogólnikowy, chociaż dramatyczny. „Kochany Mój Chłopcze! List Twój z d. 2/14 Lipca
otrzymałem wczoraj, w dzień zaćmienia słońca i bardzo stosownie, bo mi zupełnie zaćmił
dobrą i spokojną myśl o Ciebie. Obrachowywałem sobie, że już stoisz na nogach, żem Cię
doprowadził do portu, i że po 14 leciech zabiegów i pracy jesteś na drodze. Tymczasem «pas
de chance», jak powiadasz! I naprawdę coś na to wygląda – bo jeżeli w dalszej perspektywie
marynarzy widnieją reumatyzmy, jeśli śmierci uszli, to dla Ciebie na to za wcześnie – a raz
szwankując na nogę, boję się bardzo, czy zupełnie wydobrzejesz?? Nie napisałeś mi, co to jest
właściwie: czy prosty reumatyzm? czy scjatyka? czy może sparaliżowanie? a wszystko to być
może! Biję się z myślą, co jest?!”369 List nie wyjaśnia, co się przydarzyło Korzeniowskiemu.
W dokumentach statku (AAC) odnotowano, że zwolniony został „za obopólną zgodą” z po-
wodu „chorej nogi” – ale czy choroba ta była bezpośrednim, czy też (jak by raczej wynikało z
listu) pośrednim skutkiem ewentualnego urazu, i czy rzeczywiście uderzyło go jakieś drzew-
ce, nie wiemy. Oczywiste jest natomiast, że znajdował się w kiepskim stanie psychicznym,
skoro tak pesymistycznie pisał na Ukrainę.

Wuj pospieszył natychmiast z pomocą finansową, wysyłając 30 funtów na ręce Adolfa
Kriegera. Wiadomość o chorobie siostrzeńca doszła go w okresie ogólnie dlań przykrym, bo
oprócz złej koniunktury gospodarczej i spadku wartości rubla „jeżeli uprzytomnisz Sobie
czułe i nieustanne zajęcie się nami Bismarcka i Katkowa, będziesz miał przedsmak położenia
moralnego i społecznego. Błogosławiony, kto może osiąść w Patagonii i cieszyć się płodami
tamtejszej wolności i cywilizacji, a cóż dopiero na Jawie i w Semarangu”370. „[...] pomimo
urodzaju w handlu zbożem i cukrem kompletna stagnacja... Podatki ziemskie o 30% podnie-
sione, nie licząc kontrybucji, którą my płacimy, tj. my, Polacy, tylko za to, żeśmy Polakami, a
która stanowi 100% na ilość podatków”371.

Tymczasem Korzeniowski odpłynął z Semarangu 2 lipca parowcem „Celestial”; 6 lipca
wysiadł w Singapurze i zapewne od razu poddał się kuracji szpitalnej372. Leczył się w Euro-
pean Hospital, którego opis podał później w Lordzie Jimie – gdzie tytułowy bohater, zraniony
przez spadające drzewce, także spędza czas jakiś w szpitalu stojącym „na wzgórzu; lekki po-
wiew, wchodzący przez okna otwarte zawsze na oścież, niósł do pustych pokoi łagodność
nieba, omdlałość ziemi, oszałamiający oddech wschodnich wód. Były w nim jakieś aromaty,

                                                          
367 Dzieła, t. IX, s. 67 – 68. Jedyne wiadomości na temat kłopotów z ładunkiem i późniejszego wypadku pocho-
dzą od samego Conrada; zdają się one w ogólnych zarysach wiarygodne.
368 AAC „Highland Forest”. Na liście załogi podpisy: Conrad Korzeniowski i J. Conrad Korzeniowski; na świa-
dectwie służby wpisano: „J. C. Korzeniowski”.
369 List z 20 VIII 1887, odpowiedź na list z 14 VII, otrzymany 19 VIII. Z tekstu wynika, że Korzeniowski skar-
żył się na swój los i prosił o radę.
370 List z 17 IV 1887.
371 List z 18 XII 1887, odpowiedź na list z 3 XI, otrzymany 16 XII.
372 Sherry, CEW, s. 33.
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zapowiedź bezgranicznego spoczynku, dar snutych bez końca marzeń”373. Jak długo tam po-
został, nie wiemy – najdalej do 20 sierpnia, bo 22 odpłynął już z Singapuru.

Pierwszym oficerem na S. S. „Celestial” był Frederick Havelock Brooksbank, zięć głośne-
go wówczas kupca i żeglarza Williama Lingarda. Korzeniowski nigdy go nie spotkał, ale sły-
szał o nim wiele, przede wszystkim od jego bratanków, Jamesa i Joshuy; William Lingard stał
się pierwowzorem Conradowskiego Toma Lingarda, bohatera Szaleństwa Almayera, Wyrzut-
ka i Ocalenia374. Z Brooksbankiem zawarł wówczas bliższą znajomość375, a zapewne za jego
pośrednictwem spotkał starszego od siebie o trzy lata Jamesa Craiga, dowódcę parowczyka
„Vidar”, kursującego stale pomiędzy Singapurem a małymi portami na wybrzeżach Borneo i
Celebesu. W Berau na Borneo, nad rzeką Berau Singai, rezydował od kilku lat jako agent
handlowy James (Jim) Lingard376.

„Vidar” (204 tony), dowodzony przez Anglika, pływał pod flagą brytyjską, należał zaś do
znanego i szanowanego w Singapurze starego kupca arabskiego nazwiskiem Syed Mohsin
Bin Salleh Al Jooffree377. Załogę stanowiło czterech białych: Craig, pierwszy oficer, i dwu
mechaników, James Allen i John C. Niven – oraz chiński palacz i dwunastu malajskich mary-
narzy. Statek przybył do Singapuru 19 sierpnia z Dongali, wioząc ładunek damary. Dowód
nadania (12 VIII) i odbioru (20 VIII) towaru zachował się w papierach Conrada378, można
więc przypuszczać, że jeszcze w porcie objął funkcje „chiefa”. „Vidar” opuścił Singapur 22
sierpnia. Rejsy statku były regularne. Zawijał do Bandjarmassin na Borneo, brał węgiel w
Kota Baru na wysepce Pulau Laut, przecinał Cieśninę Makasarską, wstępując do Dongali na
Celebesie, następnie wracał na Borneo i zatrzymywał się w Samarindzie, Berau i, najdalej na
północ, w Bulunganie. Jak się zdaje, odwiedzał poszczególne porty – poza stacją węglową
Kota Baru – tylko raz podczas każdej wyprawy. Podróże trwały od 17 do 35 dni i Korzeniow-
ski odbył je, wedle stwierdzeń Normana Sherry’ego, cztery: 22 VIII – 26 IX, 30 IX – 31 X, 4
XI – 1 XII, ostatnią zakończył 2 I 1888379.

Charakter tych rejsów był podobny do trzydziestodniowych monotonnych podróży parow-
ca „Sofala”, opisanych w opowieści Conrada U kresu sił; dowódcą „Sofali” jest ślepnący ka-
pitan Whalley. Podobno Korzeniowski podczas służby na „Vidarze” cierpiał na oczy. Infor-
mację tę uzyskał Jean-Aubry w parę miesięcy po śmierci pisarza od siedemdziesięcioletniego
wówczas Jamesa Craiga; jednakże nieścisłość wielu innych wiadomości przekazanych przez
byłego dowódcę „Vidara” skłania i tu do sceptycyzmu380. Nie wiemy też, na ile wierne są
portrety obu mechaników naszkicowane w Smudze cienia381. Rejsy Korzeniowskiego na „Vi-
darze” minęły bez sztormów i przygód, natomiast spotkany parokrotnie w Singapurze paro-
wiec „Nan-shan”, który przewoził setki Chińczyków, został później uwieczniony w Tajfu-
nie382.

Służba na „Vidarze” była – zwłaszcza w porównaniu z pracą na wielkich żaglowcach –
łatwa i niemęcząca, w sam raz dla rekonwalescenta. Trasę znano dobrze, parowiec pływał na
                                                          
373 Dzieła, t. V, s. 20.
374 Sherry, CEW, s. 34, 93 – 123.
375 Ogłoszony przez Sherry’ego (CEW, s. 323) list Conrada do W. S. S. Claira z 31 III 1917 – uprzejmy, ale por.
złośliwe uwagi na jego temat w liście do J. M. Denta, 27 III 1917, LL, II, 188 – 187.
376 Sherry, CEW, s. 93 – 123 i A. Braun, Śladami Conrada, Warszawa 1972, s. 439 – 441, 478, 498.
377 N. Sherry, Conrad and the „Vidar”, „Beview of English Studies”, 1963, s. 157 – 158. Nazwisko Araba bywa
rozmaicie transkrybowane, przyjmuję tu wersję Sherry’ego.
378 Yale. Nadającym towar był Babalachtie – tu źródło nazwiska (ale tylko nazwiska) powieściowego bohatera
Conrada.
379 Sherry, CEW, s. 36, 38.
380 Dzieła, t. VI, zwłaszcza s. 184 – 185. Wspomnienia Craiga: LL, I, 93 – 100; błędy prostują: Gordan, s. 36;
Sherry, CEW, zwłaszcza s. 35 – 36; A. Braun, Śladami Conrada, s. 40 – 42.
381 Dzieła, t. XVIII, s. 16 – 17. Niven nazywa się tu Nieven, pierwszy mechanik przedstawiony jest bez nazwi-
ska.
382 N. Sherry, Conrad and the „Vidar”, s. 163.
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tych wodach już od kilku lat. Korzeniowski spędził na pokładzie „Vidara” 135 dni, z czego
mniej więcej 15 w Singapurze. Droga w każdą stronę zabierała, nie licząc zatrzymań w por-
tach, około 12 – 13 dni, na owe postoje w sześciu miejscowościach, do których statek zawijał,
zostaje więc łącznie 20 – 24 dni383. Ponieważ w Bulunganie (a właściwie w Tandjung Selar,
bo Bulungan to nazwa rzeki i obszaru) i Berau (właściwie Tandjung Redeb, bo Berau to na-
zwa sułtanatu)384 mieściły się placówki handlowe właściciela „Vidara”, a zarazem były to
końcowe punkty rejsu – można przypuścić, że tam parowczyk zatrzymywał się dłużej, na
dzień lub dwa za każdym razem; na pozostałe miejscowości, wliczając stację węglową, zo-
stawałoby po pół dnia lub mniej.

Po co nam te szczegółowe obliczenia? W liście do byłego redaktora singapurskiego dzien-
nika „Singapore Free Press”, W. G. St Claira, Conrad stwierdza: „Jak się Pan prawdopodob-
nie domyśla, nie utrzymywaliśmy stosunków towarzyskich na lądzie. Wie Pan, że to niełatwe
dla marynarza”. Rozwija tę samą myśl we wcześniejszym o parę dni liście do swego wydaw-
cy, J. M. Denta: „Doprawdy wiedziałem bardzo niewiele o ludziach na wybrzeżu. Byłem
chiefem na S. S. «Vidar», bardzo zajęty podczas postojów w portach. Tak czy inaczej, nie
zależałoby mi na nawiązywaniu stosunków towarzyskich, nawet gdybym miał czas i sposob-
ność”385. Jednakże wrażeniom z okresu służby na „Vidarze” nadał Conrad taką doniosłość w
swoich wspomnieniach i tak je w twórczości wyeksponował, że te paręnaście tygodni, a
zwłaszcza owe kilka czy nieco więcej dni spędzonych w Berau386 ściągnęło na siebie wyjąt-
kowo baczną uwagę biografów i badaczy literatury. Żadnemu fragmentowi życia pisarza nie
poświęcono tyle czasu i pomysłowości, tyluset stron dociekań i rozważań.

Jeżeli nie liczyć sześciu dni spędzonych w roku 1883 w Muntoku, w ciągu owych miesięcy
Korzeniowski zobaczył Wschód po raz pierwszy z bliska, bezpośrednio, nie przesłonięty fa-
sadami urządzeń portowych, hoteli dla białych, europejskich biur i kolonialnych instytucji.
Wniknął w głąb wschodniego lądu, zapuszczając się na „Vidarze” w górę rzek. Spośród sze-
ściu miejscowości, do których statek zawijał, cztery leżały w pewnym oddaleniu od morza,
dwie ostatnie aż o 50 km: Bandjarmassin nad rzeką Barito, Samarinda nad Kutai, Tandjung
Redeb nad Berau – którą w owym czasie nazywano Pantai, Tandjung Selor nad Bulunga-
nem387. Berau i Bulungan tworzą u swoich ujść szerokie, zawiłe delty. Toczą się porozlewane
w liczne odnogi i kanały, poprzetykane niskimi wysepkami, muliste, pełne płycizn i błotni-
stych ławic, o brzegach porośniętych gęstymi, wysokimi lasami. Krajobraz jest jednostajny,
bez znamiennych punktów i widoków; tylko przy dobrej pogodzie – nieczęstej w tym wilgot-
nym, gorącym klimacie, gdzie mgły są zjawiskiem codziennym – można zobaczyć odległe o
dwadzieścia i więcej kilometrów wzgórza388.

Wśród tego pierwotnego otoczenia, bujnej, zachłannej, rozkładającej wszystko przyrody,
odwiedzane stacje handlowe musiały czynić efekt albo szaleńczego i śmiesznego wyzwania,
rzucanego niepowstrzymanej, wszystkożernej naturze – albo żałosnego dowodu marności
ludzkich poczynań. Zwłaszcza oderwani od cywilizacji biali, którzy w tamtych warunkach z
reguły wykolejali się i popadali w pijaństwo albo dziwaczeli beznadziejnie, mogli łatwo wy-
woływać wrażenie groteskowe. W Tandjung Redeb było aż czterech białych: całkowicie roz-

                                                          
383 Obliczenie: kurs Dongala – Singapur 7 – 8 dni; w tym samym tempie (ale biorąc pod uwagę powolniejszą
żeglugę rzeczną) Dongala – Samarinda – Bulungan 4 – 5 dni; rejs byłby zapewne dłuższy, gdyby statek zawijał i
do Bandjarmassin.. Por. J. Allen, s. 279 – 280 i 485 – 486. Zakładam tu, że „Vidar” wstępował do poszczegól-
nych portów, tylko płynąc w jedną stronę.
384 A. Braun, op. cit., s. 431 i 474.
385 Sherry, CEW, s. 323 i LL, II, s. 186; listy z 27 i 31 III 1917.
386 Allen (s. 280) sądzi, że spędził w Berau „ponad trzy tygodnie”, co jest niemożliwe; nawet przypuszczenie
Sherry’ego (CEW, s. 144), że spędzał w Berau po trzy dni w każdej podróży, a więc razem dwanaście, wymaga
założenia, iż w żadnym z pozostałych portów nie zatrzymywał się nigdy nawet przez jeden dzień.
387 Sherry, CEW, s. 124.
388 Wg Brauna, op. cit., s. 424, 428 – 431, 451, 453 – 454, na podstawie relacji autora i cytowanych locji.
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pity stary Rosjanin, eks-kapitan statku; inny alkoholik, młody Holender Carel de Veer; Anglik
James Lengard, bratanek Williama, oraz pół-Holender, pół-Malaj Charles William Olmeijer,
mieszkający tu już od siedemnastu lat389.

Ów Olmeijer pod nazwiskiem (w fonetycznej transkrypcji angielskiej) Almayer stał się
tytułowym bohaterem pierwszej powieści Conrada i współbohaterem drugiej; występuje też w
autobiograficznym tomie Ze wspomnień. Conrad powiada tam o nim nawet: „gdybym nie był
poznał dość dobrze Almayera, prawie na pewno nie wydrukowałbym nigdy ani linijki”390.
Baines stwierdza jednak słusznie: „Był to zbyt wielki komplement dla Almayera, bo kiedy
ktoś gotów jest do pisania, zawsze znajdzie się pod ręką jakiś Almayer”391. Zresztą Conrad
wcale „dobrze” nie poznał Olmeijera, bo ani żałośnie śmieszny Almayer ze Wspomnień, ani
tragiczny Almayer z Szaleństwa nie mają, poza nazwiskiem i miejscem pobytu, prawie nic
wspólnego z rzeczywistym Olmeijerem – który żonaty był też z Eurazjatką, miał jedenaścioro
dzieci (nie zaś jedną córkę) i zmarł w roku 1900 w wieku 52 lat; jako kupiec osiągnął i powo-
dzenie, i wpływy392. Jego potomkowie chcieliby podobno, aby ktoś napisał rzeczową biogra-
fię przodka „spotwarzonego” przez Conrada393.

Powieściowy Sambir daje się, chociaż nie bez pewnych odkształceń, zlokalizować geogra-
ficznie w rzeczywistych Berau i Bulunganie. Natomiast drobiazgowe poszukiwania różnych
badaczy, zwłaszcza Normana Sherry’ego, śledzenie domniemanych pierwowzorów postaci i
źródeł fabuły, uparte snucie analogii między losami rzeczywistych ludzi a losami bohaterów
malajskich utworów Conrada – wykazały, wbrew założeniom pracowitego szperacza, że
związki i podobieństwa są tu bardzo luźne. Nawet pomijając fakt, że czytelnikowi Szaleństwa
Almayera jest w istocie obojętne, czy Nina Almayer zawdzięcza imię swojej ciotce Ninette
Olmeijer, a także i to, że jest ogromnie wątpliwe, czy Korzeniowski słyszał o istnieniu Ninette
i mnóstwa innych ludzi wytropionych przez Sherry’ego394 – wiele podobieństw wynika po
prostu z faktu, że losy i problemy wszystkich białych mieszkających i pracujących na Archi-
pelagu Malajskim były pod wieloma względami zbliżone. Klimat, pierwotna przyroda dokoła,
oderwanie od ojczystych krajów i cywilizacji, potencjalnie duży autorytet wśród tubylców
(wsparty stosunkami z władzą kolonialną), związki z „kolorowymi” kobietami, alkohol, tęsk-
nota za Europą, chęć dorobienia się i powrotu albo wstydliwo-rozpaczliwe odcinanie się od
powiązań z rodakami – większość tych elementów znajdziemy w życiorysie każdego niemal
osiadłego tam wówczas Europejczyka. Analogie między Jimem z Lorda Jima a Jimem Lin-
gardem są oparte na takich nieuchronnych zbieżnościach, podobnie jak stosunek powieścio-
wego Almayera-Holendra do córki-Eurazjatki395.

Pojawiające się na kartach nowel i powieści nazwiska spotkanych wówczas ludzi, czasem
również ich wygląd zewnętrzny – to były dla Conrada tylko archimedesowe punkty oparcia,
służące do wydźwignięcia z magmy wspomnień, lektur i wyobraźni nowego, powieściowego
świata. Twierdzenie Sherry’ego, że „kontakt z placówką handlową w Berau miał znaczenie
decydujące, stał się bowiem źródłem, z którego narodziło się Szaleństwo Almayera, Wyrzu-
tek, druga część Lorda Jima i Ocalenie”396, trzeba uznać za przesadne już w świetle jego wła-
snych badań. Lektury książek podróżników i pamiętnikarzy odegrały większą rolę jako mate-

                                                          
389 Allen, s. 317 – 334; autorka opiera się tutaj na badaniach źródłowych R. Haverschmidta.
390 Dzieła, t. XIII, s. 110.
391 Baines, s. 89.
392 Allen, s. 321. Autorka twierdzi wprawdzie (s. 320), że Conrad „odtworzył w fikcyjnej postaci Almayera”
„główne cechy charakteru” Charlesa Olmeijera, a nawet że „W Szaleństwie Almayera i Wyrzutku życie Almay-
era w swoich istotnych rysach ogromnie przypomina życie autentycznego Olmeyera” – ale jest to sprzeczne z jej
własnymi relacjami.
393 J. M. Holmes i H. van Marle, Joseph Conrad in Indonesia, maszynopis odczytu z r. 1962.
394 Sherry, CEW, s. 94 – 95.
395 Ibid., s. 140 – 143.
396 Ibid., s. 36. O wiele ostrożniej ujmuje sprawę A. Braun, op. cit., s. 428.
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riał powieściowy. Z książek wywodzi się znaczna większość imion, nazw geograficznych,
szczegółów obyczajowych, składników fabuły; są one wykorzystywane w sposób identyczny
jak dane wspomnieniowe: jako punkty oparcia lub zaczepienia. Na książki, nie na autopsję,
powoływał się Conrad w obronie przed zarzutem ignorancji co do realiów malajskich, wysu-
niętym przez Hugh Clifforda, znawcę przedmiotu: „wszystkie te szczegóły [...] wziąłem (dla
pewności) z niepodejrzanych źródeł – nudnych, mądrych ksiąg”397. Zresztą nie pisał sprawoz-
dań ani z podróży, ani z lektur: dbał o autentyczność materiału, ale traktował autentyk właśnie
jako materiał, poddawany i podporządkowany artystycznemu przekształceniu.

Śledzenie genezy postaci i wątków powieściowych nie jest rolą biografa. Musimy jednak
odpowiedzieć na pytanie: dlaczego właśnie z wybrzeża Borneo zaczerpnął Conrad aż tyle
surowca do swoich utworów, dlaczego Archipelag Malajski odgrywa w nich tak dużą rolę
jako tło akcji? Udzielana dotychczas odpowiedź, że właśnie okres służby na „Vidarze” do-
starczył mu szczególnie intensywnych i bogatych przeżyć, nie wytrzymuje krytyki. Opiera się
na naiwnym przeświadczeniu, że im więcej autor o czymś pisze, tym więcej musiał mieć w tej
dziedzinie przeżyć – i kłóci się z faktami, bo na pewno silniejszych wrażeń dostarczyły Ko-
rzeniowskiemu wielomiesięczne podróże morskie, bogatszych doświadczeń o wiele dłuższe
pobyty w innych krajach.

Powody, jak zwykle w takich sprawach, były złożone i wielorakie. Kilka argumentów psy-
chologicznych i tematycznych przemawiało jednoznacznie za wyborem tła malajskiego dla
pierwszych prób literackich Conrada. Realia malajskie odgrywają istotną rolę tylko w jego
wczesnych utworach; jeżeli nie liczyć wielokrotnie odkładanego Ocalenia, ostatnim z nich
jest Lord Jim (1900). W tych latach szczególnie ostro odczuwać musiał emigrant i wędrowiec
trudność, z której nieraz się zwierzał: brak wspólnego zaplecza kulturowego z czytelnikami. I
wyłaniało się pytanie: gdzie znaleźć takie zasoby doświadczeń i taki teren akcji, które by da-
wały pewny, w sensie rzeczywistej konkretności, grunt pod nogami, były mu w jakimś stop-
niu znane – a zarazem nie wystawiały na ryzyko pisania o sprawach zbyt dobrze wiadomych
czytelnikom angielskim. O czymkolwiek chciał pisać, skądkolwiek czerpać „natchnienie”,
potrzebował oparcia o widziany konkret: taka okazała się osobliwość jego talentu literackie-
go. Pisanie o Anglii, Australii czy Singapurze byłoby błądzeniem po omacku po obszarach
tylko powierzchownie mu dostępnych, a dobrze znanych czytelnikom. Wybór terenu niean-
gielskiego, w sensie etnicznym i politycznym, narzucał się tym silniej, że uwalniał od kłopo-
tliwego podziału lojalności; w Szaleństwie Almayera (a później w Placówce postępu i Jądrze
ciemności) czytamy wiele gorzkich słów o kolonializmie – ale nie jest to kolonializm brytyj-
ski. Przede wszystkim jednak wybór takiego terenu ustawiał Conrada w pozycji nie gorszej,
niż gdyby o tym samym pisał autor urodzony i wychowany w Anglii.

Archipelag Malajski miał jako tło powieściowe sam w sobie ogromne zalety. Poza egzoty-
ką przyrody i obyczaju zaciekawiać mógł bardzo złożonymi stosunkami narodowościowo-
politycznymi i religijnymi, ścieraniem się różnych cywilizacji i wpływów państw kolonial-
nych. Wyjątkowo wiernie jak na owe czasy przedstawił Conrad istnienie nadal w znacznej
mierze niepodległych państewek malajskich, nad którymi Holendrzy sprawowali teoretyczną
raczej władzę protektorów398; problematyka walki o zachowanie narodowej niezawisłości
widocznie go intrygowała. Niszcząca bujność przyrody i ponurość losów ludzi wśród niej
żyjących odpowiadały pesymistycznym nastrojom jego wczesnej twórczości. Jako materiał
literacki Archipelag był prawie nie wykorzystany; rzecz znamienna, że recenzenci pierwszych
powieści Conrada podkreślali, iż stanowią one pionierską penetrację nie opanowanych do-
tychczas przez literaturę regionów: „żaden powieściopisarz nie zaanektował jeszcze wyspy
Borneo”, „Borneo, szlak nie tknięty dotychczas przez powieściopisarzy”399. Jednym słowiem
                                                          
397 List do W. Blackwooda z 13 XII 1898, Blackburn, s. 34.
398 Holmes i van Marle, J. Conrad in Indonesia.
399  „Daily News”, 25 IV 1895; „Critic”, 11 V 1895. Wg Sherry, Heritage, s. 47, 50.
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był to dla autora w sytuacji Korzeniowskiego obszar, na którym wiedza i wyobraźnia mogły
stosunkowo swobodnie współgrać.

Wszystkie te względy miały wpływ przede wszystkim na wybór miejsca akcji dla pierw-
szej powieści Conrada, Szaleństwa Almayera. Później motywy malajskie zdobyły już samo-
dzielne prawo bytu w jego wyobraźni. Raz stworzony fikcyjny – choć oparty na wspomnie-
niach i lekturach – świat rozrastał się żywiołowo; zjawisko znane z dzieł wielu pisarzy.

Wybiegliśmy w tych rozważaniach naprzód – ale niezbyt daleko, bo Korzeniowski rozpo-
czął pisanie Szaleństwa w dwa lata po przyjęciu posady na „Vidarze”. Kapitan Craig wspo-
minał nawet, że ilekroć schodził do kabiny, by porozmawiać ze swoim chiefem, zawsze za-
stawał go przy pisaniu – ale zapewne były to po prostu listy400.

„Statek był statkiem wschodnim [...] Uprawiał żeglugę pomiędzy ciemnymi wyspami, roz-
rzuconymi po niebieskim, pręgowanym rafami morzu. Na jego rufie powiewała czerwona
bandera, a na szczycie masztu flaga armatora, również czerwona, ale z zieloną obwódką i z
białym półksiężycem pośrodku. [...] Jeśli zaś chodzi o rodzaj żeglugi, którą statek uprawiał, i
o charakter moich towarzyszy pracy, nie mógłbym lepiej trafić, nawet gdyby jakiś życzliwy
Czarodziej stworzył życie i ludzi według mojego zamówienia.

I nagle porzuciłem to wszystko”.
Decyzję opuszczenia posady na „Vidarze” nazywa „irracjonalną”: „Było to tak, jakbym,

zupełnie nieświadomie, usłyszał jakiś szept albo coś zobaczył”401. Naprawdę jednak miał i
całkiem racjonalne powody do rezygnacji. Służba nie dawała żadnych widoków na przy-
szłość, klimat był bardzo ciężki, możliwość dodatkowego zarobku chyba żadna, oderwanie od
Europy i cywilizacji – niemal zupełne. Pozostanie na „Vidarze” miałoby sens jedynie wów-
czas, gdyby zamierzał osiedlić się w Singapurze lub na Archipelagu – ale takich projektów
nigdy nie snuł. Być może już wówczas przemyśliwał o pisaniu; nadal zapewne planował, aby
popróbować szczęścia w londyńskim handlu. Łatwo zrozumieć, dlaczego w Smudze cienia
pomija wszystkie względy rzeczowe i nadaje swojemu postanowieniu pozór całkowitej do-
wolności: chciał tą decyzją podkreślić kontrast między impulsywną młodością a odpowie-
dzialną dojrzałością. I owo „zniechęcenie późnej młodości”, któremu decyzję przypisuje, było
niczym innym, jak tylko wyrazem ogólnego nastawienia Korzeniowskiego, który bynajmniej
nie zamierzał spędzać całego życia na statkach.

Badanie lekarskie, któremu się poddał pierwszego grudnia, dało dobre wyniki. Napisał
wtedy do Bobrowskiego, że na razie odkłada powrót do Europy402. Może w styczniu poczuł
się gorzej i wspomniał zalecenie wujowe: „miej zawsze na uwadze zdrowie, a przy pierw-
szym symptomacie ataku na wątróbkę wracaj i wcześniej – boć nic nad zdrowie!...”

Na pokładzie „Vidara” obchodził trzydzieste urodziny; osiągnął pełnię wieku męskiego i
odpowiedzialności życiowej. Wuj Bobrowski notował w pieczołowicie prowadzonym memo-
riale Dla wiadomości: „...ponieważ w listopadzie [według starego stylu] skończysz lat 30, w
którym to wieku każdy dla siebie wystarczać powinien – a nadto dzieci śp. Kazimierza więcej
na wychowanie potrzebują, oświadczyłem, że nadal regularnej pensji dawać nie mogę, co
zamierzam i muszę dotrzymać. Wyprowadzenie P. Konrada na człowieka kosztowało:
(oprócz danych na kapitał 3600) – 17454”. Tym pilniejsza więc stawała się potrzeba trzeźwe-
go zaplanowania przyszłości. 4 stycznia 1888 roku „J. C. Korzeniowski” – jak zapisano na
świadectwie służby – zszedł w Singapurze z pokładu „Vidara”403.

                                                          
400 LL, I, 98. Wbrew twierdzeniu Jean-Aubry’ego, powtórzonemu niebacznie przez Bainesa (s. 90), Korzeniow-
ski prowadził wówczas korespondencję nie tylko z wujem, ale też z Kriegerem, a zapewne i z innymi znajomymi
w Anglii. Niewątpliwie pisywał więcej niż przeciętny oficer marynarki.
401 Smuga cienia, Dzieła, t. XVIII, s. 14, 15.
402 List T. Bobrowskiego z 13 I 1888, odpowiedź na list z l XII 1887.
403 Certificate of Discharge, Yale; lista załogi „Vidara” nie jest znana.
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Przez dwa tygodnie, czekając na statek do Europy, mieszkał w Domu Marynarza (który
gościł tylko oficerów). Miał tam jakiś zatarg z zarządcą, niejakim Phillipsem, kaznodzieją
ewangelizacyjnym i działaczem antyalkoholowym oraz inspektorem domów publicznych404 –
jednym słowem, zawodowym dobroczyńcą. Opowiada o tym pobycie w Smudze cienia,
książce, którą określał jako „w istocie nie opowiadanie, ale ścisłą autobiografię”405. Trzeba tu
będzie dodać szczyptę soli – sporą, choć nieco mniejszą niż w wypadku innych „autobiogra-
ficznych” utworów Conrada.

„Dowództwo – pisze tam – jest potężnym zaklęciem”406. Toteż kiedy zaświtała wyczeki-
wana możliwość, porzucił zamiar powrotu do Europy. Zaproponowano mu bowiem komendę
statku, 346-tonowego żelaznego barku „Otago”, którego kapitan zmarł na morzu. Żaglowiec,
należący do australijskich armatorów i zarejestrowany w Port Adelaide, znajdował się w
Bangkoku, a ponieważ jego chief nie miał dyplomu kapitańskiego407, tamtejszy konsul brytyj-
ski poprosił Urząd Morski w Singapurze o przysłanie nowego dowódcy.

Jak wskazuje Norman Sherry, tę samą sytuację wyjściową: statek w Bangkoku, dla którego
poszukuje się kapitana, mamy opisaną w trzech utworach Conrada: Falku, U kresu sił i Smu-
dze cienia408. Główna różnica w przedstawieniu następujących potem wydarzeń polega na
tym, że w U kresu sił komenda oferowana jest niejakiemu Hamiltonowi, przesiadującemu w
Domu Marynarza wałkoniowi, który propozycję odrzuca409, natomiast w Smudze cienia kie-
rownik Domu, chcąc się pozbyć zadłużonego Hamiltona, knuje intrygę, żeby mu zapewnić
dowództwo przeznaczone dla narratora powieści, tj. Conrada. Sherry wysuwa bardzo praw-
dopodobne przypuszczenie, że wersja wcześniejsza jest bliższa prawdy i że istotnie dowódz-
two zostało najpierw zaproponowane komuś innemu, nie zaś mówiącemu z silnym cudzo-
ziemskim akcentem Korzeniowskiemu. Odwrócenie tego porządku w Smudze cienia jest,
dodajmy, zgodne z duchem całego utworu i wprowadzonymi doń odstępstwami od autenty-
zmu na rzecz heroizacji głównej postaci – narratora, i wzmocnienia dramatycznych napięć.

19 stycznia kapitan portu w Singapurze, Henry Ellis, wręczył Korzeniowskiemu list do
konsula brytyjskiego w Bangkoku:

„Wielce Szanowny Panie,
Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pańskiego telegramu «czy może Pan zaangażować Ka-

pitana do przeprowadzenia ‘Otago’ z Bangkoku do Melbourne pensja 14 funtów miesięcznie
przybyć tutaj pierwszym parowcem i wyruszyć natychmiast», na który odpowiedziałem:
«Kapitan zaangażowany wypływa ‘Hecate’».

Osobą, którą zaangażowałem, jest pan Conrad Korzeniowski, posiadający dyplom kapita-
na, wydany przez Board of Trade. Otrzymał dobre świadectwa z kilku statków, na których
wypływał z tutejszego portu. Ustaliliśmy, że jego wynagrodzenie w wysokości 14 funtów
miesięcznie wypłacane będzie od dnia przybycia do Bangkoku, a statek zaopatrzy go w żyw-
ność i wszystkie przedmioty niezbędne dla żeglugi. Statek opłaci też jego podróż z Singapuru
do Bangkoku; również w wypadku gdyby po przybyciu do Melbourne zrezygnowano z jego
usług, armatorzy zapewnią mu podróż powrotną do Singapuru klasą kabinową.

Uważam powyższe warunki za tanie, rozsądne i ufam, że zostaną przez Pana zaaprobowa-
ne”410.

                                                          
404 Sherry, CEW, s. 189.
405 Conrad do J. B. Pinkera, niedziela [1917], Berg. Podobnie pisał do Pinkera 3 II 1915 i do J. Quinna 24 XII
1915, NYPL. Por. też do S. Colvina, 27 II [1917], LL, II, s. 182 i Sherry, CEW, s. 215 – 216.
406 Dzieła, t. XVIII, s. 39.
407 Wbrew temu, co czytamy w Smudze cienia, pierwszy oficer „Otago” otrzymał dyplom kapitański dopiero 29
VI 1888 r.; Sherry, CEW, s. 273.
408 Sherry, CEW, s. 217.
409 Dzieła, t. VI, s. 216 – 217.
410 Oryginał w Public Record Office, Londyn; pierwszy ten dokument ogłosił Sherry, CEW, s. 220. List datowa-
ny jest: 19 I 1888; tę samą datę nosi memorandum Ellisa do Korzeniowskiego (obecnie w Yale): „Niniejszym
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Tegoż dnia nowo mianowany odpłynął do Bangkoku parowcem „Melita”, aby 24 stycznia
objąć swoją pierwszą komendę411.

Kapitan jest z reguły bardziej zajęty w porcie niż na pełnym morzu, podczas postoju statku
musi bowiem reprezentować interesy właścicieli. Jego podstawowe zadanie jest proste: uzy-
skać jak najkorzystniejszy fracht i wydać jak najmniej pieniędzy. Wynika z tego dyrektywa
jak najkrótszego zatrzymywania się w portach odległych od macierzystego; pociąga ona za
sobą konieczność działania energicznego i szybkiego. Conrad pisał po latach do St. Claira, że
był w Bangkoku ogromnie zajęty412. Usiłował czym prędzej, wyprowadzić „Otago” w morze,
ale udało mu się to dopiero po przeszło dwu tygodniach. I znowu mamy dwie literackie wer-
sje przyczyn zwłoki: w Falku jest nią zatarg, z bezsensownie zazdrosnym dowódcą holownika
(chociaż wspomniane są także spóźnienie ładunku i choroba załogi), natomiast w Smudze
cienia – trudności z czarterującą statek firmą.

Jakie to były trudności – nie wiemy. Czarterowała „Otago” firma Jucker, Sigg and Co.,
zajmująca się handlem. drewnem tekowym, którego ładunek zabrał „Otago”. Jest. nieprawdo-
podobne, jak słusznie stwierdza Sherry (który poświęcił „zwłoce w Bangkoku” jeden z naj-
cenniejszych rozdziałów książki Wschodni świat Conrada), by dowódca holownika, nie będą-
cy w rzeczywistości jego właścicielem, mógł komukolwiek odmówić swoich usług413. Nato-
miast kłopoty z firmą mogły wynikać m. in. z faktu śmierci na morzu poprzedniego kapitana
statku, Johna Snaddena, niesłusznie oczernionego w Smudze cienia. Snadden był współwła-
ścicielem „Otago”, a jego stosunki z partnerami układały się źle414.

Tak silnie uwydatniona w Smudze cienia ciężka choroba-załogi została przez Conrada nie-
co przesadzona. Steward: „Otago” istotnie zmarł – ale przed przybyciem Korzeniowskiego do
Bangkoku. Jak przypuszcza Sherry, opierając się na rękopisie Falka, to ów steward błagał,
żeby mu pozwolono umrzeć na statku zamiast go wysyłać do szpitala; zasłyszaną o nim opo-
wieść zastosował Conrad do osoby pierwszego oficera „Otago”415. Marynarze chorowali jed-
nak naprawdę; mówi o tym list dr Williama Willisa, lekarza poselstwa brytyjskiego w Syja-
mie, skierowany do Korzeniowskiego:

„Szanowny Panie,
Sądzę, że nie będzie to z mej strony nie na miejscu, jeżeli stwierdzę, choć o to przez Pana

nie proszony, aby zapobiec jakimkolwiek przyszłym nieporozumieniom, iż załoga żaglowca
«Otago» cierpiała podczas postoju w Bangkoku na choroby tropikalne, między innymi febrę,
dyzenterię i cholerę, i mogę na podstawie własnej obserwacji powiedzieć, że zrobił Pan
wszystko na swoim trudnym i odpowiedzialnym stanowisku Dowódcy Statku, aby przyspie-
szyć odpłynięcie z tego niezdrowego miejsca, a zarazem ocalić życie ludzi pod Pana komen-
dą”416.

Mimo zaprzeczenia autora list brzmi tak, jak gdyby pisany był na prośbę adresata. Z pew-
nością lekarz – którego Conrad wspomina w Smudze cienia jako „jedyną ludzką istotę na

                                                                                                                                                                                    
powiadamiam Pana, że ma Pan udać się dziś na S/S «Melita» do Bangkoku i zgłosić swoje przybycie Konsulowi
Brytyjskiemu, okazując niniejsze memorandum, z którego wynika, że zaangażowałem Pana na stanowisko ka-
pitana «Otago», zgodnie z telegramem Konsula, na podróż z Bangkoku do Melbourne”. Przybycie „Hecate” było
opóźnione, stąd zmiana statku (Sherry, CEW, s. 219 – 221).
411 Sherry, CEW, s. 221.
412  31 III 1917, Sherry, CEW, s. 323.
413 W rzeczywistości holownik nazywał się „Bangkok”, dowodzony był przez kapitana Saxtropa i należał do
firmy Windsor, Rose and Co.; Sherry, CEW, s. 241 – 242.
414 Rozdział Poprzednik Conrada na „Otago” w: Sherry, CEW, s. 222 – 232.
415 Steward nazywał się Jon Carlson, AAC „Otago”. Sherry, CEW, s. 234 – 236. Sherry myli się, sądząc, że
Conrad mógł był, pisząc Smugę cienia, zaglądać do rękopisu Falka; rękopis ten sprzedał w r. 1912 J. Quinnowi
(Conrad do Quinna, l VII 1912, NYPL). Jego argumentację wzmacnia natomiast fakt, że Carlson zmarł 16 I
1888 na pokładzie „Otago”, stojącego w porcie już od 20 grudnia 1887.
416 Yale; list był już parokrotnie ogłaszany.
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świecie okazującą mi pewne zainteresowanie” – wiedział o trudnej pozycji nowego kapitana
wobec armatorów statku.

Wyszli wreszcie z Bangkoku 9 lutego 1888 r. i Konrad Korzeniowski po raz pierwszy po-
czuł pełną odpowiedzialność „pierwszego po Bogu”.

„...kapitan na morzu jest istotą daleką i niedostępną, jakby księciem z bajki, samotny i nie-
zależny od nikogo, odpowiedzialny tylko przed siłami właściwie niewidzialnymi i tak odle-
głymi, że uwzględniając to, co na ogół wie o nich załoga, można je uważać za nadprzyrodzo-
ne”417. Jest odpowiedzialny przed prawem i przed właścicielami za wszystko absolutnie, co
się dzieje ze statkiem i na statku. Dlatego załoga musi być bezwzględnie posłuszna jego
wszystkim zgodnym z ogólnymi przepisami rozkazom418. Cokolwiek jest owymi przepisami
nie objęte – podlega wyłącznie jego woli i decyzji. „Jego słowo jest prawem, którego nikomu
nie wolno podawać w wątpliwość i które nie dopuszcza dyskusji. [...] Nie pełni wachty, cho-
dzi gdzie i kiedy chce [...] Sprawuje pełną kontrolę nad dyscypliną na statku do tego stopnia,
że żaden z oficerów nie ma prawa ukarać marynarza ani użyć siły bez jego rozkazu, chyba w
wypadkach nagłej konieczności, nie dopuszczającej zwłoki. Musi być powiadamiany o
wszystkim, co się dzieje na pokładzie”419. Odpowiedzialność i wyłączność władzy, a także
stosunkowa „bezczynność” – w sensie braku stałych zatrudnień, poza braniem namiarów,
kiedy statek jest na pełnym morzu – prowadzą do samotności. Nawet jeżeli kapitan utrzymuje
najbardziej przyjazne stosunki ze swoimi oficerami, jest to „zażyłość ludzi, którzy nie są rów-
ni”420.

Nabrzmiała odpowiedzialnością samotność miała Korzeniowskiemu zaciążyć dotkliwie już
na samym początku dowodzenia, bowiem brak wiatru w Zatoce Syjamskiej sprawił, że „Ota-
go” zużył aż trzy tygodnie na dotarcie do odległego o 800 mil morskich Singapuru. W dodat-
ku załoga chorowała na malarię. Dziennik „Singapore Free Press” informował 2 marca:
„Brytyjski bark «Otago», płynący z Bangkoku do Sydney z ładunkiem ryżu, wszedł wczoraj
wieczorem do portu dla uzyskania pomocy lekarskiej, ponieważ kilku członków załogi cierpi
na malarię i kapitan chciał otrzymać nowy zapas lekarstw przed dalszą podróżą. Dr Mugliston
udał się na pokład i zarządził przewiezienie do szpitala trzech członków załogi. Statek jest
zakotwiczony poza obrębem portu”421. Trudności były więc znaczne – chociaż nie tak wielkie
i dramatyczne, jak to przedstawia Smuga cienia. Gdyby żaden z członków załogi nie był
zdolny do pracy, jak czytamy w opowieści, dziennik nie omieszkałby ogłosić wiadomości tak
sensacyjnej422. Historia o zabranym przez poprzedniego kapitana zapasie chininy jest również
niezbyt prawdopodobna; zapewne zużyto wszystkie posiadane leki – a może było ich za mało,
co tłumaczyłoby wyrzuty sumienia narratora Smugi cienia.

Przyjrzenie się liście załogi „Otago” ujawnia inne jeszcze fakty, których na podstawie
Smugi cienia nie można by się nawet domyślić. Mianowicie wśród dziewięciu ludzi na statku
(kapitan, dwu oficerów, sześciu marynarzy) było trzech Anglików, Szkot, dwu Niemców,
dwu Norwegów i Polak; słowem, Brytyjczycy stanowili mniej niż połowę załogi. Zastępca
Korzeniowskiego, Charles Born, był Niemcem. Conrad dodał mu lat w opowieści (Born był
od niego starszy zaledwie o trzy lata), natomiast siebie samego odmłodził423.

                                                          
417 Gra losu, Dzieła, t. XV, s. 308 – 309.
418 Blackmore, s. 217.
419 R. L. Cornewall-Jones, s. 289.
420 Ibid., s. 290.
421 Sherry, CEW, s. 252. Inna notatka prasowa podaje nazwisko kapitana jako „Korgemourki”.
422 Sherry podaje też słusznie w wątpliwość relację o przybyciu na pokład „Otago” aż pięciu lekarzy ze stojących
w porcie okrętów wojennych. Był wśród nich i okręt niemiecki (CEW, s. 252); być może Korzeniowski zetknął
się z jego dowódcą oficjalnie, bo w cytowanym już wywiadzie z M. Dąbrowskim wspomina: „Niemiecki okręt
musiał mnie uznać za kapitana!” Jego duma z tego faktu jest już chyba dodatkiem dziennikarza.
423 AAC „Otago”. J. Allen myli się, twierdząc (s. 360), że Korzeniowskiemu pomagał kucharz, Holender Ve-
ilvom, rzekomo jedyny zdrowy człowiek na pokładzie. Kucharz, którego nazwisko brzmiało Verborg, opuścił
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„Otago” zatrzymał się w Singapurze przez trzy dni. Za krótko na rozładowanie i załado-
wanie, należy więc przyjąć że informacja o przywiezieniu ładunku ryżu jest błędna, skoro do
Australii przybył zapełniony drewnem. Kapitan uzupełnił przetrzebioną chorobami załogę:
ubyło dwóch Anglików i dwóch Niemców, przybyło dwóch Anglików, Szwed, Duńczyk i
starszawy Murzyn z Antylów424. Brytyjczycy byli nadal w mniejszości.

Statek wyszedł z portu 3 marca, płynąc do Sydney. Swój pierwszy samodzielny rejs oce-
aniczny odbywał Korzeniowski na stateczku mniejszym niż „Mont-Blanc” i „Saint-Antoine”,
najmniejszym – poza kabotażowcem ,,Vidar” – spośród wszystkich, na których pływał. W
Zwierciadle morza chwali sobie te przeżycia: „ten, którego dusza związana jest z morzem, nie
wątpi o rozkoszy, jaką daje widok drobnego statku sunącego odważnie wśród wielkich fal.
[...] Grzmiące, groźne grzywacze chwytały statek od rufy, mijały go wśród kipieli kotłującej
się wściekle na poziomie nadburcia, pędziły ku przodowi z sykiem i wyciem; a mały state-
czek, zanurzając bukszpryt w rozszalałej pianie, biegł po gładkiej, szklistej wklęsłości, po
głębokim wąwozie między dwoma grzbietami morza kryjącymi widnokrąg z przodu i z ty-
łu”425.

„Otago” dotarł do Sydney 7 maja. Następnego dnia miejscowy „Morning Herald” odnoto-
wał, że „bark «Otago», 345 ton, Kapitan Konkorzentowski, przybył z Bangkoku 9 lutego” i że
przywiózł 200 tys. stóp sześciennych drewna tekowego. Dziennik zamieścił też zwięzłe spra-
wozdanie z rejsu: „Żelazny bark «Otago» z Bangkoku wszedł wczoraj do portu z pełnym ła-
dunkiem drewna tekowego. Kapitan stwierdza, że w Zatoce Syjamskiej mieli słabe wiatry, a
na morzach Chińskim i Jawajskim słabe wiatry i powiewy. Cieśninę Sundajską przeszli 15
marca. Pasaty południowo-wschodnie były bardzo słabe i wiały do 26°S. 15 kwietnia minęli
przylądek Leeuwin i napotkali bardzo silny sztorm z zachodu. Sztorm trwał z nie słabnącą
wściekłością przez dwa dni, nim się uspokoił. Bark zachowywał się nadzwyczaj dobrze;
wprawdzie nabierał na pokład mnóstwo wody, ale nie doznał uszkodzeń. O 3 po poł. 28 ub.
mieś. minęli na trawersie przylądek Otway. Cypel Wilsona minęli 2 bm. Płynąc przez Cieśni-
nę Bassa mieli wiatry z NNE. W ubiegły piątek i sobotę silna wichura z zachodu, wiatr prze-
suwał się na SSW; statek pracował ciężko na fali i woda zalewała pokłady. Latarnię Hornby
zaoczyli o 8 wieczorem w niedzielę, a głowice falochronu minęli wczoraj o 9 rano, holowani
przez «Irresistible». «Otago» zakotwiczył w pobliżu Elizabeth Bay”426.

Korzeniowski wysłał z Sydney gotowy już list do wuja, datowany 5 maja. Właściciele
statku zdecydowali się zatrzymać go jako kapitana i 9 maja wpisał się oficjalnie na listę zało-
gi. „Otago” pozostał w porcie do 22 maja, kiedy pożeglował do Melbourne. Po trudnym,
burzliwym rejsie stanął na redzie portu 8 czerwca. Następnego dnia miejscowy „Argus” ogło-
sił notatkę o przybyciu z Bangkoku via Sydney barku „Otago”; nazwisko kapitana podał jako
„T. Conrad”427. Po załadowaniu 2750 worków pszenicy statek pożeglował 7 lipca do Sydney.

                                                                                                                                                                                    
„Otago” 25 VII 1887 w Newcastle (AAC). Nie mógł więc być prototypem wiernego Ransome’a. Sherry (CEW,
s. 253 – 254) upatruje pierwowzór Ransome’a w marynarzu nazwiskiem Pat Conway – również błędnie. Mary-
narz nazywał się Pat Conroy i otrzymywał wyższe niż inni uposażenie nie dlatego, by pełnił obowiązki stewarda,
ale ponieważ był starszym marynarzem, A.B. (AAC). Ransome wydaje mi się nie postacią ze wspomnień, ale
powieściowym partnerem głównego bohatera, jego uzupełnieniem. W załodze nie było też ani jednego maryna-
rza w średnim wieku, który mógłby być pierwowzorem siwego Gambrila.
424 AAC „Otago”. Marynarze pochodzili z czterech różnych statków,. a nie, jak sugeruje Smuga cienia, z jedne-
go rozbitego.
425 Dzieła, t. IX, s. 90 – 91. Wspomnienie odnosi się do rejsu z Mauritiusa do Australii, między wyspami Św.
Pawła i Nowego Amsterdamu a przylądkiem Otway.
426 Sherry, CEW, s. 39 – 41. Cieśninę Sundajską minęli w rzeczywistości już 11 marca, jak stwierdził van Marle
na podstawie gazety „Java-Bode” z 13 III 1888 (list do autora, 18 XII 1975).
427 L. Paszkowski, Conrad w portach Australii, część II, Kapitan barku „Otago” „Wiadomości” (Londyn), 10 IX
1967. Tekst tego cennego i przeoczonego przez bibliografów artykułu udostępnił mi łaskawie p. Zygmunt Broc-
ki. Paszkowski odnotowuje jeszcze jedno użycie przez kapitana nazwiska „Conrad” – nb. odnotowanego jako
„Comrad” – mianowicie w księdze pilotów na rzece Yarry 2 VII. Przytacza. też rozmaite prasowe wersje nazwi-
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Wszedł do tego portu 12 lipca i zatrzymał się do 7 sierpnia. W następny rejs oceaniczny wy-
ruszył, z ładunkiem nawozów sztucznych, mydła i łoju, na wyspę Mauritius428.

Nerwowy i cierpiący nieraz na brak pewności siebie Korzeniowski postanowił wypróbo-
wać podczas tej podróży swoje umiejętności i odwagę dowódcy. On, który dwukrotnie prze-
padał na egzaminie z nawigacji, zaproponował właścicielom statku odbycie rejsu nie zwykłą
trasą południowo-zachodnią, ale przez uznaną za niebezpieczną Cieśninę Torresa, oddzielają-
cą kontynent Australii od Nowej Gwinei. Była to trasa dłuższa, ale potencjalnie szybsza, i
armatorzy wyrazili na nią zgodę429. Próba powiodła się, chociaż rejs nie był szybki: 6900 mil
morskich w 54 dni. Dziś trasa przez Cieśninę Torresa jest zalecana dla żaglowców w miesią-
cach od marca do września jako w istocie bezpieczniejsza niż tradycyjna droga wzdłuż połu-
dniowego brzegu Australii430.

W noweli Tajemny wspólnik opisał Conrad ryzykowny manewr żaglowca, nakazany przez
kapitana-nowicjusza, który w ten sposób uzyskuje poczucie panowania nad statkiem; rejs
przez Cieśninę Torresa był dla Korzeniowskiego podobnym sprawdzianem własnych sił – ale
dłuższym, a przez to zapewne i nie tak jednoznacznie decydującym.

„Otago” zawinął do Port Louis na Mauritiusie 30 września. Podczas blisko dwumiesięcz-
nego postoju, spowodowanego kłopotami z załadunkiem, spotkały tam Korzeniowskiego
przygody – już nie żeglarskie, ale romansowe. O jednej z nich pisze w zawierającej oczywiste
składniki autobiograficzne noweli Uśmiech fortuny (występuje w niej np. ten sam porucznik
Burns co w Smudze cienia). Narrator, młody kapitan, nawiązuje dosyć dwuznaczny i ukrywa-
ny flirt z Alice Jacobus, córką maurycjańskiego handlowca, zamieszkującą w domu otoczo-
nym wspaniałym ogrodem kwiatowym. Pomijając inne aspekty flirtu, opowiadający zacho-
wuje się tak, jak gdyby nie miał zamiaru wracać do miejsca swoich sercowych podbojów.
Można by całą historię uznać za czysto fikcyjną, ale miejscowi badacze stwierdzili, że w Port
Louis mieszkała wówczas istotnie siedemnastoletnia Alice Shaw, której ojciec, przedsiębiorca
przeładunkowy, posiadał jedyny w mieście ogród różany431.

Dokładniejsze wiadomości posiadamy o drugim, jawnym flircie Korzeniowskiego. Spo-
tkany w Port Louis dawny znajomy, kapitan francuskiej marynarki handlowej Gabriel Reno-
uf, wprowadził go do domu swoich szwagrostwa. Najstarsza z trzech sióstr Renouf była żoną
Louisa Edwarda Schmidta, wysokiego urzędnika kolonii; pozostałe siostry i dwaj bracia
mieszkali razem z nimi. Doskonała francuszczyzna i obycie towarzyskie ułatwiały nieco-
dziennemu wędrowcowi wstęp do salonów: chociaż wyspa była pod władzą brytyjską,
znaczną część mieszkańców i elitę kulturalną stanowili potomkowie dawnych francuskich
kolonistów.

Korzeniowski stał się częstym gościem w domu Schmidtów, uczestnikiem wielu spotkań z
pannami Renouf, które były zafascynowane osobą i zmiennością nastrojów kapitana. Chociaż
zachowywał się zawsze z nienaganną i wyszukaną uprzejmością i potrafił zaciekawiać barw-
nymi opowieściami o dalekich podróżach i krajach, zapadał często w nagłe milczenie, wyda-
wał się pochłonięty własnymi myślami, nie interesował się tematem rozmowy i nieoczekiwa-
nie wychodził. To znowu zapraszał całą rodzinę na podwieczorek na pokładzie „Otago” albo

                                                                                                                                                                                    
ska: Konkorzentowski, Konotowski, Konkerzentowski, Kontowski, Korzeniouski, Korzentowski, Korsenowaski,
Korzoniowski i raz H. Conrad; zdarzyła się i wersja. prawidłowa.
428 Jw. O tej podróży wiedział już 29 czerwca (list T. Bobrowskiego z 14 IX).
429 O propozycji, przychylnej reakcji armatorów i swoich myślach. i uczuciach opowiada Conrad w szkicu Geo-
grafia a niektórzy odkrywcy z r. 1923 (Ostatnie Szkice, Dzieła, t. XXV, s. 226 – 229). W papierach pisarza (Ya-
le) jest plan Cieśniny Torresa, ale nie ma „cytowanego” w Geografii listu od armatorów, który jest niewątpliwie
apokryfem.
430 J. Miłobędzki, Conrad w żeglarskiej kurcie, s. 27 – 28.
431 Artykuł P. J. Barnwella o Conradzie w Dictionary of Mauritian. Biography, nr 4, 1942, s. 109.
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na przejażdżkę powozem do odległego o dziesięć kilometrów Jardin des Pamplemousses i
wytworny posiłek w tamtejszej kawiarni432.

Do popularnych salonowych rozrywek należało wypełnianie żartobliwych – a ułatwiają-
cych zaloty – kwestionariuszy. W rodzinie Renouf zachował się taki „album zwierzeń” z od-
powiedziami Korzeniowskiego. Chociaż pytania wydrukowane były po francusku i w tym
wyłącznie języku toczyły się rozmowy, kapitan wpisał swoje odpowiedzi – zapewne dla nieco
snobistycznego żartu – po angielsku.

1. Jaka jest główna cecha Pana charakteru? – Lenistwo.
2. W jaki sposób stara się Pan przypodobać? – Rzadko bywając.
3. Na dźwięk czyjego imienia serce Pana szybciej bije? – Gotowe jest bić na dźwięk każ-

dego imienia.
4. O jakim szczęściu Pan marzy? – Nigdy nie marzę; chcę rzeczywistości.
5. Gdzie zamieszkuje osoba, o której Pan myśli?– Na szklanej górze.
6. Jaką cechę lubi Pan najbardziej u kobiet? – Piękno
7. Gdzie by Pan chciał być? – Wolałbym nie być.
8. Jaki jest Pana ulubiony kwiat? – Fiołek.
9. Gdzie by Pan chciał mieszkać? – Nie wiem. Może w Laponii.
10. Jaki jest Pana ulubiony kolor oczu? – Szary.
11. Jakim przymiotem chciałby Pan być obdarzony? – Pewnością siebie.
12. Co Pan najbardziej lubi podczas balu? – Nie wiem, ponieważ nie tańczę.
13. Jaka jest Pana ulubiona przechadzka? – Nie cierpię wszelkich przechadzek.
14. Czy woli Pan brunetki czy blondynki? – Jedne i drugie.
15. Jaka jest Pana ulubiona rozrywka? – Szukanie wiatru w polu.
16. Jaki jest obecny stan Pana umysłu? – Spokojny.
17. Czego Pan najbardziej nienawidzi? – Udawania.
18. Czy myśli Pan, że ktoś Pana kocha? – Odmawiam odpowiedzi.
19. Pana dewiza? – [nie wypełnione]
20. Pana imię? – J. C. K.433

Odmowa odpowiedzi mogła ukrywać nadzieję i poważne intencje, a dziwne milczenia kto
wie, czy nie wynikały z nieśmiałości albo rozterki zakochanego. Na dwa dni przed odpłynię-
ciem z Port Louis Korzeniowski oświadczył się jednemu z braci Renouf o rękę 26-letniej sio-
stry Eugenie. Dziwna rzecz, że nie dowiedział się był przedtem, iż Eugenie była już zaręczona
ze swoim kuzynem, aptekarzem Loumeau. Po rekuzie nie złożył pożegnalnej wizyty, przesłał
tylko Gabrielowi Renouf uprzejmy list zapowiadając, że nigdy nie powróci na Mauritius, i
dodając, że w „dniu ślubu Eugenie będzie myślami z nimi”. Ślub odbył się już w styczniu
1889 roku434.

Dyrektorem firmy czarterującej „Otago” w Port Louis był Paul Langlois, człowiek wów-
czas młody; po czterdziestu dwu latach tak wspominał on Korzeniowskiego, z którym stykał
się w ciągu owych siedmiu tygodni prawie codziennie: „Wzrost nieco mniej niż średni, rysy
wyraziste i ogromnie ruchliwe, przechodzące bardzo szybko od łagodności do nerwowości
graniczącej z gniewem; duże czarne oczy, zwykle melancholijne i marzące, a także łagodne, z
wyjątkiem całkiem częstych chwil rozdrażnienia; zdecydowany podbródek, ładnie zarysowa-
ne, wdzięczne usta ocienione grubym, dobrze przystrzyżonym, ciemnobrunatnym wąsem –
była to twarz niewątpliwie przystojna, ale przede wszystkim o dziwnym wyrazie i trudna do
zapomnienia, gdy się ją raz czy dwa widziało.

                                                          
432 Jean-Aubry, Vie de Conrad, s. 135 – 138, na podstawie miejscowych badań Auguste’a Esnouf, pisującego
pod pseudonimem Savinien Mérédac.
433 S. Mérédac, Joseph Conrad chez nous, „Radical”, Port-Louis, 7 VIII 1931.
434 Dictionary of Mauritian Biography, ibid., i Jean-Aubry, Vie de Conrad, s. 138.
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To, co – obok jego wyszukanych manier – uderzało w osobie kapitana «Otago» najsilniej,
był to kontrast, jaki tworzył w zestawieniu z innymi dowódcami statków. Jako wielki eks-
porter cukru, widywałem ich co dzień z tuzin w biurze «papy Krumpholtza», który przez po-
nad trzydzieści lat był jedynym agentem frachtowym na tym terenie; jego biuro, mieszczące
się na parterze budynku Mauritius Fire Insurance Co., stanowiło między dziesiątą a pierwszą
miejsce spotkań wszystkich kapitanów poszukujących ładunku. I jeżeli Pan pamięta, że w
owych czasach, zanim morze zostało opanowane przez parowce, w okresie kampanii cukro-
wej stało w porcie zawsze z piętnaście statków, może Pan sobie wyobrazić, jak liczne było
towarzystwo zbierające się co dzień w poczekalni «papy Krumpholtza».

Owi dowódcy statków, przyodziani zwykle w grube drelichy, w czapkach albo słomko-
wych kapeluszach na głowie, z rękami i twarzami spalonymi przez słońce i słoną wodę, z
czarnymi od smoły paznokciami, zdradzającymi ich zawód, językiem gwałtownym i często
grubiańskim, nie byli wzorami elegancji i ogłady. W przeciwieństwie do swoich kolegów,
kapitan Korzeniowski był zawsze ubrany jak modniś. Widzę go znowu (i właśnie z powodu
kontrastu z innymi marynarzami moje wspomnienie jest dokładne), przybywającego do mego
biura prawie codziennie, ubranego w czarną lub ciemną marynarkę, jasną zazwyczaj kamizel-
kę i fantazyjne spodnie, wszystko pięknie skrojone i bardzo eleganckie; na głowie czarny lub
szary melonik, lekko zsunięty na bok, zawsze w rękawiczkach i z laską o złotej gałce.

Z tego opisu może Pan wnioskować, jaki tworzył kontrast z innymi kapitanami, z którymi
zresztą pozostawał w stosunkach czysto formalnych, poprzestając zwykle na ukłonie. Oczy-
wiście nie był zbyt popularny wśród swoich kolegów, którzy nazywali go ironicznie «rosyj-
skim hrabią». Tyle o wyglądzie.

Strona duchowa: doskonałe wychowanie, rozmowa bardzo zróżnicowana i ciekawa – w
dnie, kiedy bywał rozmowny. Nie zawsze się to zdarzało. Człowiek, który miał zyskać roz-
głos jako Joseph Conrad, bywał całkiem często bardzo milkliwy i bardzo nerwowy. Często
wówczas drgały mu ramiona i mrugał oczami i byle nieoczekiwana drobnostka, coś spadają-
cego na podłogę, trzaśniecie drzwiami, podrywało go na nogi. Był, jak to się dziś mówi, neu-
rastenikiem; wówczas mawiało się – nerwowiec.

Zanim jego statek został zaczarterowany, pojawiał się u Krumpholtza ledwie na parę mi-
nut, a później już wcale. Przestawał na pokładzie swego statku, nie widywało się go nigdy w
Hotel Oriental, gdzie wszyscy kapitanowie jadali lunche i przesiadywali popołudniami. [...]
Nie sądzę, aby podczas pobytu w Port Louis wybrał się kiedykolwiek na wycieczkę na wieś
ani, tym bardziej, by nawiązał kontakt z lepszym towarzystwem, do którego zapewniłyby mu
wstęp jego kultura, doskonałe wychowanie, nienaganne maniery i wytworny wygląd.

Joseph Conrad mówił równie biegle po angielsku co po francusku, ale wolał ten drugi ję-
zyk, którym władał z wykwintem; nasze rozmowy toczyły się zawsze po francusku”435.

Wspomnienie Langlois nie jest absolutnie dokładne w szczegółach: nie zapamiętał brody
Korzeniowskiego, nie wiedział też o jego znajomości z Renoufami – ale ogólną sylwetkę fi-
zyczną i psychologiczną kapitana „Otago” ujmuje przekonująco, wiernie i w zgodzie z innymi
świadectwami.

W Uśmiechu fortuny, gdzie wspomina „rodzinę S.”, dał Conrad nieprzychylną charaktery-
stykę środowiska, z którym zetknął się w Port Louis: „starych francuskich rodzin, potomków
dawnych kolonistów, samych zubożałych szlachciców, żyjących ciasnym domowym życiem,
w atmosferze nudnego, murszejącego dostojeństwa. Mężczyźni z reguły zajmują niższe sta-
nowiska w instytucjach rządowych albo w przedsiębiorstwach handlowych. Dziewczęta są
prawie zawsze ładne, nieświadome świata, dobre, miłe i zazwyczaj dwujęzyczne; paplą nie-
winnie zarówno po francusku, jak i po angielsku. Pustka ich bytowania przechodzi wszelkie
                                                          
435 List P. Langlois do A. Esnouf, przytoczony w artykule S. Mérédac, Joseph Conrad et nous, „Essor”, 15 II
1931. Jean-Aubry, cytując charakterystykę (Vie de Conrad, s. 133 – 135), opuścił zdanie o niskim. wzroście
Conrada.
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wyobrażenie”436. Te i inne rozsiane w tekście kąśliwości brzmią jak emocjonalny odwet. A
przecież znamienne jest, że spośród wszystkich miejsc postoju Korzeniowskiego, włączając
Londyn, tylko z Port Louis doszły nas autentyczne wspomnienia o jego lądowych stosunkach
towarzyskich. I w żadnym chyba innym porcie nie nawiązał tak żywych kontaktów z ludźmi,
jak to się wówczas mawiało, „z własnej sfery”. Z pewnością nadal czuł się bardziej swojsko
we francuskim kręgu kulturowym, z którym do końca życia pozostał blisko związany.

Pobyt na wyspie, zakończony niepowodzeniem uczuciowym, przyniósł pewne sukcesy
zawodowe. Co prawda postój statku przeciągnął się ponad zamierzenia, a to z powodu braku
odpowiednich mat jutowych do wyłożenia ładowni przed umieszczeniem w niej cukru (pożar
zniszczył był właśnie zapasy tych specjalnych worków), a w dodatku Korzeniowski musiał
przyjąć najniższe z możliwych opłaty frachtowe – ale udało mu się wprowadzić do umowy
klauzulę, wedle której firma czarterująca miała pokryć ewentualne koszty pilotowania i holo-
wania w górę rzeki Melbourne. Klauzule takie weszły później w zwyczaj437. Podobno też
udało mu się zrobić dobry interes na dodatkowym ładunku ziemniaków, drogich wówczas w
Australii438.

„Otago” wyszedł z Port Louis 22 listopada, wioząc 500 ton cukru do Melbourne439, dokąd
przybył 5 stycznia 1889 r440. Korzeniowski zastał tam list od wuja, który donosił, że jego
zdrowie „ani złe, ani znowu dobre zupełnie, a wahające się między niedomaganiem i czer-
stwością – jak zwykle u 60-letniego starucha”. Wracał do sprawy odwiedzin siostrzeńca w
ojczystych stronach: „W listach Twoich nie powiedziałeś, jak długo możesz zabawić w para-
żach Australijskich, a jednak to dla mnie bardzo interesujące. Nie wpływam bynajmniej na
przedłużenie lub skrócenie Twego tam pobytu, jak skoro kontent z niego jesteś i będziesz, ale
dla starego człowieka niezmiernie zajmującym i pociągającym jest obliczanie się z czasem,
który mu żyć pozostaje, i z dociekaniem: azali mi się uda zobaczyć miłe sercu osoby? a w
danym wypadku Ciebie. Czy nie mógłbyś zobligować p. Kriegera, by się dowiedział w Am-
basadzie Rosyjskiej w Londynie, czy też nie ma wiadomości o zwolnieniu Cię z poddań-
stwa”441.

„Otago” trzymał się na razie brzegów Australii. Po miesięcznym postoju w Melbourne 4
lutego wyprowadzony został na kotwicowisko w zatoce Port Phillip. Dopiero dziesięć dni
później ruszył dalej, a miejscowe gazety podały, że ma popłynąć na Guam. Jak się zdaje, ar-
matorzy wahali się albo zmieniali zdanie co do terminu i celu podróży. W każdym razie statek
nie miał wówczas jeszcze ładunku. 22 lutego zawinął do Port Minlacowie nad Spencer Bay
(dziś Minlaton) i zabrał transport pszenicy. Korzeniowski wydał na pokładzie statku podwie-
czorek dla żon okolicznych farmerów442. Po miesięcznym znowu postoju pożeglował 21 mar-
ca naokoło półwyspu Yorke do Port Adelaide, dokąd wszedł 26 marca. Był to już ostatni rejs
kapitana Korzeniowskiego, wkrótce bowiem po przybyciu zrezygnował z posady443.

Wysunięto parę hipotez co do przyczyny tej decyzji. Jean-Aubry wziął na serio wyjaśnie-
nie samego Conrada, zawarte w Uśmiechu fortuny: właściciele statku nie chcieli się zgodzić
                                                          
436 Dzieła, t. XIV, s. 47.
437 S. Mérédac, Joseph Conrad et nous.
438 Tak przynajmniej opowiada w Uśmiechu fortuny. Dzieła, t. XIV, s. 99 – 101. Jak stwierdził Paszkowski
(patrz przypis 431), prasa odnotowała tylko ładunek cukru, ziemniaki mógł więc jedynie wieźć na własny rachu-
nek.
439 Dictionary of Mauritian Biography, ibid.
440 Sherry, CEW, s. 41.
441 List z 24 IX 1888, odpowiedź na list z 6 VIII.
442 L. Paszkowski (patrz przypis 430); Sherry, CEW, s. 41; o podwieczorku list Conrada do A. T. Saundersa z 14
VI 1917, Sherry, CEW, s. 297.
443 Jean-Aubry, Vie de Conrad, s. 140, podaje 26 III jako datę rezygnacji, ale nie przytacza źródła tej wiadomo-
ści. Jak wskazuje data listu od armatorów, 2 IV, musiało się to stać w ostatnich dniach marca. Wśród zachowa-
nych świadectw służby Korzeniowskiego brak świadectwa z „Otago”. AAC nie ma wpisanej daty zakończenia
pracy. Lloyd’s Register na rok 1888 podał nazwisko kapitana „Otago” jako Korneowski.
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na propozycję rejsów do południowych Chin, on zaś nie chciał pływać znowu do Port Louis.
Również Jerry Allen przyjmuje to tłumaczenie444. Jednakże o tym, że „Otago” nie będzie
pływał do Chin, wiadomo było od dawna; nie miał też bynajmniej żeglować na Mauritius445.
Baines przypuszcza, że Korzeniowskim powodowała chęć zobaczenia się z wujem, od które-
go list, zawierający między innymi dane dotyczące zapisu spadkowego na rzecz siostrzeńca,
odebrał w Port Adelaide446. Możliwe, chociaż Bobrowski na szybszy powrót nie nalegał, za-
pytywał tylko: „Jak długo u pp. Simpson and Sons pozostać zamierzasz?”.– wiedząc widocz-
nie, że Konrad nie ma zamiaru pracować na „Otago” bezterminowo. Nie mógł też Korze-
niowski planować natychmiastowej podróży na Ukrainę, bo dopiero 31 marca 1889 r. carskie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało rozporządzenie o zwolnieniu „syna polskogo
litieratora, kapitana anglijskogo morskogo flota” Konrada Korzeniowskiego z rosyjskiego
poddaństwa; oficjalne zawiadomienie ukazało się w „Sanktpieterburgskich Sienatskich Wie-
domostiach” jeszcze ponad trzy miesiące później447.

Norman Sherry wskazuje na zmiany w planach armatorów, którzy podobno zamierzali wy-
słać „Otago” z Minlacowie do Port Elizabeth, ale później wezwali statek do Port Adelaide, i
wyraża przypuszczenie, że Korzeniowski chciał koniecznie popłynąć do Afryki448. Przypusz-
czenie dowolne, chwiejnie tylko oparte na anegdotce Conrada o tym, że jako dziecko dotknął
białej plamy na mapie Afryki i powiedział: „Kiedy dorosnę, pojadę tam”449. Ale przecież rejs
do południowoafrykańskiego portu nie był wyprawą do Afryki, od tego końca zresztą najle-
piej znanej. Poza tym zaś nie wiadomo, jaką różnicę miałaby stanowić zmiana trasy „Otago”,
który ostatecznie popłynął do Brisbane.

Wszyscy biografowie zdają się jakoś zapominać, że Korzeniowski był nietypowym mary-
narzem, że swojej pracy na morzu nie traktował jako stałej, a przede wszystkim – że miał
wyjątkowo szerokie zainteresowania i potrzeby kulturalne. Kiedy starł się pierwszy urok do-
wodzenia statkiem – żeglowanie po antypodach i stosunki z ludźmi ograniczone do spotkań z
tak wyraziście opisanymi przez Langlois kolegami po fachu i niewiele od nich subtelniejszy-
mi handlowcami na lądzie musiały się przyszłemu pisarzowi wydawać beznadziejnie jałowe,
a oderwanie od Europy, pism, książek, wiadomości ciążyć nieznośnie. Nawet możliwości
kształcenia się w angielszczyżnie miał znikome: jego oficerami na „Otago” byli Niemiec i
Fin450.

Armatorzy dali mu na pożegnanie list z komplementami, datowany 2 kwietnia w Port
Adelaide:

„Szanowny Panie –
Nawiązując do Pana rezygnacji z dowództwa (którą przyjęliśmy formalnie w innym liście)

naszego barku «Otago», jest nam bardzo miło stwierdzić, że to wczesne przerwanie pracy u

                                                          
444 Jean-Aubry, Vie de Conrad, s. 140; Allen, s. 375 – 376.
445 L. Paszkowski, op. cit., stwierdził, że „Otago”, pod kapitanem E. Trevettem, odpłynął 16 IV do Brisbane,
potem do Nowej Zelandii, a w czerwcu był znowu w Sydney.
446 List z 3 I 1889, odpowiedź na list z 18 XI 1888. Zapis wynosił 15000 rubli, ulokowanych jako pożyczka, aby
uniknąć podatku spadkowego.
447 Pismo Wydziału Spraw Zagranicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 3880 do gubernatora czerni-
howskiego, datowane 19 III 1889 (st. stylu), kopia w papierach Konrada Korzeniowskiego, Bibl. Jagiell., rps
6391. Tamże egzemplarz cytowanych „Wiedomosti”, nr 49 z 29 VI (st. stylu = 11 lipca nowego stylu) 1889;
podana przez Jean-Aubry’ego (LL, I, s. 117) i powtórzona przez Bainesa (s. 101) data 20 maja jest błędna.
448 Sherry, CEW, s. 42 – 43. Informacja o planowanej podróży do Port Elizabeth jest wątpliwa, bo „South Au-
stralian Register”, który ją podał (L. Paszkowski, op. cit.) zawiadamiał, że „Otago” ma najpierw płynąć na Gu-
am, a stamtąd dopiero do Afryki Południowej – byłby to więc rejs na bardzo dziwacznej trasie.
449 Ze wspomnień, Dzieła, t. XIII, s. 38. Podobnie w Jądrze ciemności, Dzieła, t. VI, s. 66, i w szkicu Geografia a
niektórzy odkrywcy, Dzieła, t. XXV, s. 224.
450 AAC „Otago” (na rejs na Mauritius); pierwszym oficerem był nadal Charles Bom, drugim F. Tatterman; w
Falku (Dzieła, t. VII, s. 167) występuje drugi oficer „Tottersen czy coś w tym rodzaju”, ale w rękopisie noweli
również Totterman. Por. Sherry, CEW, s. 254.
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nas nastąpiło wyłącznie na Pana życzenie, w zamierzeniu odwiedzenia Europy, i że żywimy
wysokie mniemanie o Pana umiejętnościach na stanowisku, które Pan teraz opuszcza, o Pana
osiągnięciach w ogóle, i będziemy radzi usłyszeć o Pana przyszłym powodzeniu.

Z życzeniami przyjemnej podróży do kraju,
Pozostajemy, Szanowny Panie,

z poważaniem
Henry Simpson i Synowie

Właściciele Black Diamond Line”451.
„Jak wszyscy żeglarze dawnej floty wełnowej, żywię ciepłe uczucia dla Australijczyków w

ogólności, szczególnie dla Nowej Południowej Walii, a zwłaszcza dla uroczego Sydney. Co
więcej, jestem współobywatelem. Czyż nie dowodziłem australijskim statkiem przez ponad
dwa lata?”452 – zwierzał się Conrad w roku 1912, charakterystycznie przedłużając okres swo-
jego czternastomiesięcznego komenderowania. Ładnie to brzmiało z perspektywy czasu, ale
w rzeczywistości dowodzenie stateczkiem z dziewięcioosobową załogą nie mogło zaspokoić
ani ambicji, ani potrzeb Korzeniowskiego.

3 kwietnia odpłynął z Port Adelaide jako pasażer na niemieckim parowcu „Nürnberg”; 14
maja wysiadł na ląd w Southampton453. Wróciwszy do Londynu wynajął mieszkanie przy
Bessborough Gardens454, w innej, znacznie przyjemniejszej dzielnicy: z odległej północy
przeniósł się blisko centrum, na Pimlico, nie opodal Tamizy, która w tym miejscu podnosi się
jeszcze i opada w rytmie miarowego oddechu przypływów i odpływów.

Dla niego samego lato 1889 było porą odpływu. Jak to zwykle bywało w jego życiu, po
aktywnym okresie energicznych działań i rzutkich pomysłów nadeszły miesiące bezczynności
i niezdecydowania. Jego nastrojów niestety nie znamy, bo w listach Bobrowskiego jest znowu
znaczna luka (od 3 I 1889 do 24 VI 1890). Starał się o nowe stanowisko, ale bezskutecznie.
Takich jak on, poszukujących pracy, było wielu. Baines zauważa, że „chociaż dla polskiego
szlachcica powodzenie na stanowisku kapitana brytyjskiej marynarki handlowej stanowiło
piękne osiągnięcie, było to osiągnięcie osobiste [...] o małym znaczeniu dla kogokolwiek poza
nim samym”455. „Powodzenie” było zresztą umiarkowane: nie służył dotychczas jako kapitan
albo chief na żadnym większym statku ani nie pracował dla żadnej znaczniejszej firmy; żegla-
rze, którzy naprawdę robili kariery morskie, w jego wieku częstokroć dowodzili już sporymi
jednostkami456. Nie przemawiały na jego korzyść egzotyczne pochodzenie ani wygląd. Nie
zdobył też najwyższego stopnia w hierarchii marynarskiej – Extra Master – na który zdawało
się dodatkowy egzamin457.

Na razie żył z oszczędności i skromnych dochodów, jakie dawał udział w firmie Barr, Mo-
ering and Co., powiększony w maju na jego prośbę przez wuja o czterysta rubli, tak że łącznie
wynosił blisko 400 funtów458. Możliwe, że był zatrudniony w tym przedsiębiorstwie agencyj-
nym przynajmniej dorywczo. Używał jego adresu i firmowego papieru listowego.

Jesienią 1889 roku kapitan Konrad Korzeniowski znalazł wszakże zajęcie, które dało mu
możliwość kompensaty za niepowodzenia życiowe i czynnego porania się z wewnętrznymi

                                                          
451 LL, I, 116. „Otago” był jedynym statkiem tej firmy.
452 List do J. B. Pinkera z 9 IV 1912, Berg.
453 Van Marle, list do autora z 18 XII 1975 r. Jak stwierdził Sherry (CEW, s. 43), na liście pasażerów wymienio-
ny jest „kapitan Conrad”, nie kapitan Korzeniowskl.
454 Ze wspomnień. Dzieła, t. XIII, s. 93.
455 Baines, s. 101.
456 Np. kapitanowie W. H. Angel (Foulke, Life in the Dying World of Sail, s. 132); William Stuart, dowodzący w
wieku lat 31 słynnym „Tweedem”; Wallace, otrzymujący w wieku 27 lat komendę jeszcze sławniejszego „Cutty
Sark”, itd.
457 Nie jest wykluczone, że i on próbował taki egzamin zdać; dokumenty dotyczące nie zdanych egzaminów nie
były przechowywane.
458 Dla wiadomości...
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rozterkami. Zaczął pisać Szaleństwo Almayera. Czy był to jego pierwszy utwór literacki?
Wypowiedzi Conrada są sprzeczne i w tej materii. Chociaż w tomie Ze wspomnień stwierdził
jednoznacznie: „Zanim się wziąłem do tej powieści, nie pisałem nic prócz listów”459 – to póź-
niej, i nieoficjalnie, wspomniał o napisaniu w roku 1886 na konkurs tygodnika „Tit-Bits” no-
weli, która po dwudziestu latach została przerobiona na Czarnego oficera. Omówię tę sprawę
bardziej szczegółowo w rozdziale XI. Tak czy inaczej jeżeli istotnie napisał jakiś utwór,
choćby tylko podobny do Czarnego oficera, przed rokiem 1889 – byłoby to dodatkowe świa-
dectwo, że nie był kontent z zawodu marynarza, że czuł się w nim sfrustrowany, że, osamot-
niony, miał potrzebę łączności ze światem kultury.

Wyjaśniał w roku 1903 Kazimierzowi Waliszewskiemu: „Szaleństwo Almayera zacząłem
pisać tak sobie, niewiele myśląc, aby wypełnić czymś poranki w czasie swego dość długiego
pobytu w Londynie po powrocie z trzyletniego pływania po morzach południowych”460. Pły-
wał po nich; wówczas znacznie krócej; może w całym twierdzeniu jest dwie trzecie prawdy?
Podobnie przedstawia sprawę w książce Ze wspomnień. W listach i autobiograficznych wy-
znaniach kreował, także dla siebie, ogólny obraz własnej osoby: romantycznego, ale pełnego
determinacji młodzieńca, potem dzielnego, entuzjastycznego i sprawnego marynarza, który z
nudów przymusowej bezczynności zaczął pisać, a potem uprawiał ten trudny zawód z rów-
nym oddaniem i koncentracją, z jakimi niegdyś stawiał żagle i manewrował statkami. Na tym
obrazie lata spędzone na morzu miały świecić pełnym blaskiem spełnionych marzeń i rzetel-
nych osiągnięć; decyzja zostania pisarzem nie powinna była rzucać w tę stronę cienia. Dlate-
go też syn literata, którego wuj parokrotnie chwalił za piękny styl listów, człowiek o wyjąt-
kowo poważnym, profesjonalnym już od pierwszej stronicy podejściu do twórczości powie-
ściowej, przedstawiał rozpoczęcie Szaleństwa Almayera jako zdarzenie przypadkowe i nie-
obowiązujące.

„Pomysł uplanowanej książki był mi najzupełniej obcy, gdy zasiadłem do pisania, ambitne
marzenie, aby się stać autorem, nie pojawiło się nigdy wśród urojonych, pełnych wdzięku
istnień, które chętnie tworzymy wśród ciszy i bezruchu snu na jawie, a jednak jest jasne jak
słońce, że z chwilą kiedy skończyłem zaczerniać pierwszą stronę Szaleństwa Almayera [...] z
chwilą gdy w prostocie serca i zdumiewającej nieświadomości umysłu napisałem tę stronę,
kości były rzucone”461.

Potrzebę pisania musiał jednak odczuwać silnie i wyraźnie, bo już owa pierwsza strona i
wszystkie następne świadczą o tym, że nie była to czynność podjęta dla rozrywki czy zabicia
czasu – ale przeciwnie, poważny i oparty na wnikliwych lekturach wysiłek kształtowania wła-
snego stosunku do sztuki i do rzeczywistości. Może, wspominając, półświadomie przesuwał
akcenty: nie wiedział przecież istotnie, że zostanie zawodowym pisarzem, nie mógł być pe-
wien talentu. Nasze dzisiejsze wyjaśnienia i hipotezy dotyczą tylko roli, jaką w jego życiu
spełniało pisanie; źródeł impulsów i zdolności twórczych nie znamy.

Pojawić się teraz musi wielokrotnie, czasem napastliwie, stawiane pytanie: dlaczego pisał
po angielsku? Sam Conrad odpowiedział na nie w sposób tak patetyczny, że budzący nieuf-
ność: „Prawda jest taka, że moja właściwość pisania po angielsku przyszła mi tak łatwo jak
pierwsza lepsza wrodzona skłonność. Mam szczególne a niezachwiane poczucie, iż ta wła-
ściwość była zawsze nieodłączną częścią mojej istoty. Język angielski nie był dla mnie nigdy
kwestią wyboru lub adopcji. Pomysł wyboru nie przyszedł mi nawet do głowy. A co do adop-
cji – to tak, ta miała istotnie miejsce; ale to ja zostałem zaadoptowany przez ducha języka,
który owładnął mną z chwilą, gdym przezwyciężył pierwsze trudności angielskiej mowy [...]

Właściwość pisania po angielsku przypadła mi jak odkrycie, nie otrzymałem jej w spadku,
i właśnie niższość mych praw do niej czyni mi ją tym bardziej cenną i obowiązuje do tego,
                                                          
459 Dzieła, t. XIII, s. 92.
460 List z 20 XI 1903; Listy, s. 217.
461 Ze wspomnień, Dzieła, t. XIII, s. 92.
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aby przez całe życie okazywać się godnym wielkiego szczęścia. [...] Wszystko, do czego
mam prawo po upływie tylu lat pracy pełnej żarliwego oddania, a także i niepokoju płynącego
ze zwątpień, wahań i niedoskonałości, wszystko, do czego mam prawo – to, aby mi wierzono,
gdy mówię, że gdybym nie był pisał po angielsku, nie byłbym pisał wcale”462.

Uwierzyć, owszem, można, a chyba i należy – ale nie dla powodów podanych przez auto-
ra. „Za bardzo tu protestuje”, jak mawiają Anglicy. Zobaczymy, że „właściwość” (faculty –
Conrad starannie dobiera słów, nie pisze „umiejętność”, ability) pisania po angielsku była
przedmiotem licznych rozterek, trudności, nawet zniechęcenia. Język francuski, którego w
wielu okolicznościach chętniej używał, nieraz kusił również jako tworzywo literackie: sam
Conrad wysuwał parokrotnie możliwość pisania w tym języku. To prawda, że angielszczyzna
nie była przedmiotem „adopcji”, tylko po prostu wynikiem splotu życiowych wydarzeń. Jed-
nakże Conrad, pragnący swemu życiu, a zwłaszcza temu jego publicznemu składnikowi, któ-
ry uważał za najcenniejszy – twórczości powieściowej – nadać kształt koniecznej celowości,
nie chciał, aby drażliwa (dla Anglików – ze względu na poprawność, nieraz kwestionowaną;
dla Polaków –ze względów „patriotycznych”) sprawa języka wyglądała na rozstrzygniętą pod
wpływem zewnętrznych okoliczności.

A tak właśnie było: rozpoczynając pisanie Szaleństwa Almayera Korzeniowski istotnie nie
dokonywał żadnego „wyboru” języka. Od jedenastu lat przebywał w otoczeniu angielskim, po
angielsku mówił, angielską literaturę czytał, powoli przejmował nawet angielski punkt wi-
dzenia na kwestie polityczne. Nie wyklucza to zresztą, że ów język życia i pracy był zarazem
wielką przygodą, olśnieniem, przedmiotem miłości tym silniejszej, że zrodzonej w wieku
dojrzałym.

Kiedy czytamy późniejsze listy Conrada do znajomych pisarzy, rzuca się nam w oczy, jak
wiele uwagi poświęca analizie stylu, poszczególnych słów i wyrażeń, tonacji zdań, nastrojo-
wego oddziaływania języka. Uzasadniał to teoretycznie w liście do Hugh Clifforda: „...słowa,
grupy słów, słowa stojące samotnie są symbolami życia, posiadają w swym dźwięku lub wy-
glądzie władzę przedstawiania tej właśnie rzeczy, którą pragnie się ukazać wyobraźni czytel-
ników. Rzeczy «takie, jakimi są», istnieją w słowach; i dlatego trzeba się ze słowami obcho-
dzić troskliwie, aby malowidło, obraz ukrytej w faktach prawdy, nie został wykrzywiony –
lub zamazany”463. Jakkolwiek różne były ich temperamenty artystyczne – Conrad szedł tu w
ślady Flauberta, z namiętnym uporem poszukującego całymi dniami właściwego słowa, od-
dającego „istotę rzeczy”. Dlatego właśnie, jak sądzę, tworzenie w języku angielskim mogło
być w jego odczuciu najstosowniejsze: praca w materiale nieskończenie bogatym, wysubtel-
nionym przez wspaniałe osięgnięcia poetyckie, a zarazem stawiającym opór jak każda rzecz
obca i dopiero poznawana – i miękko uległym, bo nie układającym się w schematyczne,
wdrożone od dzieciństwa wzorce słowno-myślowe. Równocześnie jednak była to zapewne
czynność jakby mniej obowiązująca, niby zabawowa: pisanie w obcym języku pozwala i na
większą śmiałość w podejmowaniu drażliwej dla nas osobiście problematyki (bo nie angażuje
najbardziej instynktownych, głębokich pokładów psychiki), i na traktowanie z dystansem
tego, czego w języku dzieciństwa ledwie potrafimy dotknąć. Zarówno przeklinać, jak i bez-
namiętnie analizować jest na ogół łatwiej w języku nabytym.

I jeszcze jedno: gdyby nawet chciał pisać po polsku i gdyby nawet zachował był taką w oj-
czystym języku sprawność, która by twórcze pisanie umożliwiała, musiałby na dodatek do
wszystkich innych trudności przezwyciężyć i tę – ponad siły zaiste – że powieść polska była
dopiero w powijakach, że wyrabiała się artystycznie właśnie w latach, kiedy Korzeniowski
pływał po oceanach. W jego polskim dziedzictwie literackim powieść właściwie się nie li-
czyła.

                                                          
462 Nota Od autora do tomu Ze wspomnień, napisana w r. 1919; Dzieła, t. XIII, s. 7, 8.
463 List z 9 X 1899, LL, I, 280.
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W pierwszym rzucie, podczas jesiennych miesięcy 1889 roku, powstały zapewne trzy
pierwsze rozdziały Szaleństwa Almayera464. Nie przestawał jednocześnie szukać posady. Miał
widać słabe nadzieje znalezienia jej w Anglii, bo rozpoczął starania na kontynencie. Pertrak-
tował z antwerpskimi armatorami Walford et Cie w sprawie dowództwa statku na linii środ-
kowoamerykańskiej, ale nie liczył na pomyślny skutek465. Firma Barr, Moering and Co. pole-
ciła go maklerowi okrętowemu w Gandawie, G. de Baerdemaekerowi, który z kolei zwrócił
się 24 września do Alberta Thysa, dyrektora Belgijskiej Spółki Akcyjnej dla Handlu z Gór-
nym Kongo, z zapytaniem o możliwość znalezienia Korzeniowskiemu posady w Afryce. „Ten
pan jest bardzo gorąco polecany przez przyjaciół w Londynie i posiada najlepsze świadectwa;
jego ogólne wykształcenie jest lepsze niż zwykle u marynarzy i jest doskonałym gentlema-
nem”466. Rekomendacja poskutkowała i w pierwszej połowie listopada Korzeniowski udał się
do Brukseli na rozmowę z Thysem467. Przebiegła na tyle pomyślnie, że Thys zanotował na
marginesie listu Korzeniowskiego: „Dobry kapitan, kiedy byłby potrzebny w Górnym Kongo.
Zasięgnąć informacji u Walforda”468. Na skutek dwuznaczności w owym liście zrozumiał
bowiem mylnie, że kandydat jest przez tego armatora zatrudniony. Korzeniowski wyjaśnił
nieporozumienie i podał inne referencje469.

Wszystko wskazuje, że dotarł do Thysa przypadkowo i że projekt pracy w Afryce nasunął
się w braku czegoś innego. Kiedy się już taka możliwość wyłoniła, roznieciła najwidoczniej
dawne zainteresowania Korzeniowskiego, podsycane ostatnio przez falę sensacyjnych wia-
domości o wnętrzu Afryki, związanych z wyprawą Henry’ego Mortona Stanleya na poszuki-
wanie Emina Paszy. Praca tam była też dobrze płatna, z pewnością lepiej niż dowodzenie
statkiem na morzu.

Na razie jednak sprawa utknęła w miejscu. Thys milczał przez długie tygodnie. Zniecier-
pliwiony kapitan zawiadomił Spółkę w liście z 27 grudnia, że wybiera sę w podróż „na połu-
dnie Rosji”, gdzie poczta w zimie funkcjonuje bardzo nieregularnie, i w związku z tym prosi
o podanie terminu, w jakim jego powrót jest wskazany – ale i to pozostało bez echa.

Korzeniowski mógł tymczasem wybrać się nareszcie w odwiedziny, od tylu lat planowane,
do wuja i w ojczyste strony. Mimo oficjalnego zwolnienia z poddaństwa rosyjskiego, formal-
ności z uzyskaniem wizy były długotrwałe. Od petenta zażądano odpisu rozporządzenia Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych. Musiał się w tej sprawie zwrócić do Czernihowa,ostatniego
miejsca pobytu z ojcem na zesłaniu; przesłana mu kopia ma adnotację, że sporządzono ją 18
grudnia 1889 roku na prośbę otrzymaną 24 października470. Jeszcze i w ostatniej chwili wyło-
niły się trudności.

Bobrowski przesłał tymczasem siostrzeńcowi adres dalekiego kuzyna, Aleksandra Pora-
dowskiego, emigranta z roku 1863, zamieszkałego stale w Brukseli. Korzeniowski napisał do
niego: „Żałuję wielce, żem o tym nie wiedział wcześniej – gdyż byłem w Brukseli w paź-
dzierniku roku zeszłego. Może być jednak, że mi wkrótce wypadnie znowu to miasto odwie-
dzić. [...] życzyłbym wiedzieć na pewno, że w Brukseli jesteś i że Cię tam – w ciągu przy-
szłego miesiąca – znaleźć mogę. [...] Teraz niby jestem pod umową z Société Belge pour le
Commerce du Haut Congo, by jeden z ich parowców na rzece komenderować. Umowy żadnej

                                                          
464 A. Janta, Pierwszy szkic „Lorda Jima” i listy Conrada w zbiorach amerykańskich, w tomie Conrad żywy,
Londyn 1957, s. 214 – 216. Na odwrocie pierwszej kartki czwartego rozdziału wpisał Korzeniowski brulion listu
do G. Sobotkiewicza z 29 III 1890, Listy, s. 30 – 31.
465 Jean-Aubry, Vie de Conrad, s. 145; Korzeniowski do Thysa, 4 XI 1889, Listy, s. 24 – zawiadamia tam o wy-
cofaniu się z pertraktacji z WaLFordem.
466 Jean-Aubry, ibid.; s. 146.
467 List firmy Barr, Moering and Co. do Thysa z 31 X 1889 (Jean-Aubry, Joseph Conrad au Congo, „Mercure de
France” 1925, t. 183, s. 297) i list Korzeniowskiego do Thysa z 28 XI 1889, LF, s. 26.
468 List z 4 XI 1889, Yale.
469 List do Thysa z 28 XI 1889, LF, s. 26 – 27.
470 Bibl. Jagiell., rps sygn. 6391.
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nie podpisałem, ale p. A. Thys, dyrektor tej kompanii, posadę ową mi obiecał. Czy mi tej
obietnicy dotrzyma i kiedy mię do Afryki wyśle, to jeszcze nie wiem; zapewne w maju”471.

Podróż na Ukrainę nie była jeszcze pewna, bo czekał na ostateczną decyzję Bobrowskiego,
obawiającego się trudnych warunków zimowych. 20 stycznia nadszedł od niego list. Korze-
niowski pisał do Poradowskiego – ciężko chorego, czekającego na operację: „Pośpieszam
donieść Ci, że zważywszy na stan zdrowia Twego postanowiłem na Brukselę do kraju jechać.
[...] Wraz z Twym otrzymuję dziś rano list od W. Tadeusza, który powiada «przyjeżdżaj».
Tymczasem te łotry w konsulacie Ros. nie chcą mi paszportu wizować – więc to nowe zwłoki
i nieprzyjemności, wizyty do ambasady – a może z tego nic? Doniosę Ci, jak mi się powodzi,
skoro tylko się z tymi piratami rozprawię”472.

31 stycznia 1890 roku udało mu się załatwić formalności i 5 lutego przybył do Brukseli473.
Ledwie zdążył się spotkać z Poradowskim, który zmarł dwa dni później. Poznanie wdowy po
nim, Marguerite’y, z domu Gachet, okazało się jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu
Korzeniowskiego. Czterdziestodwuletnia „wujenka”, jak ją tytułował, była córką osiadłego w
Belgii francuskiego historyka, osobą dużej urody i uroku osobistego, kulturalną, oczytaną, z
dobrymi koneksjami towarzyskimi – i pisarką. Jej tłumaczenia z polskiego i opowiadania,
przeważnie również na polskich i ukraińskich motywach oparte (Poradowscy mieszkali przez
czas jakiś we Lwowie), ukazywały się już od roku 1880 w renomowanym „Revue des Deux
Mondes”. Po raz pierwszy chyba od lat dzieciństwa zetknął się Korzeniowski bezpośrednio z
kimś czynnie zajętym literaturą. Już na drogę do Polski zabrał dłuższe opowiadanie nowo
poznanej, zatytułowane Yaga – opowieść z życia chłopów rusińskich, wydaną w roku 1888 w
Paryżu.

W Brukseli zatrzymał się kilka dni, uzyskując w sekretariacie Spółki informację, że dla
objęcia przyobiecanej posady powinien zgłosić się z końcem kwietnia474. 9 lub 10 lutego był
już w Warszawie. Poradowski, korespondent warszawskiego dziennika „Słowo”, zdążył jesz-
cze dać kuzynowi polecenie do redaktora Mścisława Godlewskiego, ale Korzeniowski nie
zastał go w redakcji475. Zastanawia ten szczegół; może jednak początkujący literat miał za-
miar spełnić prośbę Bobrowskiego i nadsyłać jakieś artykuły do polskiej prasy? Zabawił w
Warszawie do 12 lutego, na pewno spotykając się ze swoim wujecznym bratem, Stanisławem
Bobrowskim, studentem uniwersytetu i młodym radykałem476. Potem wstąpił na dwa dni do
Lublina, gdzie odwiedził kuzynostwo, Anielę i Karola Zagórskich. 16 lutego dotarł – saniami
ze stacji kolejowej w Kalinówce – do wujowej Kazimierówki477.

„...przybyłeś do Kazimierówki w odwiedziny do mnie, z czego korzystam dla wręczenia Ci
niniejszego sprawozdania mojego z serdecznym błogosławieństwem na dalsze drogi Żywota”
– zapisał Bobrowski w cytowanym powyżej wielokrotnie notatniku Dla wiadomości Kocha-
nego Siostrzeńca Mojego. Prawie natychmiast potem udali się obaj z wizytą do Nowochwa-
stowa, na imieniny Konstancji de Montresor. Przyjechawszy 18 lutego, musieli zostać przez
kilka dni, bo drogi zasypał śnieg. „[...] były to niezapomniane dni – zgromadzeni wokół tę-
giego ognia na kominku, spędzaliśmy długie godziny, słuchając Conrada opowiadającego o

                                                          
471 16 I 1890, Listy, s. 25.
472 20 I 1890, Listy, s. 26.
473 List do M. Poradowskiej z 4 II 1890, Rapin, s. 60.
474 List do Thysa z 11 IV 1890, LF, s. 29.
475 List do Poradowskiej z 11 II 1890, Listy, s. 27. Powtarzana często informacja, że redaktorem „Słowa” był
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476 Por. Conrad do R. B. C. Grahama 8 II 1899, Listy, s. 157.
477 Datę przybycia podaje Bobrowski, Dla wiadomości... Dane o podróży w liście Korzeniowskiego do Poradow-
skiej, datowanym „sobota 14 lutego” z Lipowca, odległego od Kazimierówki o ok. 40 km. Piszący zagubił się w
przeliczeniach kalendarzowych: 14 II nowego stylu był piątkiem, nie sobotą (i = 2 II, niedzieli, starego stylu);
list pisany był wieczorem w sobotę, 15 II. (Z Lublina wyjechał 14 lutego wieczorem, a następnego dnia wysiadł
w Kalinówce, między Koziatynem a Winnicą.)
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swoich podróżach i wrażeniach; opowiadał po polsku, czasami brakło mu słów i zastępował
je angielskimi lub francuskimi”478.

Jedynym śladem wrażeń, jakie wywarły na Korzeniowskim odwiedziny w opuszczonej
przed szesnastu laty ojczyźnie, jest kilka kart tomu Ze wspomnień. Opowiada tutaj, poza
wzmianką o dwudniowym pobycie w Warszawie, niemal wyłącznie o podróży sanną z Kali-
nówki do Kazimierówki i pobycie w zasypanej śniegiem ukraińskiej wiosce. Opisuje zdumie-
nie służby, że przybysz z dalekich stron nie zapomniał swojskiego języka, własne uczucie
powrotu do przeżyć dzieciństwa, serdeczną gościnność wuja – i to wszystko479. Dwumie-
sięczny pobyt w Kazimierówce – zabawił tam do 18 kwietnia – nie pozostawił w jego utwo-
rach i korespondencji żadnych widomych znaków. Nawet w pisanych w tym czasie listach do
Poradowskiej nie ma wzmianki o stosunkach z ludźmi, otoczeniu, wrażeniach.

Trochę informacji dostarczają późniejsze listy Bobrowskiego. Dowiadujemy się, że kapi-
tan poznał wielu członków dalszej rodziny, sąsiadów i przyjaciół pana Tadeusza, którzy do-
pytywali się następnie o egzotycznego gościa. Omawiał z wujem swoje plany na przyszłość, a
Bobrowski nie wykazał bynajmniej entuzjazmu dla zamierzonej pracy w Afryce.

Musieli rozmawiać i o sprawach polityki. Wolno się domyślać, że Bobrowski, ugodowiec
bez złudzeń, nie wpłynął na zmianę pesymistycznych poglądów siostrzeńca na przyszłość, a
raczej – brak przyszłości Polski, znanych nam z listów do Kliszczewskiego z 1885 roku.

Szczęśliwie mamy jeszcze jedno świadectwo dotyczące owych tygodni: wspomnienie Jana
Perłowskiego, krajana Conrada, młodszego odeń o lat piętnaście, późniejszego dyplomaty.
Perłowski należał do licznego grona prawnych podopiecznych Tadeusza Bobrowskiego i zo-
stawił ciekawą jego. charakterystykę; określił go jako jednostkę wybitną, o szerokich zainte-
resowaniach, ale zarazem zimnego racjonalistę i egocentryka. Podobnie krytyczne, chociaż
nie pozbawione uznania i podziwu, jest spojrzenie Perłowskiego na Conrada.

Wspomina on jedno z sąsiedzkich spotkań, urządzonych przez Bobrowskiego w Kazimie-
rówce wkrótce po przyjeździe siostrzeńca. Opowiada, że przyjmowano gościa z dalekich
stron bardzo serdecznie, ale zrażał wszystkich chłodem i obojętnością: „Chłód bił nie od tej
szlachty gotowej do zbratania, ale od niego samego. Z usilną uprzejmością odpowiadał na
wszystkie pytania, mówił ze skupieniem, słuchał uważnie, ale było widać, że nudziło go to w
wysokim stopniu. [...] W mowie uderzał jak gdyby obcy akcent, spod którego wyrywał się
czasem nasz swoisty, kresowy. [...] Raz tylko jeden odezwał się, zapytując o nową kolej, któ-
ra Humań, odcięty od świata, miała połączyć z odeskim portem. Znalazło się wreszcie wspól-
ne zainteresowanie”. Młody Perłowski przysłuchiwał się rozmowie ze wzrastającą irytacją i
wreszcie spytał Korzeniowskiego, jak dawno opuścił kraj. „Błysnął oczyma, zorientował się
w jednej chwili i odpowiedział, jak gdyby czytał w moich myślach: «Ach! pół życia temu!»
[...] Rozpocząłem tedy rozmowę o osobie, która nosiła jego nazwisko i znana była przed laty
na Rusi całej. Przypomniałem mu pannę Reginę Korzeniowską, niezwykły typ patriotyzmu,
uczoności i dziwactwa, której zasługi uczcił sam Julian Bartoszewicz, a humorystyczna le-
genda zabawiała jeszcze następne pokolenie... Sądziłem, że te wspomnienia przemówią do
Conrada i wyprowadzą go z rezerwy. Stało się wręcz przeciwnie. Zmieszał się w pierwszej
chwili, przykry grymas błysnął mu po twarzy i zaczął mówić coś pospiesznie, unikając moje-
go tematu”. Później obaj rozmówcy znaleźli się przypadkiem sam na sam na ganku i tam ro-
zegrała się następująca scena: „...zbliżał się do mnie, trzymając po angielsku ręce głęboko w
kieszeniach spodni, i zawołał tym radosnym tonem, jaki Anglicy w podobnych okoliczno-
ściach przybierają między sobą: «A breezy day! very fine! isn't it?» [Wietrzny dzień! Wspa-

                                                          
478 List K. de Montrèsor do Jean-Aubry’ego, 18 XI 1927, Yale.
479 Dzieła, t. XIII, s. 44 – 49 i 51 – 52. Wspomniany tam (s. 45) „bardzo modernistyczny przegląd, wydawany
przez najmłodszych i popierany przez najwytworniejsze towarzystwo” w Warszawie jest być może echem tego,
co Korzeniowski słyszał o „Życiu”, które w latach 1887/8, kiedy redaktorem działu literackiego był Miriam,
pasowało do tego opisu.
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niały, prawda?] Byłem znacznie młodszy od Conrada, ale nie imponował mi on niczym [...]
Odpowiedziałem przeto, śmiejąc się, lecz nie bardzo grzecznie: «Czy nie można by tak po
polsku?» Podniósł i odwrócił twarz. Brwi miał zmarszczone. Ale w tejże chwili parę osób
wyszło na ganek, zaś zza węgła wybiegł podrosły szczeniak i rzucił się ku nam, skacząc i
grożąc zabłoconymi łapami. Conrad pochylił się, przewrócił go na śnieg i klepał długo i z
upodobaniem, powtarzając długo i uparcie, trochę dla niego, trochę dla mnie: «Doggy, doggy,
doggy... you dirty dog...» [piesku, piesku, piesku – ty brudny psie]”480.

Perłowski nie wiedział, że Regina Korzeniowska była nie tylko krewną, ale i wspomoży-
cielką Konrada: jako chłopiec otrzymał od niej w darze 500 rubli, a po jej śmierci –trzy razy
tyle od jej siostry; aluzja była więc podwójnie dotkliwa. Można sądzić, że chociaż autor ogło-
sił swoje wspomnienie czterdzieści sześć lat po opisanych wydarzeniach, ogólny nastrój spo-
tkania oddany został wiernie. Utwierdza w tym mniemaniu anegdota rodzinna, zapamiętana
przez Tadeusza Garczyńskiego. Słyszał mianowicie od starszych krewnych, że Korzeniowski
przybywszy na Ukrainę odnosił się do tamtejszej szlachty mocno z góry, gniewając wszyst-
kich brakiem zainteresowań dla spraw miejscowych. Toteż, jak głosi plotka, na jednym z ze-
brań potraktowano go „jak psa w kręgielni”. Opisane przez Perłowskiego dwie bezpośrednio
po sobie następujące sceny „patriotycznych napomnień” są początkiem serii, która ciągnąć się
miała niemal do śmierci pisarza.

Postarajmy się wyobrazić sobie, jak to wtedy wyglądało od strony delikwenta. Oto do za-
padłej wioski ukraińskiej przybywał mieszkaniec Londynu, największego miasta i stolicy
najpotężniejszego i najbogatszego państwa świata. Podróżnik, który wiele widział – obecnie
zakontraktowany przez ogromne przedsiębiorstwo, mające nie tylko czerpać zyski z handlu,
ale i cywilizować czarną Afrykę. Polak – ale pozbawiony nadziei, że jego ojczyzna scali się z
rozbiorowego poćwiartowania, i świadom, że na szerokim, bogatym, nowoczesnym świecie
nikogo te sprawy nie obchodzą, że nikt prawie nie wie, co to takiego owa legendarna Polska, i
że ciągłe opowiadanie o krzywdach, cierpieniach i przemocy wywołuje co najwyżej litość
przemieszaną z niechęcią. Boli go to, ale i upokarza. Broniąc się przed upokorzeniem odpy-
cha myśli o kraju – rozczulające, ale dotkliwe wspomnienia; wstydzi się wewnętrznie swoje-
go polskiego balastu – bezsensownego, beznadziejnego, anachronicznego obciążenia.

Przyjeżdża w rodzinne strony – i typowe dla emigranta rozdwojenie reakcji nasila się
gwałtownie. Wzruszenie swojskością, wspomnienia dzieciństwa, radość dawno znajomych
dźwięków dokoła, zawstydzenie, że się to wszystko porzuciło – zderzają się z irytacją na za-
ściankową ciasnotę horyzontów i zainteresowań, na uczuciowe natręctwo, na nudę prowincji,
z pogardą dla naiwności, a szczególnie ze złością na owo otwarte lub sugerowane wymaganie,
by razem z nimi, z tymi reliktami zatraconej przeszłości, stawał do szeregu, wzdychał patrio-
tycznie i snuł jałowe rojenia o odbudowie państwa. Im mocniejsze zderzenie, tym większy
gniew na siebie i na nich (mechanizm samoobrony psychicznej szybko kieruje pretensje na
zewnątrz), tym większa sztywność, tym jaskrawsze pozerstwo i chęć prowokacji. Owym po-
zerstwem zbyt się chyba przejął dziewiętnastoletni rozmówca kapitana Korzeniowskiego. Pod
przykrywką chłodu, obojętności, nawet pogardy kryły się wstyd i zgryzota, uporczywie przy-
tłumiane i ukrywane, niedopuszczane do pełnego światła świadomości, ale nie ugaszone i
boleśnie trwałe.

Pewnie właśnie dlatego nic na temat spotkania z ojczyzną nie przeczytamy w listach do
„wujenki” Marguerite’y, która nagle stała się powierniczką skrytych myśli i uczuć Korze-
niowskiego. Odzywają się w nich natomiast tony podniośle posępne, wydobywane słowami
jakby zaczerpniętymi z wczesnych powieści Conrada: „Życie przepływa falami goryczy, jak
ponury i okrutny ocean pod smutnym, chmurami pokrytym niebem, i bywają dni, kiedy bied-
nym duszom, które wybrały się w tę rozpaczliwą podróż, wydaje się, że promień słońca nigdy
                                                          
480 J. Perłowski, O Conradzie i Kiplingu, „Przegląd Współczesny” 1937, nr 4. Przedruk (niepełny) we Wspo-
mnieniach i studiach, s. 110 – 131.
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nie zdoła przebić ciemności, że słońce nigdy już nie zaświeci i że nawet wcale nie istnieje!
Oczom wypełnionym łzami przez tnący wiatr nieszczęścia wybaczyć trzeba, jeśli nie dostrze-
gają błękitu. Ustom, które zakosztowały goryczy życia, trzeba wybaczyć, jeśli nie godzą się
szeptać słów nadziei”481.

Korespondencja z Poradowską zawiera nie tylko tego rodzaju nastrojowo-filozoficzne ale-
gorie. Raz po raz napotykamy ciepłe, bezpośrednie, poufałe niemal zwroty („ściskam Wujen-
kę serdecznie i ręce całuję”) – co zwraca uwagę, kiedy się wspomni, że piszący i adresatka
widywali się zaledwie przez parę dni. Dopytuje żywo o plany „Kochanej Cioteczki”, które go
„głęboko interesują”, i wyraża niecierpliwość w oczekiwaniu „chwili, gdy będę mógł ucało-
wać Twoje ręce i osobiście Ci podziękować” za wstawiennictwo w dyrekcji Spółki, opieszale
załatwiającej sprawę przyrzeczonej posady.

Wyjechał z Kazimierówki 18 kwietnia. W drodze powrotnej zatrzymał się dwa dni w Lu-
blinie, u Zagórskich, później czas jakiś w Radomiu, u wdowy po Kazimierzu Bobrowskim i
jej dzieci; do Brukseli dotarł 29 kwietnia lub nieco wcześniej482. Tam przekonał się, że opie-
szałość Spółki zmieniła się nagle w gwałtowny pośpiech. Przyczyna była makabryczna: do
Brukseli dotarła właśnie wiadomość o zamordowaniu przez Murzynów 29 stycznia kapitana
parowczyka „Florida”, Duńczyka Johannesa Freieslebena483. Korzeniowski został mianowany
jego następcą.

Pisał nieco później do Karola Zagórskiego: „Gdybyś tylko wiedział, w jakim byłem dia-
belskim pośpiechu! Z Londynu do Brukseli i z powrotem – Londyn! I znów Bruksela! – na
złamanie karku! Gdybyś tylko widział te niezliczone metalowe skrzynie, te rewolwery, te
wysokie buty i te wzruszające pożegnania; jeszcze jeden uścisk ręki i jeszcze jedna para
spodni! – gdybyś tylko wiedział, ilem ze sobą wziął butelek z lekarstwami i ile czułych ży-
czeń, pojąłbyś, przez jaki tajfun, cyklon, huragan, trzęsienie ziemi – nie! właściwie to przez
jaki powszechny kataklizm i niesamowitą mieszaninę sprawunków, interesów i rzewnych
scen przechodziłem przez pełne dwa tygodnie!”484

6 maja wyjechał ostatecznie z Londynu do Brukseli. Tam pożegnał – zapewne „rzewnie” i
„wzruszająco” – wujenkę Marguerite i pociągiem pośpieszył do Bordeaux. 10 maja wszedł na
pokład parowca „Ville de Maceio”485, aby popłynąć w najgroźniejszą podróż swego życia.

                                                          
481  23 III 1890, Listy, s. 29.
482 Przewidywaną datę 29 IV podaje w liście do Poradowskiej z 14 IV 1890, Listy, s. 32; Jean-Aubry (J. Conrad
au Congo, s. 302 – 303) podaje, bez dowodu, datę przyjazdu do Brukseli jako 24 IV.
483 Sherry, CWW, s. 25 – 26.
484 List z 22 V 1890, Listy, s. 35.
485 Sherry, CWW, s. 31.
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V

Do kresu nocy
(1890)

Na kilka dni przed przyjazdem Korzeniowskiego z Polski do Brukseli w gmachu tamtej-
szej Giełdy wygłosił przemówienie najsławniejszy podróżnik stulecia. Henry Morton Stanley.
Wracał właśnie w tryumfie z pomyślnie zakończonych poszukiwań odciętego przez powsta-
nie mahdystów Emina Paszy. „Na czym – zapytywał – polega wielkość monarchy? Jeżeli na
rozmiarach terytorium, to Cesarz Rosji jest największy ze wszystkich. Jeżeli na świetności i
sile organizacji wojskowej – to pierwsze miejsce zajmuje Wilhelm II. Ale jeżeli wielkość
królewska polega na mądrości i dobroci władcy, wiodącego swój lud z troskliwością pasterza,
baczącego na swoją trzodę – to wówczas największym władcą jest wasz”486.

Leopold II, król Belgów, był osobiście suwerenem „Wolnego Państwa Kongo” o gigan-
tycznym obszarze 2,3 miliona km2. Oficjalnie Kongo stało się kolonią europejską dopiero w
roku 1885, wedle postanowienia Kongresu Berlińskiego, na którym przebiegły król małego
kraju potrafił zręcznie rozegrać konkurencję i wzajemną zawiść potężniejszych państw. Po-
mogło mu w tym umiejętne szermowanie hasłami postępu, misji cywilizacyjnej, oświecenia i
uszlachetnienia „dzikich”. „Otworzyć dla cywilizacji jedyną część globu, do której jeszcze nie
dotarła, przebić mroki otaczające całą tamtejszą ludność – oto, ośmielam się powiedzieć, kru-
cjata godna wieku postępu”487. Stanley, zatrudniony przez Leopolda II w Kongo w latach
1879 – 1884 jako badacz i administrator z ramienia Association Internationale pour
l’Exploration et la Civilisation en Afrique (Międzynarodowego Towarzystwa Badań i cywili-
zowania Afryki), służył autorytetem i energicznym wsparciem propagandowym, ogłaszając
m. in. dwutomowe pochwalne sprawozdanie Kongo i powstanie Wolnego Państwa: Dzieje
pracy i badań488.

Société Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo, Belgijska Spółka Akcyjna dla
Handlu z Górnym Kongo, powstała 10 grudnia 1888 roku. Chodziło z jednej strony o rozło-

                                                          
486 G. Martelli, Leopold to Lumumba, a History of the Belgian Congo 1877 – 1960, London 1962, s. 124. Prze-
mówienie dnia 24 IV 1890.
487 Przemówienie Leopolda II na posiedzeniu Afrykańskiej Konferencji Geograficznej w Brukseli, wrzesień
1876; Baines, s. 107.
488 The Congo and the Founding of its Free State, a Story of Work and Exploration, t. I – II, London 1885.
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żenie ciężarów finansowych na akcjonariuszy i nadanie większego rozmachu zagospodaro-
waniu kraju, z drugiej o zmonopolizowanie handlu przez państwo i rozbudowę sieci handlo-
wo-administracyjnej. Chociaż Kongo było potencjalnie źródłem olbrzymich bogactw – na
razie król topił w nim milionowe sumy, cały prawie swój kolosalny majątek, finansując bu-
dowę stacji i dróg. Bogaciły się jednostki; samo państwo miało się stać samowystarczalne
dopiero w roku 1899489. Potrzebni więc byli energiczni organizatorzy; należał do nich przede
wszystkim Albert Thys (1849 – 1915).

Czy i na ile wierzył Korzeniowski w oficjalną frazeologię Wolnego Państwa i Spółki? Za-
ciekłość, z jaką później atakował obłudę Leopolda II – nikogo innego spośród polityków nie
wyróżnił taką dozą jadowitej złośliwości, wyrażanej zarówno prywatnie, jak publicznie –
wskazuje na istnienie jakiejś psychicznej zadry. Ironia Placówki postępu, Jądra ciemności i
Spadkobierców jest skierowana głównie przeciwko fałszowi „cywilizacyjnych” pozorów. W
jednym z listów Bobrowskiego pisanych już do Konga czytamy zwrot, który natychmiast
przywodzi na myśl problematykę Jądra ciemności i zdaje się świadczyć, że i Korzeniowski
podczas rozmów w Kazimierówce prostodusznie traktował „misyjne” hasła kolonialistów: „a
zanim się rozpatrzysz w ludziach i rzeczach jak nie mniej w sprawie «cywilizacyjnej» (bodaj
tam), której jesteś jednym z kółek, a będziesz mógł powziąć i wypowiesz o tym wszystkim
swoje zdanie – nie czekając na to, aż się te wszystkie czynności skrystalizują w zdania, po-
wiedz mi coś o swym zdrowiu i wrażeniach pierwszego momentu”490. Jest więc prawdopo-
dobne, że Korzeniowski płynął na południe przeświadczony, że weźmie udział w działaniu
mającym sens i przynoszącym pożytek nie tylko handlowy.

15 maja pisał z Teneryfy, pierwszego portu, do którego wstąpił „Ville de Maceio”, do Po-
radowskiej. „Moja Kochana Cioteczko” – zaczynał, znowu mieszając w liście sentymentalne
żarty z „twarzową” (jak pewnie zakładał) melancholią. „Na razie jestem względnie szczęśli-
wy, a to jest wszystko, czego można oczekiwać na tym padole. Odpłynęliśmy z Bordeaux w
deszczowy dzień. Dzień smutny; odpłynięcie niezbyt wesołe; wspomnienia, które prześladują;
niejasne żale; jeszcze mniej jasne nadzieje. Lęk przed przyszłością. Właściwie zastanawiam
się – czemuż należy w nią wierzyć? A także czemu odczuwać przygnębienie? Trochę złu-
dzeń, wiele marzeń, rzadki promień szczęścia, potem rozczarowanie, trochę gniewu, wiele
cierpienia i potem koniec; spokój! Oto program tragikomedii, którą będziemy musieli obej-
rzeć do końca. Trzeba brać udział w zabawie”491. Baines nazywa te zdania „typowo Conra-
dowskimi refleksjami”492 – i rzeczywiście, podobne myśli znaleźć można u Conrada niejed-
nokrotnie i w znacznym stopniu wyrażają one jego ogólną postawę życiową; tutaj wszakże są
niewątpliwie upozowane pour épater sa chère petite Tante.

Inny list wysłany z drogi, z Freetown w Sierra Leone, do Karola Zagórskiego, utrzymany
jest w tonie zupełnie odmiennym od patetycznej rezygnacji, okazywanej w korespondencji z
Poradowską. Pisząc do kuzyna-Polaka pozował na szlachcica-zawadiakę, chociaż wiadomo-
ści, jakie przekazywał, rozweselające nie były. Podczas pertraktacji ze Spółką nie został wi-
dać dokładniej poinformowany o warunkach pracy w Kongo. „Z tego, co mogę się domyślić
na podstawie mojego lettre d’instruction, zostałem wyznaczony jako kapitan parowca wcho-
dzącego w skład ekipy odkrywczej p. Delcommune. Ta perspektywa bardzo mi odpowiada,
nie jestem jednak niczego pewien, gdyż wszystko ma być trzymane w tajemnicy”493. Fakt, że
się o informacje nie postarał na własną rękę, świadczyć może zarówno o łatwowierności, jak i
o lekkomyślności, o którą go wuj Bobrowski zwykł dawniej oskarżać.
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Jeden ze współpasażerów na „Ville de Maceio”, Prosper Harou, dobrze znający stosunki
środkowoafrykańskie, ukazał mu obraz niezachęcający: 60% pracowników Spółki opuszcza
placówki przed upływem sześciu miesięcy; innych wysyła się w pośpiechu do Europy, po-
nieważ nie mogą znieść tropikalnego klimatu; jeszcze inni po prostu umierają z chorób i wy-
cieńczenia – i tylko 7% kończy normalny trzyletni okres pracy, na który i Korzeniowski pod-
pisał kontrakt. Przesyłając te wiadomości Zagórskiemu, przyznawał się do niepokoju, ale ko-
mentował buńczucznie: „Tak, ale polski szlachcic maczany w angielskiej smole – to będzie
zamieszanie! Nous verrons! W każdym razie będę się pocieszał – wierny naszym narodowym
tradycjom – że sam tego guza szukałem”. Motyw „sam tego chciałeś” wybija się na czoło
listu Bobrowskiego, wysłanego w odpowiedzi na list Korzeniowskiego, pisany 28 maja: „Mu-
simy się uzbroić najprzód w cierpliwość, następnie w pewną dozę optymizmu – na który
mnie, siedzącemu w Kazimierówce, zapewne łatwiej się zdobyć niż Tobie. A nawet nie mam
prawa w tym liczyć coś na Twój «wiek młody» – w którym się wszystko różowo przedstawia
– bowiem Chrystusowe lata pola do iluzji już nie przedstawiają. Jedyną pociechą, jaką mieć
możesz doskonaląc swe wytrwałość i optymizm wśród obecnych walk żywota, możesz zna-
leźć w znanym Ci wykrzykniku Moliera: «tu l’as voulu, tu l’as voulu, Georges Dandin»”494.

„Ville de Maceio” zaglądał po drodze do większych i mniejszych portów (Teneryfa na
Wyspach Kanaryjskich, Dakar, Conakry w Gwinei, Freetown, Grand Bassam na Wybrzeżu
Kości Słoniowej, Grand Popo w Dahomeju i Libreville w Gabonie). Korzeniowski miał sporo
czasu na rozmyślania i korespondencję. Jeżeli przyjąć za autobiograficzne zwierzenia Marlo-
wa w Jądrze ciemności – czuł się wyjątkowo osamotniony na statku495; ale przecież nie dlate-
go że nie przywykł do roli pasażera496, bo bywał nim nieraz i na dłużej, np. wracając rok
wcześniej do Europy, ale dlatego że właśnie spędził był trzy miesiące wśród rodziny i przyja-
ciół – niezwykłe dlań przeżycie – a pewnie i dlatego że zetknął się na statku z ludźmi typu
opisanego później w nowelach afrykańskich: dorobkiewiczami, aferzystami, handlarzami bez
skrupułów. Koło Grand Popo zobaczył francuski okręt wojenny „Le Seignelay”, ostrzeliwują-
cy ukryty w dżungli obóz murzyński497; wprowadził go później w symbolicznej funkcji do
Jądra ciemności.

12 czerwca statek dotarł do Borny, sto kilometrów w górę od ujścia Kongo. Stamtąd na-
stępnego dnia Korzeniowski udał się małym parowcem do Matadi, o 60 km dalej w górę
Kongo, najdalszego żeglownego miejsca na dolnym odcinku rzeki498.

Z Borny, stając u progu nieznanego, wysłał obszerny i pełen romantycznych wyznań list
do Poradowskiej. „Jeśli idzie o wydarzenia – nic nowego. Jeśli idzie o uczucia – również nic
nowego. W tym całe nieszczęście; bo jeśliby można pozbyć się swego serca, swojej pamięci
(i mózgu też) i z kolei wyposażyć się w nowy komplet tych rzeczy, życie stałoby się cudow-
nie zabawne. Ponieważ jest to niemożliwe – nie jest takim. Jest potwornie smutne! Na przy-
kład, pośród rzeczy, o których chciałbym zapomnieć, a nie mogę: chciałbym zapomnieć o
mojej uroczej Wujence. Jest to oczywiście niemożliwe; przeto wspominam i jestem smutny.
Gdzie jesteś teraz? Jak się czujesz? Czy zapomniałaś o mnie? Czy zostawiają Cię w spokoju?
Czy pracujesz? To najważniejsze! Czy w twórczej, pochłaniającej pracy znalazłaś zapomnie-
nie i pokój? Otóż i to. O tym wszystkim rozmyślam. Wzbogaciłaś moje życie nowym zainte-
resowaniem i nowym uczuciem; jestem Ci za to bardzo wdzięczny. Wdzięczny za całą sło-
dycz i za całą gorycz tego bezcennego daru. Spoglądam teraz na dwie ścieżki w gąszczu i
                                                          
494  22 VII 1890, odpowiedź na list z 28 V, wysłany z Libreville, zapewne 9 VI. Tamże informacja o trzyletnim
kontrakcie Korzeniowskiego.
495 Dzieła, t. VI, s. 76.
496 Por. Sherry, CWW, s. 34.
497 List do Kazimierza Waliszewskłego, 16 XII 1903, Listy, s. 224.
498 Dziennik kongijski. Dzieła, t. XXV, s. 5. Jeżeli data na liście do Poradowskiej (patrz przypis następny) jest
poprawna, Korzeniowski musiał przybyć do Bomy wieczorem. Dystans z Libreville do Bomy wynosi ok. 550
mil morskich i parowiec musiał na tę drogę zużyć przynajmniej trzy dni.
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chaotycznej gmatwaninie niebezpiecznych chwastów. Dokąd prowadzą? Ty idziesz jedną, ja
drugą. Rozdzielają się. Czy znajdziesz promień słońca, jakkolwiek blady, u kresu Twojej
ścieżki? Mam nadzieję, że tak! Życzę Ci tego! Od dawna już nie ciekawi mnie, dokąd prowa-
dzi moja ścieżka. Szedłem po niej ze spuszczoną głową, przeklinając kamienie. Obecnie inte-
resuje mnie inny wędrowiec: to pozwala mi zapomnieć o drobnych przykrościach na własnej
ścieżce”499.

„Przykrości”, w sensie całkiem dosłownym, miały się właśnie rozpocząć. Znamy je m. in.
z zachowanego dziennika, który prowadził przez pierwszych 67 dni pobytu w Kongo. Jest to
wśród wszystkich materiałów Conradowskich jedyny dokument tego rodzaju. Autor ograni-
czył się niemal wyłącznie do krótkich, rzeczowych notatek, które pozwalają jednak dość do-
kładnie odtworzyć etapy wędrówki i zmiany nastroju. Wartości dodaje dziennikowi fakt, że
jest on jednym. z najwcześniejszych znanych tekstów angielskich Korzeniowskiego. Poja-
wiające się tu i ówdzie galicyzmy leksykalne i polonizmy składniowe świadczą, że przyszły
pisarz nie opanował jeszcze wówczas dobrze angielszczyzny.

W Matadi Korzeniowski i Harou zostali zatrzymani na. piętnaście dni przez kierownika
tamtejszej stacji handlowe Spółki, Gosse’a. Conrad notował w dzienniku:

„Zawarłem znajomość z p. Rogerem Casementem, co w każdej okoliczności uważałbym
za wielką przyjemność, a teraz staje się naprawdę szczęśliwym wydarzeniem.

Myśli, wypowiada się dobrze, ogromnie inteligentny i bardzo sympatyczny.
Mam poważne wątpliwości, jeśli chodzi o przyszłość. Teraz widzę, że moje życie tutaj,

wśród tych ludzi (białych) nie może być zbyt przyjemne. Zamierzam unikać znajomości, jak
tylko to możliwe. [...]

[...] zajmowałem się pakowaniem kości słoniowej w beczki. Idiotyczne zajęcie. Zdrowie
dotychczas dobre. [...] Wybitna cecha tutejszego życia towarzyskiego: wszyscy mówią źle o
sobie nawzajem”500.

Wiele lat później napisał, że dzielił z Casementem pokój „w ciągu około trzech tygodni” –
ale nie było to wspomnienie wierne, choćby dlatego, że Casement opuścił Matadi 24 czerwca
i wrócił zapewne tuż przed wyruszeniem stamtąd Korzeniowskiego501. Roger Casement, uro-
dzony w roku 1864, był wówczas również zatrudniony przez Spółkę – jako nadzorca budowy
planowanej linii kolejowej z Matadi do Kinszasy502. Obaj parokrotnie wybierali się na poszu-
kiwanie tragarzy murzyńskich do pobliskich wiosek; uzyskiwano ich drogą pertraktacji z lo-
kalnymi kacykami503. Casement znał miejscowy teren bardzo dobrze, bo spędził w Kongo już
parę lat, m. im. kierując bazą amerykańskiej ekspedycji badawczej generała Henry Sanforda
w Matadi.

W Jądrze ciemności, które zawiera sporą, choć nierówno dozowaną, domieszkę autobio-
graficznego sprawozdania, Conrad przedstawił budowę linii kolejowej z Matadi jako prowa-
dzoną w sposób chaotyczny i nieudolny; opisał rząd skutych łańcuchem murzyńskich więź-
niów-tragarzy oraz gaj śmierci, gdzie powoli umierają chorzy i wyczerpani do ostatka czarni
robotnicy. Bałagan, bezsens i okrucieństwo streszczają nowelistyczny obraz tego ośrodka
cywilizacji. Norman Sherry wątpi, czy Matadi istotnie tak wówczas wyglądało –chociaż cy-
tuje relację, odnoszącą się do roku 1892, o wysokiej śmiertelności wśród budujących kolej,
siłą zmuszanych do pracy Murzynów i nie przytacza powodu, dla którego sytuacja w roku
1890 miałaby być inna504.
                                                          
499 Listy, s. 37. Podaje, że zaczął pisać list w Libreville 10 VI, w chwili odbijania statku, aby skończyć i nadać
go w Bomie.
500 Dzieła, t. XXV, s. 5–6.
501 Conrad do J. Quinna, 24 V 1916, NYPL.
502 B. Inglis, Roger Casement, London 1973, s. 31.
503 Patrz przypis 505.
504 Sherry, CWW, s. 41 – 42. Uwagi Sherry’ego na temat nieprawdopodobieństwa, z punktu widzenia higieny,
istnienia „gaju śmierci” uważam za anachroniczne.
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Dla odtworzenia, co Korzeniowski naprawdę widział i przeżył podczas swojego pobytu w
Kongo, nie tego rodzaju zestawienia są jednak najważniejsze. Jeżeli nawet ustalimy, co mógł
zobaczyć i co rzeczywiście oglądał – trzeba zadać podstawowe pytanie: w jakich kategoriach
to ujmował, jak to rozumiał. Cytowany przez Sherry’ego belgijski inżynier Louis Goffin
stwierdza, że przymuszanie do pracy chorych i przerażonych Murzynów, mrących po pięciu
dziennie, było niezbędne „dla zbudowania tej linii kolejowej i uniknięcia jeszcze okrutniej-
szych strat ludzkich podczas przenoszenia ładunków na trasie karawan między Górnym a
Dolnym Kongo” – ale nie zauważa, że bitym Murzynom nie zależało ani na linii kolejowej,
ani na karawanach unoszących do Europy kość słoniową. Inna relacja, przytoczona przez
Sherry’ego, mówi o trudnościach w rekrutacji tragarzy na ową trasę; autor, misjonarz angiel-
ski, narzeka na ich niesubordynację i niechęć do dalszych wędrówek505. Znowu patrzymy tu
wyłącznie z perspektywy białego, który nie dostrzega, że tragarze byli wynajmowani przez
wioskowych kacyków, odrywani na całe tygodnie od rodzin za marną lub żadną opłatą, nara-
żani na choroby, kalectwo lub śmierć podczas wielodniowych marszów z ciężarami – i że nie
widzieli w tym żadnego sensu. Te same sytuacje można widzieć w skrajnie odmiennych kate-
goriach: „głupi barbarzyńcy nie chcą współdziałać z postępem” albo „nieszczęśni ludzie są
zmuszani do morderczej pracy”.

Korzeniowski nigdy nie przyjął pierwszej skrajności, ale jego notatki świadczą o nastawie-
niu innym niż to, które ujawnia się w relacji o tych samych sprawach w Jądrze ciemności.
Zapisując bezpośrednio swoje wrażenia w dzienniku i ówczesnych listach, robił to zasadniczo
z pozycji wystawionego na niewygody Europejczyka. Można by przypuścić, że Casement,
który później wsławił się wystąpieniami na rzecz humanitarnego traktowania ludności kolo-
nialnej, opowiedział mu o metodach postępowania europejskich administratorów i handlow-
ców. Nie znamy jednak również ówczesnej postawy samego Casementa, jego własnych kate-
gorii widzenia sytuacji. Był przecież przez całe lata trybikiem w „cywilizacyjnej” maszynerii,
a wówczas sam organizował budowę linii kolejowej.

Ewidentne jest, że Korzeniowskiego uderzyły najpierw chciwość i fałsz białych Kultur-
trägerów, żądnych szybkiego zysku, bałaganiarska bezsensowność wielu ich przedsięwzięć.
Dopiero później uświadomił sobie drugą stronę brudnej afery: gwałt dokonywany na ludziach
i kraju.

Matadi było wówczas ważnym ośrodkiem handlowym zamieszkałym przez stu kilkudzie-
sięciu Europejczyków, przede wszystkim zaś – centrum komunikacyjno-transportowym,
gdzie stykały się: droga wodna z oceanu i Europy i szlak karawanowy wiodący w głąb boga-
tego Kongo. Chociaż spodziewał się opuścić Matadi już 19 czerwca506, Korzeniowski wyru-
szył na ten szlak, długości 370 kilometrów, dopiero 28-go. Codziennie szkicował w dzienniku
trasę przebytej drogi, z namiarami i przekrojem terenu, przewidując, że przyda mu się to w
przyszłości. Notował:

„Sobota, 28-go czerwca. Wyruszyliśmy z Matadi z p. Harou i karawaną 31 ludzi. Poże-
gnałem się z Casementem w sposób bardzo przyjacielski. Pan Gosse odprowadził nas aż do
stacji rządowej. [...]

Niedz., 29-go. Podchodzenie na Pataballa dość męczące. Rozbiliśmy obóz o 11 przed po-
łudniem u brzegów rzeki Nsoke. Moskity.

Poniedziałek, 30-go. Do Congo da Lemba przez czarne skały. Długie podchodzenie. Harou
nie wytrzymuje. Kłopot. Obóz zły. Woda daleko. Brudno. W nocy Harou lepiej. [...]

Środa, 2-go lipca. Wymarsz o 5.30 po nocy bezsennej, Okolica bardziej otwarta. Łagodnie
faliste wzgórza. Dobra droga, doskonale utrzymana (okręg Lukungu). Wielki targ o 9.30. Ku-
piłem jaja i kurczęta.
                                                          
505 Sherry, CWW, s. 45 – 46.
506 Do Poradowskiej, 18 IV 1890, Listy, s. 38. Jedyne wyjaśnienie to informacja o zatrzymaniu przez Gosse’a
(eks-oficera belgijskiego, który zmarł pół roku później, Jean-Aubry, Vie de Conrad, s. 158).
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Dziś czuję się niedobrze. Silny katar. Przybyliśmy o 11 do Banza Manteka. Rozbiliśmy
obóz na rynku. Nie czuję się dość dobrze, by złożyć wizytę misjonarzowi. Wody mało i zła.
Miejsce obóz. brudne. [...]

Spotkaliśmy urzęd. rządowego na inspekcji. W parę minut potem ujrzeliśmy na miejscu
oboz. martwe ciało Bakongo. Zastrzelony? Okropny odór. [...] Następny łańcuch gór, równo-
legły do poprzedniego, z pasmem niskich wzgórz biegnących blisko niego. [...]

Ogólna tonacja krajobrazu szarożółtawa (wysuszona trawa), z czerwonymi łatami (ziemia)
i kępami ciemnozielonej roślinności z rzadka rozsianej wokół – przeważnie w urwistych ja-
rach między wyższymi górami albo w wąwozach przecinających równinę. Zauważyłem Pal-
ma Christi – palmy olejowe. Gdzieniegdzie bardzo proste, wysokie i grube drzewa. Nie znam
nazwy. Wioski zupełnie niewidoczne. [...]

Piątek, 4-go lipca. Po bardzo nieprzyjemnej nocy ruszyliśmy z obozu o 6 rano. Marsz
przez łańcuch wzgórz, a potem wśród labiryntu wzgórz. O 8.15 wyszliśmy na falistą równinę.
[...] Ostre podejście pod bardzo strome wzgórze, niezbyt wysokie. Wyższe góry opadają
stromo i ukazują niską, pagórkowatą okolicę. O 9.30 targowisko. [...]

Widziałem znów martwe ciało leżące przy ścieżce w pozie pełnego zamyślenia spoczynku.
Wieczorem przeszły przez nasz obóz trzy kobiety, z których jedna albinos. Okropnie, kre-

dowobiala w różowe plamy. Czerwone oczy. Rude włosy. Rysy bardzo negroidalne i brzyd-
kie. Moskity. W nocy, kiedy wzeszedł księżyc, słyszałem krzyki i bębnienie w dalekich wio-
skach. Miałem złą noc. [...]

Dzisiaj upadłem w błotnistą kałużę. Paskudnie. Wina człowieka, który mnie przenosił. Po
rozbiciu obozu poszedłem do małego strumyka, wykąpałem się i prałem ubranie. Zaczynam
mieć tej zabawy całkiem powyżej uszu. [...]

Niedziela, 6-go lipca. Wyruszyliśmy o 5.40. Droga najpierw pagórkowata, potem, po
ostrym zejściu, przecinamy szeroką równinę. Na jej końcu duży plac targowy. O 10 ukazało
się słońce. Po wyjściu z targowiska przeszliśmy drugą równinę, potem idąc grzbietem pasma
wzgórz minęliśmy 2 wioski i o godz. 11 dotarliśmy do Nsona. Wieś niewidoczna. [...]

Dobre miejsce na obozowisko. Ocienione. Woda daleko i niezbyt dobra. Dzisiejszej nocy
nie było moskitów, dzięki dużym ogniskom palonym wokół naszego namiotu. [...]

Szliśmy przez sfalowaną równinę w stronę targowiska na wzgórzu w Inkandu. Zgrzani,
spragnieni i zmęczeni. O godz. 11 przyszliśmy na plac targowy. Około 200 ludzi. Ożywiony
handel. Nie ma wody. Nie ma miejsca na obozowisko. Po godzinie ruszyliśmy na poszukiwa-
nie miejsca na odpoczynek. Awantura z tragarzami. Nie ma wody. W końcu około 1½ po poł.
rozbiliśmy obóz na otwartym stoku wzgórza blisko błotnistej rzeczki. Brak cienia. Namiot na
pochyłości. Słońce pali. Paskudnie. [...]

Noc paskudnie zimna. Nie spałem. Moskity. [...]
Okolica przedstawia dziką gmatwaninę wzgórz, na zboczach osuwiska czerwonej ziemi.

Piękny widok czerwonego wzgórza, pokrytego gdzieniegdzie ciemnozieloną roślinnością”507.
Dla ludzi nie przyzwyczajonych fizycznie do takich wysiłków i klimatu droga musiała być

ogromnie męcząca, chociaż posuwali się z szybkością kilkunastu kilometrów dziennie, nie
dźwigając ciężarów, przenoszeni w hamakach lub na plecach tragarzy przez mokradła i
rzeczki. 8 lipca rano dotarli do Manyanga, gdzie mieściła się stacja transportowa, kierowana
przez Anglika Reginalda Heyna508. Tam nastąpił siedemnastodniowy postój. „Obydwaj byli-
śmy chorzy – zapisał Korzeniowski w dzienniku. – Otoczono nas bardzo troskliwą opieką”.
Sherry mylnie sugeruje, że przedłużenie prawie w dwójnasób normalnego czasu marszu z
Matadi do Kinszasy nie było całkiem usprawiedliwione i dało początek zatargowi Korze-
niowskiego ze zwierzchnikami509. Jednakże nie zawieruszył się w drodze sam. Pozaplanowy
                                                          
507 Dzieła, t. XXV, s. 6 – 10.
508 Jean-Aubry, Vie de Conrad, s. 160.
509 Sherry, CWW, s. 54 – 56.
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postój odbywał się pod okiem funkcjonariusza Spółki i w towarzystwie innego jej pracowni-
ka, chorego Prospera Harou – który, choć już kongijski weteran, gorzej znosił wędrówkę od
Polaka. W Manyanga nastąpiła też zmiana nosicieli; mogły wystąpić trudności z ich znalezie-
niem.

25 lipca po południu ruszyli dalej „...z dużą liczbą tragarzy do niesienia hamaków. H. ku-
leje i w niezbyt dobrej formie. Ja ditto, tylko nie kuleję. [...]

Niedziela, 27-go.
Wyruszyliśmy o godz. 8 rano. Wysłaliśmy ludzi niosących bagaże wprost do Luasi, a sami

skręciliśmy drogą na misję w Sutili.
Gościnne przyjęcie przez panią Comber. Wszyscy misjonarze nieobecni.
Całe obejście ma wygląd wybitnie cywilizowany i bardzo krzepiący po tych wszystkich

nędznych szopach, którymi zadowalają się agenci rządu i Kompanii [...]
Wtorek, 29-go.
Wyruszyliśmy z obozu o godz. 7 po dobrym nocnym odpoczynku. Ciągłe podchodzenie,

początkowo dosyć łatwe. Przeszliśmy zalesione wąwozy i rzekę Lunzadi po bardzo porząd-
nym moście.

O godz. 9 spotkaliśmy p. Louette, eskortującego chorego agenta Kompanii z powrotem do
Matadi. Złe nowiny z górnej części rzeki. Wszystkie parowce unieruchomione. Jeden rozbity.
[...]

Po raz pierwszy zobaczyłem dojrzały ananas. Dzisiaj na drodze minęliśmy szkielet przy-
wiązany do słupa. Także grób białego człowieka – bezimienny – kupa kamieni w kształcie
krzyża.

Zdrowie teraz dobre. [...]
Dwie godziny ostrym krokiem do Nsona na Nsefe. Targowisko. ½ godziny później przybył

Harou bardzo chory, z atakiem woreczka żółciowego i gorączką. Położyłem go w rząd. straż-
nicy. Dawka ipeki. Wymiotuje ogromną ilością żółci. O godz. 11 dałem mu l gram chininy i
dużo-gorącej herbaty. Atak gorączki kończy się obfitymi potami. [...] Przez całą drogę awan-
tury z tragarzami. Harou bardzo cierpi wskutek szarpania hamakiem. [...]

Spodziewam się jutro dużego kłopotu z tragarzami. Kazałem ich wszystkich zwołać i wy-
głosiłem przemowę, której nie zrozumieli. Obiecują zachowywać się dobrze.

Czwartek, 31-go.
Wyruszyliśmy o godz. 6. Wyprawiłem Harou naprzód i wyszedłem w ½ godziny później.

Droga przez kilka podejść stromych i parę łatwiejszych, lecz raczej długich. [...] Wielkie
trudności z niesieniem Harou. Za ciężki. Kłopot! Zrobiliśmy dwa razy długi postój dla odpo-
czynku tragarzy. [...]

Wyruszyliśmy o 6.30 rano po bardzo kiepsko spędzonej nocy. Zimno. Ciężkie opary. [...]
Zatrzymaliśmy się w rządowej chatce. Bójka tragarzy z człowiekiem podającym się za

pracownika rządowego o matę. Ciosy kijem padają gęsto. Przerwałem to. Przyszedł wódz z
chłopcem około 13, rannym od postrzału w głowę. Kula weszła mniej więcej cal nad prawą
brwią, a wyszła we włosach nad czołem, akurat pośrodku, na linii nosa. Kość wydaje się nie
uszkodzona. Dałem mu trochę gliceryny do posmarowania rany utworzonej przez wychodzą-
cą kulę. Harou niezbyt dobrze. Moskity. Żaby. Paskudnie. Cieszę się, że ta głupia wędrówka
się kończy. Czuję się raczej kiepsko. Słońce wzeszło czerwone”510.

Był to świt l sierpnia. Tegoż dnia doszli do Kinszasy, portu i kolejnej bazy handlowo-
transportowej Spółki. Wiadomości o wypadkach parowców okazały się tylko częściowo
prawdziwe. „Florida”, którą miał dowodzić, uległa poważnemu uszkodzeniu 18 lipca, ale już
23-go została przyholowana do Kinszasy dla naprawy. Nie była zdolna do żeglugi, ale i tak
Korzeniowski nie mógł dowodzić od razu statkiem na nie znanej rzece, w całkiem dla siebie
nowych warunkach. Dlatego też został zabrany na pokład wyruszającej nazajutrz szalupy pa-
                                                          
510 Dzieła, t. XXV, s. 11 – 15.
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rowej (15 ton) „Roi des Belges”, dowodzonej przez 25-letniego Duńczyka, Ludviga Rasmusa
Kocha511. „Roi des Belges” spieszył na pomoc jeszcze innemu parowcowi, „Ville de Bruxel-
les”, który 16 lipca nadział się na korzeń koło Upoto512.

Zanim Conrad odpłynął, wysłał szósty z tej podróży list do wuja, na który Bobrowski tak
odpisywał: „Z ostatniego listu Twego widzę, żeś srodze rozżalony na Belgów za ich bez-
względne wyzyskiwanie Ciebie. Już to w ogóle rassy Romańskiej nie nosisz w sercu. Ale tą
rażą, wyznaj, nic Cię nie przynaglało do oddawania się w ręce Belgijczyków. «Tu l’as voulu,
Georges Dandin – możesz sobie powiedzieć, a jeżeli zwracałeś uwagę na moje w tej kwestii
wrażenia, rozmawiając o tym projekcie ze mną – mogłeś dostrzec, że nie byłem wcale rozen-
tuzjazmowany tym projektem. Jako tradycyjny szlachcic polski przekładałem pewne, a mniej
świetne, nad świetniejsze, a niepewne! Jakkolwiek było – najprzód proszę Cię najserdeczniej,
uspokój się i nie irytuj, bowiem to na wątróbkę bardzo oddziaływa, «ne Vous gater pas le
sang et la foie». Następnie uczynię uwagę, że zrywając umowę narażasz się na znaczne koszta
i na pewny zarzut lekkomyślności, co w dalszej karierze może szkodliwym okazać się. Póki
to wszystko na zdrowiu się nie odbija, wytrwać by należało – tak mniemam przynajmniej”513.

Jest to pierwszy sygnał, iż Korzeniowski tak był niezadowolony z warunków pracy w
Kongo, że już wówczas, po dwu niespełna miesiącach, myślał o zerwaniu kontraktu. Bezpo-
średnią przyczynę stanowiło, jak się domyślamy, nie tylko zmuszenie go, mimo „kiepskiego”
zdrowia, do natychmiastowego wyruszenia w dalszą drogę, ale przede wszystkim starcie się z
wicedyrektorem Spółki, młodszym od Korzeniowskiego o dwa lata Camille’em Delcommu-
ne. Chciał on jak najprędzej odpłynąć w górę rzeki i z pewnością niecierpliwie czekał na no-
wego kapitana. Norman Sherry słusznie wskazuje na prawdopodobieństwo ech rzeczywistej
rozmowy z Delcommune’em w tekście i rękopisie Jądra ciemności. „Pierwsza moja rozmowa
z dyrektorem była osobliwa. Nie poprosił wcale, żebym usiadł, choć przeszedłem tego ranka
dwadzieścia mil. [...] Zobaczywszy mnie, dyrektor zaczął natychmiast mówić. Moja podróż
przeciągnęła się bardzo długo. [...] Nie zwracał uwagi na moje wyjaśnienia...”514 Znając uraź-
liwość Polaka, możemy sobie wyobrazić, że ostro zareagował na zwróconą mu uwagę, nawet
na niezbyt uprzejmie zadane pytanie albo po prostu na brak zainteresowania przyczyną spóź-
nienia i stanem jego zdrowia. Delcommune wygląda na fotografii na brutala; jego „sklepikar-
ska” natura mogła gwałtownie urazić „polskiego szlachcica maczanego w angielskiej smole” i
od razu zaognić stosunki; dotychczasowe przeżycia i obserwacje musiały zresztą nie najlepiej
usposobić Korzeniowskiego do przedstawiciela najwyższych władz Spółki w Afryce. Nieste-
ty, skazani byli na dłuższe wzajemne towarzystwo.

Szalupa o majestatycznej, a niemile potem dla Conrada (i dla nas) brzmiącej nazwie „Roi
des Belges” odpłynęła z Matadi w górę Kongo 3 sierpnia515. Korzeniowski, słuchając i ob-
serwując Kocha, notował starannie wszystkie szczegółowe wytyczne nawigacyjne, namiary,
punkty orientacyjne, niebezpieczne miejsca itd. w swoim dzienniku, którego druga część
składa się prawie wyłącznie z tego rodzaju zapisków i szkiców koryta rzeki. Prowadził te no-
tatki do wieczora 19 sierpnia, kiedy dotarli do Bangala (później Nouvelle Anvers), i przerwał

                                                          
511 Sherry, CWW, s. 65 i 410 – 411. „Roi des Belges” został zmontowany w Leopoldville w r. 1887, ibid., s. 66.
512 Sherry, CWW, s. 59 (za „Mouvement Géographique” z 2 XI 1890).
513 9 XI 1890, odpowiedź na list z 3 VIII, otrzymany 6 XI przez Londyn. Poprzednio Bobrowski odebrał listy z
Teneryfy, Libreville, Banana (u ujścia Kongo), Matadi i Manyanga; niestety, zachowała się odpowiedź tylko na
drugi z nich.
514 Dzieła, t. VI, s. 88 – 90; Sherry, CWW, s. 54 – 55. Określając przebytą tego rana drogę Conrad przesadził
tylko o 5 km (wg dziennika przeszedł 17, nie 20 mil). W rękopisie rozmowa przekazana jest w formie dialogu.
515 Wbrew twierdzeniu Jean-Aubry’ego (Vie de Conrad, s. 161) i wątpliwościom Sherry’ego (CWW, s. 49),
opartym na doniesieniu „Mouvement Géographique”, dziennik Conrada świadczy niezbicie, że statek wyruszył 3
sierpnia. Nosi on tę datę na początkowej kartce II części, data zaś 4 sierpnia odnosi się do drugiego dnia przeby-
tej drogi.
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albo z powodu choroby, albo też dlatego, że się dowiedział – lub zdecydował – że nie będzie
dowodził statkiem na Kongo516.

Zapiski sugerują, że trudna i zmuszająca do ciągle napiętej uwagi nawigacja całkowicie
zaprzątała myśli tak prowadzącego statek Kocha, jak i notującego. „Mniej więcej ze środka
otwartego załamka steruj wprost na przeciwną stronę, by minąć cypel Ganchu. Mijaj ten cypel
ostrożnie. Kamienie. [...] W zatoce piaszczysta mielizna, zawsze zakryta. [...] Do miejsca do-
bijania zbliżać się ostrożnie z powodu kamieni i przeszkód nawigacyjnych.Ostrożnie okrążać
cypel U. Wchodząc w ten odcinek trzymaj się raczej zewnętrznej krawędzi prądu, idąc
wzdłuż linii prawego brzegu. Ławica piasku na lewym brzegu niewidoczna. [...] Wybierając
wąskie przejście, pozostaw wyspę po prawej burcie i płyń równolegle do jej brzegu. Sondo-
wania 9 do 5 stóp. To przejście prowadzi między lądem z lewej i dwiema wyspami z prawej
burty. Tam gdzie kończy się 1-sza wyspa, jest mielizna. Płyniemy blisko wysp na sondo 10
do 5 stóp. Przejdź na drugą stronę, w stronę lądu i znów z powrotem”517. I tak strona za stro-
ną. Ciągła baczność tym bardziej była potrzebna, że statek płynął wyjątkowo szybko518. Od-
ległość 1700 km przebyto w 28 dni.

Czytając te szkicowe, naprędce kreślone i opatrywane rysunkami opisy, które dotyczą
głównie głębokości nurtu, mielizn, cyplów, przeszkód, wysp i raf, a z tego, co poza rzeką,
odnotowują prawie wyłącznie punkty orientacyjne w postaci wzgórz i z dala rozpoznawal-
nych drzew oraz miejsca zaopatrzenia w drewno – można sobie odtworzyć poczucie zupełne-
go oderwania od reszty świata, pogrążenia w wodno-leśnej, nieprzyjaznej, najeżonej pułap-
kami samotności, jakie musiało ogarniać dowódcę statku.

Twierdzenie Sherry’ego, że – wbrew Jądru ciemności – ogólnym wrażeniem z podróży nie
mogło być „przygnębienie i odcięcie od świata” i że rejs w górę Kongo był „normalną, dobrze
zorganizowaną wyprawą wzdłuż dosyć uczęszczanego szlaku rzecznego, który zapewnia
łączność z licznymi osiedlami”519 – kłóci się z obrazem, jaki podsuwa pobudzana znajomo-
ścią realiów wyobraźnia. Na przestrzeni trzystu kilometrów powyżej Kinszasy Kongo jest jak
gdyby ogromnym, wydłużonym jeziorem, poprzetykanym wyspami, łachami i dżunglą, któ-
rego drugi brzeg jest często niewidoczny. To prawda, że „Roi des Belges” minął sześć innych
statków – ale cóż to jest sześć parowczyków podczas czterech tygodni żeglugi po rzece o
brzegach porosłych przeważnie tropikalną puszczą, o szerokości paru, a miejscami rozlewają-
cej się na paręnaście kilometrów, której koryto powyginane jest zakolami, cyplami i odnoga-
mi? Nie jest nawet pewne, czy wszystkie te statki – jeden na cztery i pół dnia – mogli do-
strzec. Istotnie, po drodze było kilka misji – ale odległych od siebie o paręset kilometrów.
Wioski zauważył Korzeniowski tylko w sześciu miejscach na przestrzeni ponad 800 km. Ją-
dro ciemności nie jest wiarygodnym sprawozdaniem turystyczno-krajoznawczym, ale nastrój
izolacji i zagrożenia oddaje przekonująco: można go wywieść ze znanych skądinąd faktów.

Na poparcie tezy o gęstym zaludnieniu brzegów Górnego Kongo Sherry przytacza wypo-
wiedzi Alexandre’a Delcommune i belgijskiego misjonarza, z roku 1888 i początku 1890520.
Wbrew pozorom nie są one całkiem konkretne i odnoszą się głównie do stosunkowo krótkie-
go, około 200-kilometrowego odcinka rzeki. Brukselski „Mouvement Géographique”, który
je obie ogłosił, drukował oczywiście tylko zachęcające relacje. Ale w pół roku po Korzeniow-
skim po tej samej trasie i na pokładzie tegoż parowczyka płynęła grupa handlowców. Jeden z
                                                          
516 Miejsce przerwania dziennika ustaliłem wg szczegółowej mapy; o chorobie pisze do Poradowskiej, 26 IX
1890, Listy, s. 40.
517 Dzieła, t. XXV, s. 23 – 26, 42.
518 Sherry, CWW, s. 59.
519 Sherry, CWW, s. 60 i 70. Sherry niepotrzebnie imputuje, że wrażenia, jakie Conrad chce wywołać u czytelni-
ków Jądra ciemności, pokrywają się z wrażeniami, jakie odbierał w Kongo (s. 70); opisane zaś w tym utworze
wypłacanie Murzynom „pensji” w postaci kawałków miedzianego drutu nie przestaje być groteskowe przez to,
że było w rzeczywistości zjawiskiem pospolitym.
520 Sherry, CWW, s. 60.
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nich donosił w liście do Europy: „Kraj jest zrujnowany. Pasażerowie «Roi des Belges» mogli
na własne oczy stwierdzić, że od Bontya, pół dnia drogi od naszej stacji w Upoto, aż do Bo-
umba [a więc na przestrzeni 300 km] nie pozostała ani jedna zamieszkana wioska. Oznacza to
czterodniową żeglugę parową przez kraj kiedyś tak bogaty, dziś całkowicie wyniszczony”521.
Ta bezstronna wypowiedź ma oczywiście wartość nie tylko jako informacja geograficzna, ale
jako świadectwo skutków działania belgijskich kolonizatorów.

Oprócz Kocha i Korzeniowskiego na pokładzie szalupy znajdował się biały mechanik,
Belg Gossens, i około 25-ciu czarnych członków załogi, rekrutowanych zwykle wśród nie
stroniących od kanibalizmu Bangalów. Tak znaczna ich liczba była niezbędna dlatego, że
kocioł parowca opalano drewnem. Statek holował więc, oprócz dwu czółen, dwie krypy z
opałem, którego zapas trzeba było często uzupełniać. Drwale pracowali w nocy, ścinając i
rąbiąc drzewa w odpowiednich, z góry wybranych miejscach. Poza tym „Roi des Belges”
wiózł czterech pasażerów: Camille’a Delcommune i trzech agentów Spółki, Alphonse’a Key-
aertsa, E. F. L. Rollina i van der Heydena522.

Ani kapitan, ani chyba i praktykujący nie mieli wiele czasu na kontakty z innymi Europej-
czykami na pokładzie. J. R. Troup, który na tymże „Roi des Belges” brał udział w jednej z
wypraw Stanleya, tak opisał tryb pracy ówczesnego dowódcy, Schagerströma: „pozostawał
zwykle na swym posterunku od chwili wyruszenia w drogę aż do zatrzymania się na noc, ja-
kieś dziesięć godzin, i kazał przysyłać sobie na górę śniadanie i obiad, podczas gdy zajęty był
przeprowadzaniem nas przez zawiłe tory wodne potężnego Kongo! Nie było nikogo, kto by
dzielił z nim to zadanie i przynosił ulgę w niepokojach”523.

Pierwszego września dopłynęli bez wypadku do Wodospadów Stanleya. Stanley Falls, dzi-
siaj Kisangani, była to ważna stacja rządowa i centrum administracyjne okręgu. Mieszkał tam
przedstawiciel władz Wolnego Państwa Kongo, stał oddział wojska, dowodzony przez białe-
go podporucznika, mieściły się liczne budynki administracji i agencji handlowych, magazyny,
składy kości słoniowej itd. Stanley Falls stanowiły punkt strategiczny nie tylko jako najdalej
w górę Kongo położona miejscowość, do której wówczas docierały parowce, ale przede
wszystkim ze względu na rolę, jaką ta placówka odgrywała w trwającym konflikcie między
Arabami a Belgami524. Arabowie penetrowali wnętrze zachodniej Afryki głównie dla handlu
niewolnikami. Był on surowo tępiony przez państwa europejskie, które pod tym względem
przynosiły ulgę ludności tubylczej – ulgę w Kongo tylko chwilową, bo nowy rodzaj eksplo-
atacji okazał się intensywniejszy i dla Murzynów jeszcze bardziej wyniszczający.

W szkicu Geografia a niektórzy odkrywcy (1923) Conrad wspomina: „Przytłumiony po-
mruk Wodospadów Stanleya, podobny do dalekiego grzmotu, wisiał w ciężkim nocnym po-
wietrzu nad ostatnim żeglownym odcinkiem Górnego Kongo, a w odległości nie większej niż
dziesięć mil, w obozie Reszyda, tuż nad wodospadami, drzemała niespokojnie jeszcze nie
złamana potęga kongijskich Arabów. Ich czas już przeminął. [...] Rzekłem do siebie z przeję-
ciem: «Przechwalałem się jako chłopiec, że tu właśnie przyjadę».

Ogarnęła mnie wielka melancholia. Tak, to było właśnie to miejsce. Ale w olbrzymim
pustkowiu nie stał przy mnie tej nocy żaden przyjazny duch, nie nawiedziło mnie żadne
wzniosłe wspomnienie”525.

Zamiast romantyzmu odkryć i przygód znalazł ostrą konkurencję o handel i wpływy, orga-
nizację nastawioną na umożliwienie szybkich i dużych zysków. W miejsce dziewiczej przy-
rody znajdował na lądzie groteskowe przemieszanie żywiołowej, eksplodującej krwistą ziele-
                                                          
521 E. D. Morel, King Leopold’s Rule in Africa, London 1904, s. 39.
522 Wszystkie dane wg Sherry’ego, CWW, s. 65, 68. Drewna nie zbierano jednak (jak sądzi autor) codziennie; z
dziennika Korzeniowskiego wnioskować można, że mniej więcej co 2 – 3 dni.
523 J. R. Troup, With Stanley’s Rear Column, London 1890, s. 125. Cytuję za Sherrym, CWW (wyd. ang.), s. 58.
524 Sherry, CWW, s. 73 – 78.
525 Dzieła, t. XXV, s. 225. Dalszy komentarz Conrada to niewątpliwa antycypacja późniejszych uświadomień i
przemyśleń.
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nią pierwotności z kanciastymi elementami importowanej techniki i architektury. Całe to eu-
ropejskie budownictwo, z którego miejscowi biali ogromnie byli dumni, mogło sprawiać wra-
żenie sztucznych i komicznych fasadek, nałożonych na samorodną, wszechobecną, tropikalną
naturę. Symbolem pokracznej, a zyskownej europejskiej penetracji mógł być sam stateczek,
blaszane pudło o niezdarnych kształtach, zionące dymem, drgające, warczące, kruche – i bar-
dzo korzystnie eksploatowane.

Po kilku dniach w Kisangani 6 września Korzeniowski otrzymał od Delcommune’a list
mianujący:

„Pan Conrad Korzeniowski, Kapitan,
Mam zaszczyt poprosić, aby zechciał Pan przejąć, od dnia dzisiejszego aż do wyzdrowie-

nia kapitana Kocha, dowództwo nad parowcem «Roi des Belges».
Proszę przyjąć, etc.
Camille Delcommune”.526

Nominacja ta stanowi notabene jedyną podstawę późniejszych twierdzeń Conrada, że do-
wodził „parowcami”. Daty wyruszenia nie znamy, ale możemy ją wydedukować z faktu, że w
połowie drogi w dół rzeki „Roi des Belges” znalazł się 15 września527, a 24-go dotarł do Kin-
szasy; odpłynęli więc zapewne 7-go lub 8-go.

Statek zabrał ciężko chorego na dyzenterię niedawno mianowanego agenta Spółki w Stan-
ley Falls, Georges’a Antoine’a Kleina, dwudziestosiedmioletniego Francuza528. Zmarł on w
drodze 21 IX i został pochowany w Tchumbiri529. Jego nazwisko, zamienione potem w tek-
ście opowiadania na Kurtz, znaleźć można w rękopisie Jądra ciemności530. Nic jednak nie
wskazuje, by poza obecnością i śmiercią na statku miał on coś wspólnego z demonicznym
bohaterem utworu531.

Jak długo i czy w ogóle Korzeniowski dowodził statkiem podczas żeglugi do Kinszasy –
nie wiemy; 15 września, kiedy „Roi des Belges” zawinął do Bangali, komendę sprawował już
kapitan Koch532. Płynący z prądem parowiec posuwał się teraz dwa razy szybciej. Wątpliwe,
by Korzeniowski nadal przygotowywał się do komenderowania statkiem na górnym Kongo;
nie mamy żadnych tego śladów. Wiemy natomiast, że nadal przebywać musiał w bliskim to-
warzystwie człowieka, którego darzył – z wzajemnością – silną antypatią.

24 września zastał w Kinszasie list od Marii Bobrowskiej, córki wuja Kazimierza – która
właśnie wyszła za mąż za Teodora Tyszkę – i trzy listy od Poradowskiej. „Kochanej, drogiej
Maryleczce” odpisał natychmiast w bardzo serdecznym tonie. „Zaprawdę nie zasługuję, by-
ście mnie do serca Waszego przyjęli – bo prawie obcym Wam jestem – ale nie mniej drogo-
cennymi mi są wyrazy przywiązania, które raczyłaś skreślić. Starannie przechowam je w ser-

                                                          
526 Jean-Aubry, Vie de Conrad, s. 164.
527 Tabela przedrukowana z „Mouvement Géographigue” przez Sherry’ego, CWW, s. 384.
528 LL, I, 136.
529 Sherry, CWW, s. 86.
530 Gordan, s. 37.
531 Genezie postaci Kurtza poświęcono wiele uwagi. Jean-Aubry ze zwykłą naiwnością wiązał go z rzeczywi-
stym Kleinem; Jerry Allen upatruje w tej postaci analogie z głośnym w latach 1888 – 1890 członkiem wyprawy
Stanieya, majorem brytyjskim E. M. Barttelotem; Sherry wskazuje na podobieństwa między Kurtzem a czoło-
wym działaczem SA do Handlu z Górnym Kongo A. E. C. Hodisterem. Oba te źródła wydają się możliwe, ale
nie są konieczne. Wzoru dla Kurtza dostarczała z jednej strony tradycja literacka i filozoficzna, z drugiej zacho-
wanie bardzo wielu Europejczyków w Afryce. Jako postać z określonym życiorysem jest on ostatecznie tworem
autora.
532 O. Lütken, Joseph Conrad in the Congo, „The London Mercury”, 1930, nr 5, s. 47. Autor, duński kapitan,
który również służył w Kongo, opiera się na dzienniku prowadzonym przez innego Duńczyka, kapitana Duhsta.
Leżał on chory w Bangala; odwiedził go Koch, który nie wspomniał o tym, że kto inny dowodzi „Roi des Bel-
ges”. Notatka Duhsta ma datę 17 IX 1890; ponieważ „Roi des Belges” zawinął do Bangali 15, a odpłynął 16 IX
(patrz przypis 531), przypuszczać należy, że Koch odwiedził rodaka 16-go, a Duhst odnotował wizytę dnia na-
stępnego.
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cu moim”. O sobie powiadamiał: „Bardzo zajęty jestem przygotowaniami do nowej ekspedy-
cji na rzekę Kassai. Za kilka dni zapewne opuszczę znowu Kinchassa na kilka albo kilkana-
ście miesięcy”533.

Niestety, żaden z dotychczasowych badaczy nie zajął się wyjaśnieniem, co to mogła być za
ekspedycja – utożsamiano ją bowiem z inną, którą podjął parę tygodni później Alexandre
Delcommune, starszy brat Camille’a, w górę rzeki Lomami534. Wyprawa w górę Kasai odby-
wałaby się szlakiem zupełnie innym, bliższym i lepiej zbadanym. Korzeniowski mógł sądzić,
że popłynie na którymś z parowczyków Spółki; było ich trzy535. Dwa dni później plany pra-
codawców zostały już jednak zmienione, o czym dowiadujemy się z obszernego listu do Po-
radowskiej.

„Nie ma się co łudzić! Zdecydowanie żałuję, że tu przyjechałem. Nawet gorzko żałuję. Z
prawdziwie męskim egoizmem będę teraz pisał o sobie. Nie mogę się powstrzymać. Przed
kimże otworzę serce, jeśli nie przed Tobą?! [...]

Wszystko tutaj wydaje mi się antypatyczne. I ludzie,i rzeczy; ale szczególnie ludzie. W ich
mniemaniu ja również jestem antypatyczny. Zaczynając od dyrektora na Afrykę, który posta-
rał się powiadomić wielu ludzi, że okropnie mu się nie podobam, a kończąc na zwykłym me-
chaniku – wszyscy mają talent do działania mi na nerwy i w rezultacie nie jestem dla nich tak
miły, jak mógłbym być. Dyrektor jest zwykłym handlarzem kością słoniową, pełnym niskich
instynktów; uważa siebie za kupca, a w istocie jest czymś w rodzaju afrykańskiego sklepika-
rza. Nazywa się Delcommune. Nie znosi Anglików, a ja jestem tutaj oczywiście uważany za
Anglika. Dopokąd on tu jest, nie mogę się spodziewać ani promocji, ani podwyżki. Powie-
dział zresztą, że obietnice poczynione w Europie są tu wiążące tylko w wypadku, jeśli są za-
mieszczone w kontrakcie. [...] Zresztą nie mam się czego spodziewać, zważywszy, że nie
mam pod komendą statku. Nowy statek będzie pewnie gotowy w czerwcu przyszłego roku.
Do tego czasu moja pozycja tutaj nie jest jasna i mam z tego powodu przykrości. [...]

Na domiar rozkoszy mój stan zdrowia jest daleki od dobrego. Zatrzymaj to dla siebie, ale
naprawdę chorowałem na febrę 4 razy w ciągu 2 miesięcy w czasie podróży w górę rzeki, a
potem w Falls (które są jej ojczyzną) złapałem dyzenterię trwającą 5 dni. Czuję się dosyć sła-
bo fizycznie i trochę zniechęcony, a przy tym, słowo daję, mam wrażenie, że odczuwam no-
stalgię za morzem, chęć zobaczenia znowu płaszczyzny słonych wód, które tak często mnie
kołysały, które tyle razy uśmiechały się do mnie w roziskrzonych promieniach słońca pogod-
nych dni, które równie często groziły mi śmiercią, rzucając w twarz bryzgi ciętej wiatrem
piany pod ciemnym niebem grudniowym. Żal mi tego. Ale najbardziej żałuję, żem się związał
na 3 lata. Co prawda mało wskazuje na to, że dotrwam do końca. Albo wywołają jakąś bez-
sensowną kłótnię, by mnie stąd odprawiono (i słowo daję, łapię się chwilami na tym, że bar-
dzo bym tego pragnął), albo nowy atak dyzenterii odeśle mnie do Europy, a może na inny
świat, co rozwiązałoby w sposób ostateczny moje kłopoty!”536 Szukając sposobu wydostania
się z Afryki bez zrywania umowy, wraca do myśli, opartej na błędnych informacjach, że
mógłby dowodzić oceanicznym statkiem Spółki.

Jaka była przyczyna konfliktu z Delcommune’em i innymi pracownikami Société Anony-
me? Dziwna rzecz: ani Jean-Aubry, ani Baines nie zadają sobie tego pytania, a Sherry poprze-
staje na wspomnianej sugestii, że dyrektora zirytowało spóźnienie się Korzeniowskiego w
drodze z Matadi do Kinszasy. To jednakże nie uzasadniałoby tak głębokiej wzajemnej anty-
patii, rozciągającej się na cały personel Spółki. Korzeniowski nie był też jedynym Anglikiem

                                                          
533  24 IX 1890, Listy, s. 39.
534 Jean-Aubry, Vie de Conrad, s. 167 – 168; Baines, s. 118; Sherry, CWW, s. 82 – 85. Rozróżnienie obu ekspe-
dycji musi spowodować wycofanie twierdzeń o diametralnym kontraście między listami Korzeniowskiego z 24 i
26 IX.
535 Sherry, CWW, s. 381 – 384.
536  26 IX 1890, Listy, s. 40 – 41.
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przez nią zatrudnionym. Trudno się oprzeć podejrzeniu, że przyczyny leżały właśnie w „ni-
skich instynktach” kierujących nie tylko Delcommune’em, ale całym kompleksem interesów
Spółki, wszystkim, z czym się kapitan niespodziewanie dla siebie w Afryce zetknął. Niepew-
nych ludzi, a Korzeniowski najwidoczniej okazał się „niepewnym” w oczach tych geszefcia-
rzy, nie dopuszcza się do interesu. Zyski kompanii handlowych, eksploatujących Kongo, wy-
nosiły wówczas po paręset procent rocznie od włożonego kapitału. O metodach „pracy” może
dać wyobrażenie fakt, że agenci byli wysoko premiowani za obniżanie kosztów zbioru kau-
czuku i kości słoniowej; wyznaczano więc tubylcom wysokie „dostawy obowiązkowe”, a w
wypadku niewywiązywania się z nich organizowano ekspedycje karne przy pomocy wrogich
plemion i ludożerców. Wypełnienie planu dostaw było natomiast często równoznaczne ze
skazywaniem się na głód, brakło bowiem czasu na pracę nad uprawą i zbiorami. Aby ukryć te
praktyki, stosowano masowe przekupstwa albo usuwano niewygodnych świadków537.

W zakończeniu listu do Poradowskiej Conrad pisał: „Za godzinę odpływam czółnem do
Bamou, by wybrać drzewa i zarządzić ich ścięcie na budulec dla tutejszej stacji. Będę tam
obozował przez 2 lub 3 tygodnie, chyba że zachoruję. To mi dość odpowiada”. Bamou to
wioska na francuskim brzegu Kongo, około 50 km w dół rzeki od Kinszasy. Nie wiemy, jak
długo tam przebywał – ale to pewne, że rozchorował się istotnie. 19 października napisał do
Bobrowskiego, że jest niezdrów i wraca do Europy. Wuj komentował ; „[...] znalazłem rękę
Twoją tak bardzo zmienioną – co osłabieniu i wycieńczeniu febrą i dyzenterią przypisuję – że
się w tej chwili wcale niewesołym rozmyślaniom oddaję! Nie ukrywałem wcale tego przed
Tobą, że byłem zupełnie przeciwny afrykańskim projektom Twoim”538.

Cztery dni po wysłaniu przez Korzeniowskiego listu do Kazimierówki, 23 października
1890 r., kapitan Duhst, Duńczyk w służbie Wolnego Państwa Kongo, sam chory i niesiony w
hamaku, odnotował w prowadzonym dzienniku: „Obozowaliśmy w miasteczku murzyńskim,
które nazywają Fumemba [o półtora dnia drogi od Kinszasy]. Jestem w towarzystwie angiel-
skiego kapitana Conrada ze Spółki w Kinshasie; jest ciągle chory na dyzenterię i febrę”. 27
października zapisał znowu: „Maszerowaliśmy od 6 rano do 9, kiedy zjedliśmy śniadanie. [...]
Tutaj drogi się rozchodzą i rozstałem się z kapitanem Conradem, który idzie do Manyanga i
Isangila, a stamtąd do Vivi”. 10 listopada Duhst był już w Bomie i ostatni raz wspomniał w
dzienniku: „Nie widziałem kapitana Conrada, odkąd zostawiłem go w Manyanga”539. „Moż-
liwe – pisze Sherry – że Conrad zatrzymał się w Manyanga, aby wrócić do zdrowia, jak to
zrobił maszerując. tym szlakiem w górę rzeki. Nie może ulegać żadnej wątpliwości, że choro-
ba Conrada osiągnęła najgorsze stadium w czasie tego ostatniego marszu szlakiem kara-
wan”540. Przytacza tu wspomnienie żony Conrada: „Słyszałam od kilku jego przyjaciół, że o
mało nie umarł na dyzenterię, kiedy opuszczał Kongo niesiony na wybrzeże”541.

Wyprawa była skończona. Dobrze znamy jej początki: wstępne pertraktacje, przygotowa-
nia, buńczuczność i melancholię podczas podróży statkiem do Afryki, nużące emocje pieszej
wędrówki w górę wielkiej rzeki. W miarę jak Korzeniowski zagłębia się w kongijskie prze-
strzenie i zbliża do sedna spraw pachnących kauczukiem i połyskujących kością słoniową –

                                                          
537 E. D. Morel, King Leopold’s Rule, passim, i Red Rubber, Manchester 1906, passim. Także ogłoszony w r.
1904 przez rząd brytyjski raport Casementa: Correspondence and Report from His Majesty’s Consul at Boma
respecting the Administration of the Independent State of the Congo. Książki Morela są często przesadne w
uogólnieniach, ale zawierają wiele materiału dokumentalnego.
538 List z 27 XII 1890, odpowiedź na otrzymany 24 XII list z 19 X.
539 O. Lütken, Joseph Conrad in the Congo, s. 41, Manyanga, 120 km w linii prostej od Matadi, leży na obu
brzegach Kongo. Aby iść do Isangila i Vivi, trzeba było się przeprawić na prawy brzeg rzeki. Isangila położona
jest o 30 km od Vivi, pierwszej „stolicy” Wolnego Państwa Kongo, która znajduje się na zachodnim brzegu,
naprzeciw Matadi. Ostatnia notatka Duhsta jest niezbyt jasna, bo wynikałoby z niej, że po rozstaniu 27 X spotkał
się raz jeszcze z Korzeniowskim w Manyanga.
540 Sherry, CWW, s. 98.
541 JCC, s. 13.
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niknie nam z oczu. Obraz gmatwa się, zaciera, mrocznieje. Jest coś nieodparcie symboliczne-
go w tym, że wędrowiec zanurza się w ciemność naszej niewiedzy o jego krokach i myślach
jednocześnie z dochodzeniem do posępnego kresu swoich doświadczeń i sił.

Nie wiemy prawie, co się z nim działo podczas ostatnich miesięcy 1890 roku. Był w Kin-
szasie, kiedy 17 października odpływała stamtąd, na pokładach „Ville de Bruxelles” i napra-
wionej już „Floridy” wielka ekspedycja badawcza Alexandre’a Delcommune542. Przybywają-
cych do Kinszasy jej członków, opisanych tak złośliwie w Jądrze ciemności, widział już przed
swoją wyprawą do Bamou543. Z listopada nie mamy o nim ani jednego przekazu. 4 grudnia
był w Matadi544. Kiedy i jakim statkiem wrócił do Europy – nie wiemy. W końcu stycznia
pojawia się w Brukseli; l lutego jest w Londynie545. W listach milczy na temat niedawnych
przeżyć. Najwidoczniej chce zapomnieć.

Ten okres ciemności, tajemnicy, walki ze śmiercią był również, wedle wszystkich danych,
okresem, kiedy dokonała się ostatecznie zmiana sposobu widzenia i kategorii pojmowania
rzeczywistości afrykańskiej przez Korzeniowskiego. Dopiero podczas nadzorowania wyrębu
drzew w Bamou miał możność bezpośredniego zapoznania się z metodami pracy kolonizato-
rów w głębi lądu. Później, podczas ciężkiej i długotrwałej choroby – z reguły wywołującej
silne zmiany w sposobie widzenia świata – i rekonwalescencji, mógł zebrać informacje o tym,
co się dokoła niego działo, wiadomości nie dające się ująć w prostych kategoriach bałaganu i
indywidualnej chciwości. Wówczas wykrystalizował się w jego umyśle werdykt, którym na
kilka miesięcy przed śmiercią opatrzył wspomnienie o Stanley Falls: „wstrętnie przypominała
się pospolita brednia dziennikarska i trwała obrzydliwa świadomość najnikczemniejszej walki
o łup, jaka kiedykolwiek splamiła sumienie ludzkości i historię odkryć geograficznych”546.

Był zgnębiony, rozgoryczony i starał się zapomnieć – i dlatego chyba, że, jak sugeruje Ją-
dro ciemności (które jest ważniejszym dokumentem psychologicznym niż historyczno-
opisowym), miał świadomość, iż niewiele brakowało, by sam stał się jednym z członków
bandy łupieżców, traktujących ludzi innego koloru jak przedmioty. Jego tak często wyrażana
nieufność wobec natury ludzkiej miała, jak sądzę, podłoże nie tylko intelektualne, ale i osobi-
ste.

Trzynaście lat później, już po dwukrotnym – w Placówce postępu i Jądrze ciemności –
nowelistycznym nawrocie do afrykańskich przeżyć, pisał do R. B. Cunninghame Grahama, że
chciałby nauczyć się po hiszpańsku i rozczytywać w żywotach konkwistadorów „po to choć-
by, aby zapomnieć o naszych nowoczesnych conguistadores. Ich osiągnięcia są zupełnie mon-
strualne, przyznaję uczciwie – ale nie jako spuszczona z uwięzi potęga ludzka, lecz raczej
jako potęga gigantycznego i plugawego zwierzęcia. Leopold jest ich Pizarrem, Thys ich Cor-
tezem, a ich «lansjerzy» rekrutują się spośród souteneurs, sous-offs, maquereaux fruits-secs
różnego rodzaju z bruków Brukseli i Antwerpii”. A przy końcu listu, zalecając przyjacielowi
poznanie Rogera Casementa, dodawał: „On mógłby Ci opowiedzieć niejedno! Rzeczy, o któ-
rych starałem się zapomnieć; rzeczy, o których nigdy nie wiedziałem”547.

Pamięć pisarza utrwaliła Kongo na zawsze w postaci koszmaru – od którego uwolnić się
tym trudniej, że jest zarazem rzeczywistością. Jean-Aubry myli się chyba, gdy pisze, że jadąc
do Afryki Korzeniowski „wcale się nie troszczył o «wprowadzanie postępu»”548. Nie trosz-
czył się o to wcale, prawda, później – kiedy już poczuł dobrze uzasadnione obrzydzenie do
całej akcji prowadzonej pod tym hasłem. Znał z pewnością deklarację Towarzystwa powoła-
                                                          
542 „Mouvement Géographique”, 3 V 1891.
543 Sherry, CWW, s. 95.
544 LL, I, 141.
545 Do Poradowskiej, l II 1891, Listy, s. 42, i Poradowska do Korzeniowskiego, 4 II 1891, Rapin, s. 210.
546 Dzieła, t. XXV, s. 225. Por. także list Conrada do T. F. Unwina. z 22 VII 1896 (Listy, s. 92): „Cała gorycz
tych dni, zadziwienie zagadkowością tego, co wokół widziałem – cały mój gniew na udawaną;filantropię...”
547  26 XII 1903, Listy, s. 226.
548 Vie de Conrad, s. 158.
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nego w roku 1884 przez Leopolda II „w celu krzewienia cywilizacji w Afryce oraz dla innych
humanitarnych i dobroczynnych celów”549. I stwierdził, jak w praktyce wyglądały te „huma-
nitarne i dobroczynne” działania: pod pozorem „utrzymywania porządku” przeprowadzano
krwawe pacyfikacje i polowania na robotników, niszczono zasiewy i palono wioski, aby zmu-
sić ludność do wyznaczonej pracy, z byle powodu stosowano okrutne kary chłosty lub obci-
nania ręki – a głównym motorem postępowania była wszędzie chęć natychmiastowego zysku.
Stąd głównie zrodziła się tak wyraźna w twórczości Conrada – a bynajmniej nieczęsta w ów-
czesnej literaturze, zwłaszcza angielskiej – niechęć do kolonializmu, z którym podczas rejsów
po oceanach, a nawet wśród wysp Archipelagu Malajskiego stykał się tylko powierzchownie.

Znaczenia wyprawy do Afryki nie należy jednak ograniczać do tego, że w jej wyniku Con-
rad stał się jednym z najgniewniejszych krytyków „misji białego człowieka”. Psychologicznie
ważne jest i to, że była ona najdalej posuniętą i właściwie ostatnią próbą Korzeniowskiego
stania się homo socialis, śrubką w społecznym mechanizmie. Przyjmując pracę w Spółce Ak-
cyjnej do Handlu z Górnym Kongo, jedyny raz w życiu włączał się na dłużej do zorganizo-
wanej, szeroko zakrojonej, zbiorowej działalności na lądzie.

Przeciwstawianie życia na morzu życiu na lądzie jest jednym z charakterystycznych mo-
tywów Conradowskich. I chociaż morze ma w jego twórczości różne oblicza, od wzniośle
pięknego tła ludzkich dramatów i przemyśleń do obojętnie okrutnego żywiołu, któremu ani na
chwilę nie wolno zaufać – to porównanie z lądem zawsze wypada na korzyść morza. „Sprawy
lądowe” to podejrzana i dwuznaczna gmatwanina wydarzeń, sprzecznych chęci, niskich po-
budek działania, fałszywych idei i złudnych wiar. Morze – to obszar panowania prostych
obowiązków, jasnej hierarchii wartości, koleżeństwa i solidnej pracy.

Pojawienie się w poglądach Conrada tego przeciwstawienia i związanego z nim potępienia
„interesów lądowych” łączy się i chronologicznie, i przyczynowo z epizodem afrykańskim.
Zaangażowanie się do pracy w Kongo było wcieleniem w życie jednego z długiej serii pomy-
słów, snutych ustawicznie od czasów marsylskich, mających na celu uczestnictwo w jakiejś
dochodowej imprezie, a zarazem włączenie się w ujęty w ramy społecznego porządku tryb
życia. Morze wabiło i podniecało – ale we wszystkich niemal znanych nam długodystanso-
wych planach Korzeniowskiego widzimy nastawianie się raczej na życie przynajmniej pół-
osiadłe, na ściślejsze związanie z lądem, na porzucenie sytuacji wędrowca-samotnika.

Podróż do Kongo była jedyną poważniejszą próbą realizacji tych zamysłów, kuszącą wi-
zjami szybkiego dorobienia się i ozdobioną etykietką „służby cywilizacji”. Pamiętać trzeba,
że na próbę tę złożyły się nie tylko wędrówki po tropikalnym lądzie i rejsy po Kongo, ale i
pertraktacje z dyrekcją Spółki, wizyty w brukselskiej centrali, rozmowy i spory z urzędnika-
mi. U podłoża zawodu, jaki go spotkał, u źródła całkowitej klęski, jaką zakończyła się ta pró-
ba, znajdujemy zarówno chorobę (nie należy wykluczać, że połączoną z atakiem depresji), jak
i moralny protest przeciwko poznanym z bliska metodom działania kolonizatorów, a także
psychiczną niezdolność do współżycia z ludźmi, którymi pogardzał, których zasad nie mógł
aprobować ani nawet tolerować. I podwójny był wynik tych doświadczeń: potępienie kolo-
nializmu i odtrącenie społeczeństwa „lądowego”. Nie jest przypadkiem, że wyprawa do Kon-
go pozostała w życiu Korzeniowskiego aktem odosobnionym. Po jej zakończeniu pozostał na
resztę życia samotnikiem w sensie społecznym, nie związanym z żadną instytucją, żadną wy-
raźną grupą. Przyczyniło się do tego zdrowie, nigdy szczególnie mocne, po roku 1890 ciężko
nadwerężone, stale niepewne.

                                                          
549 Morel, King Leopold’s Rule, s. 12.
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VI

Żagiel i pióro
(1891 – 1894)

Spodziewał się Korzeniowski, że mu „pierwszy powiew morski zdrowie powróci”, i zda-
wało się początkowo, że nadzieja będzie spełniona. Po parotygodniowej podróży powrotnej –
przybył do Europy w końcu stycznia 1891 roku – czuł się raczej nieźle, mimo opuchlizny
nóg, a wizyta u lekarza upewniła go, że jest „trochę anemiczny, ale organizm ma zdrów”.
Wtedy to zapewne wynajął po raz pierwszy dwa umeblowane pokoje na Gillingham Street
pod numerem 17, które miały stanowić jego londyńską bazę przez następnych sześć lat550.
Gillingham Street jest małą uliczką na tyłach Victoria Station, wielkiego dworca, skąd odcho-
dzą pociągi do Francji. Osiadłszy tam, zabrał się na nowo do poszukiwania posady, w czym i
teraz miała być pomocna Poradowska, którą odwiedził w Brukseli po powrocie z Kongo i z
którą nadal utrzymywał żywą i serdeczną korespondencję.

„Mam nadzieję, że za sześć tygodni będę mógł wrócić do pracy. O ile takową znajdę! Jeśli
myślisz, że można coś uzyskać przez Pecheta, niniejszym zawiadamiam, że mam 32 lata, po-
siadam angielski dyplom kapitański służby na żaglowcach i statkach parowych. Byłem kapi-
tanem na jednych i na drugich, ale głównie na żaglowcach. Mogę dostarczyć dobrych referen-
cji od armatorów i kupców londyńskich”551. Piszący zdawał sobie widać sprawę, że znalezie-
nie stanowiska nie będzie łatwe, bo odmłodził się o rok i przesadzać w opisie kariery: ża-
glowcem dowodził był raz tylko, a parowcem – nigdy, jeżeli nie liczyć parodniowego zastęp-
stwa na płynącej w dół Kongo szalupie.

Mimo udoskonaleń w ankiecie personalnej i mimo rzeczywiście energicznych wysiłków,
starania o powrót na morze szły opornie. Trudności w chodzeniu („wychodzę mało, by nie
męczyć nóg”) były dodatkową przeszkodą. Nie dał rezultatów również wyjazd do Szkocji,
między 10 a 15 lutego. Zaraz po powrocie napisał do wuja, który odpowiadał z Kazimierów-
ki:
                                                          
550 Adres ten wymieniony jest po raz pierwszy w liście do Poradowskiej z 15 IX 1891, w kontekście wskazują-
cym, że Korzeniowskł mieszkał tam już od jakiegoś czasu. G. F. W. Hope wspomina, że Conrad mieszkał na
Gillingham St. po wyjściu z German Hospital (Sherry, CWW, s. 100). Do korespondencji używał zwykle adresu
firmy Barr, Moering and Co., 36 Camomile St., London E.C. (blisko Liverpool St. Station, dziś E.C.3).
551 List z [l II 1891], Listy, s. 42 – 43. Antwerpska firma okrętowa, do której go Poradowska miała protegować,
nazywała się właściwie Ed. Pécher et Cie.
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„Kochany, Drogi Chłopcze! List Twój ostatni, z d. 4/16 lutego, po powrocie moim z Kijo-
wa otrzymałem, i razem z Tobą boleję nad nieforemnością nóg Twoich – z których jedna
jeszcze opuchła, druga normalnej objętości, jak także nad rzadkością czupryny zapowiadającą
przyszłą łysinę. Ale na to rady nie mam w moim arsenale doświadczenia życiowego – a zatem
musimy w tej materii drażliwej przejść do porządku dziennego i oczekiwać cierpliwie, co w
tej kwestii Bogowie zarostów postanowią?...”

Bogowie zarostów okazali się dosyć łaskawi; a tymczasem Bobrowski, zaniepokojony
kiepskim stanem zdrowia siostrzeńca, wysłał mu przez Odessę do Londynu trzysta rubli (£ 30
sh 10). Przybyły w samą porę, bo przy końcu lutego Korzeniowski znalazł się w szpitalu, w
German Hospital na Dalston w Londynie, umieszczony tam przez „poczciwego” Adolfa
Kriegera, starszego odeń o siedem lat Amerykanina niemieckiego pochodzenia. Przeleżał
około miesiąca, cierpiąc na gościec, bóle newralgiczne w prawej ręce i nawroty febry.

Symptomy fizyczne mniej były dotkliwe niż kryzys psychiczny. Niepodobna już stwier-
dzić, czy dolegliwości cielesne stanowiły tu bardziej przyczynę czy skutek; to pewne, że
wszystkie wspomniane w listach objawy świadczą, iż przechodził depresję, która często wy-
ładowuje się i przesila w chorobie somatycznej. Bobrowski martwił się w liście: „Zrobiłeś mi
wrażenie mocno zwątpionego i osłabionego”, i słusznie nawoływał: niechże pacjent stara się
dopomóc lekarzom, „o ile od niego zawisło, nie poddając się znudzeniu i czarnym myślom –
bo jak sam powiadasz, «le moral réagit sur la physique»”552. W listach do Poradowskiej, za-
wierających w zasadzie tę samą, dobrze nam znaną mieszankę żartów, liryzmu i sceptycznych
wykrzykników, od czasu Kongo ton posępnej afektacji wybija się coraz silniej. „Na cokol-
wiek spojrzę, upadam na duchu – wszystko widzę na czarno. Nerwy mam zupełnie rozstrojo-
ne”553.

Stwierdzanie i diagnozowanie schorzeń psychicznych bywa trudne nawet dla specjalistów
mających bezpośredni dostęp do pacjenta. W przypadku człowieka, którego znamy tylko po-
przez jego utwory, listy i wspomnienia o nim – należy zachować wielką ostrożność. Jednakże
materiał dowodowy świadczący o cierpieniu Conrada na depresję jest tak obfity, że trudno o
słuszności tej diagnozy wątpić – chociaż, rzecz dziwna, żaden z biografów dotychczas jej nie
sformułował. Nie ma dowodu jednego i definitywnego; jak zwykle w dziedzinie psychiatrii,
całość obrazu istotniejsza jest od jakiegokolwiek elementu. Znamienne fakty będziemy ob-
serwować w następnych rozdziałach; nie są one wydobywane po to, by wysuniętą hipotezę
podeprzeć: za każdym razem staram się, o ile to możliwe, podać wyjaśnienie zachowania się
czy nastroju, nie odwołując się do choroby, na którą Conrad cierpiał. Jest to uzasadnione o
tyle, że Conrad miał rzeczywiście wiele konkretnych powodów do przygnębienia, zwątpień o
swoich siłach, wewnętrznej rozterki. Jednakże liczba i gwałtowność ataków melancholii oraz
okoliczności ich występowania i towarzyszące im objawy somatyczne domagają się wyja-
śnienia ogólnego i medycznego.

Jakie są charakterystyczne objawy depresji? Smutek, poczucie własnej nieudolności, znu-
żenie, ociężałość, niepokój połączony z bezwładem; niechęć do wysiłku umysłowego i fi-
zycznego, ciągłe wyrzuty wobec samego siebie, myśli o winie i karze, niemożność skupienia
uwagi posunięta czasem do zupełnego zaniku aktywności umysłowej; trudność i zwolnienie
tempa pracy nie polegającej na czynnościach zrutynizowanych; niezdolność podejmowania
decyzji, bezsenność, postawa hipochondryczna, częste i przesadne odczuwanie dolegliwości
fizycznych, zwłaszcza przewodu pokarmowego; poczucie osamotnienia, strach przed

                                                          
552 List z 24 III 1891, odpowiedź na list z 5 III.
553  14 IV 1891, Listy, s. 46.
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obłąkaniem i rozkładem osobowości (co przejawia się w chwiejności autoportretu, tj. wizji
samego siebie), skłonności samobójcze, tendencja do patrzenia na wszystko od złej strony,
złudzenia nieszczęść i katastrof; skurczenie się przestrzeni psychicznej, zatrata żywości wy-
obraźni; widzenie świata w barwach szarych i ciemnych, poczucie nierzeczywistości świata i
jego chaosu. Zachowuje się przy tym jasną świadomość, pamięć, umiejętność myślenia554.

Objawy te nie muszą oczywiście występować w pełnym zespole, jednocześnie i w równym
stopniu. U Conrada wszakże obserwujemy wszystkie powyższe symptomy w ciągu ponad
trzydziestu lat, do których posiadamy dosyć materiałów biograficznych; zwykle kilka symp-
tomów pojawia się równocześnie, sugerując atak depresji. Pierwszy niewątpliwy taki atak
wystąpił moim zdaniem właśnie na początku 1891 roku. Ponieważ objawy są wspólne róż-
nym rodzajom depresji, trudno stwierdzić, jaki podkład miała dolegliwość Conrada. Przy-
puszczam, że w wieku dojrzałym mamy do czynienia z depresją nerwicową, chociaż niekiedy
można się zastanawiać, czy nie są to cykle depresyjno-maniakalne (z tzw. „spłaszczoną”, ła-
godną fazą manii), charakterystyczne dla depresji endogennej555. Zdarzało się bowiem – na
przykład właśnie wiosną 1891 roku – że po okresie krańcowego przygnębienia następował
okres wyjątkowego ożywienia; nie jest to jednak argument decydujący. Jedno jest pewne:
Conrad od wczesnej młodości był skłonny do melancholii, a w późniejszym wieku skłonność
przybierała czasami formy chorobliwe.

Przy końcu marca opuścił szpital. Wobec wuja nadrabiał miną, o czym świadczy list Bo-
browskiego z 12 kwietnia:

„Mój Drogi Chłopcze! Wczoraj otrzymałem ostatni list Twój, 30 Marca Waszego stylu pi-
sany. Chwałaż Bogu, żeś łóżko opuścił, ale z opisu Twego, który starasz się zrobić komicz-
nym, widzę, żeś bardzo jeszcze osłabiony i bardzo wycieńczony – a lada co może Cię powalić
znowu. Na miły Bóg, pilnujże się, bowiem mam powody mniemać, do czego ubocznie się
przyznałeś, żeś nadużywał sił Swoich w Afryce, a pi Marguerita mi pisze, żeś to samo uczy-
niłeś [sic] po powrocie, i w miejscu odpocząć w Bruxelli lub Londynie, poleciałeś do Szkocji.
Są więc złe raporty o Panu Moim Kochanym pod względem rozsądnego zachowania się Jego
w stosunku do własnej osoby. Proszę i żądam rozsądniejszego – jak najrozsądniejszego – za-
chowania się względem drogiej mi Osoby Pana Mego i Dobrodzieja, i oczekuję spełnienia!...

Życzenie D-ra Ludwig, o którym mi teraz donosisz: wyprawienia Cię do Szwajcarii, gdy
uprzednio projektował tylko brzegi morza – naprowadza mnie na myśl, że musisz być bardzo
wycieńczony, a On liczy na ekscytujące powietrze Gór Szwajcarskich, by Ci siły i ciało
przywrócić? Coś w rodzaju Interlacken lub Righi-Culm. Jeżeli tak jest – jak się domyślam, to
musimy zrezygnować z Kazimierówki. [...] Rozmówże się. Miły Bracie, z Doktorem, ale nie
poddając mu myśli, a tym bardziej mylnych wiadomości o właściwościach naszego klimatu –
ale rozważnie rozsądźcie w widoku największego dla Ciebie pożytku i dobra – chociażby
mniej przyjemnego – i postanówcie, co masz uczynić? Szwajcaria nie jest drogą. [...] Napisz
mi, Mój Drogi, jak stoją finanse Twoje w tej chwili, czy jeszcze masz co w kieszeni? – co
kosztuje miesiąc w Maison de Santé itd., tylko otwarcie, Panie Bracie, tak jak ja otwarcie py-
tam. Wiesz, że bardzo hojny nie jestem – ale jak trzeba i co trzeba, ściągnę się, by zdrowie
Twoje ratować. Oszczędność musi ustąpić”.

Finanse musiały stać marnie, skoro wuj znowu wysłał na początku czerwca 200 rubli. W
marcu Korzeniowski nie czuł się na siłach, by podjąć rozmowy w sprawie posady kapitana
małego parowca w firmie „Prince” Steam Shipping Co. Ltd556. Mógł chodzić, ale stan zdro-
wia nie ulegał poprawie, a ponury nastrój trwał i pogłębiał się. W liście do Marii Tyszkowej

                                                          
554 E. Slater, M. Roth, Clinical Psychiatry, London 1969, s. 194, 207 – 210; Kępiński, Melancholia, s. 130 – 152.
555 E. Slater, M. Roth, op. cit., s. 188; Kępiński, op. cit., s. 1 – 9, 44 – 51.
556 Parowce tej firmy kontraktowała właśnie „zaprzyjaźniona” z Poradowską firma Ed. Pécher. Do Poradowskiej
30 III 1891, Rapin, s. 82.
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narzekał na opuchnięcie rąk, utrudniające pisanie557. „Moje nerwy – zwierzał się l maja Pora-
dowskiej – są w rozsypce, co wywołuje palpitację serca i ataki duszności”558. Do wuja wysłał
w tym czasie list „pełen zwątpienia i smutku”, który starszego pana bardzo przygnębił. Z po-
wodu niemożności znalezienia pracy, lub raczej niezdolności do jej podjęcia, pozostawał bez
posady. Utrzymywał się z wujowych pieniędzy; widoki na przyszłość były mgliste. Depresja
nie mijała: „Ciągle pogrążony jestem w najgłębszej nocy; moje sny – to zawsze koszmary” –
żalił się Poradowskiej559. Posłuszny radom wuja, postanowił więc wyjechać na kurację wodną
do Szwajcarii.

Wybór padł na uzdrowisko Champel-les-Bains, na przedmieściu Genewy. Wyjechał z
Londynu 20 maja560 i zatrzymawszy się krótko w Paryżu, 21 stanął w pensjonacie „La Rose-
raie” w Champel, dużym, czteropiętrowym domu w ogrodzie nad rzeką Arve, około pół go-
dziny drogi pieszo od centrum Genewy. Od 26 poddał się zabiegom wodoleczniczym, które
szybko dały pomyślne wyniki. Zapewniał Poradowską, że czuje się „znacznie lepiej, o ile nie
całkiem wyleczony”561. O tyle nabrał wigoru, że rozpoczął pracę nad siódmym rozdziałem
Szaleństwa Almayera562. „Chwała Bogu, że jest lepiej i że Ci kuracja w Champel służy!” –
wykrzykiwał radośnie Bobrowski w odpowiedzi na list siostrzeńca z 28 maja563.

Z niecierpliwości, albo też – dla oszczędności, zakończył leczenie już 14 czerwca. Znowu
wstąpił na dzień do Paryża, by odwiedzić „wujenkę”. Złożył wizytę jej stryjowi, dr Paulowi
Gachet, lekarzowi i zbieraczowi obrazów, który opiekował się van Goghiem w końcowym
okresie życia artysty. Płótna postimpresjonistów, głównie Cézanne’a i van Gogha, nie przy-
padły mu do gustu564. 16 czerwca był już z powrotem w Londynie. Bobrowskiemu taka szyb-
kościowa kuracja wcale się nie spodobała i karcił wychowanka za lekkomyślność: „Czy nie
za wcześnie tylko Dr. Platz z rąk swoich Cię wypuścił? Albo Ty z rąk Jego wyrwałeś się? Oto
pytanie – bo jako żywo recydywy się boję”. Udzielał też obfitych napomnień i rad w spra-
wach zawodowych i finansowych: „Teraz chodzi o to, by zdrowia nie pogorszyć i ulokować
się znośnie. Jak, skoro Afryki masz dość, jak powiadasz – chociaż, jak mniemam, Niger to nie
Congo? – toś dobrze zrobił, odmawiając. Widzę, że masz ochotę ulokować się stale w Londy-
nie, a w tej materii na p. Hope – jego przyjaźń i wymowę, którą ma Cap. Noble, by się Cap.
Nałęczowi ustąpił, skonwinkować, liczysz? Nie zdaje mi się, by to nastąpić mogło [...] Ale
zadaję sobie pytanie, dlaczego zdecydowawszy się pozostać w Londynie i wziąć tam posadę,
nie bierzesz jej w domu Barr, Möring et Cie – a tłumaczę to sobie tym: że nie posiadając
wkładu odpowiedniego, wolisz szukać wprost posady gdzie indziej, nie życząc sobie być sub-
alternem, gdzie mogłeś być socjuszem – jakowe przekonanie czerpię z ustępu listu pisanego
do mnie przed odjazdem do Congo – w którym mi życzenie pozostawienia, co się z rachunku
okaże, p. Kriegerowi objawiasz. Że to jest słaba strona znanych mi dotąd marzycieli, obdarzać
sukcesjami [...] stąd wnoszę żeś: l-o goły, a 2-o marzyciel – czy tak, Panie Bracie? bez ura-
zy??”565 Wzmianka w tym liście jest jedyną informacją, jaką posiadamy na temat proponowa-

                                                          
557  15 IV 1891, Listy, s. 46 – 47.
558 Rapin, s. 83. O tym samym okresie wspomina Conrad – przesuwając chorobę o pół roku i rozciągając ją do 6
miesięcy – w liście do E. Dawsona z 25 IV 1908, Listy, s. 279 – 280.
559 10 V 1891, Rapin, s. 84.
560 Listy Bobrowskiego z 6 VI i 27 VI 1891.
561  3 VI 1891, Rapin, s. 86.
562 Gordan, s. 179.
563 List z 6 VI 1891, odpowiedź na listy z 20 i 28 V.
564 Pisał do Poradowskiej 2 VII 1891: „koszmarne: obrazy szkoły Charenton” (gdzie mieści się szpital dla umy-
słowo chorych), Listy, s. 47.
565  27 VI 1891, odpowiedź na list z 14 VI. Fakt, że wybierając się do Kongo Conrad chciał pozostawić Kriege-
rowi „w spadku” swój udział w firmie, nasuwa przypuszczenie, że był względem przyjaciela zadłużony, może na
sumę odpowiadającą udziałowi (4000 rubli, czyli ok. 460 funtów szt.). O długu wobec Kriegera jeszcze usły-
szymy: o udziale Conrada – już nigdy.
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nej Conradowi posady w Nigerii; być może parowczyk kompanii „Prince” miał odbywać rej-
sy w górę Nigru.

W czerwcu (18 – 22) i lipcu (3 – 6) odbył Korzeniowski dwie wycieczki żeglarskie po ka-
nale La Manche i Morzu Północnym jachtem swojego przyjaciela, G. W. F. Hope’a566. Humor
poprawił mu się ogromnie, jak czytamy w liście wuja: „Serce mi się raduje, odczytując Twoje
ostatnie listy, w których widzę powrót do dawnego stanu zdrowia i humoru, bo jedno z dru-
gim w parze u Ciebie chodzi – ba, i u innych – ale najwięcej to się zauważać daje u Ludzi
Nerwowych”567.

Niestety, stan odprężenia był krótkotrwały, bo obawy Bobrowskiego okazały się słuszne:
już 18 lipca Konrad pisał do wuja: „Ja sam dość dobrze się czuję, umysłowo tylko tak sobie,
ale i to się poprawi”568, a 30-go znalazł się znowu w łóżku z nawrotem malarii, zgnębiony
fizycznie i psychicznie. Na szczęście choroba trwała niedługo i 4 sierpnia mógł nareszcie
podjąć pracę – jako magazynier, i mimo wszystko w firmie Barr, Moering & Spółka. Przed
wujem ukrył nawet swoje dolegliwości i zwłokę w rozpoczęciu pracy; a tymczasem Bobrow-
ski, zagabnięty przez siostrzeńca, taki nakreślił portret jego charakteru i tradycji rodzinnych
po mieczu: „Dziś sam mnie wzywasz, abym dojrzane – w perspektywie przez 34 lata – moim
«zimnym rozumem» niedobory Twego charakteru – które Ci życie utrudniają, jak sam to
przyznajesz – wskazał – zastrzegając się z góry, że ich sam dopatrzyć nie możesz – i dlatego
mnie o tę operację nad Osobą Swoją prosisz. Jeżeli to jest uboczne wezwanie, abym Cię za-
pewnił, a nawet zaklął się – że najmniejszego niedoboru dopatrzyć nie mogłem i nie mogę, a
następnie, że Cię uważam za doskonałość bez zmazy – to daruj, Panie Bracie, ale tego nie
powiem – a widzę w Tobie zwykłego śmiertelnika i zwykłe niedobory, bo któż jest bez
nich?... Otóż mniemam, że zawsze Ci brakło wytrwałości i stałości w postanowieniach, co
znowu wypływa z niestałości zamiarów i życzeń. Wytrzymałości Ci brak, Panie Bracie, wo-
bec faktów – a jak przypuszczam, i wobec ludzi? Dar to charakteru spadkowy po Dziadku –
Stryju – i nawet Ojcu – Nałęczach. [...] Ojciec Twój znowu był marzyciel idealista, ludzi ko-
chał niezawodnie i z pewnością pragnął ich szczęścia – chociaż miał dla nich zwykle dwie
miary – ubogich maluczkich tego świata sądził bardzo względnie – możniejszych i silniej-
szych bardzo ostro i bezwzględnie – stąd rozdźwięk etyczny nawet. Wszyscy mieli dużo mi-
łości własnej, która po zawodach mocno cierpiała – i cierpiała silniej, niż się zdawać mogło i
spodziewać należało. Otóż, Panie Bracie... i Ty tym spadkowym niedoborom podlegasz – i
karę ich niesiesz. W Projektach dajesz się unosić wyobraźni – stajesz się optymistą, gdy spo-
tykasz zawody, zrażasz się przeciwnościami – łatwo wpadasz w pesymizm – a że dużo masz
miłości własnej, więc cierpisz na zawodach więcej, niżby cierpiał kto inny, umiarkowańszej.
wyobraźni i obdarzony większą wytrzymałością w działaniu i stosunkach. Oto co myślę w
powołanej materii – i znowu powtórzę, co powiedziałem w przeszłym liście: są to niedobory
– ale z nimi kochanym być można, a tymczasem życie nauczy Cię lepszej znajomości per-
spektywy w ocenianiu ludzi i faktów”569.

Chociaż dziedzic-jurysta z Kazimierówki szczycił się racjonalistyczną bezstronnością –
nakreślił znowu portret satyrycznie podbarwiony. Ocena postawy radykalnego demokraty
Apollona Korzeniowskiego dokonana przez umiarkowanego liberała Bobrowskiego jest
oczywiście stronnicza i oczywiście uwarunkowana politycznie. Przy takiej różnicy poglądów
ambicja musiała wyglądać jak miłość własna. Co zaś do samego Konrada, wuj, chociaż po-
czciwy i bystry, ani nie zdawał sobie sprawy z charakteru dolegliwości nerwowych siostrzeń-
ca, ani chyba nie doceniał siły presji psychicznych, jakie znosić musiał samotny a wrażliwy
wędrowiec, w pojedynkę tułający się po świecie. Konrad gotów był skądinąd przyznać opie-
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kunowi wiele racji, skoro niebawem po otrzymaniu cytowanego listu pisał do Poradowskiej:
„Człowiek podziwia, czego jemu samemu brakuje. Dlatego podziwiam wytrwałość, wierność
i stałość”570.

Czy tyrada Bobrowskiego była tylko ogólną odpowiedzią na zadane pytanie, czy też odno-
siła się do jakichś określonych niedawnych zdarzeń – nie wiemy. Domyślać się jednak wolno,
że trwającą ponad sześć miesięcy półprzymusową bezczynność wypełniał Korzeniowski,
swoim zwyczajem, snuciem projektów, których rozmaitość nie pozwalała na skupienie ener-
gii.

Do takich projektów i prób należały też zapewne tłumaczenia z polskiego, o których do-
wiadujemy się z trochę tajemniczego, dotychczas przez biografów nie zauważanego, listu
Andrew De Ternanta571. Mianowicie Conrad pracował ponoć przez okres około dwóch mie-
sięcy dla agencji tłumaczeniowej przy Oxford Street w Londynie, tłumacząc na angielski listy
handlowe „z języków słowiańskich”. Praca ta okazała się nieopłacalna. Co ciekawsze, Conrad
miał w tym czasie przełożyć na angielski kilka polskich nowel, które pokazał Edgarowi Lee,
redaktorowi „St. Stephen’s Review”. (Wzorem była zapewne Poradowska, tłumaczka Srula z
Lubartowa i Madonny Busowiskiej.) Po przeczytaniu Lee zwrócił jednak Conradowi tłuma-
czone teksty jako... „o wiele zbyt rewolucyjne dla konserwatywnego tygodnika, jakim był
«St. Stephen’s Review»”. Trudno się domyślić, jakie to polskie nowele mógł Conrad przekła-
dać. Jeżeli wziąć na serio zaskakującą informację De Ternanta o „rewolucyjności” (rzecz ja-
sna – wedle ówczesnych bojaźliwych kryteriów), to jedynymi utworami, jakie można brać
pod uwagę, byłyby pierwsze nowele Żeromskiego, drukowane w warszawskim „Głosie”. Za
mało o tym epizodzie wiemy, aby pozwalać sobie na szczegółowsze wnioski czy domysły.
Cokolwiek jednak Korzeniowski tłumaczył – niewątpliwie kusiła go literatura.

Wróćmy do uwag wuja Bobrowskiego. Poza ogólnymi admonicjami udzielał Konradowi
jaszcze jednej, konkretnej przestrogi: odnosiła się do stosunków z Marguerite Poradowską.
„Otóż mnie się zdaje, że Wy oboje tego nie widzicie, że tylko flirtujecie ze sobą od śmierci
tego biednego Olesia – a jako stary wróbel obojgu przyjazny, radziłbym Wam zaniechać tej
gry, która niczym mądrym nie skończy się. Babka poddeptana, i jeżeli ma konwolować, to
chyba z Bulsem – który jej dałby poziciją, no i miłość, której złożył dowody. Dla Ciebie był-
by to kamień u szyi – i dla niej także wzajemnie. Dajcie pokój tej rozrywce i rozejdźcie się na
sucho, jeżeli chcecie być rozsądnymi – jeżeli zaś nie, to macie moje avertissement – żebyście
potem nie mówili, że go Wam brakło”572.

W następnym liście kontynuował uprzedzenia: „My Dear Boy! Jeżeli prawdę powiedział
«psiej pamięci» Książę Benewentu: «że mowa (tą razą pismo) dana nam jest dla ukrycia my-
śli» – toś się gracko wywiązał, Panie Bracie, z zadania – prawiąc mi na pięciu ćwiartkach o
wszelkich młodych i starych – pięknych i brzydkich Angielkach, które znasz – do flirtu naga-
bujących Cię lub nie nagabujących, skutecznie lub bezskutecznie, Bogu tylko wiadomo – by
ominąć Jedyną, którą mam wraz z Tobą w podejrzeniu o podobne praktyki – i do tego nie
płaskonogą Angielkę, ale znaną mi dobrze Małgorzatę!!

Nie masz potrzeby urzeczywistniać aforyzmu kuternogi-Księcia – obełgiwać mnie i siebie
w tej sprawie, bo ja stary wróbel, i oczy mam ku patrzeniu – (tą razą ku czytaniu)...”573

Gdyby wuj Tadeusz czytał listy Konrada do „wujenki”, silniej jeszcze utwierdziłyby go w
niepokojącym przekonaniu, że siostrzeniec wypuścił się na śliską taflę flirtu; ton czułego
                                                          
570 26 VIII; Rapin, s. 90.
571 Andrew De Ternant, An Unknown Episode of Conrad’s Life, „New Statesman and Nation”, 28 VII 1928, s.
511 – list do redakcji. De Ternant nie podaje dokładnej daty (pisze o wczesnych latach dziewięćdziesiątych), ale
ponieważ „St Stephen’s Review” przestał się ukazywać w r. 1892, wiadomość dotyczyć może tylko roku po-
przedniego.
572 Charles Buls, wieloletni (przed ślubem i po śmierci męża) adorator Poradowskiej (1837 – 1914), był burmi-
strzem Brukseli w latach 1881 – 1899.
573  26 VIII 1891. Kulawy książę Benevento to Talleyrand.
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przekomarzania się, liczne zwierzenia, wyznania ciepłych uczuć powtarzają się na każdej
niemal kartce. Ale gdyby rozważny wdowiec z Kazimierówki mógł również przyjrzeć się
zachowaniu młodego kapitana – byłby się z pewnością uspokoił i wyzbył podejrzeń. Korze-
niowski bowiem, śmiały w piśmie, w postępowaniu był powściągliwy. Odwiedzał Madame
Marguerite dosyć często – ale tylko po drodze, spiesząc do innych celów i zatrzymując się
zwykle tylko na parę godzin. Od chwili poznania widział ją wówczas pięć lub co najwyżej
siedem razy574.

Skąd ta dwoistość postawy? Bernard Meyer, „psychoanalityczny biograf” Conrada, jest
zdania, że nie potrafił on myśleć, w życiu ani w powieściach, o zbliżeniu fizycznym z kobie-
tami, które stawiał na piedestale idealizacji575. Sam jednak podważa swoją argumentację, kie-
dy jako przykład podaje Ritę ze Złotej strzały – idealizowaną, a zarazem przecież bardzo
zmysłową heroinę Conrada. Wrócimy do tej sprawy później, kiedy dojdziemy do chwili
ożenku Korzeniowskiego.

Przyjaźń z Poradowską na pewno nie była pozbawiona składnika erotycznego; ale, nie
chcąc czy nie potrafiąc się zdobyć na krok stanowczy, Conrad wetował sobie w listach. Na-
suwa się przypuszczenie, że korespondencja z Poradowską miała charakter kompensacyjny –
i to tłumaczyłoby wyszukaną retoryczność jej tonu. Jednakże klucza do rozwiązania „zagadki
Poradowskiej” najlepiej chyba szukać – w literaturze.

Starsza o dziewięć lat Marguerite, uznana za piękność, zamożna, światowa dama, była je-
dyną na obczyźnie znajomą Korzeniowskiego, należącą do środowiska kulturalnego, z jakie-
go wyszedł i do jakiego włączały go zainteresowania, sposób bycia i aspiracje. Nie miał z tą
sferą kontaktów przynajmniej od dwunastu lat, odkąd opuścił Marsylię – a może i dłużej.
Kiedy poznał Poradowską w lutym 1890, była już autorką dwu wydanych tomów prozy i dwu
przekładów z polskiego. I chociaż upłynęło sporo czasu, zanim jej wyznał, że sam też pisze –
tematyka literacka pojawia się już w czwartym z kolei liście, napisanym dwa tygodnie po
poznaniu adresatki. W późniejszej korespondencji udział tej tematyki wzrasta. Zachwyca się,
nieodmiennie i emfatycznie, utworami „wujenki” i dopytuje o jej pisarskie plany576.

Praca magazyniera nudziła Korzeniowskiego setnie i wyczerpywała. A chociaż trudno po-
wiedzieć, czy brak decyzji co do przyszłości – w połowie sierpnia nie wiedział nadal, „czy na
lądzie zostanie, czy na morze się puści” – był praprzyczyną czy też skutkiem posępnych na-
strojów, jedno niewątpliwie pogarszało drugie na zasadzie sprzężenia zwrotnego. W liście do
wuja z 26 września znalazło się nawet zdanie: „Lepiej umierać młodo – boć przecie zawsze
                                                          
574 W styczniu 1890 r. w drodze do Polski; w kwietniu w drodze powrotnej; w maju 1890 r. był w Brukseli dwa
razy, ale nie wiadomo, czy Poradowską widział; w styczniu 1891 r. w drodze z Kongo (zabawił wówczas, raz
jedyny, dwa dni); w maju – w drodze do Champel; w czerwcu – wracając z kuracji. Wyliczenie Meyera (s. 107)
jest więc błędne. W liście do Poradowskiej z 30 IX 1891 nazywa Conrad zobaczenie jej „pięknym marzeniem” –
a była to tylko sprawa kilkugodzinnej podróży!
575 B. Meyer, jw., s. 109.
576 Interesujący jest dopisek do listu z 26 VIII 1891 (Rapin, s. 91), odnoszący się zapewne do pisanej wówczas
przez Poradowską powieści Popi i popadie. „Nie oszczędzaj nas, proszę. Dobrze to im tam zrobi, kiedy zobaczą,
jacy są! Może?! Chociaż leczenie wariatów literaturą zdaje się trochę niemożliwe. Co myślisz? A zresztą to się
spodoba panu Bulozowi i Rosjanom i wspomoże Wielkie Przymierze”. Rozszyfrujemy aluzje. „My” z pierwsze-
go zdania – to Polacy występujący także w rusińskiej powieści Poradowskiej. Widocznie obraz Polaków miał
być w jakiejś mierze krytyczny, chociaż w ogłoszonym paręnaście miesięcy później tekście utworu znaleźć
można ledwie jedną scenę (kiedy dochodzi do rękoczynów między trójką dyskutujących o religii), gdzie Polacy
ukazani są w ośmieszającym świetle. Pan Buloz – to François Buloz, redaktor „Revue des Deux-Mondes”, gdzie
się utwór Poradowskiej miał ukazać. Ale dlaczego powieść miała się spodobać Rosjanom? Otóż w tekście wy-
stępuje pop, który chciałby połączyć podlegającą Austrii Galicję wschodnią z Rusią wschodnią i utworzyć z nich
niezależną Ukrainę, ze stolicą w Kijowie. A „Wielkie Przymierze”, o którym Korzeniowski ironicznie wspomi-
na, to dojrzewający alians francusko-rosyjski: następnego dnia właśnie oba państwa wymieniły przyjazne noty,
będące wstępem do przyszłego sojuszu wojskowego.

Popes et popadias, pierwodruk w „Revue des Deux-Mondes”, 15 XI i 1 XII 1892; wyd. książkowe pt. Les
Filles du pope (popes et popadias), Paris 1893; w r. 1896 ukazał się w Dreźnie przekład niemiecki.
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kiedyś umrzeć trzeba”577. Bobrowski woła na to: „Aby tak filozofować nad śmiercią [...] trze-
ba się czuć «profondement découragé» albo chorym – a może i jedno, i drugie?? – ma się
rozumieć w Twoim wieku – «soit dit» w 34 roku życia. Taka filozofia młodym i zdrowym
ludziom w głowie się nie mieści i to mnie martwi, mój drogi!”

Podobną pozę przybierał w listach do Poradowskiej: „prawdę mówiąc kpię sobie ze szczę-
ścia. Zaledwie wiem, co to jest!” Zapuszczał się też w stanowcze, a gorzkie rozważania mo-
ralno-filozoficzne: „myślisz, że jestem zdolny przyjąć lub nawet zaakceptować doktrynę (czy
teorię) odpokutowania przez cierpienie. Ta doktryna, wytwór umysłów wyższych, ale barba-
rzyńskich, staje się haniebna i wstrętna, kiedy ją głoszą ludzie cywilizowani. Jest to doktryna,
która z jednej strony prowadzi prosto do Inkwizycji –aż drugiej otwiera możliwość targowa-
nia się z Wiecznością [...] Co więcej, nie ma odpokutowania. Każdy postępek w życiu jest
ostateczny i wywołuje konsekwencje nieuchronnie, na przekór wszelkim płaczom i zgrzyta-
niom zębami i żalom słabych dusz, które drżą ze strachu, kiedy stają przed skutkami wła-
snych czynów. Mnie nigdy nie trzeba będzie pocieszać z powodu jakiegoś mojego postępku,
ponieważ jestem dość silny, aby osądzać swoje sumienie – zamiast być jego niewolnikiem, do
czego chcieliby nas namówić prawowierni”578. („Byłem niegdyś chrześcijaninem!” – doda w
miesiąc później579.) Podobny pogląd na chrześcijańską koncepcję „odpokutowania (albo –
zadośćuczynienia) przez cierpienie”, tak charakterystyczną m. in. dla Dostojewskiego, wyra-
żał potem Conrad w swoich powieściach.

Nigdy przedtem nie mieszkał tak długo w Londynie – ani, od wyjazdu z Polski, żadnym
innym mieście. Tych dziesięć miesięcy, rozpoczętych chorobą, przerwanych na krótko kura-
cją w Szwajcarii, spędzanych w nerwowej półbezczynności, w dusznym, zadymionym, zatło-
czonym mieście-„pożeraczu światła” (jak nazwał później Londyn), na granicy niedostatku,
bez widoków na przyszłość, prawie bez bliskich znajomych – mogły być rzeczywiście przy-
gnębiające. Mimo dziarskich zapewnień i filozoficznego zarzekania się – melancholia wieje z
każdego ówczesnego listu. Wuj Bobrowski przystąpił do generalnej rozprawy:

„My Dear Boy! Zaczynam jak zawsze, chociaż powinienem by może rozpocząć od: My
Dear Pessimist, taką mi bowiem woń listy Twoje od pewnego czasu przynoszą – i taka, a nie
inna, intytulacija Ci się należy. Nie powiem, bym rad był temu nastrojowi umysłu Twego –
bym skonstatowawszy takowy, mógł spokojnie w przyszłość Twoją się zagłębiać; wszelako
dziękuję Ci za otwartość i proszę, byś istotnego stanu Swej duszy nie starał się ukrywać [...]

Zastanawiając się nad przyczyną pessymizmu Twojego, nie mogę nazwać go objawem ani
«młodzieńczym», ani «starości», bowiem temu 34 lat życia i pracowite koleje onego zarówno
i podwójnie zaprzeczają; muszę więc określić takowy mianem «chorobliwego», a do tego
upoważniają mnie zarówno świeże przejścia podróży Afrykańskiej, i ciężka wskutek nich
niedawno odbyta choroba, w ciągu której dużo czasu na medytacje smętnej treści miałeś, jak
nie mniej dokładnie, jak mniemam, obserwowany przeze mnie układ Twego charakteru i
umysłu, które i indywidualnie, i spadkowe po Rodzicach są marzycielskie przeważnie, pomi-
mo wcale praktycznego zawodu – a może i dlatego właśnie? Może się mylę w przypuszcze-
niu, ale sądzę, że to samo usposobienie pessymistyczne panowało nad Tobą lat temu kilkana-
ście w Marsylii, tylko na tle młodości...”

Dalszy ciąg listu świadczy, że „pessymizm” i ponure medytacje nie dotyczyły spraw jed-
nostkowych ani osobistych, że Korzeniowski rozmyślał na tematy ogólne i wyrażał scepty-
cyzm w kwestiach społeczno-filozoficznych. Polemika Bobrowskiego pozwala więc odtwo-
rzyć poglądy adresata (niewiele je później zmienił), a zarazem jest jednym z cenniejszych
dokumentów dotyczących źródeł pewnych charakterystycznych dla Conrada idei: obojętności
przyrody na wysiłek moralny człowieka, niesprawiedliwości ówczesnych stosunków społecz-
                                                          
577 Zdanie przytoczone w liście Bobrowskiego z 8 X 1891 r.
578 15 IX 1891; Rapin, s. 92.
579 16 X 1891; ibid., s. 94.
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nych, dominacji „interesów materialnych” nad ideałami etycznymi, bezsensowności życia
jednostkowego, podporządkowanego chęci zarobku, i państwowego, oddanego dążnościom
imperialnym.

„Cokolwiek byś, Mój Drogi, nie powiedział o dobrym czy złym ustosunkowaniu sił przy-
rody, o dobrym czy złym ułożeniu się stosunków społecznych, o dobrym czy złym ustroju
społeczności – o bezbrzeżnej głupocie tłumów bijących się o kęs chleba – a kończących nico-
ścią – nie będzie to nowym!!! [...] Otóż gdyby zarówno Jednostki i Narody w miejsce ideału
wielkości postawiły sobie za cel «obowiązek», lepiej z pewnością na świecie by się działo! A
i owe tłumy, «dążące instynktowo do zdobycia tylko chleba», tak wstrętne marzycielom
wszelkim, mają swoją rację bytu: zaspokajając realne potrzeby życia – a przestają być wstręt-
nymi, jak skoro [...] opromieniają swe istnienie, swą pracę, a często nawet i uchybienia swoje
jakąś wyższą myślą moralną spełnionego obowiązku, miłością ojczyzny lub kraju, którym
owoc swych zabiegów i pracy czy w drodze ofiarności, czy spadku pozostawiają”.

Zaleca dalej Bobrowski „poddanie się porządkowi natury” (chociaż ten świat wiele do ży-
czenia pozostawia) i wyrozumiałość wobec „niedoborów porządku społecznego” – i konklu-
duje:

„Może mi powiesz, że to, com powiedział, są słowa człowieka, któremu zawsze dobrze na
świecie było [...] ale tak nie jest; wiesz to dobrze, przechodziłem różne koleje, cierpiałem nad
własnymi losami, nad losami Swej Rodziny i Narodu, i właśnie wskutek może tych cierpień i
zawodów wyrobiłem w sobie ten spokojny pogląd na zadanie życia, którego hasłem, śmiem
to twierdzić, było, jest i będzie «usque ad finem»: ukochanie obowiązku, ciaśniej lub szerzej,
stosownie do danych okoliczności i czasu, pojętego, i w tym się zawiera moje praktyczne
Credo, które może jako poparte doświadczeniem mego 60-letniego żywota na coś Ci się
przyda? – a o skutku chyba z następnych listów Twoich się dowiem?”580

Ogromny list doszedł Korzeniowskiego zapewne w ostatniej chwili, bo 14 listopada podjął
decyzję przyjęcia posady pierwszego oficera na kliprze pasażerskim „Torrens” (1334 tony), z
pensją 8 funtów miesięcznie, i dwa dni później wypłynął z Londynu do Australii581. Bobrow-
ski tak komentował otrzymaną wiadomość: „Jeżeli mnie moje domysły nie zawodzą, przy-
puszczam, że nie chciałeś brać miejsca niżej kapitana, że te się nie nadarzało, oczekiwałeś i
kwasiłeś się w Londynie [...] aż w końcu znudzony i zmęczony powziąłeś postanowienie i
przyjąłeś pozycję mniej świetną – ale nie dozwalającą Ci dalej kisnąć w pessymizmie – a mo-
że Cię do tego i pozycja materialna zniewoliła?? i «le fond de votre bourse» był wymowniej-
szym nad wszelkie argumenty własnej logiki i wujowskiej! W każdym razie nie mogłeś ro-
zumniejszego powziąć postanowienia – ma się rozumieć w danym położeniu...”582

Przypuszczenia były z pewnością słuszne i pokrywają się z treścią wspomnienia spisanego
przez Conrada ponad trzydzieści lat później: „Wracałem wtedy powoli do siebie po ciężkim
załamaniu spowodowanym bardzo uporczywą i nieprzyjemną chorobą tropikalną, której na-
bawiłem się w Afryce dowodząc parowcem na rzece Kongo. [...] wyznałem więc kapitanowi
«Torrensa», że mam wątpliwości, czy nadaję się na stanowisko ze względu na stan zdrowia.
Odparł na to, że hodowanie czarnych myśli na lądzie nigdy nikomu na dobre nie wyszło, i
bardzo mnie zachęcał”.583

„Torrens” należał do najsławniejszych żaglowców tego czasu. Zbudowany w roku 1875 w
Sunderland, w ciągu pierwszych piętnastu lat żeglugi zdobył rozgłos niezwykle szybkimi rej-
sami z Anglii do Australii, stając się ulubionym statkiem pasażerskim na linii Londyn – Ade-
laide. Chociaż więc Korzeniowski przyjął posadę niekapitańską, znalazł się, dzięki znajomo-
ści z nowym dowódcą „Torrensa”, W. H. Cope’em, na statku o wyjątkowej reputacji. Po raz

                                                          
580 List z 9 XI 1891 r.
581 List do Poradowskiej z 14 XI 1891, Rapin, s. 95; AAC „Torrens” BT 100/39.
582 2 XII 1891, w odpowiedzi na list z 20 XI.
583 „Torrens” – mój hołd dla okrętu, Dzieła, t. XXV, s. 196 – 197.
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pierwszy też zaciągnął się na statek pasażerski. Statki takie były oczywiście wygodniejsze niż
frachtowce, miały staranniej dobieraną załogę i oficerów, a przede wszystkim – dawały moż-
liwość licznych kontaktów towarzyskich. Podczas czterech długich rejsów na „Torrensie”
przebywał Conrad w atmosferze bardziej kulturalnej niż na którymkolwiek z poprzednich
statków.

Po spokojnej, trwającej okrągłe sto dni podróży „Torrens” zawinął do Adelaide 28 lutego
1892 r. Czekały tam na Korzeniowskiego listy z Europy, przywiezione przez szybsze parow-
ce. Wuj Bobrowski pisał: „My Dear Boy! Nie mogę lepiej i przyjemniej spędzić samotnych
chwil Świątecznych, jak myśląc i rozmawiając z Tobą, który nieprędko list ten czytać bę-
dziesz, ale zawsze się przekonasz – że w chwilach przypominających mi w sposób przyjemny
przeszłość – dzieciństwo, dom Rodzicielski – młodość – dom własny i Te, które były jego
ozdobą i pociechą – osieroconą i skołataną próbami życia myśl moją – skieruję na Ciebie i
Twoje losy!! szukając w nich żywszego punktu – mego własnego dobiegającego już kresu
życia. Otóż najprzód, mój Drogi, obyczajem przodków ściskam Cię, błogosławię i życzenia
wszelkiej pomyślności z powodu Świąt i N. Roku, już dla Was nastałego, u nas wkrótce spo-
dziewanego, Ci przesyłam”.584

Kilka dni po przybyciu do Australii, odpisując na list Poradowskiej, Conrad wyrzucał jej
nierozsądne poświęcenie się dla jakiejś niegodnej tego ciotki i powoływał się wielokrotnie na
,,Stwórcę”, „Wszechmocnego” i „Pana naszych dusz”585. Czyżby w ciągu parumiesięcznej
podróży przeżył przełom religijny? Nieraz jeszcze natrafimy na sprzeczne, a niemal sąsiadu-
jące ze sobą wypowiedzi w tych sprawach.

W Australii pozostał Korzeniowski ponad miesiąc. Samopoczucie miał niezbyt dobre; Po-
radowskiej zwierzał się tuż przed wyruszeniem w drogę powrotną: „W czasie pobytu tutaj
byłem szalenie zajęty; w połączeniu z pewnego rodzaju bezwładem umysłowym, który mnie
opanował, sprawiło to, że nie pisałem do Ciebie częściej”586. Do wuja pisał dwukrotnie, rów-
nież w minorowej tonacji, co wywołało nowe niepokoje: „A więc, najprzód, nie cieszy mnie
poczucie niedomagania, pewnego zmęczenia, które się odzywa – 35 rok toż nie starość prze-
cie, i mam nadzieję, że to przejdzie. Co do zamiaru pozostania jeszcze rok na «Torrens» – Tyś
sędzią i panem tej sprawy – rozsądek z pewnością nie pozwala opuszczać posady znośnej,
którą masz, dla niepewnej i nieznanej – której jeszcze szukać, a może i na próżno, trze-
ba?...”587

Tenże list zawierał przykre wiadomości o Stanisławie Bobrowskim, synu Kazimierza, in-
nego wuja Konrada. „Nie pomnę, czy pisałem, że biedny chłopaczysko został przyaresztowa-
ny 3/15 Styczn. br. pod zarzutem jakiejś politycznej, a raczej socjalnej propagandy, i dotąd
pod kluczem w Cytadeli Warszawskiej zostaje. Widzi mi się, że to wprost sprawa nie upo-
ważnionego nauczania rzemieślników, nic nadto, ale ponieważ ma zabarwienie narodowo-
ściowe, staje się skomplikowana, a wedle wyjątkowej ad hoc procedury prowadzi się – tajnie
i wyjątkową karę ściągnąć na biedaka może, łamiąc teraźniejszość, bo był już na ukończeniu
Uniwersytetu – a razem z nią i przyszłość może całą?” Następne pokolenie, pokolenie Konra-
da (Stanisław urodzony był w 1865 roku), podejmowało walkę o niepodległość. Nie wiemy,
co myślał i czuł obywatel najpotężniejszego imperium świata, oficer brytyjskiej marynarki,
kiedy czytał te zdania o wujecznym bracie, więzionym w tych samych kazamatach i za to
samo, za co trzydzieści lat wcześniej więziony był jego ojciec. Musiał się jednak nimi bardzo
przejąć, bo wielokrotnie dopytywał o losy kuzyna.

„Torrens” opuścił Adelaide 8 kwietnia i po 147 dniach żeglugi – z przystankami w Cape-
town (24 – 25 VI) i na Św. Helenie (14 – 18VII) – dobił do Londynu 2 września. Tam spędził

                                                          
584 List z 7 I 1892. W Rosji obowiązywał kalendarz juliański, według którego list nosił datę 26 XII 1891.
585 5 III 1892, Rapin, s. 99 – 100.
586 6 IV 1892; Listy, s. 51.
587 14 V 1892, odpowiedź na listy z 4 i 24 III.
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Korzeniowski blisko dwa miesiące. Wahał się trochę, co robić dalej. Wuj stwierdzał, że z listu
Konrada „wydobywa się szara chmura zwątpienia i niezadowolenia”, i komentował: „Wierzę
i podzielam Twoje westchnienia za komendą, ale wszystkiego naraz spodziewać się niepo-
dobna. Gdybyś był został w Australii na czas jakiś, byłbyś może miał komendę – ale ta odda-
liłaby Cię na długo, a może i na zawsze od Europy, ode mnie, od przyjaciół – a posiadając te
dary Nieba «à la portée de Votre main» – mówiąc obrazowo – musisz trochę dłużej poczekać
na zrealizowanie zawodowych nadziei”588.

Dawne napomnienia wuja odbiły się echem w liście Conrada do Poradowskiej: „Kiedy się
dobrze zrozumie, że człowiek sam przez się jest niczym i że jest wart ani mniej, ani więcej,
tylko tyle, ile warta jest jego praca, uczciwie wykonana, w uczciwym celu i ściśle w grani-
cach obowiązków społecznych – dopiero wówczas staje się panem własnego sumienia i ma
się prawo do miana człowieka”589. W tymże liście zawiadamiał, że postanowił zostać na „Tor-
rensie” „ze względu na chleb powszedni” i że z powodu licznych zajęć nie będzie sobie mógł
pozwolić na podróż do Paryża.

Czym był tak bardzo zajęty – nie wiemy. Poradowskiej wspominał ogólnikowo: „Moja
praca nie jest zbyt urozmaicona, ale jest mimo to wymagająca. Nie mogłaby Ciebie w naj-
mniejszym stopniu zainteresować”590. Wymienił z nią cztery listy, które sprawiają miejscami
wrażenie wprawek literacko-refleksyjnych na zadane tematy. Był to z pewnością wynik
wpływu osobowości adresatki; Conrad z reguły dopasowywał tematykę, nastrój, styl nawet do
oczekiwań osoby, do której pisał. Poradowska zaś była romantyczną sawantką, co widać z
zachowanych fragmentów listów do Conrada i co stwierdzał weredyk Bobrowski: „Pani Mar-
guerita i mnie nawiedzała tomowymi listami, w dodatku tak niewyraźnie pisanemi, że musia-
łem je odczytywać przez lupę – ale odpowiadałem na każdy [...] Kochaneczka jest «bas bleu»
[...] Romansowa jak 16-letnia dziewczyna”591.

Przed opuszczeniem Anglii odebrał jeszcze dwa listy z Ukrainy. „My Dear Boy! – pisał
Bobrowski 2 października. – Przedwczoraj otrzymałem list Twój z d. 11/23 bm., który mi się
wcale, z weselszego usposobienia tudzież z doniesienia o dobrym zdrowiu Twoim, podobał
[...]”. W liście następnym przesyłał nowe wiadomości o Stanisławie Bobrowskim, nadal wię-
zionym w warszawskiej cytadeli: „Procedura jego sprawy exceptionalna [...] przewód sprawy
pozbawiony jest elementarnych zasad obrony – publiczności i ustnej obrony [...] wyszlą go
zapewne na terminowe mieszkanie do Gub. Syberyjskich. Czy tak, czy owak, jest to człowiek
stracony – szczególnie że odbywał Studia Prawne – ani urzędnikiem, ani adwokatem, ani no-
tariuszem już by zostać, chociażby na Kamczatce, by nie mógł!! Wykolejony na całe życie
[...]”592. Do siostry uwięzionego, „Maryleczki” Tyszkowej, pisał Korzeniowski: „...wyobrazić
sobie mogę Wasz niepokój i zmartwienie. W ogólności wiadomości z kraju niewesołe są”. Ze
Stanisławom nawiązał później korespondencję593.

„Torrens” wypłynął z Londynu 25 października594. Rejs do Adelaide trwał tym razem 98
dni. Na początku grudnia, kiedy statek zatrzymał się w równikowym pasie ciszy na północ od
wybrzeży Brazylii, jeden z pasażerów zrobił z łódki piękne zdjęcie „Torrensa” pod pełnymi
żaglami. Inny pasażer, William Henry Jacques, młody student z Cambridge, chory na gruźlicę
(odbywał podróż w celach zdrowotnych), stał się – według relacji Conrada w tomie Ze wspo-
mnień – pierwszym czytelnikiem nie ukończonego jeszcze rękopisu Szaleństwa Almayera595.
                                                          
588 18 IX 1892, odpowiedź na list z Londynu.
589 4 XI 1892, Listy, s. 52.
590 4 X 1892, Rapin, s. 104.
591 18 IX 1892.
592 17 X 1892 r. Odpowiedź na list z 6 X.
593 8 IX 1892; Listy, s. 53. Listy te spłonęły w r. 1917; Stanisław Bobrowski do Jean-Aubry’ego, 23 VIII 1925,
Yale.
594 Tę samą datę nosił nowy kontrakt J. Conrada-Korzeniowskiego, AAC „Torrens”.
595 Szaleństwo Almayera liczyło wówczas podobno dziewięć rozdziałów i Jacques zachęcał autora do kontynu-
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Do Port Adelaide zawinął „Torrens” 30 stycznia 1893 r. W drodze Korzeniowski przez
dwa tygodnie chorował i musiał potem wziąć krótki urlop zdrowotny596. Pisał do Poradow-
skiej: „Nie mam planów ani projektów. Bardzo możliwe, że po powrocie odwiedzę Wuja. W
takim razie zobaczylibyśmy się znowu, Moja Droga, Dobra Wujenko. Jeżeli cokolwiek stanie
na przeszkodzie – będę niepocieszony, bo bardzo się przywiązałem do tej myśli. Hołubię ją
od blisko trzech lat; to jedyna barwna plamka na jedno stajnej szarości bytowania. A owo
bytowanie zaczyna mnie trochę nużyć. To nie ostatnia choroba (bo w tej chwili czuję się
znacznie lepiej), ale niepewność przyszłości – a raczej pewność „jednostajnej szarości”, która
mnie czeka – wywołuje zniechęcenie. Wiem doskonale, że to, co właśnie napisałem i co czuję
– jest pozbawione godności, ale przynajmniej poczucie jest prawdziwe. Nie jest chorobliwe,
bo patrzę na sytuację bez żadnej goryczy. Pewnie, że byłoby godniej czuć w ten sposób, ale
nie pisnąć słówkiem – jednak, doprawdy, człowiek nie może wiecznie tkwić na szczudłach
swoich zasad”597.

Znamy już podobne nastroje z wcześniejszych listów. Monotonia marynarskiego żywota
doskwierała mu niewątpliwie coraz silniej. Zwrot o „jednostajnej szarości” może nasuwać
refleksję, że melancholia i gorycz autora brały się nie tylko z jego własnych przeżyć i skłon-
ności, lecz trochę i z panującej fin-de-siècle’owej mody na rozczarowanie życiem i znużenie
światem; jednakże szarość i mrok to zarazem charakterystyczne barwy stanów depresyjnych.
Jest też w korespondencji z Poradowską i motyw inny, na szczególną zasługujący uwagę:
tęsknota za kulturalnym życiem i szerokością intelektualnych zainteresowań środowiska adre-
satki. Do wuja także pisał z tej podróży aż pięć razy.

Kiedy „Torrens” 23 marca opuszczał Adelaide, wśród pasażerów byli dwaj młodzi Anglicy
wracający z podróży do Australii i Nowej Zelandii: John Galsworthy i Edward Lancelot San-
derson. Dwudziestopięcioletni Galsworthy, syn zamożnej rodziny mieszczańskiej, był świeżo
upieczonym prawnikiem. Sanderson przygotowywał się do pomagania w pracy pedagogicznej
ojcu, dyrektorowi prywatnej szkoły dla chłopców w Elstree. Stali się oni pierwszymi chyba
Anglikami niemarynarzami, z którymi Korzeniowski zawarł bliższą znajomość.

Galsworthy wspomina o nowym znajomym w liście do rodziców, pisanym w miesiąc po
opuszczeniu Australii: „Pierwszym oficerem jest Polak, zwany Conradem, kapitalny facet,
chociaż dziwaczny z wyglądu; wiele podróżował i przeżył w różnych częściach świata i ma
spory zapas opowieści, z którego chętnie korzystam. Był w górze Kongo i wszędzie na Ma-
lakce i na Borneo i w innych odległych miejscach, nie mówiąc już o drobnym przemycie w
latach młodości...”598 We wspomnieniu ogłoszonym przeszło trzydzieści lat później Gal-
sworthy opisał ówczesny wygląd Conrada i dał jego charakterystykę jako oficera statku:
„opalony, ze spiczastą, brunatną brodą, prawie czarnymi włosami i ciemnopiwnymi oczyma,
nad którymi grubo fałdowały się powieki. Był szczupły, niewysoki, o bardzo długich rękach,
szerokich barach, z głową lekko wysuniętą do przodu. Mówił z silnym cudzoziemskim ak-
centem. Wydał mi się dziwny na angielskim okręcie. [...] Był dobrym marynarzem, uważnym
na pogodę, szybkim w manewrowaniu statkiem, łagodnym dla praktykantów, z których jeden,
długi, zgnębiony belgijski młodzik, czuł się źle na morzu i okropnie bał się wspinania; Con-
rad współczująco oszczędzał go, jak tylko mógł. Był popularny wśród załogi; stanowiła dla
niego zespół indywidualności, nie po prostu gromadę; jeszcze wiele lat później wspominał

                                                                                                                                                                                    
owania powieści. Wspomnienia Conrada nie są tu jednak całkiem wiarygodne. Twierdził, że Jacques umarł w
Australii lub w drodze powrotnej na innym statku, podczas gdy w rzeczywistości wrócił on razem z Conradem
na „Torrensie” do Anglii. Ur. 6 IV 1869, studiował w Cambridge w latach 1888 – 1891, zmarł 191X1893;
Alumni Cantabrigienses, part II, vol. III, Cambridge 1947, s. 543.
596 List z 3 II 1893; Rapin, s. 110 – 111.
597 Ibid.
598 H. V. Marrot, The Life and Letters of John Galsworthy, London 1935, s. 88.
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tego lub owego spośród nich, zwłaszcza starego żaglomistrza Andy’ego: «Wiesz, lubiłem
tego staruszka». [...] Wiele pogodnych wieczornych wacht spędziliśmy razem na rufie”599.

Portret ten uzupełnia i wzbogaca nowela Galsworthy’ego, napisana w latach 1895 – 1896,
jedna z pierwszych jego prób literackich, Równikowy pas ciszy600. Opowiada o śmierci leka-
rza okrętowego, spowodowanej zażywaniem opium i osłabieniem serca przez upał. Lekarz
„Torrensa”, trzydziestoletni C. Granville Jackson, istotnie zmarł podczas tej podróży – cho-
ciaż Galsworthy’ego nie było już na statku i słyszał o tym widocznie od Sandersona. Głów-
nym bohaterem jest zresztą pierwszy oficer, imieniem Armand, oczywiście wzorowany na
Korzeniowskim. Mówi po angielsku z bardzo silnym cudzoziemskim akcentem, czasami
myląc bliskoznaczne słowa (mówi np. „feelings” zamiast „emotions”, co w kontekście ozna-
cza, że „nie czują” zamiast „są pozbawieni uczuć”). Ma „brunatne, migdałowego kształtu
słowiańskie oczy”, oczy człowieka, „który wiele razy stawał na krawędzi świata i, oglądając
się, wracał”. Ostro przystrzyżona broda, opadające wąsy, usta wygięte „cynicznie i posępnie”.
Twarz wyraża „melancholijny fatalizm, wynik słowiańskiej krwi”. Jego ulubioną postawą jest
siedzenie „z kolanami objętymi rękoma, głową zwieszoną na piersi”. Potrafi wybuchać „na-
głym, niepowstrzymanym śmiechem, który wyrwałby się z jego ust nawet w chwili śmierci,
gdyby jakaś myśl spodobała się jego sardonicznemu nastrojowi”. Ukazany jest jako człowiek
o głębokim doświadczeniu życiowym i zgryźliwej, filozoficznej mądrości. Uspokaja histe-
ryczny wybuch młodego pasażera, który oczyma wyobraźni widział śmierć lekarza, tłuma-
cząc mu, że „oglądał, co niewielu ludzi widziało” – „śmierć ciała, wiesz, i świt duszy”. Odda-
nie fascynacji niezwykłą postacią Conrada i charakterystyka jego osoby są najcenniejszymi
składnikami tej słabiutkiej nowelki.

W roku 1893 Galsworthy nie był jeszcze pisarzem – nie wiedział nawet, że nim zostanie –
ale miał wyraźne zainteresowania literackie. Jednym z celów jego podróży, zresztą nie speł-
nionym, było odwiedzenie Roberta Louisa Stevensona na Samoa. Na skłonnego do melan-
cholii, niepewnego przyszłości żeglarza zaciekawienie i sympatia, jakie wzbudził w Gal-
sworthym i Sandersonie, musiały podziałać pobudzająco. Mogły też uświadomić mu wyraź-
niej, ile traci, odcięty od życia kulturalnego na lądzie, wzmocnić tęsknotę za wszechstronnymi
stosunkami z ludźmi. Taki nastrój wyraża fragment listu do Poradowskiej, wysłanego 17 maja
z Capetown: „Życie Twoje się rozrasta; wszystkie możliwości ogromnego skupiska natur
ludzkich, których jednostajna rozmaitość składa się na nieskończoność, poszerzają Twoje
horyzonty; moje wejrzenie jest ograniczone posępnym kręgiem, gdzie błękit wód i błękit nie-
ba dotykają się, lecz nie łączą”601.

W Capetown, gdzie „Torrens” zatrzymał się trzy dni, 17 – 19 maja, Galsworthy opuścił
statek, by zapoznać się z tamtejszymi kopalniami. Sanderson kontynuował podróż i, sądząc z
późniejszej korespondencji, to on pierwszy zadzierzgnął ściślejsze więzy przyjaźni z Korze-
niowskim.

26 lipca 1893 r., po spokojnym i niezbyt szybkim rejsie (126 dni), „Torrens” zawinął do
Londynu i „J. Conrad Korzemowin” (tak napisano w dokumencie zejścia ze statku602) ukoń-
czył, nie wiedząc jeszcze o tym, swoją ostatnią dalekomorską służbę.

W Londynie czekały, jak zawsze, listy od wuja Tadeusza. Już od dłuższego czasu doku-
czały starszemu panu różne choroby; w liście z 22 maja prosił więc, aby siostrzeniec nie od-
                                                          
599 J. Galsworthy, Castles in Spain, New York 1927, s. 101 – 103. Angielszczyzna Conrada w oryginale niepo-
prawna.
600 The Doldrums, w pośmiertnie wydanym tomie Forsytes, Pendyces and Others, London 1935, s. 187 – 206.
Tytuł dwuznaczny, bo „doldrums” to również przygnębienie, depresja. Umierający lekarz jest synem proboszcza
z Yorkshire i wraca do domu po siedmiu latach wędrówek; może to jeszcze jedno źródło postaci Jima w Lordzie
Jimie? Rzeczywisty C. G. Jackson zmarł 28 VI 1893, AAC, „Torrens”.
601 Listy, s. 56.
602 Certificate of Discharge, Yale. Oba AAC z „Torrensa” i pierwszy Certificate of Discharge mają wpisane J.
Conrad Korzeniowski; na AAC „Korzeniowski” w cudzysłowach.
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kładał planowanego od trzech lat przyjazdu na rodzinną Ukrainę. Bobrowski pokrywał
wszystkie koszta podróży. „Zapewne teraz, jak przedtem, zwrócisz drogę na wstrętny Berlin,
skąd p. Białystok kurierem, omijając pustą już obecnie, a szczególnie w lecie, Warszawę, p.
Brześć dostaniesz się do Koziatyna, gdzie poczekawszy parę godzin musisz się przesiąść do
skromnego towarowo-pasażerskiego pociągu, który Cię na godzinę wpół do 12-ej dnia – do-
wiezie do Stacji «Oratow», o 7 wiorst od Kazimierówki. Zatelegrafuj z Brześcia o konie, tyl-
ko po rosyjsku – bo «Oratow» nie przyjmuje i nie odbiera telegram w języku... niekrajo-
wym”603.

Jednakże w następnym liście Bobrowski ponad przyjemność widzenia wychowanka po-
stawił – jego własne dobro: „Rozważ, Mój Drogi, czy nie za drogo, i to Twoim kosztem wy-
łącznie, odbyłyby się te odwiedziny? bo wyrzeczeniem się obecnej posady, z której jesteś na
«Torrensie» zadowolony, a może nawet i możliwej komendy tego statku, gdyby starania kap.
Cope, celem otrzymania komendy parowca, urzeczywistnionymi by zostały? [...] Osądź, Pa-
nie Bracie, całą kwestię z punktu dalszej Twojej kariery – a decyzję Twoją przyjmę jako nie-
odzowną dla nas obu – jako wymaganie zawodowe, za dobrą i uzasadnioną, jakkolwiek mo-
głaby mi być osobiście przykrą”604. Podawał też wiadomość o zakończeniu „procesu” Stani-
sława Bobrowskiego, który skazany został na półtora roku więzienia (nie licząc ponad rocz-
nego aresztu) i wywieziony do Szlisselburga.

Jak już wiemy, Korzeniowski zrezygnował z posady na „Torrensie”, najwidoczniej stra-
ciwszy nadzieje na sukcesję po kapitanie Cope – a możliwe, że generalnie znużony zawodem
marynarza. Nie znamy dokładnej daty jego wyjazdu na Ukrainę, ale najprawdopodobniej wy-
ruszył z Anglii w pierwszej połowie sierpnia i pozostał w Kazimierówce ponad miesiąc605.

W roku 1899 wspominał w liście do R. B. Cunninghame Grahama: „5 lat temu w Polsce
udało mi się nawiązać kontakt z młodzieżą na Uniwersytecie Warszawskim; prawiłem im
kazania i wymyślałem im za socjaldemokratyczne skłonności”606. Nic jednak nie świadczy o
tym, żeby Korzeniowski zatrzymał się w Warszawie w drodze na Ukrainę; zresztą było to w
okresie wakacji akademickich, a choć nie można wykluczyć, że spotkał się z jakimiś kolega-
mi Stanisława Bobrowskiego (może w Radomiu?), cała historyjka wygląda na wymyśloną, a
przynajmniej wyolbrzymioną w celach polemicznych.

Z okresu pobytu w wujowym majątku pod Oratowem zachował się jeden tylko dokument:
list do Poradowskiej (której mimo szumnych obietnic nie odwiedził ani w drodze do Polski,
ani wracając stamtąd) z 14 września. Dowiadujemy się zeń, że Korzeniowski spędził pięć dni
w łóżku. „Przyjemnie jest tu chorować (jeśli trzeba chorować). Wuj mnie pielęgnował, jak
gdybym był małym dzieckiem”. Okazuje się też, że Poradowska zrobiła mu coś w rodzaju
korespondencyjnej sceny zazdrości: „Prawdą jest oczywiście, że Marysieńka wychodzi za
mąż; ale, do stu piorunów, co ja mam z tym małżeństwem wspólnego? Trudno mi zresztą
uwierzyć, że Twój list pisany jest poważnie, bo dziwnym musiało Ci się wydać, żeby ktoś
nagle popędził z głębi Australii – nikogo nie uprzedzając – w głąb Ukrainy, by paść w objęcia
– to bardzo śmieszny pomysł!”607

Następny list do wujenki Marguerite’y nosi datę o prawie dwa miesiące późniejszą. Ko-
rzeniowski był już z powrotem w Londynie i znowu, daremnie, szukał posady: „jestem obec-
nie bez zajęcia i od powrotu z Polski spędzam dni w beznadziejnej bezczynności. Ty, która
opisujesz rzeczy i ludzi, a zatem uniosłaś rożek zasłony, wiesz dobrze, ze są takie chwile,
kiedy myśl usypia, miesiące uciekają, i nawet nadzieja wydaje się umarła. Sam przez to prze-
                                                          
603 22 V 1893, odpowiedź na list z 19 III z Adelaide.
604 13 VII 1893, odpowiedź na list z Capetown z 17 V. Jest to ostatni zachowany list Bobrowskiego.
605 Por. listy do Poradowskiej z 17 V i 14 IX 1893, Listy, s. 55 – 57. Podróż z Londynu (przez Vlissingen, Ber-
lin, Eytkühnen, Białystok i Brześć) trwała ponad dwie doby.
606 8 II 1899, Listy, s. 158.
607 Listy, s. 57. Marysieńka to Maria Ołdakowska, siostrzenica Aleksandra Poradowskiego, poznana podczas
poprzedniego pobytu na Ukrainie.
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chodzę”608. Nie pomagało piękne świadectwo, wystawione przez dowódcę „Torrensa”: „Za-
świadczam, że P. J. Conrad żeglował ze mną jako pierwszy oficer w ciągu dwu rejsów z Lon-
dynu do Adelaide i z powrotem w latach 91/2/3, stwierdziłem, że jest trzeźwy, uczciwy i go-
dzien zaufania – jako że zostawiłem go w pełni odpowiedzialnym za statek podczas swojego
pobytu w Melbourne – i będę rad, jeżeli usłyszę o jego dalszych sukcesach w życiu”609.

Jeżeli wykreślić krzywą kariery marynarskiej Korzeniowskiego, albo ogólniej: krzywą je-
go przedliterackiego życia, będzie to linia łamana, ale wznosząca się od roku 1874 do 1889.
W ciągu piętnastu lat kolejne świadectwa i dyplomy, stopień kapitański i pierwsze dowódz-
two wyznaczają jej najważniejsze punkty. Wyprawa do Afryki wspinanie się krzywej zatrzy-
muje, a po niej następuje ciągły i szybki spadek. Po trzech latach kapitan jest znowu tylko
drugim oficerem – na statku, który donikąd nie popłynie.

Bo tak się stało z 2097-tonowym parowcem „Adowa”. Miał przewozić emigrantów z
Francji do Kanady. Korzeniowski zaciągnął się w Londynie 29 listopada610. 4 grudnia „Ado-
wa” weszła do portu w Rouen. Spodziewano się, że 9 grudnia odpłynie do La Rochelle, a
stamtąd do Kanady611 – ale cały plan przewozu emigrantów upadł i parowiec stał bezczynnie
we Francji. Korzeniowski, który nagle zaczął zasypywać listami „wujenkę”, wyczuł niepew-
ność sytuacji i już 18 grudnia poprosił Poradowską, by wywiedziała się o szansę otrzymania
posady pilota na Kanale Sueskim. Bodźcem do szukania tego rodzaju zajęcia była zapewne
chęć stworzenia sobie lepszych warunków do pisania książki. Dwa dni później, wspominając,
że ktoś stara się dla niego o pracę przy połowie pereł u wybrzeży Australii, wracał do projek-
tów sueskich: „Praca lekka. Człowiek nie jest zbyt daleko, a przypuszczam, że da się zarobić
na życie. Więcej nie wymagam”612.

W każdym liście jest też mowa o literaturze. Przede wszystkim o nowej powieści adresat-
ki, Le Mariage du fils Grandsire; ale 7 stycznia 1894 roku, kwitując odbiór tej książki, koń-
czył słowami: „Piszesz bardzo ładnie po angielsku. Jeżeli będziesz grzeczną dziewczynką,
dam Ci do przeczytania moją opowieść o Almayerze, skoro ją skończę”613. Jest to najwcze-
śniejsza znana wzmianka o Szaleństwie Almayera, ale sformułowanie wskazuje jasno, że Po-
radowska już o tym utworze słyszała. Zapewne wspomniał o swoim pisarskim hobby podczas
którejś z wizyt u kuzynki-literatki; teraz, bliższy już ukończenia i poważniej myśląc o powie-
ści, przypomniał, że i on należy do konfraterni twórczej.

W tomie Ze wspomnień stwierdza, opisując nudę postoju w Rouen, że tam rozpoczął pisa-
nie dziesiątego (z dwunastu) rozdziału Szaleństwa Almayera614. Mimo że również w listach
narzekał ciągle na bezczynność i nudy – pobyt w starym, daleko w głębi lądu położonym por-
cie był niepróżnującym próżnowaniem, bo oprócz pisania z pewnością wiele czytał, i nie tyl-
ko Poradowską. W jednym z listów wspomina żartobliwie, że na poczcie wzięto go za anar-
chistę z bombą. Dowcip znamienny, bo Rouen i cała Francja były wówczas widownią licz-
nych zamachów, a opinia publiczna poruszona była zwłaszcza sprawą Auguste’a Vaillanta,
który 9 grudnia 1893 rzucił niegroźną bombę do sali Zgromadzenia Narodowego, a 10 stycz-
nia 1894 został skazany na śmierć.

„Adowa” opuściła Rouen 10 stycznia wracając do Londynu615. 17 stycznia J. Conrad – tym
razem tak podpisany, po raz pierwszy – zszedł ze statku616, odbywszy ostatnią w życiu służbę
marynarską.
                                                          
608 5 XI 1893, Listy, s. 58.
609 Świadectwo datowane jest w Londynie 17 X 1893, Yale.
610 Certificate of Discharge, „Adowa”, Yale.
611 Do Poradowskiej, 6 XII 1893, Rapin, s. 115.
612 Listy z 18 i 20 XII 1893, Rapin, s. 115 – 116.
613 Rapin, s. 123.
614 Dzieła, t. XIII, s. 27 – 31.
615 Do Poradowskiej, 9 I 1894, Rapin, s. 123.
616 Certificate of Discharge, Yale.
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Jego jedyną późniejszą czynnością zawodową było zeznawanie, pół roku po zejściu z
„Adowy”, przed komisją departamentalną Board of Trade, badającą obsadzanie załogami
statków handlowych617. Przesłuchano 176 świadków; pytania miały charakter specjalistyczny.
Korzeniowski był przesłuchiwany dziesiątego dnia posiedzeń. Jego odpowiedzi brzmią kom-
petentnie, choć czasem wymijająco; ma się wrażenie, że w niektórych kwestiach strony nie-
zbyt dobrze się rozumiały. Stwierdza wyraźnie, że „Adowa” miała zbyt szczupłą załogę; o
obsadzeniu „Skimmera”, „Otago” i „Torrensa” wyraża się pozytywnie. Pytania komisji są
dociekliwe i nieraz podchwytliwe – mimo to odpowiadający pozwala sobie na duże odstęp-
stwa od prawdy co do czasu trwania własnej służby i zajmowanych stanowisk. Twierdzi, że
spędził w Kongo 18 miesięcy „dowodząc parowcem rzecznym” (pływał sześć tygodni, a do-
wodził, w zastępstwie, najwyżej 10 dni); przedłuża o trzy miesiące okres dowodzenia „Ota-
go” i przypisuje sobie dwa rejsy na Mauritius i dwa przejścia Cieśniną Torresa; czas służby na
„Torrensie” rozciąga o kwartał; na „Adowie” zaś miał rzekomo odbyć rejs atlantycki. Prze-
milcza całkowicie fakt, że służył na statkach francuskich. Właściwie tylko na pytanie, od kie-
dy pływa, odpowiedział zgodnie z rzeczywistością, że od około dziewiętnastu lat.

Zaskakują te przeinaczenia w oficjalnych zeznaniach kapitana, przesłuchiwanego jako
świadek-specjalista. Z reguły postępował tak samo i później. Podsumujmy krótko, jak to było
naprawdę.

Od wyruszenia z Krakowa w październiku 1874 r. do zejścia z „Adowy” w styczniu 1894
minęło nieco ponad dziewiętnaście lat. W tym czasie Korzeniowski pracował na statkach,
wliczając dłuższe postoje w portach, dziesięć lat i niespełna osiem miesięcy. Pływał po morzu
trochę dłużej niż lat osiem – z czego dziewięć miesięcy jako pasażer. Jako członek załogi
(steward, praktykant, marynarz) służył ponad dwa i pół roku, z czego rok i dziewięć miesięcy
na morzu. Jako trzeci oficer – osiem miesięcy. Najdłużej jako drugi oficer: blisko cztery lata,
z czego jednak tylko dwa i pół roku na morzu. Jako pierwszy oficer dwa lata i trzy miesiące
(dwa lata na morzu). Jako kapitan rok i dwa miesiące, z czego połowę na morzu. Na parow-
cach służył dziewięć miesięcy618.

Tyle statystyki. Trzeba jeszcze zapytać, na ile Conradowski obraz pracy morskiej, ukazy-
wany w wypowiedziach. autobiograficznych, jest realistyczny w sensie szerszym, to jest nie-
zależnie od czasu pełnionej przez niego służby i sprawowanych stanowisk.

Robert D. Foulke zaatakował w obszernym studium Życie w umierającym świecie żagli
Conradowski mit piękna i wzniosłości służby na żaglowcach, przeciwstawianych brzydocie i
mechanicznej komercjalności parowców. Wskazał, że sąd Conrada, iż wyparcie żagla przez
parę było nagłe i szybkie, jest przesadny, bo konkurencja trwała przez lat kilkadziesiąt i roz-
wój techniczny w obu dziedzinach był niemal równoczesny. Dowiódł, że zdanie: „Zagłada
nastąpiła szybko, ale pocieszająca jest świadomość, że nie było okresu schyłkowego”619, jest
niesłuszne, bo okres taki, kiedy budowano coraz to większe, cięższe, powolniejsze i trudniej-
sze do manewrowania żaglowce, przypadł właśnie na koniec XIX wieku620.
                                                          
617 Protokół zeznań odszukał i ogłosił (z błędami) Edmund A. Bojarski, Conrad at the Crossroads: from Naviga-
tor to Novelist with New Biographical Mysteries, „The Texas Quarterly”, Winter 1968, s. 15 – 29. Przekład
polski w książce J. Miłobędzkiego, Conrad w żeglarskiej kurcie, s. 59 – 69.
618 Dla porządku i ku uciesze pedantów wyliczenie dokładniejsze. Wliczając pierwszy rejs na „Mont-Blanc”
(jako pasażer) i rejs na „Mavisie” (brak danych), przebywał na statkach 11 lat, 2 miesiące i 3 dni. Poza tym po-
dróże całkowicie pasażerskie trwały około 5 miesięcy. Łącznie na morzu 8 lat, 3 miesiące i 18 dni. Na statkach
podczas dłuższych postojów w portach 3 lata, l miesiąc i 2 dni. Poniżej stopnia oficerskiego służył 2 lata, 7 mie-
sięcy i l dzień, z czego na morzu l rok, 9 miesięcy i 19 dni. Jako trzeci oficer 8 miesięcy i 5 dni, na morzu 6
miesięcy i 17 dni. Jako drugi oficer 3 lata, 10 miesięcy i 23 dni; na morzu 2 lata, 6 miesięcy i 14 dni. Jako pierw-
szy oficer 2 lata, 3 miesiące i 14 dni; na morzu 2 lata i 8 dni. Jako kapitan l rok, 2 miesiące i 8 dni, na morzu 7
miesięcy i 21 dni. Na parowcach 9 miesięcy i 8 dni, nie licząc ok. 45 dni na „Roi des Belges”. (Dla uproszczenia
przyjmuję miesiąc = 30 dni.)
619 Dzieła, t. XXV, s. 242.
620 K. D. Foulke (patrz przypis 207), s. 107 – 108 i passim.
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Jakość życia na żaglowcach Conrad także idealizował. We wspomnieniach milczał o bru-
dzie i szczurach, ogłupiającej harówce, o pijaństwie i strachu, rujnujących zdrowie upałach,
zimnie i wilgoci. Ciche, wyniosłe statki bez, silników przemawiają niewątpliwie do naszej
wyobraźni i sentymentu – ale praca na nich bywała zabójcza zarówno dla ciał, jak i dla umy-
słów. Parowce były mniej romantyczne, ale mało kto „wybierał” żagiel: w latach pływania
Korzeniowskiego po prostu łatwiej było dostać posadę na żaglowcu. I on sam nieraz starał się
bezskutecznie o stanowisko na parowcach, interesował się ich budową. i napędem; młodszy
syn Conrada zapamiętał, że ojciec doskonale znał się na konstrukcji maszyn parowych. Póź-
niej dopiero, we wspomnieniach, przekształcił piękną może, ale uciążliwą konieczność w
wynik romantycznego wyboru i przedstawił siebie jako żeglarza z powołania.

W ostatnim, przerwanym przez śmierć szkicu Legendy autor trzeźwo realistycznego Mu-
rzyna z załogi „Narcyza” zapytywał retorycznie: „Co to takiego «bojaźliwy członek zało-
gi»?”621 Im dalej w przeszłość odchodziły jego wodne lata, tym bardziej idealizował nie tylko
statki, ale i ludzi morza. Źródła historyczne i temu obrazowi przeczą. Końcowa ćwierć XIX
wieku to okres przejściowego, ale ostrego kryzysu kwalifikacji zawodowych i moralnych
załóg i oficerów handlowej floty brytyjskiej. O spadku poziomu wyszkolenia marynarzy była
już mowa. Znaczną część wypadków powodowały błędy i brak umiejętności oficerów, a
zdumiewająca nas dziś pobłażliwość prawa i sądów morskich nie sprzyjała poprawie stanu
rzeczy. Kapitan J. L. Clark, dowódca „Jeddah” – pierwowzoru „Patny” w Lordzie Jimie –
został za porzucenie statku z tysiącem pasażerów skazany na trzyletnią utratę dyplomu; kapi-
tanowi „Riversdale”, L. B. McDonaldowi, który rozbił statek przy dobrej pogodzie, pozwo-
liwszy mu zboczyć z kursu o 60 mil, odebrano dyplom na rok; jego zastępcy – na trzy miesią-
ce622. Były to wyroki typowe i kłócą się one z Conradowskim obrazem surowości wymogów i
wysokiej jakości kadry oficerskiej. Współcześni angielscy autorzy prac o marynarce handlo-
wej oceniali sytuację znacznie ostrzej623.

Nie ma też, niestety, ani cienia dowodu, że poczucie solidarnej więzi zawodowej i męskie
koleżeństwo w niebezpiecznej pracy były rzeczywiście i trwale udziałem Korzeniowskiego-
marynarza i oficera. Znacznie bardziej prawdopodobne, że czuł się zwykle wyobcowany i
samotny. Wizja życia na morzu podporządkowanego, zarówno w chwilach śmiertelnej grozy,
jak w codziennych czynnościach, jasnym i niepodważalnym dyrektywom kodeksu etyki za-
wodowej, wizja zbiorowości związanej wspólnotą pracy i wspólnotą ideału – jest wizją po-
rządku moralnego, nie zaś odbiciem rzeczywistości.

„W żadnej innej dziedzinie życia rzeczywistość nie jest tak oddalona od złudzenia, w żad-
nym zawodzie początek nie jest tak wyłącznie złudzeniem, rozczarowanie nie następuje tak
szybko, ujarzmienie nie jest tak zupełne”624. Autor tych słów w żadnym tekście autobiogra-
ficznym nie zdobył się na tak gorzką otwartość.

Jawne przyznanie się, nawet przed samym sobą, do rozczarowania usuwałoby spod nóg
grunt, i tak chwiejny. W przeciwieństwie do większości ówczesnych marynarzy Conrad wy-
brał ten zawód zupełnie dobrowolnie, na podstawie młodzieńczego marzenia. A chociaż nie
całkiem dobrowolnie w nim wytrwał, wielokrotnie wahając się i ponawiając próby zmiany
drogi życiowej – to jednak poświęcił mu prawie dwadzieścia lat, całą młodość i początek
wieku dojrzałego. Dopuszczenie myśli, że to wszystko mogło nie mieć głębokiego, cennego,
wspaniałego sensu, stawiało człowieka, który i tak skłonny był do depresji, w sytuacji roz-

                                                          
621 Dzieła, t. XXV, s. 244.
622 Inne przykłady niekompetencji i wyroków sądu morskiego podaje Foulke, s. 132 – 133.
623 Np. T. Brassey, British Seamen as Described in Recent Parliamentary and Official Documents, London 1877,
s. 311, uważa, że kapitanowie skandynawscy są lepsi od brytyjskich pod względem „wykształcenia, wiedzy
zawodowej, manier i stałości”.
624 Lord Jim, Dzieła, t. V, s. 138.
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paczliwej. Mit piękna, wzniosłości, szlachetnego koleżeństwa – nie pozbawiony podstaw, ale
przesadny, jak wszystkie mity – mógł stanowić jedyną przeciwwagę rozczarowania.

Starał się więc z owych dwudziestu lat wycisnąć to, co mogły dać najcenniejszego – wię-
cej nawet, niż było. Co mu dały „naprawdę”, na to pytanie odpowiedzieć się nie da. W tego
rodzaju kwestiach rację ma Kierkegaard: subiektywna, osobista prawda jest prawdą istotną.
Dały mu tyle, ile z nich chciał i umiał wziąć. Jedno pewne: dostarczyły przeżyć o ogromnej
amplitudzie: od bezbronnego, tępego lęku, obrzydzenia i nudy – do upojeń pięknem, poczucia
tryumfującej sprawności własnego ciała i ducha, zmęczenia uskrzydlanego świadomością
zwycięstwa w walce z nieporównanie silniejszym przeciwnikiem – żywiołem.

Biografowi nie wolno dać się zwodzić idealizacjom i brać mitów za wierne sprawozdania.
Musi jednak zrozumieć mechanizm psychiczny, który skłaniał Conrada do autobiograficz-
nych fantazji: było to podciąganie przeszłości do poziomu tworzonej z wysiłkiem wizji sensu
własnego życia.

W styczniu 1894 roku Korzeniowski nie zdawał sobie sprawy, że rozstał się już z morzem
na zawsze. Przeciwnie, spodziewał się szybko dostać nową posadę. „Obawiam się, że będę
niebawem zmuszony wyruszyć w długą podróż” – pisał do Brukseli625. Zachorował jednak, a
kiedy już wracał do zdrowia, otrzymał z Ukrainy depeszę zawiadamiającą o śmierci wuja 10
lutego. „Wydaje mi się, że wszystko we mnie umarło. Czuję się, jak gdyby zabrał ze sobą
moją duszę”626.

„Szanowny Panie Kapitanie! – pisał 21 lutego Tadeusz Florkowski, jeden z wychowanków
i wykonawców testamentu zmarłego. – Smutną i bolesną wiadomość o śmierci Kochanego
Wuja Pańskiego, a naszego nieodżałowanego opiekuna, śp. Tadeusza Bobrowskiego – prze-
słaliśmy Mu telegramą do Londynu. Był to cios dla nas tu wszystkich obecnych i niespodzie-
wany, i straszny. W piątek 28/9 st. zdrów jeszcze położył się do łóżka, a w sobotę 29/10
stycz. obudziwszy się – zawołał do siebie Jasia i czując zadyszkę – kazał się rozcierać spiry-
tusem i nagle o godz. 7-ej rano leżąc w łóżku skończył życie wyrzekłszy ostatnie słowo:
«atak»”627.

Zmarły pozostawił swój majątek Kazimierówkę w spadku wdowie i sierotom po bracie
Kazimierzu, Konradowi zaś zapisał, poza srebrem stołowym itp. kosztownościami i pamiąt-
kami rodzinnymi, 15 000 rubli gotówką, płatnych w rok po swoim zgonie. Pieniądze wypoży-
czone były na 8% rocznie Konstancji Zaleskiej; odsetki płacono z góry, więc Korzeniow-
skiemu należało się od razu 1200 rubli. Wykonawcy testamentu zapraszali go serdecznie na
Ukrainę – ale pozostał w Londynie628.

Dziesięć lat później Conrad wyznawał: „O Tadeuszu Bobrowskim, moim Wuju, opiekunie
i dobrodzieju, nie mogę na zimno pisać. Do dzisiejszego dnia [...] zostaję pod ciężkim wraże-
niem mojej straty. Był to człowiek wielkiego charakteru i niepospolitego rozumu. Chętki
mojej do marynarki nie rozumiał, ale z zasady nie przeciwił się. W ciągu 20 lat wędrówek
moich (od 1874 – 1893) widziałem go cztery razy, ale jakiekolwiek dodatnie strony mój cha-
rakter posiada, zawdzięczam je przywiązaniu jego, opiece i wpływowi”629. Czy rzeczywiście
rola Bobrowskiego w kształtowaniu się poglądów i osobowości Conrada była tak duża i jed-
noznaczna?630

                                                          
625 20 I 1894, s. 124.
626 Do Poradowskiej, 18 II 1894, Listy, s. 60.
627 Bibl. Nar., Warszawa, rps 2889.
628 Jessie Conrad twierdzi wprawdzie, że jej mąż pospieszył na Ukrainę na wiadomość o chorobie wuja (JCC, s.
10), ale korespondencja z Poradowską i treść listów od T. Florkowskiego i S. Zaleskiego do Korzeniowskiego
(Bibl. Nar., W-wa 1889) wykluczają taką możliwość.
629 Do K. Waliszewskiego, 5 XII 1903, Listy, s. 222.
630 O stosunkach Conrada z wujem i o wpływie Pamiętników T. Bobrowskiego na jego utwory piszę obszerniej
w szkicu Conrad i Dąbrowski, Nad Conradem, Warszawa 1965, s. 46 – 69.
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Z pewnością nie był to wpływ oparty na podobieństwie skłonności i temperamentów.
Trafność autoportretu Bobrowskiego, gdzie przedstawia się jako racjonalista-doktryner, po-
twierdzają zeznania współczesnych.

Trzeźwy rozsądek, stałość, silna wola i obowiązkowość to zalety, które trzeba Bobrow-
skiemu przyznać bez zastrzeżeń. Dobry administrator, już w młodości ceniony jako biegły
jurysta, sumienny i uczciwy, był zawsze zwolennikiem planowania i umiaru. Wątpliwe, by
Korzeniowski stykał się za granicą z ludźmi o tym poziomie intelektu co jego obdarzony wy-
soką kulturą umysłową wuj. Bobrowski był jednak zarazem człowiekiem zimnym, dla ludzi
uczuciowych mało wyrozumiałym, a przy tym ogromnie ambitnym i zgorzkniałym od drę-
czącego przeświadczenia, że życie zmusiło go do bytowania poniżej własnych możliwości
intelektualnych. Korespondencja z Konradem, która z biegiem lat nabrała ciepła – zapewne i
pod wpływem uczuciowości siostrzeńca – jest w życiu Bobrowskiego zjawiskiem wyjątko-
wym, przejawem psychicznego luksusu. Pamiętniki Bobrowskiego są świadectwem skrytej
złośliwości autora, który z wyraźną satysfakcją kolekcjonował ośmieszające anegdoty, z
upodobaniem obnażał słabostki i opowiadał wstydliwe przygody znajomych i sąsiadów, od-
grywając się za zmarnowane lata, za niewypełnienie swoich ambicji. Mało ciekawy szerokie-
go świata, wykazywał imponującą pamięć do rodowodów i koligacji – i związanych z nimi
plotek.

Uważał się za patriotę – ale był zdeklarowanym ugodowcem, przeciwnikiem buntów, kon-
spiracji, radykalnych reform. Carską Rosją pogardzał, z władzami wszakże żył w zgodzie
zupełnej i cieszył się ich zaufaniem: z dumą opowiada w Pamiętnikach, że podczas powstania
1863 roku ani razu nie zrobiono mu w dworze rewizji, chociaż policja dobrze wiedziała o
działalności jego brata Stefana i o sympatiach Ewy i Kazimierza Bobrowskich. Udział w ko-
mitetach rozważających projekty zniesienia pańszczyzny (1859 – 1861) zjednał mu u niektó-
rych biografów Conrada opinię postępowca, liberała, nawet demokraty. W istocie tyle miał z
demokraty, że traktował z szacunkiem inteligentów – adwokatów, lekarzy, literatów, na-
ukowców – nawet gdy nie byli szlachcicami631; natomiast postępowcem był tylko na tle ultra-
konserwatywnych grup szlachty z południowo-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej;
jego poglądy społeczne były ostrożniejsze od stanowiska reprezentowanego przez warszaw-
skie Towarzystwo Rolnicze. Rzeczywistego demokratę Apollona Korzeniowskiego uważał za
skrajnego radykała i fantastę.

Szwagra swojego tolerował – musiał uznać jego inteligencję i podświadomie zazdrościł
mu chyba rozgłosu i ogólnej sympatii – ale nie lubił. Apollo był zupełnym przeciwieństwem
Tadeusza: uczuciowy, porywczy, nawiązujący serdeczne przyjaźnie (Tadeusz nie miał bli-
skich przyjaciół) brzydki, a pełen wdzięku i uroku, głęboko religijny (Bobrowski był racjona-
listą i sceptykiem) – a przy tym „czerwony” radykał, buntownik, konspirator. Poglądy poli-
tyczne i społeczne Apollona uważał Bobrowski za wytwór nieodpowiedzialnych rojeń; we
wspomnieniach i listach przedstawiał go jako chimeryka i fantastę – przemilczając ważną
działalność ideową i organizacyjną Korzeniowskiego632.

Szczycił się, że jest weredykiem – ale nie stronił od „poprawiania” niewygodnych faktów.
Starając się wzmocnić kontrast – ciągle w listach do Konrada zaznaczany – między rozsąd-
nymi i odpowiedzialnymi Bobrowskimi a marzycielami i utracjuszami Korzeniowskimi, wy-
bielał własną rodzinę, w której szaławiłów i awanturników nie brakło633, i zdecydowanie ła-
godził w Pamiętnikach radykalizm poglądów swojego brata Stefana. Ukrył przed siostrzeń-
cem fakt, że jego matka była również skazana na zesłanie. Opisywał Apollona jako człowieka
zupełnie po powrocie z zesłania załamanego i zrezygnowanego – nie dodając, że był on mimo

                                                          
631 T. Bobrowski, Pamiętniki, Lwów 1900, t. II s. 27.
632 Por. S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, s. 169 – 171, 192 – 199, 206 – 207.
633 R. Blüth, Dwie rodziny kresowe, „Ateneum” 1939, nr l; A. Janta, Skąd fatalne dziedzictwo Conrada? „Wia-
domości”, Londyn 1959 nr 22.
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wszystko do końca życia czynny i literacko, i politycznie. Stworzył legendę o zniszczeniu
przed śmiercią przez Apollona wszystkich własnych rękopisów; uwierzył w nią Conrad i
utrwalił nawet jako własne „wspomnienie”.

Nawet mimochodem wuj uczynił bardzo wiele, by utrudnić Konradowi zrozumienie ojca.
Na podstawie opowieści i osądów Bobrowskiego musiał był Konrad wytworzyć sobie obraz
Apollona jako nieodpowiedzialnego marzyciela i fanatyka, który zmarnował życie kochającej
żony. Świadoma postawa Ewy, dzielącej przekonania męża, była przemilczana. Wspólne po-
święcenie i cierpienia obojga rodziców przedstawiano Konradowi jako klęskę ojca-fantasty i
lojalną ofiarę matki. Poglądów i działalności ojca jedenastoletni chłopiec nie mógł w pełni
zrozumieć; widział tylko choroby, śmierć, rozpacz i klęskę – bezsensowne, zdaniem wuja-
opiekuna. Wspominał więc rodziców ze smutkiem i goryczą.

Podobnie myśleć musiał o Polsce. Bobrowski, choć zgryźliwiec, nie był pesymistą. Wy-
znawał swoisty racjonalistyczny fatalizm: wierzył w pracę organiczną i postęp, zalecał go-
dzenie się z istniejącą rzeczywistością i cierpliwe jej przekształcanie. Nadzieje na odbudowę
państwa polskiego opierał na ogólnikowym zaufaniu do sprawiedliwej „Nemezis dziejowej” i
odżegnywał się od wszelkich myśli o zbrojnym czynie wyzwoleńczym albo nawet tajnej akcji
politycznej. Ale synowi Apollona Korzeniowskiego taka pasywna ugodowosć była wroga;
nienawidził wszelkiego despotyzmu, miał wstręt do niewoli, w sprawiedliwość historyczną
nie wierzył. A ponieważ wuj nauczył go patrzeć na zrywy niepodległościowe jako na szaleń-
stwo, Konrad patrzył w przyszłość bez nadziei.

Ogólnie biorąc, kształtujący wpływ Bobrowskiego polegał więc na tym, że poglądy i
skłonności wuja ścierały się ze skłonnościami, poglądami i doświadczeniami siostrzeńca.
Działo się to na wielu płaszczyznach. Bobrowski, fanatyk obowiązku, budził w Korzeniow-
skim-lekkoduchu poczucie odpowiedzialności za siebie i innych; trzeźwość zderzała się z
marzycielstwem, racjonalistyczny optymizm – z romantyczną posępnością; ugodowiec wal-
czył z buntownikiem, sceptyk – z naiwnym entuzjastą. Wszystkie prawie wewnętrzne napię-
cia – to bolesne, niewygodne, dokuczliwe bogactwo duszy – jakie u Conrada widzimy, nasu-
wają skojarzenia z zasadniczymi kontrastami między osobowością jego i wuja.

Wiedząc o tym, zrozumiemy pełniej, jak znamiennym aktem ze strony Conrada było zade-
dykowanie pierwszej książki, Szaleństwa Almayera, „Pamięci T. B.”. To nie tylko hołd zło-
żony wychowawcy i dobroczyńcy. Ta powieść o nieodpowiedzialnym marzycielu jest prze-
cież rozprawą autora z własnymi, przez zmarłego wielokrotnie wytykanymi, skłonnościami.
Podsuwa ona zarazem klucz do postawy twórczej pisarza: obok potrzeby kompensacji u źró-
deł wszystkich niemal ważniejszych dzieł Conrada znaleźć możemy walkę z poglądami czy
postawami, wobec których sam autor czuł pokusy. Pisarstwo było więc dla niego działalno-
ścią moralną także na planie czysto osobistym.

Takie zdają się być trwałe rezultaty wpływu Bobrowskiego. Bezpośrednim skutkiem jego
śmierci było przerwanie najserdeczniejszego i najbliższego związku osobistego z rodziną i
krajem ojczystym. A także – pozostawienie Konrada Korzeniowskiego samemu sobie, bez
żadnego gdziekolwiek oparcia majątkowego czy społecznego.

Albert Guerard wyraził przypuszczenie, że śmierć Bobrowskiego, „wywołującego inhibi-
cję zastępczego ojca”, usunęła przeszkodę na drodze twórczego rozwoju Conrada i umożli-
wiła szybkie zakończenie Szaleństwa Almayera634. Bernard Meyer również łączy fakt dokoń-
czenia pisanej przez ponad cztery lata powieści ze śmiercią wuja-opiekuna, ale uważa, że
związek polega tu na szukaniu przez Conrada pociechy w literaturze635. Widzieliśmy jednak,
że już w styczniu brakowało Conradowi niespełna trzech rozdziałów, że jego zainteresowania
literackie i intelektualne stale rosły, a zapał do służby morskiej malał. Skupienie się na książ-
ce było więc, po części przynajmniej, dalszym ciągiem naturalnego procesu. Śmierć Bobrow-
                                                          
634 A. Guerard, Conrad the Novelist, Cambridge, Mass. 1959, s. 11.
635 Meyer, s. 103 – 104.
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skiego odegrała jednak rolę przyspieszającą – z innego wszakże powodu, niż to sugerują wy-
mienieni badacze.

Mianowicie Korzeniowski, który w listach do Poradowskiej z grudnia i stycznia skarżył się
na brak pieniędzy, i z tego zapewne powodu nie pojechał na pogrzeb wuja, około l maja
otrzymał pierwszą cząstkę spadku, mniej więcej 120 funtów (czyli odpowiednik piętnasto-
miesięcznej pensji na „Torrensie”), Chociaż więc nie przestał starać się o nową posadę, mógł
sobie pozwolić na dłuższy okres niezarobkowania i na poświęcenie większości czasu pisaniu.
(Nie wpłynęło to skądinąd, sądząc z jego zwierzeń listowych, na poprawę nastroju ani zdro-
wia: często narzekał na przygnębienie albo chorobę.)

Postępy w pracy możemy dokładnie śledzić, bo korespondencja z Poradowską ogromnie
się w roku 1894 ożywiła. W marcu odwiedził ją w Brukseli. Przy końcu tego miesiąca dono-
sił: „jestem w trakcie zmagania się z rozdz. XI; wiesz, walka do upadłego! Jeśli ustanę, będę
zgubiony!”636 W połowie kwietnia wyjechał na dziesięć dni do Sandersonów, do Elstree,
gdzie rozpoczął rozdział dwunasty Szaleństwa. 24 kwietnia pisał do Poradowskiej z Londynu:
„Muszę Cię z żalem powiadomić o śmierci pana Kaspara Almayera, która nastąpiła dziś o
godz. 3 rano.

Skończone [...] nagle wszyscy ci ludzie, którzy szeptali mi do ucha, gestykulowali przed
oczyma, żyli wraz ze mną przez tyle lat – wszyscy stają się tłumem widm, oddalają się, zacie-
rają i zlewają ze sobą; nikną i bledną w słońcu tego pięknego, a ponurego dnia.

Od chwili przebudzenia dziś rano wydaje mi się, że w tych kartkach, które leżą przede
mną, pogrzebałem część samego siebie”637.

Zapewne jeszcze przed ukończeniem tekstu zabrał się do poprawiania i uzupełniania. „Pra-
ca nad przerabianiem pierwszych trzech rozdziałów jest nie tylko nieprzyjemna, ale stanow-
czo bolesna. A przy tym trudna! A jednak konieczna!”638 W poprawianiu pomagali Ted San-
derson i jego matka639. Zachował się zarówno oryginalny rękopis Szaleństwa, jak i maszyno-
pis, na podstawie którego powieść była składana. Różnice między nimi są znaczne, tak w za-
kresie stylu, jak i fabuły (początek pierwotnej wersji nie mówi nic o Ninie Almayer ani o jej
ukochanym Dainie), przyjąć więc trzeba, że istniało jeszcze trzecie, pośrednie stadium tekstu,
w którym dokonywano poprawek.

Redagowanie rękopisu ukończył Conrad zapewne w połowie maja. Miał wówczas krótko
nadzieję, która spełzła na niczym, otrzymania komendy statku640. W liście do Poradowskiej
podaje też nie wyjaśnioną do dziś i być może mylną informację, że tekst powieści znajduje się
już w rękach Edmunda Gosse’a, znanego i wybitnego krytyka. Prawdopodobnie wiadomość
była wynikiem częstego u Conrada podstawiania życzeń za rzeczywistość. Pewne jest w każ-
dym razie, że 4 lipca wysłał maszynopis do dużej londyńskiej firmy wydawniczej T. Fisher
Unwin641.

Przeżywał wówczas znowu okres przygnębienia i rozterki. Listy do Poradowskiej roją się
od utyskiwań i okrzyków rozpaczy. „Mój rozstrój nerwowy dręczy mnie, unieszczęśliwia,
paraliżuje działanie, myśl, wszystko! Zastanawiam się, po co istnieję? [...] Nie mam już na nic
odwagi. Ledwie mi jej starcza, by do Ciebie pisać”642. Nie poprawiało humoru oczekiwanie

                                                          
636 Czwartek [22 lub 29 III 1894], Listy, s. 60.
637 Listy, s. 61.
638 2 V 1894, Rapin, s. 132.
639 M. E. Reynolds, Memories of John Galsworthy, London 1936, s. 26; Baines, s. 134.
640 Do Poradowskiej, czwartek (17 V 1894), Listy, s. 61.
641 List do Unwina z 8 IX 1894, Listy, s. 65. Maszynopis Szaleństwa Almayera (W. B. Leeds Collection, New
York) podaje na karcie tytułowej jako nazwisko autora „Kamudi”. Taki pseudonim, oznaczający po malajsku
ster, wybrał sobie Korzeniowski mając na uwadze możliwość włączenia powieści do serii Pseudonym Library,
ogłaszanej przez Unwina. Wydane w tej serii książeczki miały jednak znacznie mniejszą objętość. Opis rękopisu
(Rosenbach Collection, FiladeLFia) i maszynopisu daje Gordan, s. 112 – 129 i 182 – 183.
642 Piątek [20 VII ? 1894], Rapin, s. 136.
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na odpowiedź wydawcy. Obawiał się, że rękopis zostanie odrzucony. Na razie nie zamierzał
kontynuować pisania – wręcz przeciwnie: „Prawdę mówiąc, wcale mnie nie interesują losy
Szaleństwa Almayera. To już zakończone. Zresztą, tak czy inaczej, stanowiłoby to w moim
życiu jedynie epizod bez dalszego znaczenia”643. Ale te zarzekania się wyrażały chwilowy
tylko pogląd, bo w istocie szamotał się ciągle między niemożnością znalezienia posady mor-
skiej a niepewnością co do życiowego sensu własnych aspiracji literackich.

Z tegoż trudnego okresu pochodzą piękne słowa Conrada o ciężarze, jakim jest dla czło-
wieka myślącego własna osobowość – słowa zrodzone przez nastrój, ale wyrażające pogląd,
któremu autor pozostał wierny przez całe życie: „Trzeba do końca wlec za sobą kulę swojej
indywidualności. Tak się płaci za piekielny i boski przywilej Myślenia – dlatego w tym życiu
tylko wybrani są skazańcami: wspaniałą bandą, która rozumie i która jęczy, ale która idzie
przez ziemię pośród tłumu zjaw o maniakalnych gestach i idiotycznych grymasach. Co wolisz
– Idiotę czy skazańca?”644

W pierwszych dniach sierpnia, znękany niedomaganiami, postanowił nagle wyjechać na
leczenie do Champel. Przeszedł tam kurację wodną, która mu bardzo pomogła. Obawiał się
jednak wyczerpania funduszów i znowu apelował o pomoc do Poradowskiej: „W stosunku do
Ciebie jestem wyzbyty dumy, fałszywego wstydu i wszystkich innych uczuć prócz przywią-
zania, zaufania i wdzięczności. Jeśli na dowodzenie trzeba założyć pieniądze, to pierwszego
marca 1895, ale n i e  w c z e ś n i e j , mogę zdeponować 12000 fr. Jestem gotów zdawać w
Belgii egzamin, jeśli to konieczne”645. Nic z tych starań nie wyszło i dotrwał jakoś, bez więk-
szych prywacji, do chwili podjęcia całości spadku z bujnej Ukrainy.

Drugim zmartwieniem było Szaleństwo. Tygodnie mijały, a wydawca milczał. Conrad,
miotany sprzecznymi uczuciami, zaproponował Poradowskiej najpierw przekład powieści, a
następnie ogłoszenie jej po francusku jako utworu napisanego wspólnie: „Nazwisko «Kamo-
udi», małym drukiem, gdziekolwiek umieszczone – wystarczy. Twoje nazwisko na stronie
tytułowej – o współpracy K. wystarczy krótka wzmianka. Odpowiada Ci to?”646

Tenże list – w którym wspomina, że „z rozkoszą czyta Maupassanta” – pisany w Champel,
przynosi rewelacyjną wiadomość: „Zacząłem pisać – dopiero przedwczoraj... Chcę, by to było
całkiem krótkie – powiedzmy 20 lub 25 stron takich jak w «Revue». Tytułuję to Dwaj włó-
czędzy (Two Vagabonds) i chcę naszkicować w ogólnych zarysach – bez cieniowania i
szczegółów – dwa wraki ludzkie, takie, jakie spotyka się w zapomnianych zakątkach ziemi.
Białego człowieka i Malaja. Widzisz, jak Malaje się mnie trzymają. Jestem przywiązany do
Borneo. Najwięcej kłopotu sprawia mi to, że moi bohaterowie są tacy rzeczywiści. Znam ich
tak dobrze, że krępują mi wyobraźnię. Biały jest przyjacielem Almayera, Malajem jest nasz
stary znajomy Babalaczi, zanim jeszcze doszedł godności premiera i zaufanego człowieka
Radży. Otóż to. Brak mi jednak dramatycznej kulminacji. Głowę mam pustą i nawet z po-
czątkiem są trudności! Więcej Ci nic nie powiem! Już teraz mam ochotę to porzucić. Czy
sądzisz, że można zrobić rzecz interesującą bez kobiety?”

Był to początek następnej i znacznie od Szaleństwa Almayera obszerniejszej powieści
Conrada, Wyrzutka. Świadectwo listu do Poradowskiej obala podtrzymywaną później przez
Conrada legendę, że do napisania drugiej powieści nakłonił go Edward Garnett (którego po-
znał dopiero w październiku). Jak słusznie stwierdza Baines, Conrad konsekwentnie pomniej-
szał we wspomnieniach siłę swojej chęci do pisania647. Starał się zawsze wywołać wrażenie,
że tylko zbieg okoliczności skierował go do literatury.
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644 Patrz przypis 648.
645 Sobota [18 VIII ? 1894], Listy, s. 64.
646 Ibid.
647 Baines, s. 141.
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Z rozpoczętym rękopisem Dwu włóczęgów wrócił 6 września do Londynu. I znowu: da-
remne poszukiwania posady, coraz niecierpliwsze oczekiwanie na decyzję ponaglanego teraz
listownie Unwina. Aż wreszcie – tryumf: czwartego października odebrał list, w którym wy-
dawca zawiadamiał o przyjęciu książki do druku i oferował skromne honorarium w wysoko-
ści 20 funtów648. Brama literatury angielskiej otworzyła się przed kapitanem Korzeniowskim
z Berdyczowa.

                                                          
648 Do Poradowskiej, 4 X 1894, Listy, s. 66.
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VII

Debiut i romanse
(1894 – 1896)

Legenda, do której powstania przyczynił się sam pisarz, utrwalona przez Jean-Aubry’ego,
głosi, że odkrywcą talentu Conrada był Edward Garnett (1868 – 1937), doradca wydawcy
Unwina, cieszący się mimo młodego wieku dużym autorytetem krytycznym. W istocie jednak
pierwszym „oficjalnym” czytelnikiem maszynopisu Szaleństwa Almayera był inny doradca
wydawnictwa, Wilfrid Hugh Chesson (1870 – 1952). Wydał opinię pozytywną i wraz z nią
przekazał tekst Garnettowi. „Powinienem zapewne dodać – stwierdzał ćwierć wieku później –
że czysto stylistyczne i intelektualne walory dzieła p. Conrada były nawet w r. 1894 zbyt
oczywiste, aby «odkrycie» go przez krytyka literackiego stanowiło dowód czegoś więcej niż
przyzwoitego wypełniania własnych zadań”649.

Ósmego października Conrad złożył wizytę w biurze Unwina i poznał tam nie tylko wła-
ściciela firmy, ale i obu recenzentów. Garnett wspominał później: „Pamiętam, że zobaczyłem
ciemnowłosego mężczyznę, niskiego, ale o niezwykle wdzięcznych, nerwowych gestach,
błyszczących oczach, to zmrużonych i przenikliwych, to miękkich i ciepłych, sposobie bycia
czujnym, ale pieszczotliwym. Nigdy przedtem nie widziałem człowieka tak po męsku żywe-
go, a zarazem tak kobieco wrażliwego. Rozmowa między naszym gospodarzem a Conradem
rwała się przez czas pewien i gubiła. [...] Conrad, niezmiennie uprzejmy, stawał się nerwowo
ostry w odpowiedziach i nie przestawał zakładać na przemian nogi na nogę, tak że zafascy-
nowało mnie obserwowanie błysków na jego spiczastych lakierkach. Kryzys nadszedł niespo-
dziewanie, kiedy odpowiadając na znaczącą wzmiankę Unwina o «pańskiej następnej książ-
ce» Conrad rzucił się w tył na wielkiej skórzanej kanapie i tonem ustanawiającym pusty i
zimny dystans między nim a słuchaczami powiedział: «Nie spodziewam się dalej pisać.
Prawdopodobnie wkrótce wyruszę na morze». Zapadło milczenie"650.

Dalej opowiada Garnett, że natychmiast zaczął namawiać Conrada, aby jednak nie porzu-
cał literatury. Sam Conrad, w przedmowie (z roku 1919) do Wyrzutka, twierdzi, że to Garnett

                                                          
649 List W. H. Chessona do redakcji „Today”, 5 VI 1919. Początkowo korespondencję na temat tekstu Szaleń-
stwa Almayera, poprawek, korekty itd. prowadził Conrad właśnie z Chessonem. Por. Ugo Mursia, The True
„Discoverer” of Joseph Conrad’s Literary Talent, Varese 1971.
650 Garnett, s. VII – VIII.
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jest odpowiedzialny za powstanie jego drugiej powieści – wiemy jednak, że zaczął ją pisać na
dwa miesiące przed poznaniem Garnetta. Zresztą w napisanym dwa dni po spętaniu z Unwi-
nem liście do Poradowskiej też przedstawia sprawę inaczej: „Na początku zostałem przyjęty
przez dwóch «recenzentów» wydawnictwa, którzy z wylewnością prawili mi komplimenta
(czyżby ze mnie żartowali?). Później zaprowadzono mnie przed oblicze szefa, aby omówić
interesy. Powiedział mi całkiem szczerze, że gdybym chciał wziąć na siebie część ryzyka wy-
dania, mógłbym mieć udział w zyskach. Jeśli nie – dają mi £ 20 i prawa francuskie. Wybra-
łem to ostatnie. «Bardzo mało panu płacimy – powiedział – ale niech szanowny pan weźmie
pod uwagę, że jest pan nie znany i że jego książka trafi do bardzo nielicznej publiczności. A
poza tym – sprawa gustu. Czy spodoba się czytelnikom? My również coś ryzykujemy. [...]
Niech pan napisze coś krótszego – w tym samym rodzaju – dla naszej Pseudonym Library, a
jeśli będzie nam to odpowiadało, będziemy radzi móc panu ofiarować o wiele lepszy czek».

Otóż to. Posuwam się ostrożnie naprzód, trzymając z każdej strony pod pachą jednego
włóczęgę, w nadziei że sprzedam ich Fisherowi Unwinowi. Handel niewolnikami! Słowo
daję!”651

Chociaż więc później utrzymywał, że do napisania drugiej powieści go namówiono i że nie
miał pewności, czy będzie dalej pisał – jasne jest, że od początku pracował nad Dwoma włó-
częgami, czyli Wyrzutkiem, z myślą o wydaniu.

Conrad twierdził uporczywie, że stał się pisarzem jakby z przypadku, że twórczość literac-
ka nie była dla niego sprawą świadomego wyboru ani nawet rezultatem silnej potrzeby we-
wnętrznej. Te wysiłki mistyfikacyjne wspierają hipotezę, że pisanie było dla Conrada w zasa-
dzie czynnością kompensacyjną, poprawianiem, udoskonalaniem, a przynajmniej – uzupeł-
nianiem własnego przed- i pozaliterackiego życia. Ale ta kompensacja – czy też, jak chcą
niektórzy, ucieczka od kłopotów i szarości codziennej egzystencji w świat przez siebie same-
go stworzony – przynosiła nowe, inne, lecz nie mniejsze cierpienia, trudności i rozterki.

Niemal natychmiast po rozpoczęciu – z własnej i nieprzymuszonej woli przecież – Dwu
włóczęgów zaczął się użalać w listach do Poradowskiej. „Jestem bardzo zniechęcony. Myśli
nie nadchodzą. N i e  w i d z ę  ani postaci, ani wydarzeń” (23 X 1894). „[...] utknąłem zupeł-
nie. Już od dwu tygodni nie napisałem ani słowa. Obawiam się, że to już koniec. Mam ochotę
wszystko spalić. Bardzo niedobre – tak, zupełnie niedobre! To moje głębokie przekonanie, a
nie krzyk głupiej skromności” (koniec listopada). „Niczego nie spaliłem. Tak się to mówi, a
potem brak człowiekowi odwagi. [...] Trochę pracuję. Męczę się z piórem w ręce. Sześć lini-
jek w sześć dni”652.

Tekst rósł jednak szybciej, niżby można sądzić po tych biadaniach: w ciągu dwóch miesię-
cy napisał pięć rozdziałów – co, jak na Conrada, miało się okazać całkiem niezłym tempem.
W połowie października miał gotowe trzy rozdziały i tak przedstawiał plan całości: „Głów-
nym tematem jest nieokiełzana, szalona próżność człowieka głupiego, któremu sprzyjało po-
wodzenie, ale który pozbawiony jest zasad i kieruje się wyłącznie chęcią dogodzenia własnej
próżności. Nie jest wierny nawet samemu sobie. Stąd upadek, raptowne staczanie się w fi-
zyczną niewolę zupełnie dzikiej kobiety. Sam to widziałem! Katastrofa będzie wywołana in-
trygami w małym malajskim państewku, gdzie ostatnim słowem jest otrucie. Rozwiązanie
dramatu: samobójstwo – ciągle z próżności. Wszystko to będzie tylko naszkicowane, jako że
piszę to dla Pseudonym Library i jestem ograniczony do 36 000 słów w tomie”653. Projekt jest
już dość bliski powieści, jaką znamy, chociaż nie ma w niej samobójstwa, a liczba słów jest
ponad trzy razy większa, niż przewidywał wówczas autor.

                                                          
651 Listy, s. 68.
652 Rapin, s. 145, 150, 151. Ostatni list pochodzi z pierwszej połowy grudnia.
653 Listy, s. 69 – 70. Numeracja rozdziałów uległa później zmianie, nie jest więc pewne, nad którą częścią książ-
ki wówczas pracował.
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Praca literacka było to nie tylko pisanie, ale i uważne, studyjne lektury mistrzów. „Oba-
wiam się, że jestem zanadto pod wpływem Maupassanta. Przestudiowałem Pierre et Jean –
myśli, metodę i wszystko – z uczuciem głębokiej rozpaczy. To sprawia wrażenie niczego spe-
cjalnego, a mechanizm jest tak złożony, że rwałem sobie włosy z głowy. Czytając ma się
ochotę płakać z wściekłości. Tak to jest!”654

Tytuł powieści trzeba było zmienić, bo niejaka pani Woods ogłosiła właśnie książkę The
Vagabonds – Włóczędzy. Przy końcu grudnia Conrad raportuje: „Stało się. Zmieniłem tytuł.
Będzie: An Outcast of the Islands. Sama rzecz też została zmieniona. Wszystko uległo zmia-
nie, z wyjątkiem wątpliwości. Wszystko – z wyjątkiem lęku przed tymi zjawami, które się
samemu wywołuje i które tak często odmawiają posłuchu mózgowi, który je stworzył. Na-
reszcie. Oto skończony rozdz. VIII. Jeszcze cztery! Cztery wieki udręki – cztery minuty roz-
koszy i potem koniec – głowa pusta – zniechęcenie i wieczne wątpliwości”655. Rozdziałów
miało przybyć nie cztery, ale aż osiemnaście.

Przeżywając te udręki, które zapewne kładł na karb swojego niedoświadczenia, Conrad nie
przestawał starać się o posadę morską. O nadziejach i usiłowaniach wspomina w każdym
prawie liście. Niepokoił się też, że przedłużający się pobyt na lądzie do reszty popsuje mu
zdrowie. Nie ucieszył go nawet widok korekty Szaleństwa Almayera: „Otrząsam się ze
wstrętu. Absolutnego wstrętu do rzeczy drukowanej, która wygląda tak głupio – gorzej jesz-
cze: bez sensu”. Skłonność do niechęci, choćby przejściowej, wobec ukończonych utworów
pozostała mu na całe życie. Nad pierwszą w życiu korektą pracował jednak bardzo pilnie i
wprowadził wiele zmian stylistycznych, głównie w doborze słów; poprawiał wówczas tekst
Szaleństwa po raz co najmniej trzeci656.

W styczniu 1895 roku skarżący się ciągle na przygnębienie Conrad zadzierzgnął więzy
bliższej znajomości, która zmieniła się potem w trwałą przyjaźń, z Edwardem Garnettem.
Zaprosił go do siebie na Gillingham Street: „Okolica jest tu teraz całkiem spokojna i o ile się
orientuję, mieszkańcy już od pewnego czasu nie praktykują ludożerstwa. Proszę zatem o wy-
znaczenie dnia i godziny”. Garnett wspomina: „zostałem wprowadzony do schludnego kawa-
lerskiego mieszkania Conrada, gdzie gospodarz, posadziwszy mnie w klubowym fotelu, znikł
za tajemniczym parawanem, a ja zostałem w przytulnym pokoiku, patrząc na rząd francuskich
powieści, oprawną fotografię arystokratycznej damy i sztych przedstawiający dobrotliwego,
okazałego mężczyznę, stojące na gzymsie płonącego kominka. Na stolika koło parawanu leżał
równo ułożony stos kartek rękopisu. Pamiętałem o nim, kiedy Conrad pojawił się znowu i
zagłębił w rozmowę, która tyczyła rzeczy tak odległych, jak wygląd rzek malajskich i oby-
czaje wydawców. Tego wieczora słowa Conrada były urzekające: swobodne i szybkie, suge-
rowały, w ironicznych pobłyskach, że chociaż pochodzimy z różnych planet, to ożywiają nas
te same upodobania. [...] To, co mówił, było połączeniem pieszczotliwej, niemal, kobiecej
bezpośredniości z męską dobitnością. [...] Uprzejmość Conrada była częścią jego istoty, prze-
nikała go do szpiku kości i służyła mu jak floret w ręku mistrza, gotów do ataku albo obro-
ny”. Pokazał Garnettowi rękopis Wyrzutka; „kiedy odczytywał mi parę nowo napisanych
stron [...] wymawiał błędnie tyle wyrazów, że z trudem go rozumiałem. Odkryłem, że ani razu
nie słyszał ich wypowiedzianych. po angielsku, ale nauczył się ich wszystkich z książek!”
Pod jednym względem wydawali się różnić w poglądach: kiedy Garnett zalecał, by „szedł
swoją drogą i nie zwracał uwagi na gust czytelników” – Conrad odpowiedział z gwałtownym
naciskiem: „– Ale ja n i e  będę mieszkał na strychu!”657 Okazało się potem, że nie chciał ani
mieszkać na strychu, ani zabiegać o popularność.

                                                          
654 Listy, s. 69.
655 27 XII 1894; Listy, s. 71.
656 Tamże, i Gordan, s. 112 – 129.
657 Do Garnetta 4 I 1895, Listy, s. 71 – 72; Garnett, s. IX – X, XIII, XIX.
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Znajomość z Garnettem stanowiła przełom w stosunkach towarzyskich Conrada na terenie
Anglii. Garnett, dziś już zapomniany jako autor prozy poetyckiej i dramatów, a jako krytyk
pamiętany dzięki opiece roztaczanej nad Conradem, Galsworthym i D. H. Lawrence’em, był
młodszy o jedenaście lat, ale miał już wyrobioną pozycję w londyńskim świecie intelektual-
nym. Syn znanego historyka literatury Richarda Garnetta, żonaty z Constance, wybitną tłu-
maczką powieści rosyjskich, interesował się piśmiennictwem nie tylko angielskim, ale i kon-
tynentalnym. Obdarzony subtelnym i wnikliwym smakiem, potrafił wyrażać swoje myśli sty-
lem wytwornym, a ciętym. W poglądach spoleczno-politycznych był lewicującym, socjalizu-
jącym nawet liberałem; utrzymywał liczne kontakty z rewolucyjnymi i anarchistycznymi
emigrantami z Rosji. Pomocna życzliwość, jaką darzył Conrada, była dla początkującego pro-
zaika nieocenionym podtrzymaniem duchowym; służył mu też radami praktycznymi tak w
sprawach stylu i tematyki, jak w kwestiach układania się z wydawcami. A przede wszystkim
Conrad miał teraz z kim rozmawiać o literaturze, powoli wynurzał się ze stanu całkowitej
samotności myślowej.

Za pośrednictwem Garnetta poznał krytyka literackiego Edwarda Verrala Lucasa, który
później wspominał: Conrad „był drobny, wyglądał z cudzoziemska, a maniery posiadał tak
skrupulatne, że własne zachowanie wydawało się człowiekowi prawie ordynarne. [...] Miał
obejście skromnego autora, pełne uroczego samokrytycyzmu (nigdy go nie stracił, ale w póź-
niejszych latach nie zawsze należało ten samokrytycyzm traktować dosłownie, bo mógł być
niemal bronią), i odpowiadał z żenującą wdzięcznością na życzenia sukcesu. [...] Mówił z
bardzo silnym obcym akcentem i zdaniami niezbyt dobrze skonstruowanymi. [...] Nigdy nie
byłem pewien, czy go znam. Cóż się działo za tym monoklem? Czy w ogóle był tam, czy też
hen, w swojej pracowni, wydzierając sobie serce nad nową książką? [...] Nie umiem powie-
dzieć, w jakim myślał języku [...] Był pełen uroku, ale nigdy całkowicie nie przekonał swoich
towarzyszy, że nie byłby szczęśliwszy pozostawiony sam sobie”658.

Otworzył rok napisaniem swojej pierwszej wypowiedzi krytycznej: przedmowy do Szaleń-
stwa Almayera. Zaoponował przeciw sądowi potępiającemu literaturę egzotyczną jako „od-
cywilizowaną” i stwierdził, że potępienie oparte jest na milcząco przyjętej „pogardliwej dez-
aprobacie” dla „nieznanych ludów i dalekich krajów”. Wystąpił z patosem w obronie wspól-
nego człowieczeństwa wszystkich ludzi, „niezależnie od tego, gdzie żyją, w domach czy w
szałasach, na ulicach zasnutych mgłą czy w puszczach poza czarną linią posępnych man-
growców [...] Ich serca – podobnie jak nasze – muszą znosić brzemię darów Nieba: przekleń-
stwo faktów i błogosławieństwo złudzeń, gorycz naszej mądrości i zwodniczą pociechę na-
szego szaleństwa”659. Przedmowa nie została jednak zaaprobowana przez wydawcę i ukazała
się drukiem dopiero w roku 1920660.

Pracował mozolnie nad Wyrzutkiem. Około l lutego miał już gotowych dziesięć rozdzia-
łów661, ale skarżył się na marne samopoczucie, brak apetytu, bezsenność; dręczyły go ataki
depresji. W połowie miesiąca pisał do Poradowskiej: „Leżałem w łóżku, w dosyć złym stanie
[...] Miałem wyjechać w interesach do Nowej Funlandii, ale nie czuję się na siłach [...] O Bo-
że! Jakże czarne jest wszystko, czarne, czarne. Dziś jest jeden z moich złych dni”662.

                                                          
658 E. V. Lucas, Reading, Writing and Remembering, New York – London 1932, s. 145 – 146.
659 Dzieła, t. I, s. 48.
660 Losy rękopisu przedmowy omawia D. L. Higdon, The Text and Context of Conrad’s First Critical Essay, w
tomie: Joseph Conrad, Commemorative Essays, ed. A. Gillon and L. Krzyżanowski, New York 1975, s. 97 –
105. Krytykowaną przez Conrada „panią poważaną w świecie literackim” była Alice Meynell (1847 – 1922);
pisarz zidentyfikował ją w nocie, dodanej do przedmowy w wydaniu Almayer’s Folly przez Heinemanna, Lon-
don 1921, s. X. Higdon twierdzi, że Przedmowa powstała „w końcu roku 1894” i że była napisana „przed 4 I
1895”; twierdzenie bez podstaw, bo w liście do Gametta z tego dnia Conrad zapowiada: „Jutro doślę Przedmo-
wę” (Listy, s. 72), i jest to pierwsza o niej wzmianka.
661 Do Poradowskiej, środa [301 albo 6 II ? 1895], Rapin, s. 157.
662 Sobota [16 II albo 23 II 1895], Listy, s. 72 – 73.
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Tajemnicze interesy na Nowej Funlandii były pewnie związane z projektem zainwestowa-
nia spadku po wuju, który właśnie w całości otrzymał. Sądząc z listów, koncentrował jednak
uwagę na pisaniu. Garnettowi pokazywał gotowe rozdziały Wyrzutka, prosząc o krytyczną
ocenę i podniecając się zachętami. W marcu stan zdrowia i nastrój poprawiły mu się chwilo-
wo. Między 8-ym a 15-ym spędził kilka dni w Brukseli, gdzie odwiedził „wujenkę”. Starał się
o zaprezentowanie Szaleństwa Almayera czytelnikom francuskim; jeżeli nie w postaci prze-
kładu (którego chciał dokonać wspólnie z Poradowską), to przynajmniej za pośrednictwem
artykułu omawiającego powieść663.

Przy końcu miesiąca znowu poczuł się gorzej. Niepokoił się także posępnym nastrojem
Poradowskiej i chorobą jej matki. „Myśl o mnie – pisał 2 kwietnia – który Cię kocha,który
wespół z Tobą cierpi i raduje się”. W listach starał się dodawać jej otuchy, przejmował kło-
potami pisarskimi, chwalił „czarujące” opisy pól Ukrainy w powieści Marylka. „Myślę o
Twojej powieści równie często jak o mojej. Chyba nawet częściej”664. A jego własny Wyrzu-
tek powstawał powoli, wśród rozterek i wątpliwości, z ciągle rosnącą liczbą planowanych
rozdziałów. W grudniu 1894 roku przewidywał, że będzie ich dwanaście; 12 kwietnia 1895 –
że „dwadzieścia, jeżeli nie dwadzieścia jeden. Tym razem podaję dokładną miarę”665. Osta-
tecznie wyszło dwadzieścia sześć.

Zmęczony nawrotami choroby i borykaniem się z książką, postanowił wyjechać do Cham-
pel, gdzie się już kurował w latach 1891 i 1894.

30 kwietnia pisał do Poradowskiej: „Czuję się bardzo marnie. Wstaję z łóżka i wyruszam
do Champel na kurację wodną, aby poprawić zdrowie. To wyjaśnia moje długotrwałe milcze-
nie. Wiesz, że kiedy się źle czuję, miewam napady melancholii, które paraliżują mi myśl i
wolę”. Następnego dnia, na trzy godziny przed odjazdem, komunikował Garnettowi: „Jadę
szukać Willemsa w Szwajcarii. ]...] Poważnie:stwierdzam, że nie mogę pracować. Po prostu
nie mogę! Jadę zobaczyć, co górskie powietrze w połączeniu z silnymi natryskami (dwa razy
dziennie) zrobi dla boskiego natchnienia. Popróbuję tego przez jakie 3 tygodnie i być może
łaskawi bogowie pozwolą mi skończyć ten piękny rękopis”666.

Trudno stwierdzić, czy złe samopoczucie nie było wywołane przede wszystkim właśnie
kłopotami z książką: dolegliwości Conrada zawsze prawie miały charakter psychosomatycz-
ny. W każdym razie natychmiast po przybyciu do Champel, 2 maja, Conrad chwalił się Pora-
dowskiej: „już się lepiej czuję”. Bez wątpienia przyczynił się do tego walnie fakt, że 29
kwietnia ukazało się nareszcie drukiem Szaleństwo Almayera – debiut trzydziestosiedmiolet-
niego adepta literatury, owoc pięciu lat pracy.

Przyjęcie książki było całkiem dobre; głosy pochwalne górowały nad niechętnymi; uznano
debiutanta za pisarza utalentowanego, oryginalnego i obiecującego. Wyraz „siła” powtarzał
się w każdej prawie recenzji. Najpowszechniejszą uwagę przyciągnęło egzotyczne tło powie-
ści. Stwierdzano, że Conrad przyswoił literaturze nie wykorzystane dotychczas Borneo; nie-
którzy pisali o tym z przekąsem. „Spectator” wysunął przypuszczenie, że autor może się stać
„Kiplingiem Archipelagu Malajskiego”667. Chwalono wierne oddanie realiów, choć był to
komplemet gołosłowny pod piórem nie imających Indonezji krytyków. Ogólnie podziwiano
umiejętność wywoływania przejmującego nastroju. „Daily Chronicle” pisała: „P. Conrad po-
siadł sztukę stwarzania atmosfery poetycznej i romantycznej [...] książka zniewala, nie czyta-
liśmy niczego podobnego w ostatnich latach”668. Z ogólną niemal dezaprobatą spotkał się
sposób prowadzenia narracji; Akcję określano jako zawiłą i zbyt powolną. Styl był również
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krytykowany. Poważny tygodnik „Athenaeum” narzekał, że „chwilami czytelnik zostaje
przyduszony jego zawiłościami”, J. A. Noble w jeszcze poważniejszej „Academy” stwierdzał
ogólnie, że „książka obiecuje na przyszłość więcej, niż sama spełnia”669. H. G. Wells, autor
nie podpisanej recenzji w „Saturday Review”, był jednym z tych, którzy trafnie przewidzieli
„wysokie miejsce p. Conrada wśród współczesnych powieściopisarzy”670.

Konrad Korzeniowski, przedstawiony czytającemu światu jako Joseph Conrad, mógł więc
czuć się pochlebiony. Ale czytający świat, poza krytykami, zachował się biernie i powieść
rozeszła się słabo.

W dniu przyjazdu Conrada do Champel dwudziestoletnia panna Emilie Briquel, córka za-
możnej i kulturalnej rodziny francuskiej, przebywająca od dwu tygodni z matką w pensjona-
cie „La Roseraie”, zanotowała w swoim dzienniku, że do ich stołu przydzielono „marynarza
angielskiego, który nazywa się Conrad”671.

„Marynarzowi” owemu pobyt służył: pisanie szło szybciej, o czym zawiadamiał 6 maja
„drogą i poczciwą Marguerite” – zapowiadając, że w drodze powrotnej do Anglii wstąpi do
niej, na Passy w Paryżu, „specjalnie, by przeczytać jej powieść, nie dla innego powodu”.
Przepraszał za krótkość listu – „ale wiesz, że to nie znaczy, że Cię nie lubię”672.

Miał mniej czasu na listy zapewne dlatego, że – jak notowała tegoż dnia panna Emilie –
„dziś wieczorem zagraliśmy w ogrodzie partię krokieta”. A nazajutrz: „Pan Conrad zaprosił
nas, Mamę i mnie, do spędzenia jutro dnia na jeziorze – jeżeli pogoda będzie ładna”.

Pogoda nie zawiodła i ósmego maja wieczorem Emilie opisywała wrażenia: „Schodzę na
dół przed siódmą, bardzo zaniepokojona pochmurnym niebem. Pan Conrad jedzie do miasta,
żeby się naradzić ze swoim łódkarzem, i zatelefonoje do nas, czy mamy się przygotować do
wyjścia. Około dziewiątej niebo się przejaśnia i p. Conrad podjeżdża po nas landem. Mama,
panna Simon i ja – we czwórkę odjeżdżamy nad jezioro, zabierając składane krzesło dla Ma-
my. Kiedy dojeżdżamy nad jezioro, widzimy podpływającą ładną motorówkę parową z dwo-
ma ludźmi, mechanikiem i kierowcą [chauffeur]. Celem ich wyprawy był połów na środku
jeziora, a oni nam mówią, że łowić nie wolno! Rzucamy kotwicę koło La Belotte, w trzci-
nach, i tam jemy obiad, bardzo wygodnie, pożywiając się naszymi zapasami. Potem Mama
kładzie się na krześle, panna Simon zostaje razem z nią, a p. Conrad wraca ze mną do łodzi i
tłumaczy mi, jak się steruje. Zachwyca mnie sposób, w jaki steruje się łodzią. Z La Belotte
popłynęliśmy do Versoix, potem do Agniere [tj. Anières], potem w kierunku Coppet, prze-
mierzając jezioro we wszystkich kierunkach. P. Conrad myśli, że zrobiliśmy ze 40 km, goniąc
małe żaglówki, które spotykaliśmy. Panna Simon i ja po kolei brałyśmy drążek steru – ale to
mnie powierzył zaufaną misję powrotu i przybicia do przystani. «Byłoby to uroczo – powie-
dział – mieć mały domek nad brzegiem jeziora i własną łódź, żeby spędzać całe dni na włó-
częgach». Mnie się zdaje, że we dwoje – to byłoby szczęście, odciąć się od świata razem z
tym, kogo się kocha, być huśtaną na falach przez długie godziny. Myślę, że nigdy by się to
nie znudziło. O 4-ej wróciliśmy do hotelu powozem, po wspaniałej przejażdżce, bez wiatru,
bez słońca, bez deszczu”.

Następne dni przynoszą zacieśnienie się przyjaźni. Nazajutrz po wycieczce na Jezioro Ge-
newskie Emilie zapisuje: „Prawie co dzień jadam śniadanie równocześnie z p. Conradem.
Robi się coraz milszy i codziennie słucha, jak po śniadaniu gram na pianinie. On przynajm-
niej rozumie, co gram. Lubi zwłaszcza Les Phéniciennes Masseneta, Chanson Napolitaine
Saint-Saënsa, Serenadę Schuberta i muzykę Chopina”. Toczą długie rozmowy o literaturze.

                                                          
669 25 V 1895; 15 VI 1895.
670 15 VI 1895. Recepcję Szaleństwa omawiają szerzej Gordan, s. 271 – 276, i Sherry, Heritage, s. 5 – 8, a na s.
49 – 61 trzynaście recenzji.
671 Wyjątki z dziennika Emilie Briquel i teksty listów do niej i jej rodziny wg oryginałów w posiadaniu córki,
Françoise Meykiechel. Pełne teksty listów w moim szkicu Conrad romansowy, „Twórczość” 1972 nr 7.
672 Rapin, s. 162.
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„Lubi, tak jak i ja, Pierre Lotiego, poezje Victora Hugo, poradził mi, żebym przeczytała Dau-
deta Fromont jeune et Risler ainé i Nabob”673. Grywają też w krokieta i domino, Conrad uczy
pannę gry w bilard.

Literacką stronę jego życia ukazuje list do Garnetta z 12 maja: „Pracuję codziennie; zno-
śnie słabe. Jak biedak kasjer Rislena starszego «nie mam zaufania». [...] Przeraża mnie dzień,
kiedy zobaczy Pan mojego Wyrzutka w całości. Wydaje się okropnym śmieciem. Nigdy tak
nie czułem – nawet w pierwszych dniach mojego Szaleństwa.

Tymczasem żyję leniwie i trawię zadowalająco. W moim wieku to ostatnie jest ważne.
Proszę się nie śmiać. Pana czas też nadejdzie – niespiesznie, mam nadzieję”674.

„Cioteczkę” Poradowską następnego dnia całował w oba policzki. „Zrobiłbym to samo i za
mniej” – uradowany „czarującym, przyjaznym i wyrozumiałym” listem od burmistrza Bruk-
seli, Charlesa Bulsa, jej odwiecznego adoratora, któremu posłał Szaleństwo Almayera675.

Znajomość z Emilie Briquel zaczyna coraz bardziej wyglądać na flirt. Conrad organizuje
rozrywki, Emilie zaś gra „dla niego” na pianinie i śpiewa. Siedemnastego maja zapisuje:
„Spotkałam pana Conrada w tramwayu na [Boulevard de] la Cluse, a potem odnajduję go w
bibliotece i razem wracamy. To nie bardzo zgadza się z etykietą i konwenansami! Potem wie-
czorem gramy w bilard, a później ja na skrzypcach”. Następnego dnia: „Poszliśmy razem z p.
Conradem do miasta i wróciliśmy tramwayem elektrycznym”676.

Swojemu wydawcy, Fisherowi Unwinowi, Conrad żalił się: „Żyję tutaj w stanie ciągłego
zirytowania sobą i swoją robotą”677 – ale zapiski Emilie o takim nastroju nie świadczą. Prze-
ciwnie: przychylne na ogół głosy recenzentów Szaleństwa i towarzystwo miłej panny wpra-
wiły Conrada, jak się zdaje, w humor wyjątkowo rześki. Emilie zaś była najwidoczniej pod
urokiem brodatego „marynarza”-literata. Poniedziałek 20 maja jest dla niej „wielkim dniem”;
dostaje od Conrada jego powieść z angielską dedykacją: „Pannie Emily Briquel, której uroczy
talent muzyczny i zawsze radosna obecność rozjaśniały mu nudę pobytu w Champel, książkę
tę ofiarowuje jej najpokorniejszy, wdzięczny i powolny sługa – Autor”. Tegoż dnia panna
Briquel wznawia naukę angielskiego. I dalej wspólne spacery, rozmowy...

Ale Conrad myśli już o wyjeździe i – spotkaniu z „wujenką”, której tegoż 20 maja gratu-
luje wyróżnienia: nagrody literackiej im. Jules’a Favre’a, przyznanej przez Akademię Francu-
ską za powieść o tematyce rusińsko-polskiej, Córki popa. Zapowiada wizytę na Passy za kilka
dni. 25-ego przesuwa datę na pierwsze dni czerwca i skarży się na „przelotne” złe samopo-
czucie.

Czym było wywołane? Być może – niepewnością, wątpliwościami, niezdecydowaniem.
Mimo że wyjazd miał od dawna zaplanowany na koniec miesiąca – z jakiegoś powodu ucieka
się teraz do wykrętu. Emilie zapisuje 26 V: „Rozmawialiśmy mnóstwo przez cały tydzień, ale
dziś p. Conrad odebrał złe wiadomości od jednego ze swoich przyjaciół w Londynie, który
stracił część majątku; on sam stracił 5000 fr. i musi wyjechać we czwartek. Okropna szkoda,
bo jest jedyną radością w «La Roseraie». Mój brat Paul posłał mu do wyboru parę epigrafów
do jego nowej książki”.

Przed rozstaniem Conrad ofiarowuje Emilie nuty do Carmen; przewraca jej kartki podczas
grania. Do „współpracownika”, Paula, wysyła list z podziękowaniem:

„Czwartek, 30 maja 1895
Drogi Panie,
                                                          
673 Conrad niemal równocześnie robi aluzję do powieści Daudeta w cytowanym poniżej liście do Garnetta. W
lutym tegoż roku zastanawiał się, czy nie przesłać Daudetowi egzemplarza Szaleństwa Almayera, do Poradow-
skiej, Listy, s. 73.
674 Garnett, s. 9. Garnett był od Conrada młodszy o 11 lat.
675 Rapin, s. 161 – 162. Conrad wysłał Bulsowi Szaleństwo Almayera bezimiennie – chcąc, aby burmistrz (znany
mecenas sztuki) sądził, że książka pochodzi od Poradowskiej. Był niezadowolony, kiedy ujawniła nadawcę.
676 Z Champel do centrum Genewy jest ok. 30 minut drogi pieszej.
677 18 V 1895, Yale.
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Pański list do Jego Siostry nadszedł na dwie godziny przed moim odjazdem. Pozwalam
sobie nakreślić te parę słów, aby wyrazić wdzięczność za Pańskie starania w szukaniu epigra-
fu do mojej następnej książki. Jestem zachwycony Pana pamięcią i rozmaitością lektur, bo
wyszukanie takiego zestawu, jaki Pan mi nadesłał, wymaga wielkiego i starannego oczyta-
nia678.

Mam nadzieję, że będę miał kiedyś przyjemność poznania Pana osobiście.
Los wyróżnił mnie w sposób całkiem szczególny pozwalając mi spotkać tu Pańską Matkę i

Pannę Emilie. Ich serdeczność pełna uroku i życzliwości pozostanie wśród trwałych i cennych
wspomnień, które uzbierałem podczas mego życia włóczęgi.

Pozwalam sobie powiedzieć: zawsze oddany
J. Conrad”

Wybranym epigrafem miała być strofa Victora Hugo:

Le monde, avec ses feux, ses chants, ses harmonies
N’est qu’une éclosion immense d’agonies
Sous le bleu firmament,
Un pêle-mêIe obscur de souffles et de râles,
Et de choses de nuit, vaguement sépulcrales,
Qui flottent un moment679.

Obiecuje odwiedzić rodzinę Briquelów w Lunéville na jesieni. Kiedy wyjeżdża 30 maja,
Emilie jest „bardzo smutna. Uświadamiam sobie, że tracę prawdziwego przyjaciela, tak do-
brego, jakiego już nie znajdę”. Następnego dnia wspomina o zamiarze przetłumaczenia Sza-
leństwa Almayera na francuski i stara się określić swoje uczucia wobec Conrada: „Istnieją dla
mnie trzy rodzaje miłości: l. rodzinna – kocham Mamę, kocham Paula; 2. taka, jaką będę
czuła dla swojego męża; 3. przyjaźń – Jaką czuję dla p. Conrada”. Chociaż Conrad został
umieszczony w osobnej przegródce „przyjaźni”, włączenie go do rozważań o rodzajach miło-
ści jest dosyć wymowne.

Nie jest też może przypadkiem, że w napisanym ledwie o tydzień później liście Conrada
do Garnetta znajdujemy niezmiernie u niego rzadką wypowiedź – też o miłości. Po żartach na
temat własnych „oszałamiających” sukcesów (wydawca zaprosił go na kolację) i retorycznym
pytaniu „czegóż jeszcze mogę oczekiwać” – dodaje: „Prawda – jest jeszcze miłość. To jest
zawsze nowe – albo raczej zaskakujące, bo zwykle niespodziewane i gwałtowne – i przelotne.
Trzeba jednak posiadać jakiś przedmiot, do którego można by swoje uczucia przywiązać – a
ja nie mam...”680

Widocznie chciał taki przedmiot znaleźć, ale wahał się co do wyboru. Świadczyłaby o tym
i następująca, trochę niejasna chronologicznie, opowieść kapitana Arthura Burroughsa, który
jako piętnastoletni praktykant poznał Conrada na „Tilkhurst” i utrzymywał z nim podobno
kontakt do roku 1895 – chyba niezbyt bliski, skoro twierdził później, że Conrad nigdy nie
dowodził statkiem. Otóż w latach dziewięćdziesiątych Conrad często odwiedzał matkę Bur-
roughsa i poznał w jego domu pannę Idę Knight, siedemnastoletnią córkę komisarza miasta

                                                          
678 Conrad musiał Emilii dokładnie przedstawić atmosferę Wyrzutka. Paul Briquel (1877 – 1922) wyrósł na dość
znanego lokalnego poetę i prozaika, autora parunastu wydanych tomów.
679 „Świat ze swymi ogniami, śpiewami i harmoniami / Jest tylko ogromnym wylęganiem się cierpień / Pod
błękitnym firmamentem, / Jest ponurą mieszaniną oddechów i rzężenia / I rzeczy nocnych, niejasno grobowych,
/ Które przez chwilę unoszą się w powietrzu”. La Légende des siècles, XIII, L’Epopée du ver, 577 – 582. Do
nastroju Wyrzutka retoryczny pesymizm tych wierszy pasuje nawet lepiej niż twarde motto z Życia snem Calde-
rona („Największym przestępstwem człowieka jest to, że się urodził”.) – ale u Conrada te strofy musiały budzić
skojarzenia szczególnie bolesne: był świadkiem, jak jego ojciec, na zesłaniu w Rosji, tłumaczył fragmenty tejże
Legendy wieków.
680 Garnett, s. 10.
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Port Darwin (Wyspy Falklandzkie), która przypadła mu do serca. Ale najmłodsza siostra pani
domu, Annette, zakochała się w Conradzie i robiła sceny zazdrości pannie Knight – a ten,
usłyszawszy o rywalizacji, wycofał się z placu boju. Działo się to podobno również w poło-
wie 1895 roku681.

Wrócił do Londynu trzeciego czerwca, piątego lub szóstego musiał odebrać list od Emilie,
ale dopiero ósmego zerwał się z depeszą: „List dopiero dziś, dziękuję. Napiszę jutro do
Champel, proszę zostawić adres Mürschowi682, szczęśliwej drogi – Conrad”. List wysłał na-
stępnego dnia.

„Tysiąckrotnie dziękuję, droga Panno Emilie, za Pani życzliwy i czarujący list. Kiedy wró-
ciłem z Elstree, po spędzeniu tam trzech przykrych dni (związanych ze sprawą, o której Pani
wiadomo), zastałem u Barr Moringa kopertę z nadrukiem Champel. Rzuciłem się na nią z
entuzjazmem łatwiejszym do zrozumienia niż do opisania, a potem jednym energicznym su-
sem znalazłem się w biurze telegraficznym, aby Pani wytłumaczyć – w sposób mniej lub wię-
cej «bezładny» – dlaczego spóźniłem się z odpowiedzią.

Sprawiła mi Pani ogromną przyjemność zdaniem, w którym mówi Pani, że wydaje się, iż
«straciliśmy prawdziwego przyjaciela». «Straciliśmy» – mam nadzieję, że nie; ale «prawdzi-
wego przyjaciela» to słowa, które wprawiają mnie w dumę. Przyjaźń jest najcenniejszą rze-
czą, którą można spotkać w pielgrzymce życia i znajdujący ją podróżnik może uważać się za
wybrańca nieba. Nasze przyjaźnie są celem i nagrodą życia; utrzymują nas na prostej drodze –
a pamięć o nich, radosnych i słodkich, towarzyszy szczęśliwemu pielgrzymowi; idzie u jego
boku jak wierny i niezmordowany towarzysz, wzdłuż szeregu zimnych kamieni – rozległych
samotności, z których składa się nasze bytowanie”.

Dwa dni później pisał do Poradowskiej:
„Kochana Wujenko.
Wybacz moje haniebne milczenie, ale miałem tyle zajęć. Poza tym nie chciałem Cię wcią-

gać w swoje ponure zmartwienia. Zabrałem ze sobą tak miłe, urocze wspomnienie Ciebie –
wesołej i spokojnej w Twoim gniazdku wśród ptaków. [...] Ściskam Cię gorąco, zawsze od-
dany – J. Conrad”683.

List ten – serdeczny, ale krótki, pozbawiony zwierzeń i nie tak przymilnie-zalotny jak
wiele wcześniejszych – jest ostatnim, jaki z tego okresu posiadamy, po nim następuje w za-
chowanej korespondencji blisko pięcioletnia luka. Dla biografa jest ona wręcz fatalna, bo na
owe pięć lat przypada i małżeństwo Korzeniowskiego, i ostateczna decyzja osiedlenia się w
Anglii (jeszcze w roku 1896 wyrażał zamiar mieszkania na kontynencie Europy), trudne po-
czątki kariery literackiej i różne tajemnicze dla nas kontakty z literatami polskimi, i wiele
innych wydarzeń, co do których skazani jesteśmy na domysły. Dlaczego Poradowska listy z
owych lat zniszczyła (a że były – wiemy z innej korespondencji Conrada) – również niepo-
dobna z pewnością stwierdzić.

Miesiące czerwiec 1895 – marzec 1896 należą do najważniejszych i zarazem najbardziej
zagadkowych w biografii Conrada.

U progu przełomowego okresu w życiu Konrada Korzeniowskiego spróbujmy opisać
ogólnie sytuację kapitana-pisarza. Ułatwi nam to orientację w jego romansowych poczyna-
niach.

Ostatnią posadę morską rzucił 18 stycznia 1894 roku i od tej pory nie miał stałej pracy – z
wyjątkiem dorywczych zajęć w firmie frachtowej Barr, Moering i Sp., której był drobnym
udziałowcem. Odziedziczony po wuju Tadeuszu Bobrowskim spadek – 15 000 rubli plus
1200 rubli procentów – zapewniał mu wygodne utrzymanie na dwa, trzy lata. Miał też za-

                                                          
681 D. Homer, Conrad: Two Biographical Episodes, „The Review of English Studies” t. XVIII, luty 1967, s. 54 –
56.
682 Właściciel pensjonatu „La Roseraie”.
683 11 VI 1895, Rapin, s. 164 – 165.
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pewne jakieś inne niewielkie oszczędności. Uzyskane za Szaleństwo Almayera 20 funtów
szterlingów (około 200 rubli) i za Wyrzutka 50 funtów nie mogły stanowić podstawy egzy-
stencji. Chociaż więc wolny był od bieżących trosk pieniężnych i stać go było na prowadzenie
życia wytwornego dżentelmena – musiał rozglądać się za stałym źródłem znaczniejszych do-
chodów. Nie przestawał poszukiwać posady kapitana; ale na przeszkodzie, poza innymi czyn-
nikami – jak małe doświadczenie w służbie na parowcach i obce pochodzenie – stawały cią-
głe kłopoty ze zdrowiem. Także plan zakupu statku, którym by później sam dowodził, nie dał
się nigdy urzeczywistnić.

Z trudnościami musiał się borykać samotnie. Przede wszystkim był i pozostał cudzoziem-
cem, tak w Anglii, jak i we Francji. W ogóle żył poza jakimkolwiek określonym środowi-
skiem. We wspomnieniach dawnych znajomych powtarza się często motyw jaskrawego od-
stawania Conrada – manierami, wyglądem, wykształceniem, zainteresowaniami – od społecz-
ności zawodowych oficerów marynarki handlowej. Grono przyjaciół – jeżeli w ogóle wolno
nam użyć tego zobowiązującego słowa – miał bardzo szczupłe i raczej przypadkowo dobrane.
W listach i relacjach powtarza się ta sama nieliczna grupka nazwisk: dwaj partnerzy w intere-
sach, G. F. W. Hope (były oficer marynarki) i Amerykanin niemieckiego pochodzenia Adolf
Krieger, Joseph Spiridion Kliszczewski – zamieszkały kiedyś w Cardiffie syn powstańca
emigranta, Edward Sanderson, znacznie młodszy od Conrada syn dyrektora szkoły w Elstree,
i wreszcie świeżo poznany Edward Garnett, pierwszy w tym zespole literat.

Przez pochodzenie i wychowanie Korzeniowski należał do sfery inteligencko-
intelektualnej, do tejże sfery włączały go zainteresowania, sposób bycia i aspiracje pisarskie.
Ale kontaktów z ludźmi tego środowiska poza Polską prawie nie miał. Wyjątek stanowiła
Poradowska; kiedy debiutował, miała wydane cztery powieści, jedną z nich również w prze-
kładzie niemieckim. Młodszy o dziewięć lat Conrad był jej protegowanym; parokrotnie, choć
bezskutecznie, starała się mu pomóc w znalezieniu pracy.

Wuj Tadeusz posądzał wychowanka o zalecanie się do „wujenki” Marguerite’y jeszcze
latem 1891 roku. Siostrzeniec zaprzeczał, ale ton romansowy pojawia się w jego listach wie-
lokrotnie i wyraźnie. Trudno wszakże określić jednoznacznie jego postawę wobec Poradow-
skiej. Od chwili zaprzestania podróży morskich pisywał do niej po parę razy w miesiącu; są-
dząc z licznych zwierzeń musiał ją uważać za osobę bliską i zdolną do wczuwania się w jego
problemy; wyrażał przejęcie się jej sprawami osobistymi i literackimi. Odwiedzał ją wielo-
krotnie w Brukseli i Paryżu, chociaż wizyty te nie trwały zwykle dłużej niż dzień lub dwa.
Można przypuszczać, że – poza różnicą wieku – peszyła go pozycja Poradowskiej. Był młod-
szym i biedniejszym kuzynem, początkującym adeptem powieściopisarstwa, człowiekiem bez
koneksji – właśnie protegowanym: dla zalotnika sytuacja bardzo niewygodna, bo rysująca w
perspektywie mezalians towarzyski i materialny wybranki. Silne obustronne uczucie mogłoby
taką zaporę przełamać – ale go zapewne nie było. W dodatku Conrad był w ogóle nieśmiały
wobec kobiet.

Coś jednak najwidoczniej wydarzyło się około połowy roku 1895 – i prawie na pewno w
dziedzinie uczuciowej. Czy Conrad oświadczył się mimo wszystko i został odrzucony? Czy
któreś z nich zrobiło jakiś inny fałszywy krok? Czy Poradowska dowiedziała się o flircie z
Emilie? Stosunki nie zostały zerwane ani zapewne nawet – przerwane, ale korespondencja
musiała nabrać zbyt prywatnego charakteru. Ciekawostką świadczącą o wielostronnych po-
wiązaniach Conrada z Poradowską jest fakt, że rozpoczęta przez niego jesienią 1895 roku
powieść Siostry – nigdy nie ukończona, odłożona w marcu 1896 – zapowiadała akcję toczącą
się właśnie na Passy, w paryskiej dzielnicy, gdzie mieszkała Poradowska. Powieść podejmo-
wała m. in. motywy ukraińskie, częste w twórczości Poradowskiej684.
                                                          
684 Może to tylko zbieg okoliczności, ale dający do myślenia: Conrad rozpoczął pisanie Sióstr jesienią 1895, w
„dyskretnym” okresie swoich stosunków z Poradowską, a przed oświadczeniem się Jessie – i przerwał krótko
przed ślubem.
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Pannie Emilie Briquel, młodszej od niego o lat osiemnaście, Conrad zawrócił w głowie –
to nie ulega wątpliwości. Jak się przekonamy, wszystko inne w tej sprawie jest niepewne.
Wiadomości z dziennika dziewczyny i z wymienianych między nimi listów możemy wszakże
uzupełnić innymi faktami i ugruntowanymi domysłami.

Zamożna mieszczańska rodzina Briquelów pochodziła z Lotaryngii. O jej bogatych trady-
cjach kulturalnych i dziś można się przekonać, bo dom w Lunéville, zbudowany w począt-
kach XIX wieku, jest nadal siedzibą rodziny. Pięknego ogrodu strzegą dwa wspaniale, szesna-
stowieczne lwy, przeniesione tutaj podczas przebudowy zamku w Lunéville – tego samego, w
którym umarł król Stanisław Leszczyński, ulubiony le roi Stanislas Lotaryńczyków. Sympatie
do Polaków są tu tradycyjne.

Konrad Korzeniowski (tak według paszportu!) nie pisnął jednak słówka o swojej polsko-
ści: uchodził w Champel za Anglika. „Będę się uczył Pańskiego pięknego języka” – pisał do
niego Paul Briquel. Dlaczego tak postąpił? Może dlatego, że w samej Anglii podawać się za
Anglika nie mógł: każdy rozpoznawał go po akcencie. Jak zaś wiemy z kilku niezależnych od
siebie przekazów (Garnett, Jessie Conrad, Kliszczewscy), w tym okresie – przed rokiem 1900
– Conrad starał się unikać wszelkich rozmów na polskie tematy. A może to po prostu paso-
wało lepiej do roli zamożnego kapitana-pisarza-obieżyświata, jaką odgrywał w „La Rosera-
ie”? Jakiekolwiek były przyczyny – mistyfikacja wybitnie utrudniła rozwój bliższych stosun-
ków: np. przy odwiedzinach w Lunéville prawda szybko wyszłaby na wierzch. Przypuszczać
wolno, że na początku potraktował znajomość z paniami Briquel jako zupełnie przelotną.
Pomijając nawet mistyfikację co do narodowości, nie krępował zapewne swojej skłonności do
koloryzowania, przykładem opisywana w listach „afera” nie istniejącego Francisa. Zafascy-
nował pannę, a sam znalazł się w kłopotliwym położeniu – cokolwiek czuł wobec Emilie.
Zupełnie obojętny chyba nie był: za dużo jej poświęcał czasu i uwagi. Liczne uniki i fałsze w
listach świadczą, że nie potrafił się z tych kłopotów zręcznie wyplątać, a znajomości zerwać
nie chciał.

Rodzina Briquelów nie miała wątpliwości, że Conrad zamierza się starać o rękę Emilie.
Kandydatura nie była dobrze widziana. Ale może nieporozumienie wynikło z winy panny,
która stworzyła mit zalotów, chociaż sama zarzekała się miłości? Niewykluczone; przyjąć by
jednak trzeba, że Conrad zachowywał się dosyć lekkomyślnie, wyróżniając Emilie swoją
atencją – a pamiętamy, że nie był młokosem, tylko dżentelmenem-światowcem na progu wie-
ku średniego. Nieregularna, ale utrzymana w ciepłym tonie korespondencja nasuwa raczej
przypuszczenie, że starał się zachować sprawę otwartą, czekając może na natchnienie, a jed-
nocześnie dążąc do osiągnięcia takiej pozycji materialnej, która by mu, gdyby zechciał, po-
zwoliła bez żenady zaproponować małżeństwo jakiejkolwiek damie z tzw. dobrego domu, to
jest przyzwyczajonej do zamożności. Podobnie bowiem jak w przypadku Poradowskiej, i tu-
taj mógł oferować tylko mezalians, na który był z pewnością za dumny.

Wróćmy do chronologicznego opisu wydarzeń. 3 lipca Paul Briquel otrzymuje odpowiedź
na swój list do Conrada,wysłany parę tygodni wcześniej (w którym m. in. wyrażał nadzieję
bliższego poznania podczas zapowiedzianej na jesień wizyty w Lunéville). Odpowiedź ta
zawiera ni mniej, ni więcej, tylko krótki wykład poglądu na świat. Sam jego autor – jak zoba-
czymy z następnego listu do siostry adresata – miał co do swojego „programu” wątpliwości i
trudno traktować z powagą dosłowności tę wypowiedź, skierowaną do osiemnastoletniego
niespełna poety, który sam przedstawiał siebie jako wyznawcę „starej, pesymistycznej filozo-
fii hinduskiej Nirwany”. W pompatycznych zdaniach można jednak zarówno usłyszeć echa
modnego Schopenhauera, jak i znaleźć elementy typowej postawy Conradowskiej.

„Korzystam z pierwszej wolnej chwili, żeby odpowiedzieć na Pański list. Byłem bardzo
zajęty. Trzeba miotać się w swojej klatce aż do dnia, kiedy drzwi się otworzą na otaczającą
nas pustkę.
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Ma Pan nade mną przewagę młodości oraz przewagę wiedzy o wielu rzeczach, na których
się nie znam. Dużo Pan czytał. Ja zaś czytałem jedynie wielką stronę, stronę olbrzymią, mo-
notonną i zapisaną przez życie całkowicie zewnętrzne, w zapomnieniu własnej osobowości, w
ścieraniu się z tajemnymi i różnorodnymi siłami, które opierają się naszej woli. Ot i tyle.
Skonstatowałem, że tam znajduje się jedyna możliwość szczęścia. W spełnionym zadaniu, w
pokonanej przeszkodzie – nieważne, jakie zadanie, nieważne, jaka przeszkoda; tam znajdzie
ucieczkę człowiek zbłąkany na tej ziemi, ponieważ rozsądek jest słaby i krótkotrwały, a wola
– wieczna i potężna. Trzeba służyć panu, który jest silniejszy, panu bez kaprysów, który nig-
dy się nie myli. Ale proszę nie myśleć, że zalecam egoizm. Trzeba spełniać zadania nudne,
bolesne i odrażające, trzeba pozwolić światu toczyć się dalej, nie zwracając uwagi na od-
wieczny Błąd, ponieważ jest on pełen Prawd, do których tryumfu trzeba dopomóc. Oto myśl
zrodzona z mojej niewiedzy. Dzielę się nią z Panem. Może przyda się Panu w życiu. W każ-
dym razie nie może zaszkodzić. Zapewniam Pana o swoim szczerym oddaniu

J. Conrad”
W tym samym czasie Conrad pisał do Garnetta: „cierpię teraz na ostry atak niewiary [...] w

cokolwiek”685, podobnie gorzkie myśli wyrażał i w innych listach. Czas dzielił między Elstree
a Londyn, z wysiłkiem pomnażając stronice Wyrzutka. Emilie zaś pracowała pilnie nad prze-
kładem Szaleństwa Almayera. 10 lipca wysłała Conradowi entuzjastyczny list z nieśmiałym
zapytaniem o prawa autorskie. Odpisał natychmiast:

„Pani list jest z pewnością najbardziej czarującym, jaki autor może kiedykolwiek dostać.
Nie potrafię powiedzieć, jak bardzo jestem zań wdzięczny i jak go cenię. Zapewniam Panią,
że sąd Jej ma wielką wagę, bo w gruncie rzeczy piszemy dla swoich przyjaciół, dla myśli i
serc tych, którzy nas znają – a nie dla nieznajomych arcykapłanów ogłaszających recenzje
(zazwyczaj fałszywe) w pismach.

Pani uznanie pochlebia mi, napełnia radością, lecz również smutkiem i żalem. Smutkiem,
ponieważ wiem, że nie zasłużyłem na tak pobłażliwą ocenę, żalem – że nie zrobiłem tego
lepiej. Natomiast Pani zdolność przyswajania sobie obcego języka napełnia mnie niemym
podziwem. Jak to, już?! Zaledwie dwa miesiące temu otrzymała Pani książkę! Doprawdy nie
wiem, co należy więcej podziwiać: Pani żywą inteligencję czy siłę woli; talent czy wytrwa-
łość!

Proszę mi wierzyć, że jestem głęboko wzruszony tym dowodem Pani zainteresowania
moją książką, zainteresowania o wiele większego, niż na to zasługuje; dowodem pewnym i
niezbitym Pani sympatii. [...] Powiem zatem po prostu, że dzięki Pani doświadczam jednej z
żywszych przyjemności mego życia. [...]

Zmagam się teraz – walczę wręcz – z XXIII rozdziałem nowej książki. Potem przyjdzie
XXIV – a potem potop. Potop wątpliwości, wyrzutów, żalów i lęku, w którym będę pływał aż
do chwili, kiedy jakiś miłosierny krytyk rzuci mi linę z pochlebstw – w przeciwnym razie
opadnę na dno i nigdy się już o mnie nic nie usłyszy. Mam nadzieję, że Pani Brat nie poczuł
się dotknięty moim głupawym; listem. Zawierał myśli ujęte w formę teorii życia, która nie ma
żadnych zalet prócz tej, że jest szczera oraz poparta doświadczeniem mojej zbędnej egzysten-
cji. Jest ona również – moim zdaniem – dość uczciwa. Mam nadzieję,. że mnie nie podejrze-
wa o chęć pouczania go! Daleki jestem od tego. Po prostu jego list otworzył tamę biegowi
mojej myśli. To wszystko”686.

Emilie odpowiedziała 20 lipca listem pełnym komplementów na temat książki, życząc
przyjemnej wycieczki i zapewniając, że cała rodzina myśli o nim często. Jednocześnie zano-
towała w dzienniku: „Poznałam w tym roku w Champel p. Conrada, dużo i często o nim mó-
wię, pisuję do niego i zdaje mi się, że go bardzo lubię! Możliwe, ale lubię go jak przyjaciela,
jak miłego znajomego, czego nie można nazwać miłością. Śnię o małym spokojnym gniaz-
                                                          
685 [VII 1895], Garnett, s. 11 – 12.
686 14 VII 1895.
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deczku, schowanym przed światem szczęściu we dwoje, najwyższym szczęściu małżeńskiej
miłości”. (Wyznania te mogą nasuwać fałszywe wnioski na temat usposobienia Emilii; do-
dajmy więc, że była to osoba żywa i energiczna: jeszcze jako osiemdziesięcioletnia staruszka
jeździła po Lunéville na rowerze687.)

Dwa tygodnie między 24 lipca a 7 sierpnia spędził Conrad na wycieczce żeglarskiej ku-
trem Hope’a „Ildegonde”, pływając po kanale La Manche i Morzu Północnym688. Potem
wpadł w nagły wir spraw finansowych. W ciągu parunastu dni podobno trzykrotnie jeździł do
Paryża, kupując i sprzedając udziały w południowoafrykańskich kopalniach złota, głównie na
rachunek szwagra Hope’a. List opisujący te zabiegi, uwieńczone ponoć świetnym sukcesem,
brzmi trochę zbyt sensacyjnie i samochwalczo, by go traktować jako wierny zapis faktów689.
Dodatkowy sceptycyzm wywołują dwie spośród zawartych w nim informacji. Conrad twier-
dzi, że otrzymał za swoje usługi 200 akcji spółki Rorke’s Roodepoort Goldmine, a poza tym
zakupił i zyskownie sprzedał 50 udziałów do odcinka Black Reef rudy złotonośnej w Witwa-
tersrandzie690. „Wiesz, że potrzebowałem funduszów na przyziemny cel ciągnięcia dalej żało-
snej i bezużytecznej egzystencji. Sprawa była jak najuczciwsza. W istocie wyjątkowa. Posia-
dłość pierwszej klasy i tanio oferowana. Mogłem to wziąć z całym poszanowaniem dla moje-
go honoru (mojej jedynej dziedzicznej własności)”. Posiadłość nie była „pierwszej klasy”, bo
spółka akcyjna Rorke’s Roodepoort Ltd. przestała istnieć już w następnym roku (akcjonariu-
szom zwrócono wpłaconą część udziałów), a sprawozdania Izby Kopalnianej Witwatersrandu
nie zawierają wzmianki o jej działalności wydobywczej691. Rok później okazało się, że Con-
rad władował prawie wszystkie swoje pieniądze w jakąś inną, zapewne podobną, południo-
woafrykańską imprezę.

Druga wiadomość zawarta w tymże liście do Sandersona jest typową kaczką – nie dzienni-
karską, ale epistolarną. Mianowicie jako osoby zwerbowane 8 sierpnia w Paryżu do pomocy
w przeprowadzeniu zawiłych machinacji finansowych wymienia „Pascalisa z «Figaro», Gu-
esde’a (deputowanego) i bankierów Julliena i Epsteina. Wszystko znajomi z moich młodych
lat”. O Pascalisie i Epsteinie nic nie wiem, ale jedynym „wpływowym” wówczas Jullienem
był chyba nie bankier, lecz lewicowo-republikański deputowany z okręgu Romorantin, Phi-
lippe-Emile Jullien (1845 – 1912). Mało prawdopodobne, by się spotkali za marsylskich cza-
sów Conrada. Natomiast niemal wykluczona jest znajomość z Jules’em Guesde (1845 –
1922), który wrócił z wygnania na parę miesięcy przed zamachem samobójczym Korzeniow-
skiego i na Południu nie był. Trudno też sobie wyobrazić, by słynny Guesde, współpracownik
Marksa i przywódca II Międzynarodówki, przeciwnik udziału w rządach mieszczańskich,
wielokrotnie więziony i skazywany na wygnanie, wówczas poseł socjalistyczny z Roubaix,
miał cokolwiek wspólnego z międzynarodowymi machinacjami giełdowo-majątkowymi.

Tenże list do Sandersona zawiera informację, tym razem sprawdzalną, o podpisaniu z Un-
winem umowy na wydanie Wyrzutka. Autor miał otrzymać 50 funtów i 12,5% od sprzeda-
nych egzemplarzy. Mamie wyglądał ten interes, ale tutaj okazało się, że stracił wydawca, nie
Conrad.

                                                          
687 Zmarła w r. 1961.
688 Do E. Briquel, 14 VII 1895 i do Sandersona, 24 VIII 1895, LL, I, 177. Zaprosił też Unwina, ale wydawca
odmówił (Conrad do Unwina, 9 VII 1895, Brotherton Collection, Leeds).
689 Do Sandersona, 24 VIII 1895, LL, I, s. 176 – 179.
690 Wiadomość odnosi się do istniejącej rzeczywiście Black Reef, która eksploatowała m. in. wspomniane przez
Conrada jako sąsiadujące z jego działkami przedsiębiorstwo Minerva. Wydobywało ono .złoto od listopada 1895
r. do września 1896 r., uzyskując b. skromne wyniki. F. R. Hatch, J. A. Chalmers, The Gold Mines of the Rand,
London 1895, s. 54 – 55; Witwatersrand Chamber of Mines Annual Report, Johannesburg 1896 i 1897.
691 Register of Defunct and Other Companies, removed from the Stock Exchange Official Year Book, London
1898, s. 421; Witwatersrand Chamber of Mines..., 1896, 1897, 1898; poszukiwania H. van Marle w Public Re-
cord Office w Londynie (nr akt BT 31/5380/45058; stwierdził, że nazwiska Conrada brak na liście udziałow-
ców).
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Dwa dni później Conrad odezwał się do Emilie, wykrętnie tłumacząc zwłokę powrotem
przed trzema dniami i fantazjując o rzekomej wyprawie na Atlantyk, aż wokół Szetlandów i
Orkadów (w istocie dotarli tylko do brzegów Holandii). „Tak jak Pani słusznie przypuszcza,
bardzo zaniedbałem swoje sprawy i praca wali mi się teraz na głowę. Z książką dobiegam
końca. Ale mam jeszcze inne kłopoty. Zamierzam w tym roku wrócić na morze. Chcę sobie
kupić statek, objąć komendę i wyruszyć w podróż na 2 – 3 lata”692.

Od tego listu datować można rozluźnianie się stosunków między Conradem a Briquelami.
Bratu Emilie już na list nie odpowiedział. Do niej napisał dopiero l października list miły,
zabawny, nawet ciepły – ale znowu wykrętny. Rozprawia w nim o chorobie i przeróżnych
interesach finansowych, naprawdę zaś zajęty był wytężoną pracą nad kończeniem Wyrzutka i
poprawianiem skrytykowanego przez Garnetta rękopisu.

Powtarzając formułę, której użył pisząc do Poradowskiej o Szaleństwie Almayera, donosił
Garnettowi: „Jest moim bolesnym obowiązkiem powiadomić Pana o śmierci p. Petera Wil-
lemsa z Rotterdamu i Makasaru, który został zamordowany 16 bm. o godz. 4 po pół., podczas
gdy słońce świeciło radośnie, a katarynka na chodniku wygrywała ohydne Intermezzo z
obrzydliwej Cavallerii. Skoro tylko przyszedłem do siebie po wstrząsie, zająłem się sprawami
dwu niepocieszonych wdów po naszym nieodżałowanej pamięci przyjacielu i miło mi stwier-
dzić, że – z pomocą kapitana Lingarda, który całkowicie wziął na siebie sprawy związane z
pogrzebem – przed północą wszystko zostało przyzwoicie załatwione. Ponieważ wie Pan, jak
bardzo byłem przywiązany do naszego biednego zmarłego, nie zdziwi się Pan, że od wczoraj
życie wydaje mi się pustą, głuchą samotnością, z której wszystko, nawet cienie, znikło abso-
lutnie”693.

Garnett natychmiast przeczytał końcowe rozdziały i skrytykował właśnie scenę śmierci
Willemsa za rozwlekłość i statyczność. Autor przyznał się retorycznie do „całkowitej klęski” i
obiecał przetrzebić tekst, ale tłumaczył swój punkt widzenia i zamiary oraz stwierdzał, że „nie
potrafi ulepszyć tego, co już się napisało”694.

Ukończona powieść ponownie wywoływała poczucie zawodu i niespełnienia zamierzeń.
Do Edwarda Noble’a – jak on marynarza przekształcającego się w literata – pisał o Szaleń-
stwie: „i po tym wszystkim uważam je uczciwie za żałosną porażkę. Wszyscy krytycy (poza
dwoma czy trzema) przecenili książkę. Cały rok zabrało mi wydzieranie z siebie Wyrzutka i,
słowo honoru, patrzę nań teraz – kiedy go skończyłem – z gorzkim rozczarowaniem”695.

Może dlatego trzecia powieść, Siostry, zaczęta u schyłku tego roku, miała być całkiem
odmienna. Napisany fragment początkowy, 35 stron druku, wprowadza dwa wątki, które nie
łączą się jeszcze ze sobą. Bohaterem pierwszego, centralnego i bardziej rozbudowanego, jest
Stefan, osiadły w Paryżu malarz z Rusi; drugiego młodziutka Baskijka Rita, wysłana z ro-
dzinnych stron na wychowanie do Paryża. Pomysł takiego wyboru tematyki i tła podsunął mu
z pewnością przykład Poradowskiej. Pisywała regionalne opowiastki z życia Polaków i Rusi-
nów, mieszkała na Passy, w tejże dzielnicy Paryża, w której miała się toczyć dalsza akcja
Sióstr. Conrad zamierzał sięgnąć do innych niż egzotyczno-tropikalne pokładów swoich do-
świadczeń – ale niemądrze zaczął je wykorzystywać. Wywiódł swojego bohatera z tej samej
części Europy, z której pochodził – lecz z innego narodu i kultury. Okazało się, że nic prawie
o nim nie wie, a rozczarowanie powierzchownością Zachodu jest jedyną cechą, jaką mu po-
trafi przypisać. Bohatera Polaka z różnych powodów brać nie chciał; zmuszałoby to do roz-
drapywania ran i przykrego obnażania się przed czytelnikiem. Bohater Rusin okazał się prze-
bierańcem. Był dla Conrada wydumany i sztuczny, więc też w sztuczny i napuszony sposób o

                                                          
692 26 VIII 1895, Listy, s. 76.
693 17 IX 1895, Listy, s. 76 – 77.
694 Wtorek [24 IX 1895], Listy, s. 77 – 79.
695 28 X 1895, LL, I, 183. Warto tu jednak zauważyć, że Conrad starał się w swoim liście pocieszać adresata.
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nim pisał696. Garnett, któremu pokazał napisany fragment, odradził kontynuację powieści697.
Conrad opowiadał później: „Porzuciłem Siostry zwątpiwszy, czy potrafię wytrzymać tak wy-
sokie natężenie [...] wystraszyłem się, obmyślając z góry ciąg dalszy”698.

Czy i czym się zajmował, poza korektą Wyrzutka i Siostrami, pod koniec roku 1895 i na
początku 1896 – nie wiemy. Również w korespondencji z Garnettem jest luka od 24 września
do 22 lutego.

List do Emilie Briquel z l października zawiera buńczuczną deklarację: „lubię wszelkiego
rodzaju walkę: z żywiołami i z ludźmi. Walka to życie, a dla mnie przyjemność jest właśnie w
samej walce – nigdy w zwycięstwie lub w skutkach zwycięstwa. O tym nie myślę wcale”.
Odbiła się ona echem w dzienniku Emilie, która zanotowała 3 listopada: „Pan Conrad napisał
mi kiedyś «Walka to życie». Ech! Nie zgadzam się. Moim życiem jest szczęście, ale szczęście
milczące, spokojne, łagodne”.

Nie zrywając kontaktów, lecz wręcz przeciwnie, starając się zachować pozory kordialno-
ści, tłumaczył w liście z 14 listopada fakt niezamieszczenia w Wyrzutku podsuniętego przez
Paula motta.

„Sprawiła mi Pani dużą przyjemność swoim miłym listem, z którego wynika, że dobrze się
Pani bawi i że wszystko u Państwa w porządku.

Dobrze jest wiedzieć, że nasi przyjaciele bawią się i są szczęśliwi, kiedy samemu przeży-
wa się pechowy okres. Co do mnie, mam dosyć tej idiotycznej kuli ziemskiej, która głupio
kręci się i kręci, nie wiedzieć po co. [...] Żałosny los spotkał moją biedną książkę. Podczas
kiedy byłem niedysponowany, zalewał mnie potop korekt, które starałem się w miarę możno-
ści bezzwłocznie poprawiać. Strona tytułowa z dedykacją oraz pierwszy rozdział dotarły
ostatnie. Zrobiłem korektę rozdziału (leżąc w łóżku) – i proszę jednego z moich przyjaciół,
który u mnie był, żeby obejrzał stronę tytułową. Patrzy i powiada, że jest w porządku, więc na
moją prośbę zaznacza «do druku» i paczką odsyła całość. Przedwczoraj dostaję kartkę z proś-
bą, żebym wpadł do wydawcy obejrzeć pierwszy egzemplarz. Idę, patrzę. Bardzo ładnie, bar-
dzo dobrze. Potem patrzę na tytuł. Piekło i szatani! Jest un (czy une) épigraphe po hiszpańsku
– cytat z Calderona, dwie linijki. Robię awanturę! Pokazują mi oryginał. Wszystko się zga-
dza! Pamięta Pani, że miałem trudności z wyborem epigrafu. Było ich na tej stronie kilka,
wypisanych dla porównania ołówkiem i piórem; wśród nich ów nieszczęsny Calderon. Zapo-
mniałem przejechać po nim piórem. Nie było tam cytatu z Victora Hugo wybranego przez
Pani Brata, ponieważ zamierzałem wpisać go w korekcie przed oddaniem do druku. [...]

Ot i tyle. Powiedziałem wszystko. Przesyłam wyrazy najgłębszego uszanowania dla Pani
Matki. Mocny uścisk dłoni dla Brata. Pozostaję, droga Panno Emilie, zawsze Jej oddanym i
posłusznym sługą”699.

List ten świadczył o chęci podtrzymania dobrych stosunków z rodziną Briquelów. Na No-
wy Rok wysłał górnolotny list z życzeniami:

„[...] jeśli Mistrz naszych dusz. Mistrz Miłosierny i Łagodny, zechce wysłuchać głosu sa-
motnego i ślepego grzesznika, da Pani długie lata, lata spokoju i słodyczy, życie pogodne i
pełne godności, schronienie wśród trwałych uczuć, podporę serc dzielnych i prawych. Jednym

                                                          
696 Szerzej o genezie, treści i powodach przerwania Sióstr piszę w rozprawie „Siostry” Conrada, „Teksty” 1972,
nr 2, s. 67 – 81.
697 Listy do Garnetta z 23 III 1896, Listy, s. 83 i z 9 IV 1896, Garnett, s. 26, tamże wyjaśniający przypis adresata.
698 Do Quinna, 18 VII 1913, NYPL.
699 Tłumaczenie wygląda na naciągane, ale nie jest nieprawdopodobne. Korektę pierwszych stron robił ok. 20 X.
22 X odesłał Unwinowi zapomnianą dedykację, później na kilka dni dokądś wyjechał (list do Unwina z 22 X
1895 w Rosenbach Collection, FiladeLFia). Krótkie motto z Calderona ledwie się mieści na stronie tytułowej;
motto z Victora Hugo musiałoby zostać wstawione gdzie indziej. Możliwe, że po prostu o nim zapomniał. Miał
okazję wstawić je w drugiej korekcie, w styczniu (listy do Unwina z 29 I i l II 1896, tamże), ale tego nie zrobił.
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słowem życzę Pani szczęścia – ale jest to słowo, które ledwo ośmielam się wymówić – rzecz
tak wielka, odległa i nieuchwytna, życzenie wydaje się tak zuchwałe i tak daremne!”700

Wiadomość o tym liście jest ostatnią notatką na temat Conrada w dzienniku panny Briquel.
Ale zachował się w jej papierach tajemniczy dokument: wiersz pożegnalny skierowany do
dziewczyny przez Conrada. Wedle tradycji rodzinnej jest to przekład wiersza angielskiego,
przesłanego Emilie na początku roku 1896. Taż tradycja głosi, że Conradowi dano do zrozu-
mienia, iż nie może liczyć na rękę panny – ze względu na znaczną różnicę wieku oraz wę-
drowny tryb życia. Oto „poemat”, który niewiele traci w dosłownym tłumaczeniu:

Po cóż się kochać, kiedy odjazd jest blisko?
I dlaczego się rozstawać, kiedy jest się szczęśliwym?
Dziewczyno, nasze drogi zbliżone są przez chwilę,
Przez chwilę połączone, oddalają się na zawsze.
Twoje życie popłynie osłonięte od niebezpieczeństw,
Ochraniane przez Twoją Matkę, a potem przez małżonka.
Będziesz żyła prosta i łagodna i będziesz szczęśliwa
Nie opuszczając swego kraju i służąc swemu Bogu.
Co do mnie – nie mam na tej ziemi korzeni
I jakby podczas misterium, znowu widzę w myśli
Wszystko, co już zrozumiałem, wszystko, co myślałem,
Wszystko, co przecierpiałem, wszystko, co kochałem.
Bóg rzucił na mnie promień talentu,
To on trzyma moje pióro i sprawia, że piszę,
To on objawia mi całą harmonię
Siły i piękna, cierpienia i miłości.
Wciąż się rozstawać, czyż ujrzę Cię kiedyś jeszcze?
Twoje szczęście i moje biegną innymi drogami.
Twoje – to życie proste, spędzone przy domowym ognisku,
Które upięknisz temu, który potrafi Cię kochać.
Moje – to przebywać na morzu ogromnym,
Wykorzystywać na nim jak najpełniej
Dary, które otrzymałem: inteligencję i siłę.
Moje – to żeglować ku oddalającym się horyzontom.
Świat jest tak mały – widzę go tak wielkim.
Boję się dla Ciebie, tak bardzo się boję nieznanego.
Nieznane – jest słowem dla mnie, który wszystko widział.
Mogłabyś umrzeć w dalekiej podróży.
Ach! Jestem jeszcze młody i w moim wieku czuję,
Że przyszłość należy do mnie – Przyszłość należy do Boga.

Wykluczone, aby „poemat” był istotnie dziełem Conrada, który nigdy wierszy nie pisał.
Niezrozumiały byłby fakt niezachowania się oryginału. Zresztą przeciwko autorstwu Conrada
przemawia i teistyczny optymizm utworu, i jego napuszenie-sentymentalny nastrój, i wreszcie
niemożność umiejscowienia wiersza w czasie. Jest to wypowiedź pożegnalna, a więc nastę-
pować powinna po zachowanych listach; ostatnie z nich nie uzasadniają wszakże tak zasadni-
czego i emocjonalnego stawiania sprawy. Przekonany jestem, że to utwór samej Emilie, która
tak sobie wyobrażała myśli swojego „przyjaciela”, takie przypisywała mu poglądy i usposo-
bienie – podejmując motywy z rozmów i listów. Obraz Conrada, jaki się tu wyłania, jest zu-
pełnie inny niż ten, który zarysowuje się w jego korespondencji z Poradowską, Garnettem czy
                                                          
700 29 XII 1895.
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Sandersonem. Ale też wobec Emilie Conrad odrzucał zgryźliwy pesymizm i pozował na
człowieka czynu, szukającego trudności i ostro walczącego z przeszkodami życia; podsuwał
swój autoportret heroiczny.

Wierszowanym wnioskiem chciała Emilie zamknąć romantyczną znajomość. Sama bo-
wiem gotowała się do zamęścia: 10 lutego odbyły się jej zaręczyny z miejscowym znajomym,
doktorem Edmondem Lalitte. List zawiadamiający o tym fakcie napisała matka Emilie, naj-
widoczniej Conrad był nadal uważany za potencjalnego przynajmniej kandydata (chociaż
rekuza jest z pewnością tylko rodzinną legendą). Teraz sytuacja stawała się wreszcie jedno-
znaczna. Conrad nie odpisał jednak od razu.

„7 marca 1896
Szanowna Pani,
Wróciłem właśnie ze Szkocji i w tej chwili skończyłem czytać list Pani, taki czarujący, taki

łaskawy, a ponadto zawierający tak dobrą nowinę.
Wielkie zalety Panny Emilie, Pani dobroć, ujmujące i przyjacielskie przyjęcie, jakim ra-

czyła mnie Pani obdarzyć w Champel, pozostaną na zawsze wśród najcenniejszych wspo-
mnień mego życia.

Przed Szanowną Córką Pani otwiera się teraz spokojna i łagodna kraina cudownych obiet-
nic. Życzę Jej na drodze życia widoków pełnych słońca, cieni orzeźwiających i pogodnych i
ciepłych powiewów wiecznej wiosny. Gdyby szczęście było na ziemi rozdzielane według
zasług, nie miałbym żadnych wątpliwości co do przyszłości Panny Emilie. Życzę, by Miło-
sierne Niebo dało Jej długie i pomyślne lata, aby mogła być radością swoich bliskich i roz-
siewać wokół siebie szczęście dzięki cennym zaletom serca i umysłu, którymi jest obdarzona.

Proszę mi wierzyć, Łaskawa Pani, że zrozumiałem i wielce doceniłem życzliwość, która
podyktowała pełne przyjaźni wyrazy w Pani liście. Przykro mi, że nie mogę w tej chwili od-
powiedzieć nań dłużej. Jestem przeciążony rozmaitymi zajęciami – chciałem jednak, nie
zwlekając, przesłać Pani i Pannie Emilii moje życzenia.

Ja również żenię się. Ale to długa historia, którą Pani pozwoli opowiedzieć sobie w na-
stępnym liście – za parę dni701.

Pozostaję, Szanowna Pani, Jej zawsze wdzięcznym i oddanym sługą.
Jph Conrad”

List, utrzymany w tonie tak podniośle uprzejmym, że chyba trochę wymuszonym, zawiera
sensacyjną wiadomość o planach matrymonialnych samego Conrada. Co ciekawsze, jest to
najwcześniejsza o tych zamiarach informacja. Być może mamy tu znowu do czynienia ze
zbiegiem okoliczności, ale trudno się opędzić wrażeniu jakichś ukrytych powiązań.

Trzeci – przypuszczalnie – romans Conrada w ciągu roku, uwieńczony pełnym i ślubnym
powodzeniem, był zarazem najszybszy i pozostaje dla nas najbardziej tajemniczy.

Jedyne ogólne a spoiste przedstawienie historii znajomości i małżeństwa Josepha Conrada
z Jessie Emmeline George znaleźć można w satyrycznej powieści Forda Madoxa Forda The
Simple Life Limited702. Conrad występuje tam jako Simeon Brandetski, Polak, który po ak-
tywnym życiu podróżnika i pracy w Afryce osiada w Anglii, zmienia za radą Mr. Parmonta
(powieściowy portret Garnetta) nazwisko na Simon Bransdon i zostaje pisarzem. Straszliwy
leniuch, nie lubiący nawet siedzieć prosto w krześle, angażuje do przepisywania sekretarkę.
Ponieważ jest wielkim śpiochem i wstaje późno, praca przeciąga się długo w noc. Sekretarka
zostaje także kochanką – i Brandetski-Bransdon musi się ożenić.

Anegdota Forda, ogłoszona w dwa lata po zerwaniu przyjaźni i współpracy z Conradem,
ma cechy złośliwej plotki; zamieszczona w powieści „z kluczem”, w której większość bohate-
rów łączy w sobie cechy różnych rzeczywistych postaci, nie posiada, rzecz jasna, charakteru

                                                          
701 Listu tego ani obiecanego Wyrzutka już nie nadesłał; coś go widocznie gryźć musiało.
702 Wydana pod pseudonimem Daniel Chaucer, London 1911. Por. Mizener, s. 212 – 214, 588.
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ani wagi dokumentu. Ignorować jej jednak nie należy; jest też jednym z wielu dowodów, że o
dziwnym małżeństwie Conrada się „mówiło”.

Relacje Jessie, trochę mniej sensacyjne i wcale nie skandaliczne, zawierają sprzeczności i
nie wyjaśniają paru podstawowych faktów. Przede wszystkim tego, co subtelny, kulturalny, o
arystokratycznych manierach i „dobrze urodzony” Polak zobaczył w młodszej od siebie o
prawie siedemnaście lat (ur. 22 II 1873), słabo wykształconej, niezbyt inteligentnej ani – we-
dle jego własnego zdania – urodziwej maszynistce, córce wielodzietnego magazyniera i skle-
pikarza. Żaden z listów na jej temat ani nawet wspomnienia samej Jessie nie sugerują silnego
uczucia – a sprawa potoczyła się szybko.

W swojej pierwszej książce wspomnień o Conradzie, Joseph Conrad as I Knew Him, wy-
danej dwa lata po śmierci pisarza, Jessie podaje, że poznała przyszłego męża w listopadzie
1894 roku za pośrednictwem wspólnego znajomego. Po czterech spotkaniach ofiarował jej
Szaleństwo Almayera z dedykacją; ponieważ powieść ukazała się drukiem 29 IV, a dwa dni
później Conrad wyjechał do Francji, stało się to chyba dopiero po jego powrocie, tj. w czerw-
cu.

Przed piątym spotkaniem upłynęło „kilka miesięcy”, podczas których Conrad znikł zupeł-
nie z horyzontu Jessie. Ich znajomość zacieśniała się w okresie, kiedy pracował nad ukończe-
niem Wyrzutka. Według Jessie, Conrad prosił ją wielokrotnie o głośne czytanie rękopisu;
takie wspólne lektury, przerywane wybuchami niecierpliwości pisarza, trwały ponoć czas
dłuższy.

Chronologia nie wygląda całkiem przekonująco, ponieważ między listopadem 1894 a ofia-
rowaniem Szaleństwa upływa osiem miesięcy, na które Jessie przydziela cztery spotkania;
Wyrzutka ukończył Conrad 16 IX 1895, więc w ciągu trzech i pół miesiąca trzeba zmieścić i
długi okres niewidzenia, i wiele spotkań „lektorskich”. Co gorsza, Jessie twierdzi, iż wyjazd
Conrada na kurację do Champel nastąpił w grudniu 1895 r. Po miesięcznej nieobecności (mu-
simy więc mieć styczeń 1896) Conrad zaproponował Jessie małżeństwo.

W drugiej książce o Conradzie, wydanej dziewięć lat później, opis wydarzeń jest jeszcze
bardziej zagmatwany i niezgodny z rzeczywistą chronologią. Najsilniej zaskakuje wzmianka,
że państwo Hope – którzy według wcześniejszej relacji mieli poznać Jessie z Conradem –
b y l i  jego przyjaciółmi, ona zaś spotkała ich dopiero w okresie narzeczeństwa703. Opowiada-
nie Jessie obfituje, jak cała jej książka, w momenty dramatyczne i groteskowe; ufać jej trudno
– tym trudniej, że sama sobie zaprzecza – ale w obu relacjach powtarzają się te same zna-
mienne składniki: oświadczyny następują po dłuższej przerwie w spotkaniach; oboje czują się
natychmiast potem niespodziewanie chorzy; Conrad znika na parę dni; Jessie nie wie, czy ma
propozycję traktować poważnie – nie mówi o niej nawet matce; rodzina jest zupełnie zasko-
czona; zachowanie Conrada jest dla Jessie i jej najbliższych trudne do zrozumienia (nie chce
dzieci, zapowiada rychłą śmierć, itd.); okres narzeczeństwa jest krótki, Conrad proponuje ślub
za tydzień lub dwa, uzgadniają, że odbędzie się za sześć tygodni; związek otacza atmosfera
dziwności, nawet niesamowitości704.

Następną – po liście do pani Briquel – wiadomość o planowanym małżeństwie zawiera list
Conrada z 10 marca do Karola Zagórskiego w Lublinie: „...Nikt więcej zdziwiony być nie
może tym wypadkiem jak ja sam. Ale przerażony nie jestem wcale, będąc, jak wiesz, przy-
zwyczajonym do awanturniczego życia i do potykania się z okropnymi niebezpieczeństwami.
Zresztą muszę się przyznać, że moja narzeczona na pozór niebezpieczna się nie wydaje. Jej
imię jest Jessie; jej nazwisko George. Jest to niepokaźna, mała osóbka (trzeba prawdę mówić
– brzydka, niestety), która z tym wszystkim bardzo mi drogą jest. Gdy ją poznałem – półtora
roku temu – zarabiała na życie w City jako typewriter w biurze handlowym amerykańskiej
                                                          
703 Hope’owie stwierdzali jednoznacznie, że znali Jessie od dziecka; list pani F. E. Hope do J. T. Babba z 7 III
1928, Yale.
704 JCKH, s. 100 – 106; JCC, s. 9 – 10.
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kompanii «Calligraph». Ojciec umarł trzy lata temu. Jest ich dziewięcioro w rodzinie. Matka
bardzo przyzwoita (a także, nie wątpię, i bardzo cnotliwa) osoba. Ale przyznam się, że mi to
wszystko jedno, gdyż – vous comprenez? – ja z całą rodziną się nie żenię. 24-go bieżącego
miesiąca ślub będzie; po czym zaraz opuszczamy Londyn, by nasze szczęście (czy naszą głu-
potę) schować sprzed oczu ludzkich na dzikich i malowniczych wybrzeżach Bretanii, gdzie
zamierzam wynająć mały domek w jakiejś osadzie rybaków. [...] Ufam, że w dzień mojego
ślubu Wy – którzy całą rodziną dla mnie jesteście – zechcecie choć w myśli tylko ze mną sta-
nąć”705.

16 marca przedstawił Jessie Garnettom706. Garnett wyraził zaniepokojenie i ostrzegł Con-
rada przed pochopnym krokiem: „Ultranerwowe usposobienie Conrada sprawiało, że małżeń-
stwo zdawało się olbrzymim ryzykiem”707. Choć argumentacja, ogłoszona po czterdziestu
latach, dotyczy samego Conrada – znamienne jest, że Garnett próbował perswazji nie na samą
wieść o zamiarach, ale dopiero po spotkaniu z Jessie. Conrad odpowiedział filozoficznym
wywodem, który można rozumieć jako wyraz albo niechęci, albo niemożności rzeczowej
obrony własnej decyzji. „Kiedy tylko człowiek uchwyci tę prawdę, że jego własna osobowość
jest jedynie śmieszną i bezcelową maskaradą czegoś beznadziejnie nieznanego – niedaleki
jest od pogody ducha. Potem nie pozostaje już nic więcej jak tylko poddanie się własnym
impulsom, wierność przemijającym uczuciom, która jest może bliższa prawdzie niż jakakol-
wiek inna filozofia życiowa”708.

Jak już powiedziałem, relacje Jessie nie dają spoistego i przekonującego obrazu faktów ani
nie wyjaśniają motywów postępowania Conrada. Listy z okresu narzeczeństwa kazał jej po-
dobno zniszczyć – i tego dokumentu jesteśmy pozbawieni. Bardzo prawdopodobne zdaje się
nie tylko, że poznał Jessie jako maszynistkę w biurze, z którym prowadził interesy, ale że
zbliżenie między nimi (wątpliwe, czy aż do stopnia uwiedzenia) nastąpiło przy okazji przepi-
sywania jakichś manuskryptów. Jocelyn Baines przypuszcza, że po dwu latach pobytu na lą-
dzie, w wielkim i obcym mieście, Conrad coraz dotkliwiej odczuwał samotność; wybór
dziewczyny bez wykształcenia i zaplecza kulturalnego był po prostu wynikiem zupełnego
braku znajomości w sferach inteligenckich709. Dodajmy: w Anglii. I dodajmy jeszcze, że w
wypadku Jessie mezalians materialny oblubienicy nie groził – wręcz przeciwnie. Co prawda
ponawiane w tym czasie próby znalezienia posady zawiodły, ale Conrad miał przecież pienią-
dze po wuju. Rozważał nawet możliwość zakupienia małego statku lub przystąpienia do spół-
ki z jakimś armatorem, który zapewniłby mu stanowisko kapitana; i to się jednak nie udało710.
Zawód marynarza okazywał się dla niego praktycznie zamknięty, co ułatwiało plany ożenku.

Natomiast nagłość decyzji Conrada pozostaje zagadką dla nas – jak była nią dla Jessie.
Być może należy ten pośpiech wiązać z Poradowską (o czym wspomina Baines); niewyklu-
czone, że z Emilie Briquel: jeżeli istotnie oświadczył się Jessie na sześć tygodni przed ślu-
bem, stało się to dokładnie w momencie ogłoszenia zaręczyn Emilie. Nie musiał się w niej
kochać ani nawet o nią starać – wiadomość mogła podziałać jako dodatkowy i ostateczny
bodziec.

Jessie wspomina podróż narzeczonych parowcem do Grangemouth w Szkocji, odbytą wraz
z młodszą siostrą, Ethel, i G. F. W. Hope’em, podobno w celu obejrzenia drewnianego barku
„Windermere”, który Conrad zamierzał kupić. Zasadnicze składniki tego wspomnienia dają
się uwierzytelnić, ale mało się to przydaje do wyjaśnienia chronologii najważniejszych wyda-

                                                          
705 Listy, s. 82 – 83.
706 Conrad do Garnetta, środa [11 III 1896], Garnett, s. 22.
707 Garnett, s. XXII.
708 Poniedziałek [23 III 1896], Listy, s. 83.
709 Baines, s. 171.
710 List armatora Charlesa Bootha do E. Garnetta, 22 II 1896, Garnett, s. XXI – XXII.
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rzeń. Jessie datuje bowiem wyprawę na koniec okresu narzeezeństwa, a powrót na trzy dni
przed ślubem, podczas gdy dokumenty pozwalają ją umieścić tylko w dniach 18 – 24 lutego711.

Ślub – tylko cywilny, chociaż oboje pochodzili z katolickich rodzin -– odbył się 24 marca
1896 roku w St. George Register Office przy Hanover Square w Londynie. Świadkami byli:
matka panny młodej, Jane George, oraz Hope i Krieger712. Podobno Conrad spóźnił się na
ślub, zachowywał się drętwo i dziwacznie, a potem był skrajnie zdegustowany widokiem
licznego rodzeństwa George’ów, które poszli pożegnać. Wieczór spędzili na pisaniu „termal-
nych i uroczystych” zawiadomień o ślubie, a następnie, o drugiej nad ranem, pan młody uparł
się wysłać natychmiast gotowe już listy. Jessie opowiada, że była tym wszystkim zupełnie
wytrącona z równowagi. Kiedy następnego dnia jechali pociągiem przez tunel, nagły błysk
sygnału poraził ją strachem, bo pomyślała, że to jej nie znany w istocie mąż rzucił bombę...713

I dla Conrada ożenek był skokiem w egzotykę społeczną, kulturalną i psychologiczną.
Gnębiąca samotność nie znikła –zmieniła tylko kształt.

Natychmiast po ślubie państwo młodzi wyjechali na czas nieokreślony do Bretanii. Pierw-
szym utworem, jaki Conrad podczas miodowych miesięcy ukończył, była nowela Idioci –
naturalistyczne opowiadanie o żonie, która nożycami morduje męża, broniąc się przed sto-
sunkiem. Utworem tym sprawił ogromną radość wszystkim przyszłym badaczom-
psychoanalitykom.

                                                          
711 JCC, s. 18 – 19. W ustaleniu prawdopodobieństwa opowieści i daty podróży zasadniczą rolę odegrały badania
źródłowe H. van Marle.
712 Baines, s. 170 i informacje Borysa Conrada. Jedyny prezent ślubny, o którym wiemy, dostali już 20 marca od
Unwinów. Podziękował zaś pełnym wdzięczności listem, podpisanym J. Conrad Korzeniowski. Conrad do pani
E. J. C. Unwin, 20 III 1896, County Record Office, Chichester, Essex, Cobden Ms. 972.
713 JCC, s. 19 – 21.
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VIII

Próby, poszukiwania, rozterki
(1896 – 1898)

Barwne i nieco podejrzanie dramatyczne opisy podróży poślubnej do Bretanii przekazała
Jessie Conrad w swoich wspomnieniach. W dzień po ślubie714 wyjechali koleją do So-
uthampton, a stamtąd ruszyli statkiem do St. Malo. Noc na Kanale trafiła się burzliwa i Jessie,
niedoświadczona w podróżach morskich, stwierdziła z przerażeniem, że nie tylko ona, ale i jej
mąż, zawodowy marynarz, ulega atakom mdłości. Po wylądowaniu we Francji Conrad zadzi-
wiał żonę egzotycznymi postępkami, jak np. zamówieniem do herbaty butelki rumu zamiast
mleka: „dla mojej angielskiej umysłowości było to nieco gorszące”.

Po noclegu w St. Malo państwo Conradowie pojechali autobusem do miasteczka Lannion
w północnej Bretanii i tam 27 marca stanęli w Hôtel de France. Miała to być ich baza na czas
poszukiwania domku, który można by wynająć na dłuższy okres. Chcieli znaleźć coś odlud-
nego, „z dala od zwariowanych francuskich turystów, którzy najeżdżają znane miejscowości
w lipcu i sierpniu”715 – najlepiej na wyspie. Kilka dni po przybyciu Jessie poczuła się jednak
niedobrze, co wprawiło Conrada w niejaki popłoch. Matce Teda Sandersona zwierzał się:
„...już prawie wróciła do siebie – i ja też. Bo muszę Pani powiedzieć, że jako nie przyzwy-
czajony do tego, co się przytrafia w małżeństwie, byłem zaniepokojony – by nie rzec: okrop-
nie przerażony! Mimo wszystko dałem jej przekonujące dowody moich pielęgniarskich
umiejętności, i niewątpliwie za rok czy dwa będę skłonny przyjmować, co się zdarzy, z więk-
szym opanowaniem, jeżeli nie na zimno. Muszę Pani jednak powiedzieć w zaufaniu, że nie
zgodziłbym się znowu przejść przez takie trzy dni nawet za kopalnię diamentów”716.

Nie udało się Conradom osiedlić na słynnej z malowniczości Ile de Brehat, ale wielokrotne
wyprawy powozikiem wzdłuż poszarpanych skał Corniche de Bretagne doprowadziły do wy-
najęcia domku na Ile-Grande – która mimo nazwy wyspą nie jest, bo łączy ją z lądem droga
                                                          
714 Jessie Conrad twierdzi w JCKH (s. 25), że wyjechali wieczorem po ślubie; w JCC (s. 19) – że dnia następne-
go. Ponieważ promy między Southampton a St. Malo kursowały w poniedziałki, środy i piątki („Bradshaw’s
Continental Railway Guide”, March 1896, s. 728), a do Lannion przybyli 27 marca, prawdziwa jest wersja dru-
ga.
715 Do E. L. Sandersona 28 III 1896, Yale.
716 Do pani Sanderson 6 IV 1896, LL, I, 187. Nb. końcowe zapewnienie miało ten podkład realny, że brat G. F.
W. Hope’a, z którym Conrada łączyły interesy, był udziałowcem kopalni diamentów.
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wiodąca po ziemnym przesmyku. Skały tu niższe, a krajobraz dosyć posępny: kamieniste
płaszczyzny tu i ówdzie porośnięte niewysokimi, nagiętymi przez wichry drzewkami; płyci-
zny dwa razy na dobę odsłaniane przez odpływ i ukazujące połacie zielonobrunatnych wodo-
rostów; morze burobłękitne w czas pogody, a sinoszare pod chmurami. Ile-Grande, dokąd
przenieśli się 7 kwietnia, to wieś złożona z kamiennych domków, rozsianych po skalistych
pagórkach. Conradowie wynajęli domek od Mme Le Bail, której mąż był kamieniarzem i
sprzedawcą granitu717. W liście do Sandersona Conrad donosił: „Nareszcie piszę do Ciebie z
mego nowego (i pierwszego w życiu) gniazda, by Ci powiedzieć, że czuję się całkiem przy-
tłoczony doniosłością posiadania domu – nawet całego domu!! – do mieszkania. Pierwszy raz
– odkąd wkroczyłem w wiek dojrzały – nastąpiło w moim życiu takie wydarzenie.

Jess jest ogromnie ubawiona kuchnią (samo palenisko jest wystarczająco duże, by w nim
mogła zamieszkać), i spędza wiele czasu próbując rozmawiać z dziewczyną (która jest abso-
lutnym skarbem). Kuchnia stanowi najwspanialszą i najlepiej umeblowaną część pałacu – a w
ogóle jest jedyną drogą wejścia i wyjścia. Widujemy ją zatem dosyć często. Zamieszkują tam
również nasze laski i czapki.

Wybrzeże jest skaliste, piaszczyste, dzikie, o ponurym wyrazie. Ląd natomiast, w głąb od
szerokich płaszczyzn morza, ujętych jałowym archipelagiem, jest zielony, uśmiechnięty i sło-
neczny – często nawet wówczas, gdy morze i wysepki ukryte są w cieniu przepływających
chmur. Spoza łagodnych zboczy wzgórz uporczywie strzelają w niebo ostre wieżyczki wielu
wiejskich kościołów. A lud, który zamieszkuje te brzegi, to lud kobiet – bo mężczyźni są na
połowach w Islandii lub przy brzegach Nowej Finlandii. Tu i ówdzie tylko zdarzy się jakiś
starzec z długimi włosami, zapomniany podczas kolejnych apelów morza; wlecze się wzdłuż
skał między piachami, smutny, bezużyteczny i samotny na tle kamienistego krajobrazu”718.

W pokoiku na górze – skąd rozciągał się widok na zatokę i obramiające skałki – zabrał się
Conrad do pisania. Ale ze swoją trzecią powieścią (nie licząc szybko porzuconych Sióstr),
której tytuł oznajmił Garnettowi na dzień przed ślubem, miał mieć najwięcej kłopotów. Na-
zywała się początkowo Wybawca – opowieść z cieśnin; akcja miała się toczyć znowu w sce-
nerii malajskiej. Działo się tak za radą Garnetta, który namawiał Conrada do trzymania się
tematyki morsko-egzotycznej. Autor planował ukończyć powieść w ciągu 12 miesięcy; udało
mu się z nią uporać dopiero po 24 latach.

Początkowo praca szła dosyć szybko. 6 kwietnia miał napisane 11 stron; tydzień później
wysłał Garnettowi 24 – ale już z listem pełnym wątpliwości: „Czy to znośne? Czy da się
czytać? Czy ta cholerna rzecz jest w ogóle do obrony? Czy dostatecznie biorę pod uwagę Pa-
na wskazówki, Pana wyjaśnienia dotyczące reakcji czytelników? Czy jestem błogosławiony?
A może skazany? Czy może jestem całkowicie i absolutnie beznadziejnym, bełkoczącym ga-
dułą, niegodnym nawet przekleństwa? Proszę o prawdę. [...] Gotów jestem ciąć, kroić, wyma-
zywać, niszczyć; pluć, deptać, skakać, wycierać nogi o rękopis – na każde Pana słowo”719.
Garnett wszakże odpowiedział entuzjastycznie (choć z dużym opóźnieniem, wywołanym cho-
robą): „Znakomite, proszę Pana, znakomite. Wczytałem się w każde słowo Wybawcy i myślę,
że uderzył Pan w nowy ton”720.

Nie jest pewne, czy trudności z pisaniem, albo inne perturbacje duchowe, były tu przyczy-
ną (na co wygląda) czy skutkiem; dość, że na początku maja Conrad rozchorował się nagle – i
teraz Jessie z kolei ogarnęło przerażenie. „To, co mówił, stawało się coraz bardziej zagma-
twane i bezsensowne, a napady dreszczów nasilały się. Poważnie zatrwożona udałam się po
pomoc do życzliwej właścicielki domu. Nie było mnie może przez kwadrans, a kiedy wróci-
łam, ciągnąc za sobą ową poczciwą kobietę, mój mąż leżał już w łóżku, całkiem ubrany, na-

                                                          
717 W adresach podawał Conrad panieńskie nazwisko Mme Le Bail, Coadon.
718 14 IV 1896, Listy, s. 84 – 85.
719 Poniedziałek [13 IV 1896], Garnett, s. 27.
720 Garnett, s. XXIII.
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wet w swoim grubym paltocie. Majaczył teraz z ponurą zawziętością, tylko w swoim ojczy-
stym języku, nie okazując wcale, że mnie poznaje. Przez wiele godzin siedziałam przy jego
łóżku, patrząc na gorączkowy połysk oczu, które zdawały się utkwione w jakiś niewidoczny
dla mnie przedmiot, i słuchając bezsensownych zdań i długich przemówień, z których nie
mogłam zrozumieć ani słowa. [...] Całą tę noc Joseph Conrad majaczył po polsku, jak to i
później robił w każdej ciężkiej chorobie”721.

Po kilku dniach poczuł się lepiej. Pobyt na Ile-Grande urozmaicały częste krótkie wy-
cieczki łodzią żaglową „La Pervenche”, wynajmowaną od starego kapitana Le Bras. Conrad
interesował się życiem mieszkańców wsi i jej sąsiedztwa; świadczy o tym treść wspomnianej
noweli Idioci, którą ukończył w maju („Z życia chłopów. Nie dla dzieci”722.). Wątek jest być
może zmyślony, ale postacie ubocznych bohaterów i całe tło wzorowane są wiernie na rze-
czywistych mieszkańcach i krajobrazie Ile-Grande i okolic, nawet nazwiska uległy nieznacz-
nym tylko zmianom. Możliwe, że inspiracji do napisania wyjątkowego w dorobku Conrada
utworu dostarczyła nie tylko lektura Maupassanta, ale i spotkanie z pochodzącym z Lannion
pisarzem, Charlesem Le Goffic, autorem powieści z życia chłopów bretońskich, który przy-
jaźnił się z lubianym przez Conrada Anatolem France’em723.

Natomiast praca nad powieścią stała się torturą. „Wybawca czołga się codziennie o stronę
dalej – czasem w zimnej rozpaczy – czasem z gorącą nadzieją. Miewam długie napady przy-
gnębienia, które w szpitalu dla nerwowo chorych określono by jako obłęd. Nie wiem, co to
jest”724. Trudno wątpić, że była to depresja. 10 czerwca wysłał Garnettowi, z listem pełnym
zwątpienia i rozterki, ukończoną część pierwszą. Zwierzał się: „Dumam godzinami, godzina-
mi! nad jakimś zdaniem, a potem nie potrafię ułożyć go tak, aby zaspokoiło tęsknotę mojego
serca. Podejrzewam, że przechodzę poważną chorobę umysłową”725.

Podczas tej trudnej wiosny czytał Conrad pilnie recenzje Wyrzutka, który, dedykowany E.
L. Sandersonowi, ukazał się 4 marca w nakładzie 3000 egzemplarzy726. Przyjęto powieść cał-
kiem przychylnie, choć nie tak ciepło jak Szaleństwo. Krytycy chwalili oddanie egzotycznej
atmosfery, psychologię bohaterów, sugestywne opisy; ganili przesadną kwiecistość stylu,
zawiły tok opowieści i ponury nastrój książki. Pod wrażeniem anonimowej recenzji w „Satur-
day Review” („Zapewne najlepszy tom prozy, ogłoszony w tym roku”, ale „p. Conrad jest
gadatliwy [...] pisze okropnie. Pisze, jak gdyby chciał ukryć i znieprawić własną wielkość”)
Conrad wysłał list do jej autora – i dowiedział się z przyjemnym zaskoczeniem, iż był nim H.
G. Wells, głośny już wówczas dzięki Wehikułowi czasu (1895). Odpisał Conradowi uprzej-
mie, wskazując przy okazji na powód czekających go w przyszłości kłopotów: „nie czyni Pan
najmniejszych ustępstw wobec czytających młodych kobiet, które stwarzają lub niweczą po-
wodzenie pisarzy”. Tak się zaczęła znajomość Conrada, nigdy zresztą nie przekształcona w
przyjaźń, z pierwszym angielskim kolegą w zawodzie powieściopisarskim727. A chociaż w
listach do Garnetta i Unwina bronił się ostro przed zarzutami Wellsa, wziął sobie jego uwagi
do serca, o czym świadczy oszczędny styl Murzyna z załogi „Narcyza”, rozpoczętego zapew-
ne w czerwcu.

Odzew krytyki sprawiał przyjemność, ale i zwiększał napięcie psychiczne, bo dobitniej
uświadamiał odpowiedzialność za wypuszczane w świat utwory, żyjące już teraz osobnym,
niezależnym od intencji autora życiem. Reakcje krytyków często zaskakiwały, ujawniając
sposoby odczytywania, których nie przewidywał. Conrad doświadczał więc zarówno miłych,
                                                          
721 JCC, s. 26.
722 Do Unwina, 22 V 1896, Brotherton Library, Leeds.
723 Informacje p. Pierre Strnisté, Ile-Grande.
724 2 VI 1896, Garnett, s. 34.
725 Tamże, s. 36 – 37.
726 Ehrsam, s. 293.
727 Recenzja Wellsa w „Saturday Review” z 16 V 1896; list Conrada 18 V, Listy, s. 86 – 87; odpowiedź Wellsa
nd., Twenty Letters to Joseph Conrad, London 1926.
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jak i przykrych skutków pozycji zawodowego literata – już nie debiutanta, ale pisarza, które-
go twórczość ma swoją historię, budzi określone skojarzenia i oczekiwania. „Minęły, ach,
niestety, te piękne dni Szaleństwa Almayera, kiedy pisałem z pogodną śmiałością prostodusz-
nego głuptasa. Z dnia na dzień staję się mniej prostoduszny. I bardziej niepewny”728.

Świadomość nowego statusu nie ułatwiała więc pisania. Dziewięć dni po ukończeniu I
części Wybawcy zwierzał się znowu Garnettowi: „Zebrałem już wszystkich swoich ludzi i nie
wiem, co mam z nimi robić. Następne epizody ani rusz nie chcą się wyłonić z chaosu, który
przeżywam. Niczego nie czuję wyraźnie. W dodatku gdy sobie uświadamiam, że wszystko to
muszę wyciągnąć z samego siebie – ogarnia mnie lęk. Inni pisarze mają jakiś punkt wyjścia.
Coś, czego można się uczepić. [...] Opierają się na dialekcie – lub na tradycji – lub na historii
– na modnym uprzedzeniu lub kaprysie; wykorzystują jakieś aktualne powiązanie lub przeko-
nanie – albo właśnie brak takowych – które ganią lub chwalą. W każdym razie mają od czego
zaczynać, ja – nie. Ja również – swego czasu – odbierałem wrażenie i różnorodne doznania:
wrażenie i doznania zwykłych rzeczy. Ale wszystko spłowiało”729. Treść początku II części
Ocalenia, Wybrzeże zbiegów, musiał Conrad istotnie wysnuć ze swojej wyobraźni – chociaż
materiału wspomnieniowego do jej pobudzenia miał chyba nie mniej niż owi „inni pisarze”, o
których pisze z zazdrością. Zapewne jednak skarga miała charakter ogólniejszy i wywołana
była uświadamianiem sobie skutków własnej obcości, skutków wychodźstwa i tułactwa, które
pozbawiały go możności „czerpania z zasobu doświadczeń wspólnego jemu i czytelni-
kom”730.

Po sześciu tygodniach pracy II część Wybawcy liczyła zaledwie dwanaście stron – ale
Conrad napisał tymczasem nowelę, silniej opartą na własnych obserwacjach i doświadcze-
niach, a także o mniej „wydumanej” akcji, mianowicie Placówkę postępu (która początkowo
nosiła tytuł Ofiara postępu)731. Nurtujące go problemy, związane ze zwątpieniem o solidności
etycznych podstaw cywilizacji, stały się tu po raz pierwszy ośrodkiem treści utworu. Chociaż
Placówka postępu jest we wczesnej twórczości Conrada wyjątkiem, zapowiada późniejsze
powieści i nowele polityczno-moralne. W tym samym zapewne okresie zaczął szkicować po-
czątek swojego pierwszego arcydzieła, najściślej związanego z przeżyciami marynarskimi i
zarazem artystycznie nowatorskiego: Murzyna z załogi „Narcyza”. A chociaż w połowie
sierpnia zrezygnował na jakiś czas z rozpaczliwych wysiłków kontynuowania malajskiej po-
wieści, udało mu się szybko napisać malajską nowelkę, Lagunę732.

Okres poważnego i wyłącznego terminowania w rzemiośle pisarskim był dla Conrada jed-
nocześnie okresem wprawiania się we współżycie małżeńskie. Ożenek późny, tuż przed
czterdziestką, nie był w owym czasie czymś niezwykłym – ale do wszystkich „normalnych”
trudności i napięć, jakie wywołać musi związek dwojga ludzi różnego wieku i pochodzenia, z
różnych środowisk i różnego poziomu umysłowego, dołączały się tutaj: chimeryczność uspo-
sobienia Conrada, temperowana wytwornością manier i surowym poczuciem decorum, oraz
prosty fakt, że przez ponad dwadzieścia lat pędził on życie osobnicze, z dala od wszelkich
więzów rodzinnych i trwałych koneksji towarzyskich.

Jak wyglądały pierwsze miesiące małżeństwa, możemy się tylko ogólnie domyślać. Ber-
nard Meyer stwierdza stany neurotyczne wywołane trudnością w dostosowaniu się do seksu-
alnej strony pożycia733, ale ta prosta psychoanalityczna hipoteza, niemożliwa do sprawdzenia,
nie jest bynajmniej niezbędna dla rozumienia faktów. Złe nastroje Conrada mogły wynikać z
uświadomienia sobie, że zrobił krok nieodwracalny, a może głupi, albo też z pisarskich rozte-

                                                          
728 Do Sandersona, 21 XI 1896, LL, I, 196.
729 19 VI 1896, Listy, s. 90.
730 Baines, s. 174.
731 Do Garnetta, 22 VII 1896, Garnett, s. 41.
732 Do Garnetta, 14 VIII 1896, Listy, s. 94.
733 Meyer, s. 118.
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rek. Tak czy inaczej, listy z tego okresu nie świadczą o szczęśliwym życiu chwilą; ich ton i
treść, o ile odbiegają od wcześniejszych, to nie w stronę rozluźnienia i spokoju, a wręcz prze-
ciwnie, w stronę wzmożonej troski i napięcia. Niespełna dwa miesiące po ślubie pisze do
Gametta o chwilach „samotności nie do zniesienia”734. Wspominając o planach powrotu do
Anglii i osiedlenia się na wsi komentuje: „Doskonale idylliczny, ale niewątpliwie odrażający
rodzaj bytowania”735. Ironiczna akceptacja własnego położenia połączona z gorzkim gryma-
sem ogólnego niesmaku – takie wrażenie sprawiają wypowiedzi Conrada na temat życia oso-
bistego.

Wspomnienia Jessie nie zmuszają do zasadniczej korektury obrazu. Są w nich barwne
sprawozdania z wypraw żeglarskich, które odbywali wzdłuż wybrzeży Bretanii, są drobne
scenki domowe, opowieści o wprawianiu się młodej żony w rolę sekretarki-maszynistki itd.
Jednak na czoło wybijają się refleksje na temat trudności w rozumieniu męża, jego dziwactw,
szczególnych humorów, niezwykłego sposobu bycia. Najwidoczniej Jessie była bardziej spe-
szona, zaskoczona, nawet zagubiona – niż szczęśliwa. Współżycie z Conradem musiały też
utrudniać ponure nastroje, w które często wpadał. „Wracamy w październiku [...] Może wtedy
będę w stanie coś zrobić. Ale wątpię. Wątpię o wszystkim. Jedyna pewność, jaka mi pozo-
stała, to że teraz nie potrafię pracować.

Mam nadzieję, że nigdy nie czułeś się tak jak ja w tej chwili – i że nigdy nie doświadczysz
tego, co obecnie przeżywam. Ciemność i gorycz tego nie dają się wyrazić. Biedna Jessie
wszystko to czuje. Muszę być zupełnym potworem we współżyciu – ale doprawdy nie dbam
o to, kto cierpi. Dość mi własnych kłopotów”736.

Miodowe lato Conrada nie było więc idyllą. Na dodatek spotkał go w tym czasie katastro-
falny cios finansowy: w okolicznościach do dziś nie wyjaśnionych utracił wszystkie, albo
prawie wszystkie, oszczędności. Wspomina o tym w liście do Garnetta z 22 lipca: „Mam
mnóstwo zmartwień. Mój serdeczny przyjaciel doznał wielkich niepowodzeń, a i ja także
straciłem wszystko prawie, co pozostało”737. Zdaniem Bainesa przyjacielem tym był G. W. F.
Hope, a przedsięwzięcie, o którym mowa, to jakaś kopalnia złota w południowej Afryce738. W
listach i dokumentach Conrada brak na ten temat informacji; podaje ich trochę Jessie, ale na
jej świadectwie trudno polegać. Pisze ona, że katastrofa nastąpiła już na dwa tygodnie przed
ślubem – co w świetle ówczesnych listów Conrada i jego pewnego siebie zachowania wyglą-
da nieprawdopodobnie. Według Jessie dyrektor owej kopalni wracał do Anglii na statku
„Drummond Castle”, który zatonął u brzegów Bretanii 17 czerwca 1896 roku, i jego śmierć
przekreśliła nadzieje na uratowanie przynajmniej części kapitałów. To również brzmi nie-
przekonująco, bo powodzenie lub upadek kopalni złota nie zależą przecież od życia podróżu-
jącego dyrektora. Zresztą Jessie i dlatego niezbyt tu zasługuje na wiarę, że prawie wszystkie
jej sprawdzalne relacje okazują się mylące. Tak więc np. twierdzi, że decyzja nieprzedłużania
pobytu za granicą – który mieli kontynuować w kraju Basków – zapadła na dwa tygodnie
przed powrotem do Anglii. Tymczasem już przy końcu maja Conrad podał w liście przybli-
żoną datę powrotu. Opisuje też Jessie gorączkowe poszukiwania domku do wynajęcia po
przybyciu do Anglii; ale Conrad już 22 sierpnia mówi o wynajmie jako o fakcie dokona-
nym739. Podobne przykłady przeinaczeń można mnożyć i wskazują one, że nawet konkretne i
proste informacje Jessie należy przyjmować z wielką ostrożnością740.
                                                          
734 22 V 1896, Listy, s. 89.
735 Do Unwina, 9 VIII 1896, Brotherton Library, Leeds.
736 Do Garnetta, 5 VIII 1896, Garnett, s; 45.
737 Do Garnetta, 22 VII 1896, ibid., s. 42.
738 Baines, s. 471.
739 Conrad do Vernona Westona, 26 V 1896, Yale; do Unwina, 22 VIII 1896, NYPL; JCC, s. 41 – 42. Także
treść pisanego zaraz po powrocie do Anglii listu do Garnetta (b.d., Garnett, s. 48) świadczy, że domek był już
wynajęty i za tydzień Conradostwo mieli się doń wprowadzić.
740 Np. wbrew twierdzeniu Jessie (JCC, s. 28) Conrad wysyłał Wybawcę do Londynu w rękopisie, nie w maszy-
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Zapewne 27 września wrócili do Londynu, skąd po kilka dniach, które Jessie spędziła na
spiesznym przygotowywaniu i meblowaniu mieszkania, przenieśli się do wiejskiego domku w
Stanford-le-Hope, w Essex, w pobliżu ujścia Tamizy741. Conrad chciał być niedaleko morza, a
przede wszystkim – najbliższych i najdawniejszych angielskich przyjaciół, rodziny Hope’ów.
Tandetnie zbudowany domek nie spodobał się Conradom. Był nieprzytulny, a w dodatku
Jessie urządziła wnętrze w sposób, który spotkał się z ostrą dezaprobatą męża.

„...weszłam przed nim do pokoju. Niestety! nastąpiła bolesna doprawdy krytyka, ogólne
potępienie wszystkiego, albo prawie wszystkiego, co zrobiłam. Byłam młoda i, chociaż już
przeszło pół roku po ślubie, zbyt nieśmiała i niepewna siebie, aby się bronić – jak to później
robiłam. Skłoniłam głowę pod burzą inwektyw i dziękowałam Bogu, że moja matka już odje-
chała”742. Niezależnie od ścisłej autentyczności barwnych i często groteskowych anegdot
Jessie o zdumiewającym mężu – ogólny nastrój jej wspomnień z tego okresu wskazuje na
niewątpliwe ścieranie się „pańsko”-europejskich manier, przyzwyczajeń i wizji Conrada (czę-
sto sprzecznych z jego możliwościami finansowymi) – a drobnomieszczańsko-angielskich
upodobań, nawyków i gustów Jessie.

Mimo nieprzytulności domku robota nad Murzynem postępowała nieźle. Conrad zdawał
sobie sprawę, że pisze książkę ambitną i nowatorską. Chciał przedstawić marynarzy z podob-
nie trzeźwą sympatią, z jaką znakomity francuski malarz-realista Millet ukazał chłopów743.
Nie liczył na popularność: „tak musi być”744. I chociaż rękopis urósł do rozmiarów kilkakrot-
nie przekraczających początkowe przewidywania, chociaż kolejne terminy ukończenia mijały,
a praca nad nowelą przerosła w powieść trwała nadal – to w zestawieniu z przeszłymi i przy-
szłymi męczarniami pisarza Murzyn powstawał prawie bezboleśnie. A co chyba najważniej-
sze, Conrad przeżywał mało zwątpień i zdawał się w tym okresie przekonany o zasadniczej
wartości swojej roboty literackiej.

To ułatwiło mu przeprowadzenie, za poduszczeniem Garnetta, batalii z dotychczasowym
wydawcą, Thomasem Fisherem Unwinem. Nie była łatwa, bo zdążył już zadzierzgnąć przy-
jazne stosunki z obojgiem Unwinów. Ale potrzeby naciskały: już musiał pożyczać pieniądze
od Galsworthy’ego na poczet przyszłych honorariów745. Kiedy więc Unwin zaproponował mu
za planowany tom nowel 50-funtową zaliczkę i niezbyt wysoki procent od sprzedaży – Con-
rad zażądał zaliczki dwukrotnie wyższej oraz podwyższenia procentu: „nie mogę sobie po-
zwolić na to, by zarabiać mniej niż dziesięć pensów za godzinę, i muszę pracować tak, by
uzyskać ten wspaniały dochód”746. Unwin odmówił – i Conrad, przy bardzo wydatnej pomocy
Garnetta (który, będąc przecież stałym doradcą Unwina, musiał działać ostrożnie i dyskret-
nie), rozpoczął pertraktacje z innymi wydawcami. Głównym przedmiotem były już nie no-
wele, lecz powstające powieści, do których Conrad przywiązywał większe znaczenie. Roko-
wania z firmą Smith Elder nie dały rezultatu, ale powiódł się plan ambitniejszy: aby frag-
mentami Murzyna zainteresować równocześnie Sidneya S. Pawlinga, wspólnika poważnej
firmy William Heinemann, i Williama Ernesta Henleya, redaktora znanego miesięcznika
„New Review” i człowieka bardzo wpływowego w świecie literackim. Wiadomość o sukcesie
wywołała rzadki u Conrada wybuch radosnego animuszu: „Teraz, kiedy podbiłem Henleya,
nie bojam się i samego czorta. Będę pił za powodzenie Wybawcy, nawet się dla pewności

                                                                                                                                                                                    
nopisie, a opis rzekomo rozpaczliwego stanu jego dokumentów (JCC, s. 34) nie zgadza się z ich dzisiejszym
wyglądem.
741 W liście do Unwina z 22 VIII Conrad podaje jako przewidywaną datę powrotu: 28 IX; w innych – koniec
września (do Mrs Brooke, 29 VII 1896, Texas) albo początek października. Jessie wspomina (JCC, s. 41), że
wracali w niedzielę, zapewne więc 27 IX.
742 JCC, s. 43 – 44.
743 Conrad do Quiller-Coucha, 23 XII 1897, Listy, s. 126.
744 Do Garnetta, niedziela [29 XI 1896], Listy, s. 97.
745 Conrad do Galsworthy’ego, 12 X 1896, Birmingham. Dziękuje tu za czek na 20 funtów.
746 Do Unwina, 19 X 1896, Listy, s. 96.
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upiję – precz z moralnością! Czuję się tak jak za dawnych czasów, kiedy przed odpłynięciem
spieszyłem się, żeby wcisnąć mnóstwo lądowych doznań w jeden krótki wieczór przed wyru-
szeniem na roczną harówkę na morzu”747.

Ucieszyła też Conrada wiadomość, że jego książkami zainteresowano się w Warszawie748;
rezultatem było ogłoszenie w następnym roku w „Tygodniku Mód i Powieści” przekładu Wy-
rzutka, pierwszego tłumaczenia Conrada na język – powiedzmy, nieangielski raczej niż „ob-
cy”. Niestety, o jego stosunkach z Polakami w owym okresie wiemy bardzo mało. To pewne,
że wysyłał swoje książki do licznych członków rodziny i przyjaciół749 i bez wątpienia utrzy-
mywał kontakty znacznie żywsze, niż dzisiaj jesteśmy w stanie wykazać. Zachowały się jed-
nak tylko nieliczne listy do Anieli i Karola Zagórskich. 20 grudnia 1896 pisał do nich:

„Nosiłem się z myślą przyjechania do kraju na święta – do kraju, to jest do Was. Był to
mglisty i nieśmiały projekt, chociaż życzenie było gorące. Nie pisałem o nim – zaledwie po-
zwalałem sobie myśleć, że może się uda! Niemniej jednak zawód jest dotkliwym. [...] Tym-
czasem trzeba mi pracować, bo pochwały człowieka nie karmią (żeby już nic nie mówić o
człowieka żonie). Więc pisałem, pisałem bez końca – a teraz widok kałamarza i pióra napeł-
nia mnie złością i wstrętem – i dalej piszę. Nie gniewajcie się za długie periody milczenia.
Powyższe jest próbką stanu duszy mojej; a po cóż bym miał napełniać uszy Wasze moimi
skargami. Możecie być pewni, że gdyby było czym się pochwalić, to zaraz bym przyleciał
ogonem kręcić. [...]

Wasz całą duszą brat i sługa
Konrad Korzeniowski”750

Można by sądzić, że pierwsze z cytowanych zdań wynikło z chęci sprawienia przyjemno-
ści adresatom – ale Conrad, który na podróż do Polski nie mógł sobie absolutnie pozwolić,
postarał się istotnie spędzić wraz z Jessie Boże Narodzenie w polskim domu, u Kliszczew-
skich w Cardiffie. Wyjechali tam 21 grudnia i zostali w gościnie przez 10 dni751. Jeszcze po
latach Jessie wspominała te święta ciepło i z wdzięcznością. Wielkie wrażenie zrobiła na niej
„typowo polska” uprzejmość i serdeczność gospodarzy. Jednakże właśnie Polska stała się
powodem scysji, która doprowadziła do ochłodzenia stosunków z Kliszczewskimi (chociaż i
później Conrad zwracał się do nich z prośbą o pożyczenie pieniędzy752). Witold Chwalewik
spisał w 1932 roku przechowaną w tradycji rodzinnej relację, którą potwierdzają zresztą
wspomnienia Jessie. „Gdy zgromadzono się przy stole wigilijnym, rozmowa obecnych prze-
szła na sprawy ojczyste. Gospodarz – po angielsku, bo polszczyzną potocznie nie władał –
zwrócił się do gościa z życzeniem. Niechby Conrad obrócił swój talent pisarski na rozsławie-
nie imienia Polski i w powieściach wystawił nieszczęsny los ojczyzny. Prośba wzburzyła
Conrada. Wyrzuciwszy ręce do góry, wybuchnął zrazu w słowach francuskich:

«Ah, mon ami, que voulez vous? I would lose my public...» Nie mógłby żyć z beletrystyki,
gdyby chciał z niej zrobić narzędzie propagandy. Niemożliwe, żeby pisał o Polsce”.

W ogóle pozostawił wówczas wspomnienie drażliwego, apodyktycznego i mniej bezpo-
średniego niż dawniej. Podobno oburzyło go również, gdy gospodarz opowiedział o jego pol-
skim pochodzeniu i o dzieciństwie spędzonym na zesłaniu dziennikarzowi z „Western Mail”,
który przeprowadził z Conradem jego pierwszy w życiu wywiad. Treść wywiadu przeczy
jednak twierdzeniu Kliszczewskich, jakoby informacje o polskości Conrada zostały udzielone
                                                          
747 Do Garnetta [7 XII 1896], Garnett, s. 62.
748 Do Garnetta, 16 XI [1896], ibid., s. 59.
749 Por. do Zagórskiej, 12 VI 1896, Listy, s. 89 i do J. de Brunnow, 2 X 1897, ibid., s. 110. Korespondował też z
kuzynami, sierotami po wuju Kazimierzu Bobrowskim (informacje Marii Kołodziejczykowej i Stanisława Bo-
browskiego, wnuków Kazimierza).
750 Listy, s. 98.
751 Do Garnetta, 19 XII 1896, Garnett, s. 63. Do Unwina, 1 I 1897, Brotherton Library, Leeds.
752 Listy do Josepha Spiridiona z 5 IV 1897, Listy, s. 101 – 102, (20 funtów) i z 23 II 1898, Rosenbach (5 fun-
tów).
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bez jego wiedzy; tekst jest zresztą w ogóle tak idiotyczny, że do uzasadnionej irytacji nie bra-
kło powodów753.

Kiedy w jakiś czas potem odwiedził Conrada młody, ale już dość głośny (miał talent do
autoreklamy) filozof Wincenty Lutosławski, w rozmowie poruszony został temat pokrewny:
dlaczego nie pisze po polsku. W ustach Lutosławskiego, który sam ogłosił po angielsku ob-
szerne dzieło o rozwoju logiki Platona, nie było to pytanie oskarżycielskie. Conrad miał
wówczas odpowiedzieć, że brak mu talentu, by uprawiać „naszą piękną polską literaturę”;
natomiast zdolności jego wystarczają na pisanie dla chleba po angielsku754.

Jeżeli wypowiedź nie była po prostu ironiczna, sztuczna pokora Conrada stanowiła tu
oczywiście pozę obronną. Faktem niewątpliwym była pilna konieczność zarobkowania: po-
zbawiony oszczędności, nie mogąc znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie, z żoną na utrzy-
maniu – musiał myśleć przede wszystkim o codziennym chlebie. Od tej strony jego argu-
mentacja jest nie do zbicia. Pisanie o sprawach polskich nie dawało szans powodzenia na an-
gielskim rynku wydawniczym. Motywy decyzji pisania w języku nieojczystym już rozważali-
śmy; w tym czasie była to sprawa przesądzona. Oderwany od mówionego języka i spraw
krajowych, Conrad, nawet gdyby mógł się dokądś na ziemie polskie przenieść – a zważmy, że
powiązania rodzinne miał wyłącznie z zaborem rosyjskim, gdzie literatura krępowana była
przez cenzurę, a życie codzienne przez nadzór policyjny – napotkałby nieprzezwyciężalne
trudności nie tylko w pisaniu, ale w dostosowaniu się do mało znanych warunków.

U podłoża odpowiedzi danej dobrodusznym patriotom Kliszczewskim tkwiło jednak z
pewnością coś jeszcze. Przynajmniej od czasu do czasu musiał sobie syn Apollona Korze-
niowskiego przypominać chrzestne posłanie ojca. Wymagania stawiane przez to dziedzictwo
ścierały się z przekonaniem o beznadziejności sprawy polskiej. W roku 1899 pisał do R. B.
Cunninghame Grahama: „Ty, który swój entuzjazm i swoje talenty poświęcasz sprawom
ludzkości, zrozumiesz niewątpliwie, dlaczego muszę – potrzebuję – zachować moją myśl nie-
naruszoną, jako ostatni hołd złożony wierności straconej sprawie”755. Wierność bez nadziei
jest postawą, której otwarte wyrażanie musi brzmieć jak prośba o litość; a temu sprzeciwiała
się duma narodowa Conrada. Wstyd i poczucie niewypełnienia obowiązku walczyły więc w
nim z pesymizmem i poczuciem godności. Nieuchronnym prawie wynikiem tych walk we-
wnętrznych była niechęć do rozdrapywania ran, własnych i narodowych.

Conradowie wrócili z Cardiffu w dzień Nowego Roku 1897 i pisarz zabrał się do wytężo-
nej pracy nad zakończeniem Murzyna. 10 stycznia komunikował Garnettowi: „Murzyn zmarł
7-go o 6 po poł.; ale statek jeszcze nie dopłynął. Spodziewany jest dziś wieczorem, a wypłata
nastąpi jutro. I koniec! Nie mogę jeść – śnią mi się koszmary – straszę żonę”756. Ukończył
powieść w tydzień później757. Wahał się co do tytułu. W rękopisie brzmiał on początkowo
Murzyn z załogi „Narcyza”, ale wysyłając tekst wydawcy zaproponował Kubryk. Opowieść o
statku i ludziach. Kilka dni później zmienił słowo „kubryk” na „Murzyn”758. W pierwodruku
w „New Review” powieść nazywała się Murzyn z załogi „Narcyza” – opowieść z kubryku,
dopiero w drugim wydaniu książkowym (1898) ustalił Conrad ostateczny podtytuł: Opowieść
morska.

Wyrażał później nietypowe dla siebie zadowolenie z napisanej książki. „Szczerze mówiąc,
myślę, że posiada pewne wyróżniające ją właściwości artystyczne. Starałem się przedrzeć
                                                          
753 W. Chwalewik, Józef Conrad w Kardyfie, „Ruch Literacki” 1932, nr 8; przedruk Wspomnienia i studia, por.
JCC, s. 49, i H. S. Kliszczewski, Conrad w moim domu rodzinnym, „Wiadomości” 1949, nr 33 – 34. Wywiad w
„The Western Mail” ukazał się l II 1897.
754 Patrz przypis 958 i 959.
755 8 II 1899, Listy, s. 161.
756 Listy, s. 98.
757 Zapewne 17 stycznia, bo 19-go pisał do Garnetta: „Od dwu dni leżę w łóżku. Niska cena za ukończenie tej
opowieści”. Garnett, s. 69.
758 Do Garnetta, 21 I 1897, Garnett, s. 71; do Helen Watson, 27 I 1897, LL, I, 200.
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poprzez zasłonę szczegółów do istoty życia”759. „Jestem na temat tego utworu zarozumiały i
bardzo w nim zakochany”760. A w napisanej w roku 1914 przedmowie Do moich czytelników
w Ameryce stwierdził, że Murzyn: „Jest książką, za którą gotów jestem być osądzany, może
nie jako powieściopisarz, ale jako artysta dążący do najwyższej szczerości wyrazu”. Tym
bardziej więc muszą zdumiewać dosłowne zbieżności między fragmentami końcowej części
Murzyna a ustępami Bel-Ami Maupassanta; zwłaszcza w scenie śmierci Jamesa Waita skład-
niki Maupassantowskie tworzą artystyczną i uczuciową kanwę opisu761. Czy jednak, jak
twierdzi Paul Kirschner, Conrad świadomie przenosił wyrażenia, zdania i obrazy francuskie-
go pisarza do swojej prozy? Może. Niespełna trzy lata później zaatakował bardzo gwałtownie
przypadek, o wiele mniej wyraźny, zbieżności motywów fabularnych. („Wyrażam się mocno
– bo mocno czuję. [...] ma się prawo wymagać jakiejś szczerości i spodziewać prostej uczci-
wości”762.) Ostre ganienie innych za grzechy, do których sami mamy skłonność, jest zjawi-
skiem brzydkim, ale częstym. Możliwe jednak, że „nasycony Maupassantem”763 , nie zdawał
sobie sprawy ze słowno-wyobrażeniowego kopiowania. Fakt, że nastąpiło tu zarazem prze-
niesienie tekstu z jednego języka do drugiego, o niczym nie przesądza. Conrad mógł był ce-
lowo przetłumaczyć fragmenty Maupassanta i inkrustować nimi własny utwór – ale mógł też,
w chwilach wytężonego skupienia, posłużyć się nieświadomie nagromadzonymi w pamięci
obrazami i zwrotami. Miał przecież umysł trójjęzyczny. Tak czy inaczej, nie mógł sobie zda-
wać sprawy z zapożyczeń u Maupassanta w czerwcu 1898 roku, kiedy posyłał Garnettowi
równocześnie Murzyna i – Bel-Ami. („Cudowne patrzeć, jak to jest zrobione”764.)

Nad tekstem Murzyna, udostępnionym w rękopisie Garnettowi, pracował jeszcze przez
kilka tygodni po ukończeniu powieści. Na druk trzeba było poczekać ponad pół roku, więc
sytuacja finansowa Conrada wcale się nie poprawiła. Nie miał w tym okresie prawie żadnych
dochodów i musiał zaciągać pożyczki. Może u schyłku 1896, a może z początkiem 1897 roku
pożyczył 150 funtów od Adolfa Kriegera, i dług ten miał się wkrótce przyczynić do popsucia
długotrwałej przyjaźni765. W marcu nie mógł znaleźć 25 funtów na wykupienie pilnego we-
ksla; przysłał mu je Garnett, pobudzony żałośliwym listem. Stan ciągłego zadłużenia, z po-
życzkami zaciąganymi na pokrycie najpilniejszych zobowiązań, miał trwać całe piętnaście lat.
Jessie, przynajmniej początkowo, nie zdawała sobie z tego sprawy.

Chorowity i nerwowy Conrad przekonał się, że żona – która mogła być jego córką – rów-
nież nie cieszy się dobrym zdrowiem. W styczniu pisał do Garnetta, że Jessie leży chora; „w
rezultacie nie potrafię myśleć, bo jej newralgia wytrąca mnie z równowagi bardziej niż ją sa-
mą”. W kwietniu znowu pisał o przewlekłym niedomaganiu żony; ponownie w czerwcu766.
Musiała to być niebłaha dolegliwość, zapewne psychosomatyczna, skoro wkrótce po zajściu
Jessie w ciążę pisał do Sandersona, że zdaniem lekarza specjalisty może ją to „całkowicie
wyleczyć – jeśli jej nie wykończy”767. Jessie wystawiała sobie opinię osoby bardzo zrówno-
ważonej; o jej spokoju mówią i inne świadectwa – ale zestawienie treści jej wspomnień ze
wspomnieniami innych (np. Davida Garnetta) i listami męża każe przypuszczać, że za fasadą
opanowania kryło się wiele zwykłego niezrozumienia i prymitywności uczuciowej. Jej skłon-

                                                          
759 Do H. Watson, jw.
760 Do Grahama, 9 VIII 1897, Watts, s. 48.
761 Paul Kirschner, Conrad: The Psychologist as Artist, Edinburgh 1968, s. 200 – 205.
762 Do Blackwooda, 8 XI 1899, Blackburn, s. 73. Zbieżność, zapewne przypadkowa, dotyczy nowel Johna Bu-
chana The Far Islands i wcześniejszej Kiplinga The Finest Story in the World.
763 Do H. D. Davraya, 22 VIII 1903, LF, s. 51.
764 Do Garnetta, sobota [4 VI 1898], Garnett, s. 130. Garnett datuje ten list błędnie: „maj 1898”.
765 Data pożyczki: Meldrum podaje w liście do Blackwooda z 9 II 1899, że była udzielona „dwa czy trzy lata
temu”. 12 X 1896 Conrad pożyczył 20 funtów od Galsworthy’ego; później przez parę miesięcy nie wspominał o
kłopotach finansowych, chociaż nie miał w tym czasie dochodów z pióra.
766 Do Garnetta, czwartek [21 I] i 2 VI 1897, Garnett, s. 70 i 83 – 84; do J. Spiridiona, 5 IV 1897, Berg.
767 19 VII 1897, Listy, s. 103.
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ność do fantazjowania w opisie wydarzeń – nie tylko w sporządzonych po latach pamiętni-
kach, ale i w bezpośrednich relacjach – i do przyznawania sobie doniosłej roli w różnych
imaginowanych dramatycznych zdarzeniach świadczą o braku wewnętrznej równowagi, o
poczuciu zagubienia. Starała się je opanować za pomocą mitomanii – i szybko rosnącej tuszy,
która niby pierzyna chroniła ją przed kanciastością świata. W początkowym okresie małżeń-
stwa, przez nią samą określanym jako najtrudniejszy, nie potrafiła jeszcze przyjmować takiej
zaczepno-odpornej postawy. A łatwo sobie wyobrazić, że pożycie z Conradem musiało być
dla tej prostej kobiety wyczerpujące i pełne niespodzianek; zaskoczenie jest bodaj najczęst-
szym odczuciem, jakie wspomina.

Mieszkanie na wsi, zresztą o niespełna godzinę drogi od centrum Londynu, miało dla Con-
rada wielkie zalety. W pobliżu mieszkali Hope’owie, można było robić wycieczki żeglarskie,
czynsz płacili niewysoki. Conrad nie cierpiał miasta. Ale nawet Jessie uświadomiła sobie –
chociaż nie od razu, jak sama przyznaje – że jej mąż musi „przeżywać odcięcie od ludzi wła-
snego poziomu umysłowego”. „Wdzięczna byłam, kiedy któryś z bliższych przyjaciół, John
Galsworthy, Edward Garnett albo Edward Sanderson, dawał się nakłonić do odwiedzenia nas
i spędzenia paru dni. Skutkiem ich współczującej i podtrzymującej na duchu obecności było
jak gdyby oliwienie mechanizmu umysłowego Conrada”.

Kilkuletnia znajomość z Galsworthym i Sandersonem przeszła w zażyłość. Zwłaszcza z
Tedem Sandersonem i jego narzeczoną, a później żoną, Helen Watson, wymieniał Conrad
wiele serdecznych listów. Zwierzał się ze swoich planów i kłopotów pisarskich, cieszył ży-
wymi reakcjami na przesyłane teksty nowo powstających utworów. Niespodzianką była wia-
domość, że i Galsworthy ma aspiracje literackie jako prozaik; Sanderson natomiast okazał się
poetą. Korespondencja nabrała charakteru bardziej zawodowego: Conrad udzielał obu przyja-
ciołom wskazówek warsztatowych, a Galsworthy’emu miał później służyć radą i pomocą w
układach z wydawcami768. Najbliższe stosunki utrzymywali wszakże Conradowie z małżeń-
stwem Hope’ów, których żaglówką odbywali wycieczki po kanale La Manche.

W lutym 1897 roku zawarł Conrad nową i bardzo dla niego ważną znajomość z Henry Ja-
mesem, który przysłał mu z ciepłą dedykacją swoją ostatnią powieść, The Spoils of Poynton,
a następnie zaprosił na obiad w Londynie. „A więc nareszcie jest po co żyć! Napisał bardzo
żartobliwie. Powiada, że będziemy sami – nikt nas nie rozdzieli, jeżeli się pokłócimy. Najde-
likatniejszy rodzaj pochlebstwa, jakiego padłem kiedykolwiek ofiarą”769.

W drugiej połowie lutego zaczął Conrad pisać nowelę Karain. „Malajski kawałek. Będzie
łatwy i przyniesie trochę grosza”770. Łatwość, jak zwykle, okazała się złudzeniem. „To dia-
belne opowiadanie. Nie mogę się od niego uwolnić, chociaż go nie lubię – nigdy nie polubię.
Ale mogę się od niego uwolnić tylko kończąc je coûte-que-coûte”771. I chociaż przesyłając
początek opowiadania Garnettowi zarzekał się: „Jeżeli powie Pan «spal» – spalę i nie będę
Pana nienawidził. Ale jeżeli powie Pan «popraw – zmień!» – nie zrobię tego i znienawidzę
Pana na zawsze”772 – to jednak przerobił tekst wedle wskazówek krytyka. Skończył Karaina
dopiero 14 kwietnia i natychmiast wysłał do Unwina, prosząc jednocześnie Garnetta o staran-

                                                          
768 Pierwsze uwagi o wierszach Sandersona spotykamy w liście z 21 XI 1896, gdzie Conrad komentuje poemat
An Episode of Southern Seas (LL, I, 195). Obszerne uwagi o innym poemacie w liście z 14 X 1897, Yale. O
Galsworthym pisał 26 III 1897 do Unwina (Birmingham): „Mój przyjaciel Jack Galsworthy odwiedził mnie i
powiedział, że ma Pan wydać tom jego nowel. Chytrus, nigdy mi się nie przyznał, że pisze. Pierwszorzędny
facet, bystry, widział kawał świata”. Ale, jak świadczy list do Garnetta z 19 II, to właśnie Conrad skierował
przyjaciela do doradcy literackiego Unwina.
769 Do Garnetta, piątek [19 II 1897], Garnett, s. 76.
770 Do Garnetta, niedziela [7 II 1897], Garnett, s. 73. Do Unwina pisał tegoż dnia (Fales Collection), że już za-
czął pisać; ale 19 II zapowiadał Garnettowi: „Dziś spróbuję zacząć tę nowelę”.
771 Do Garnetta, środa [24 III 1897], ibid., s. 80.
772 Do tegoż, 28 II 1897, ibid., s. 76.
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ną, sprawdzającą lekturę i rady773. Na umieszczenie noweli musiał poczekać jeszcze trzy mie-
siące, ale wówczas przyjęta została przez poważany „Blackwood’s Magazine” w Edynbur-
gu774.

Głównym problemem moralnym Karaina jest zdrada przyjaźni przypominająca postawie-
nie więzi miłosnej ponad braterską w Lagunie. Jak wiemy, zdradzieckie niedopełnienie obo-
wiązku jest jednym z najczęstszych motywów twórczości Conrada. „Nie będę teraz próbował
wyjaśnić, jakie chaotyczne pobudki kierowały mną przy pisaniu” – zwierzał się Garnetto-
wi775.

Pracę nad Karainem przerwała na czas pewien przeprowadzka do innego, okazalszego i
wygodniejszego (a z pewnością także droższego) domu w tej samej miejscowości. Dworek
nazywał się „Ivy Walls” – „Bluszczowe Ściany” – i Conradowie przenieśli się tam 13 mar-
ca776.

Następnym utworem, zaczętym w ciągu maja, była nowela Powrót777 – druga (po Sio-
strach) próba podjęcia problematyki współczesnej i europejskiej, pierwsza – i jedyna – napi-
sania „zwyczajnej” opowieści obyczajowej z życia współczesnych Anglików. Temat, jak
twierdził, zawdzięczał Garnettowi778. Miał z tą nowelą trudności wyjątkowe i nieproporcjo-
nalne do rozmiarów tekstu. 18 lipca skarżył się Garnettowi: „Brnę z wysiłkiem przez Powrót.
Czuję się bezradny. To mnie opętało”. Następnego dnia do Sandersona: „Od dziesięciu tygo-
dni próbuję napisać opowiadanie na około 20 stron druku. Jeszcze nie skończyłem!, a to, co
już napisałem, wydaje mi się poniżej wszelkiej krytyki. Może nie tyle pod względem pomy-
słu, ile wykonania. Taki stan rzeczy oznacza katastrofę – i nie mogę na to nic poradzić – zu-
pełnie nic”779. Skończył dopiero 24 września, z uczuciem wielkiej ulgi780. Już parę dni później
wyznawał: „odczuwam fizyczny lęk wobec tej opowieści. Nie chcę na nią patrzeć. Zatruła mi
pięć miesięcy życia. Nienawidzę jej”781. I kiedy Garnett skrytykował sztuczność dialogów,
zaklinał się: „Nigdy więcej. Jest oczywiste, że moim losem – opisywać i tylko opisywać. Są
rzeczy, które muszę zostawić w spokoju”782. Powrót, nowela o rozkładzie mieszczańskiego
małżeństwa Herveyów, pozostał najbardziej przez Conrada nie lubianym własnym utworem.

Trudności z pisaniem Powrotu, a także nacisk potrzeb materialnych sprawiły, że Conrad
zabrał się znowu do Wybawcy – zaczynając bodaj od zmiany tytułu na Ocalenie783. 28 sierp-
nia, proponując Williamowi Blackwoodowi przesłanie I części powieści, zapowiadał jej
ukończenie przed l lutego 1898 roku. Dziesięć dni później wysłał szkockiemu wydawcy, wraz
z tekstem, obszerne streszczenie całości. Pokrywa się ono z ostateczną treścią utworu, tyle że
obliczał go wówczas Conrad na 90 – 100 tysięcy słów, a nie na 150 tysięcy. Miała to być, jak
wyznał otwarcie Garnettowi, „uświetniona książka dla chłopców”784; ale zamierzona niewy-
sokość lotu nie ułatwiła pracy. „Nie mogę ruszyć Ocalenia z miejsca. Przez wszystkie te dni
nie napisałem ani słowa, ale nie było dnia, żebym nie chciał umrzeć. Przeokropne. Naprawdę
nie wiem, co zrobić”785.

                                                          
773 Do tegoż, 14 IV 1897, ibid., s. 81.
774 Do tegoż, 18 VII 1897, ibid, s. 85.
775 Do tegoż, wtorek [20 IV 1897], ibid., s. 82.
776 Do tegoż 12 III [1897]: „Zmieniam obozowisko jutro o siódmej rano”, ibid., s. 79.
777 Do tegoż, 2 VI 1897: „muszę teraz kontynuować Powrót”, ibid., s. 84.
778 Do tegoż, 27 IX [1897], ibid., s. 92.
779 Listy, s. 103.
780 Do Garnetta, 24 IX [1897], Garnett, s. 90.
781 Do tegoż, 27 IX 1897, ibid., s. 92. Powtórzył ten sąd w liście z [24 I 1898], ibid., s. 120.
782 Do tegoż, [29 IX 1897], ibid., s. 94.
783 Tytuł zmieniony został między 11 VI a 28 VIII; Por. Baines, s. 194.
784 Do Garnetta 8 X 1897, Listy, s. 112.
785 Do tegoż, [11 X 1897], Garnett, s. 100.
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Powiernik tych skarg, Edward Garnett, był nieocenioną, ostoją, pocieszycielem i zaufanym
doradcą. „Wiem, że mnie Pan stworzył, i dlatego byłoby nieludzkie, gdybyś się mną nie inte-
resował. Ale lubię, kiedy mi Pan to powtarza. To balsam, i nektar, i słońce”786.

Rady Garnetta dotyczyły zarówno tematyki, kompozycji: i stylu utworów, jak pertraktacji i
umów z wydawcami. Podsuwał też książki do czytania, włączając poezje, chociaż Conrad
twierdził kokieteryjnie, że nic z nich nie rozumie787. Najcenniejsze były zapewne uwagi języ-
kowe. „Im więcej piszę – zwierzył się Conrad w styczniu 1898 Chessonowi – tym mniej je-
stem pewny swojej angielszczyzny”788. Charakterystyczne, że chociaż większość listów pisał
stylem dość formalnym i sztywnym, zwracając się do Garnetta wtrącał słowne żarciki i liczne
wyrażenia potoczne i slangowe, a czasem naśladował nawet wymowę gwarową789. Garnett
czytał wówczas wszystkie rękopisy Conrada, notując na marginesach uwagi i poprawiając
błędy językowe (nie wszystkie zresztą wyłapał)790. Dlatego też wobec niego mógł się Conrad
bez wewnętrznych oporów popisywać umiejętnością używania wyrażeń niezgodnych z nor-
mami literackiej angielszczyzny.

Jednym z najcenniejszych wyników opieki Garnetta było nawiązanie przez Conrada kon-
taktu z edynburskim wydawcą Williamem Blackwoodem, właścicielem starej i zasłużonej
firmy, i jego londyńskim doradcą, Davidem S. Meldrumem. Pomysł zaproponowania Blac-
kwoodowi Karaina przyszedł Garnettowi do głowy w kwietniu 1897 („przeznaczony przez
Opatrzność dla «Blackwood’s Magazine»791). Po przydługich rokowaniach – Conrad zażądał
za tekst 40 funtów, a Blackwood zgodził się na to dopiero w sierpniu – Karain został przyjęty
i ukazał się w „Maga” w listopadzie, otwierając pięcioletni okres owocnej współpracy i oży-
wionej korespondencji pisarza z Blackwoodem i Meldrumem. Starannie redagowany „Blac-
kwood’s Magazine” zyskał znakomitą reputację dzięki ogłoszeniu utworów wielu wybitnych
współczesnych powieściopisarzy angielskich. Conrad pisał do Garnetta: „Wszystkie dobre
chwile – naprawdę dobre – w moim nowym życiu Panu zawdzięczam – piszę to bez urazy, i
tym również może się pan pysznić. O! Mędrszy nad węże. Wysłał mnie Pan do Pawlinga –
wysłał do Blackwooda – kiedyż wyśle mnie Pan do nieba? Pilno mi wyruszyć prędko, aby nie
spóźnić się na następny transport nieśmiertelnych, ale nie mam ochoty odjeżdżać bez Pana
rekomendacji”792.

W sierpniu 1897 zawarł Conrad jedną z najważniejszych i najosobliwszych znajomości
swojego życia. Pod wrażeniem lektury noweli Placówka postępu, zamieszczonej w numerach
czerwcowym i lipcowym miesięcznika „Cosmopolis” – jadowicie krytycznej wobec systemu
kolonialnego – napisał doń Robert Bontine Cunninghame Graham, głośny wówczas podróż-
nik, pisarz, publicysta i lewicowy działacz polityczny793. Wymiana listów, bogatych w treści
intelektualne, polityczne i społeczne przekształciła się szybko w przyjaźń trwającą do końca

                                                          
786 Do tegoż, [14 X 1897], ibid., s. 102.
787 Do tegoż, czwartek [21 I 1897], ibid., s. 70. Ale np. 26 XI 1897 rozpisywał się z entuzjazmem o Shorter Po-
ems Roberta Bridgesa, uznając go za nieporównanie lepszego niż Tennyson; Garnett, s. 106.
788 Do Chessona, 16 I 1898, Listy, s. 132.
789 Np. listy z 25 X, 27 X, 6 XI i 7 XII 1896.
790 Do J. Quinna 8 XII 1912 i 18 VII 1913, NYPL. Por. Almayer’s Folly, s. 67: „It may be supposed that Dain
Maroola was not exceptionally delighted with his prospective mother-in-law, NOR that he actually approved of
that worthy woman’s appetite for shining dollars”. s. 109: „But Abdulla, after the first shock of surprise, with
THE old age’s dislike for solving riddles, showed a becoming resignation”. Tales of Unrest (The Return), s. 121:
„She, to give her individuality FAIR PLAY, took up all manner of philanthropic work...” s. 189 (The Lagoon):
„...while his familiar ghosts are not easy to propitiate BY casual wayfarers upon whom they long to wreak the
malice of their human master”.
791 Garnett, wstęp do Letters from Conrad, s. XXVIII.
792 Do Garnetta, 28 VIII 1897, Garnett, s. 89.
793 Uwagę na Conrada zwróciła Grahamowi jego matka, Ann Elizabeth Bontine; Conrad do pani Bontine, 16 X
1898, LL, I, 252.
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życia Conrada. Cedric T. Watts, wydawca listów Conrada do Cunninghame Grahama, określił
tę przyjaźń jako „trwający paradoks” – ale był to paradoks pozorny, którego analiza pozwala
na sprostowanie kilku obiegowych nieporozumień dotyczących poglądów i charakteru Conra-
da.

Cunninghame Graham pochodził ze starej, arystokratycznej rodziny szkockiej. Po studiach
w Brukseli wyjechał w roku 1869 do Ameryki Południowej, gdzie przebywał z przerwami
blisko piętnaście lat, podróżując i próbując bez powodzenia handlować końmi i bydłem. W
roku 1878 wykradł z domu w Paryżu i poślubił Gabrielle de la Balmondière, urodzoną z ojca
Francuza i matki Hiszpanki (sam miał również hiszpańską krew w żyłach). W latach 1882 i
1885 kandydował bezskutecznie na posła do Parlamentu. Wybrany w roku 1886 jako liberał,
był przez sześć lat najbardziej radykalnym członkiem Izby Gmin, orędownikiem praw robot-
ników fabrycznych i rolnych, zwolennikiem upaństwowienia przemysłu i powszechnej, dar-
mowej oświaty, zażartym krytykiem kolonializmu. Za udział w wielkiej nielegalnej demon-
stracji lewicowej na Trafalgar Square 13 listopada 1887 roku („Krwawa Niedziela”) skazany
został na sześć tygodni więzienia. Po roku 1892 rozwinął żywą działalność publicystyczną,
najpierw na łamach pisma związków zawodowych „People’s Press”, a później w lewicowym
„Saturday Review”. Drobny, żylasty i zawadiacko przystojny, wybuchowy, ale o wytwornych
manierach, znany był z brawury, altruizmu i próżności na temat własnego wyglądu.

Conradowi przypisuje się zazwyczaj poglądy jednoznacznie konserwatywne i antysocjali-
styczne, m. in. na podstawie listów do Kliszczewskiego z lat 1885 – 1886. Może się więc wy-
dawać dziwne, że zaprzyjaźnił się tak szybko i serdecznie z Grahamem – radykałem nawołu-
jącym do strajku generalnego i rewolucji, uczestnikiem zjazdu II Międzynarodówki w Paryżu
(1889). Już po paru listach z nagłówkiem „Wielce Szanowny Panie” od stycznia 1898 roku
Conrad zwraca się do Grahama stale „Cher Ami” lub „Très cher Ami”; w liście do jego matki
pisze o nim „my friend, t h e  f r i e n d ”  („mój przyjaciel, mój główny przyjaciel”). Wiele lat
później Richard Curle stwierdzał: „Kiedy byli razem, zdawali się młodnieć; traktowali się
wzajemnie z tą żartobliwością, która wyrastać może tylko z pełnej, niewątpliwej i starej
przyjaźni. Wątpię, czy obecność kogokolwiek innego uszczęśliwiała Conrada bardziej niż
obecność Don Roberta”794.

Graham był Conradowi niewątpliwie bliższy niż Garnett lub Galsworthy, liberałowie
znacznie bardziej umiarkowani w swoich poglądach i wstrzemięźliwsi w dawaniu im prak-
tycznego wyrazu. Łączyło ich wiele; Baines słusznie wskazuje na sceptycyzm wobec natury
ludzkiej, nienawiść do tyranii i wyzysku, niecierpliwy gniew na głupotę jednostek i instytu-
cji795. Ale to nie wszystko, i może nie najważniejsze. Obaj nastawieni byli negatywnie do
współczesnego im społeczno-ekonomicznego porządku rzeczy – i z tego samego powodu: że
oparty był na dominacji pieniądza i „interesów materialnych”. Obaj ci szlachcice, wyznawcy
rycerskiej etyki honoru i wierności, byli wrogami moralności mieszczańskiej, a chociaż Con-
rad nie atakował jej „z lewa”, nie był przecież, ze swoim kultem pracy i obowiązku, zwolen-
nikiem jakiejś feudalnej reakcji. Dziedzictwo szkockich earlów i polskich szlacheckich inteli-
gentów było podobne: wpajało poczucie odpowiedzialności za własne społeczeństwo. Gra-
ham dawał temu poczuciu wyraz w działalności politycznej, Conrad przetwarzał je boleśnie w
swoich utworach. Chociaż postępowali w sposób tak różny – ich zasadnicze poglądy były
bliższe sobie niż poglądom i postawie na przykład Garnetta, lewicującego liberała, który bra-
tał się z czeredą międzynarodowych anarchistów, ale który był przede wszystkim kapryszą-
cym i zgorzkniałym literatem mieszczańskim796.

                                                          
794 Conrad do pani Bontine, 28 XI 1898, LL, I, 256; H. F. West, A Modern Conquistador: Robert Bontine Cun-
ninghame Graham, London 1932, s. 114.
795 Baines, s. 191.
796 Charakterystyka postawy filozoficzno-życiowej Edwarda Garnetta, sporządzona przez jego syna Davida w
znakomitych wspomnieniach (The Golden Echo, London 1953, s. 69), nasuwa ciekawe skojarzenie z podobnie
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Conrad – Brytyjczyk z wyboru i nadania, imigrant nie bezkrytyczny, ale lojalny, musiał się
czuć swobodniej w towarzystwie osoby tak „międzynarodowej”, o nieangielskich manierach i
żywej sympatii do narodów romańskich (do których sam miał słabość, co niejednokrotnie
wyznawał797), jak Szkoto-Hiszpan Graham, poseł do Parlamentu Brytyjskiego, bezlitośnie
wyszydzający obłudę Imperium. Cunninghame Graham był też jedynym bodaj Brytyjczy-
kiem-bliskim znajomym Conrada, który wczuwał się w sytuację ciemiężonych narodów, dla
którego „idea narodowa” nie była anachronizmem, ale istotnym składnikiem kultury. A głów-
ny zarzut, stawiany przez Conrada ówczesnym socjaldemokratom, to ignorowanie praw pod-
bitych narodów do samoistnego bytu.

Wreszcie – Cunninghame Graham był pierwszym zaprzyjaźnionym intelektualistą-
rówieśnikiem: to, że był starszy o pięć lat, stanowiło różnicę wieku bardziej błahą niż 10 – 16
lat dzielące Conrada od młodszych: Garnetta, Galsworthy’ego, Sandersona, Hueffera czy
Crane’a.

Placówkę postępu poprzedzało w „Cosmopolis” opowiadanie Kiplinga Niewolnicy Lampy
(z tomu Stalky i Sp.) – gloryfikacja angielskiej moralności imperialistycznej. Pisząc do Con-
rada, Graham przeciwstawił wzajemnie te dwie nowele i zaatakował Kiplinga. Odpowiedź
Conrada utrzymana jest w tonie skromnej ironii: „P. Kipling posiadł mądrość przemijających
pokoleń – iż całkowitą szczerością przy niej obstaje. Niektóre jego dzieła są nieskazitelne pod
względem formy i dzięki tej d r o b n o s t c e  spędzi on w Piekle tylko bardzo krótką chwilę.
Zezuje wraz z resztą znakomitości swego gatunku. To piękny zez – pożyteczny zez. A może –
skądinąd – pan Kipling widzi, co kryje się za zakrętem? I przypuśćmy, że prawda, ten nie-
uchwytny i bezużyteczny wałkoń, jest właśnie za zakrętem? Trudno mi powiedzieć. Nikt tego
nie może powiedzieć. Nie sposób tego wiedzieć. Nie ma takiej rzeczy, którą można by wie-
dzieć, choć jest parę, w które można wierzyć”798. Przedmiotem ironii, bardzo dyskretnej, jest
tutaj również apodyktyczność poglądów adresata. Dopiero później, po pierwszym spotkaniu,
które nastąpiło 26 listopada 1897 roku799, korespondencja nabrała szybko niezwykłej u Con-
rada bezpośredniości i stała się środkiem poważnej wymiany myśli.

Przekonania dotyczące ludzkiej solidarności i obowiązków sztuki, które dzielił z Graha-
mem, znalazły wyraz w pierwszej programowej wypowiedzi Conrada, Przedmowie do Mu-
rzyna z załogi „Narcyza”. Napisał ją, przerywając borykanie się z Ocaleniem, zapewne w
sierpniu. „Proszę podejść do niej z cierpliwością i – jeżeli uważa Pan, że to w ogóle możliwe
– dać jej szansę ukazania się w druku”800 – pisał do Garnetta. Przedmowa ukazała się na koń-
cu ogłaszanego w odcinkach w „New Review” Murzyna i nie weszła do pierwszych wydań
książkowych powieści801, ale później stała się najbardziej znanym tekstem publicystycznym
Conrada, a zwrot o „oddawaniu najwyższej sprawiedliwości widzialnemu światu” jest dziś
niemal przysłowiowy. Wiele uwagi i domysłów poświęcono już wpływom innych pisarzy na
Przedmowę; usłyszano echa Maupassanta, Waltera Patera a nawet Schopenhauera802 – naj-
ważniejsze jednak jest precyzyjne opisanie poglądów samego Conrada, wyrażonych w tym eseju.
                                                                                                                                                                                    
defetystyczno-bierno-eskapistyczną postawą ojca Axela Heysta, bohatera Conradowskiego Zwycięstwa.
797 Wyrazem tych sentymentów była np. postawa Conrada wobec wojny między USA a Hiszpanią o Kubę i
Filipiny. „Czy przesądzony wynik walki obudzi w rasie łacińskiej poczucie zagrożenia własnej pozycji? [...] Ale
może rasa ta skazana jest na zagładę?! Byłaby to szkoda. Zubożyłoby to życie, zniszczyło całą jego dziedzinę,
która miała własną moralność, była zawsze malownicza, a czasami budząca natchnienie. Inni mogą sobie wołać:
Fiat lux. Będzie to jedynie odbite światło srebrnego dolara...” (Do Grahama, l V 1898, Listy, s. 138.) Pomijał
Conrad całkowicie dążenie Kuby do uniezależnienia się od władzy i brutalnego wyzysku Madrytu.
798 Do Grahama, 5 VIII 1897, Listy, s. 104.
799 Do Garnetta, 26 XI [1897], Garnett, s. 105.
800 Do Garnetta, [24 VIII 1897], Listy, s. 106.
801 Dzieje Przedmowy (Conrad rozważał również możliwość ogłoszenia jej jako osobnego artykułu) przedstawia
krótko Gordan, s. 239.
802 Por. Baines, s. 188; F. R. Karl, A Reader’s Guide to Joseph Conrad, New York 1969, s. 24 – 27; P. Kirschner,



183

Programowy manifest nie jest bynajmniej spoiście jednoznaczny i jasny; jak wszystkie
proklamacje artystyczne, uzyskuje pełniejszą konkretność dopiero w zestawieniu z praktyką,
do której da się odnieść. Kłopot w tym, że tylko do pewnego stopnia można go uznać za wy-
kład założeń albo podsumowanie doświadczeń twórczych i nabytych przy pisaniu Murzyna.
Są tu składniki, które z tą powieścią trudno powiązać, i dlatego zapewne Conrad nie nalegał
na umieszczenie Przedmowy na czele wydania książkowego. Ze zaś od następnych ukończo-
nych utworów, odmiennych od Murzyna, dzieli Conrada wiele miesięcy bezpłodnej mordęgi
nad Ocaleniem803, musimy ten program interpretować dosyć ogólnie: jako deklarację zasad,
które mogą być realizowane na różne sposoby.

Przedmowa ma skądinąd charakter częściowo polemiczny, skierowana jest przeciwko po-
wszechnie naówczas w Anglii niefrasobliwemu stosunkowi do techniki powieściowej. Con-
rad, uczeń Flauberta, stawiał postulat artystycznej spoistości i odpowiedzialności za każde
słowo: „Dzieło, które stara się, choćby najpokorniej, o miano sztuki, winno to uzasadniać pod
każdym względem” – brzmi pierwsze zdanie Przedmowy. A dalej: „I tylko przez całkowite,
niezachwiane dążenie do doskonałego stopienia formy i treści, tylko przez niestrudzoną, nig-
dy nie słabnącą troskę o kształt i brzmienie zdań można się zbliżyć do plastyczności, do kolo-
ru, można sprawić, by blask czarodziejskiej sugestywności zaigrał przez ulotną chwilę na
banalnej powierzchni słów – starych, starych słów, wytartych, zniekształconych przez wieki
niedbałego używania”.

Wyłożony przez Conrada program artystyczny jest zwykle określany mianem literackiego
impresjonizmu. Nazwa to jednak myląca, „impresjonizm” w odniesieniu do literatury jest
terminem wieloznacznym. W przypadku Conrada nie może się odnosić ani do skupiania się
na chwilowych doznaniach zmysłowych albo nastrojach, ani też do wytwarzania zwykłej ilu-
zji rzeczywistości. „W chwili odwagi wyrwać z nieubłaganego pędu czasu przemijającą
chwilę życia – to tylko początek zadania”. Celem artysty jest dotarcie do prawdy innej niż po
prostu wierne zarejestrowanie doznań zmysłowych i odczuć: chodzi o przeniknięcie do ich
głębszego, ukrytego sensu. „Impresjonizm” Conrada polega głównie na dążeniu do sugestyw-
ności, na budzeniu u czytelnika określonych nastrojów i wizji – nie za pomocą odzwiercie-
dlającego opisu czy relacji, które trafiają do intelektu, ale przez odwołanie się do uczuć i wy-
obraźni. (Jest to więc program w istocie bliższy symbolizmowi niż impresjonizmowi w ma-
larstwie.) „Taki apel, ażeby być skutecznym, winien stanowić wrażenie przekazywane przez
zmysły, i rzeczywiście nie można go dokonać w żaden inny sposób, gdyż: temperament, czy
to jednostkowy, czy zbiorowy, nie jest podatny na perswazję”.

Celem sztuki nie jest „jasna logika tryumfalnego wniosku, nie jest odsłonięcie którejś z
nieczułych tajemnic zwanych Prawami Natury”. Conrad powtarza tutaj romantyczne przeciw-
stawienie „martwych prawd” – „sercu”, do którego zwraca się artysta; odrzuca też „naukowe”
aspiracje naturalizmu. Sztuka odwołuje się, jego zdaniem, przede wszystkim do uczuć. Prze-
świadczony – wiemy o tym z nieco późniejszych listów do Grahama – że wiedza intelektual-
na i poznawana rozumowo przyroda są etycznie jałowe i prowadzą do skrajnego sceptycyzmu
życiowego, uważał, że tylko w uczuciach znaleźć można podstawę ludzkiej wspólnoty. Arty-
sta „przemawia do naszej zdolności doświadczania zachwytu i podziwu, do wyczucia tajem-
nicy otaczającej nasze życie, do naszego poczucia litości, piękna i bólu, do utajonej łączności
z całym światem – i do subtelnego, ale niezwyciężonego przeświadczenia o solidarności, któ-
ra zespala w jedno samotność nieprzeliczonych serc ludzkich, do wspólnoty w marzeniach,
radościach, troskach, dążeniach, złudzeniach, nadziei, lęku, która wiąże człowieka z człowie-
kiem, która łączy całą ludzkość –umarłych z żywymi, a żywych z jeszcze nie narodzonymi”.

                                                                                                                                                                                    
Conrad: The Psychologist as Artist, Edinburgh 1968, s. 272 – 274; G. J. Worth, Conrad’s Debt to Maupassant in
the Preface to „The Nigger of the «Narcissus»”, „The Journal of English and Germanic Philology”, 1955, Nr 4.
803 Właśnie w Ocaleniu usiłował Conrad spełnić swoje postulaty. „Będzie to – pisał do Blackwooda – świadoma
próba osiągnięcia pewnych artystycznych efektów plastycznych”. (28 VIII 1897, Listy, s. 107.)



184

Budzenie poczucia owej głębokiej solidarności ludzkiej, ugruntowanej na odwiecznej trady-
cji, uznał za moralny cel sztuki: „można czasami osiągnąć taką czystość szczerości, że w koń-
cu ukazana wizja żalu czy współczucia, przerażenia czy uciechy obudzi w sercach widzów
uczucie nieuniknionej wspólnoty – owej wspólnoty w zagadkowym pochodzeniu, w znoju,
radości, nadziei, niepewnym losie, która łączy wszystkich ludzi ze sobą [...]”.

Wyznaczenie sztuce literackiej tych odpowiedzialnych i zaszczytnych obowiązków nie
wiąże się z postawieniem jej na idealnym piedestale: praca pisarza porównana jest z pracą
rolnika i rzemieślnika. Ważne uzupełnienie koncepcji artysty-rzemieślnika zawiera fragment
Przedmowy, usunięty za radą Garnetta: „Tylko w sztuce, ze wszystkich dziedzin działalności
człowieka, jest sens w samym wysiłku, niezależnie od sukcesu [...] ideał jest praktycznie nie-
osiągalny – wyłącznie przez wielkich, którzy zdobywają sankcję uznanego sukcesu. Dla in-
nych świadomość celu jest wszystkim; jest w tym godność, prawda, honor – n a g r o d a  i
s p o k ó j ”804. Myśl – charakterystyczna dla Conradowskiego łączenia kultu pracy z niechęcią
do moralności sukcesu i pożytku – że twórczości pisarza nadaje sens nie zdobyty rozgłos, ale
szczere i pilne dążenie do celu, jest istotna dla zrozumienia postawy Conrada wobec własnej
roboty literackiej. Bronił tej myśli przed Garnettem: „Sądzę, że osiem wierszy przy końcu (w
wykreślonym paragrafie), wyrażających pogląd, że «jedynie w sztuce sens jest w wysiłku,
niezależnie od sukcesu», powinno być jakoś włączone. A niezależnie od tego, czy Pana mą-
drość pozwoli mi je zatrzymać, czy nie – powiem bez ogródek [...] że w tym jest prawda, któ-
ra ocala większość z nas od wieczystego potępienia”805. Ale Garnett (jakże to charaktery-
styczne dla jego kompleksów) nie uważał tych zdań za mężne wyznanie wiary w wartość
własnego dzieła, ale za nieśmiałą obronę; ostatecznie Conrad uległ i fragment opuścił.

W tym samym miesiącu nawiązał Conrad korespondencję z koleżanką z lat dziecinnych,
Janiną de Brunnow z do mu Taube, którą widział po raz ostatni przed z górą dwudziestu laty
w Krakowie. Mieszkała teraz w mężowskim majątku Rudawa koło Brzostowicy, w guberni
grodzieńskiej. W drugim z kolei liście składał jej ogólny raport. Z niejaką przesadą opisywał,
jak szalenie jest zajęty, rozrywany przez wydawców i zarzucany korespondencją. „Jestem
dość znany jako literat, lecz przyszłość jest co najmniej niepewna, ponieważ nie jestem pisa-
rzem popularnym i przypuszczalnie nigdy takim nie zostanę. [,..] Nie marzę o fortunie, a
zresztą nie w kałamarzu należy jej szukać. Muszę się jednak przyznać, że marzę o spokoju,
troszce dobrej opinii i o tym, aby resztę mego życia móc poświęcić Sztuce i być wolny od
kłopotów materialnych”.

„...rzadko lub prawie wcale nie utrzymuję stosunków towarzyskich, koresponduję z całą
masą osób..."806 Istotnie, kontakty towarzyskie Conrada polegały zwłaszcza na korespondo-
waniu. W lecie 1897 roku rozpoczął częstą wymianę listów z Williamem Blackwoodem. Za-
sadniczym jej przedmiotem były plany literackie Conrada, który, zachęcony ciepłym powita-
niem Karaina, przesłał Blackwoodowi gotową część Ocalenia. Blackwood nie mógł przyjąć
powieści, ponieważ prawa do edycji książkowej należały już do Heinemanna. Jednakże przez
kilka następnych lat edynburski wydawca był głównym odbiorcą produkcji literackiej Conra-
da, a także cierpliwym, taktownym i wspaniałomyślnym powiernikiem kłopotów pisarskich i
finansowych. Znajomość nie przybrała, jak w wypadku Unwinów, formy towarzyskich sto-
sunków między rodzinami, lecz w listach Blackwooda pojawia się niekiedy ton szczerze ser-
deczny. Był on nie tylko właścicielem firmy, ale i redaktorem pisma. Conrad niejednokrotnie
wypowiadał się na temat poszczególnych zeszytów „Maga”. Pierwszy z takich komentarzy (4
IX 1897) brzmi dosyć sztucznie. Autor, jak gdyby czując się w obowiązku wyrazić własny

                                                          
804 Gordan, s. 238.
805 Do Garnetta, 28 VIII 1897, Garnett, s. 88.
806 Do J. de Brunnow, 2 X 1897, Listy, s. 110. Napisała do Conrada po francusku na adres wydawcy – zapewne
nie wiedząc, na ile zachował biegłość w polszczyźnie; w tym też języku toczyła się cała korespondencja (do r.
1908).
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sąd o wszystkich tekstach, prześlizguje się po nich w sposób wymuszony, a zarazem banalny.
Stwierdza m. in. z naciskiem, że niejaka pani Oliphant – powieściopisarka znana, ale niezbyt
wysokiego lotu (lecz zarazem autorka oficjalnej historii firmy Blackwood...) – jest „lepszą
artystką niż George Elliot”; popełnia przy tym znamienny błąd w pisowni pseudonimu autorki
Młyna nad Flossą, której twórczość znał chyba tylko z daleka.

Korespondował również Conrad z londyńskim przedstawicielem Blackwooda, Davidem S.
Meldrumem. Sidney Pawling, doradca Heinemanna, Meldrum, doradca Blackwooda, i oczy-
wiście Garnett, doradca Unwina, bywali zapraszani na wieś do Conradów jako niemal jedyni
goście; tak więc Conrad docierał do środowiska intelektualno-literackiego drogą niezwykłą,
bo od strony wydawców. Poza nimi mało kogo znał w Londynie, dokąd jeździł przeważnie w
interesach.

Nagłą odmianę, wtargnięcie żywiołu, przyniosło poznanie – znowu za pośrednictwem
Pawlinga – Stephena Crane’a. Młody Amerykanin różnił się ogromnie od spokojnych i kon-
wencjonalnych angielskich znajomych Conrada. Syn pastora metodystycznego i działaczki
antyalkoholowej, zbuntowany przeciw tradycjom rodzinnym, zarabiał początkowo na życie
jako dziennikarz i korespondent wojenny – przerywając pracę dla licznych romansów i hula-
nek. Był gwałtowny w decyzjach, a trawiony melancholią, kochliwy i rozrzutny, wrażliwy i
nieobliczalny; choć niewysoki i drobny, uwielbiał sport i współzawodnictwo fizyczne. Na-
miętnie oddany literaturze, wyjechał ze Stanów rozgniewany brakiem uznania, w Anglii na-
tomiast wyśmiewał zaściankowość tubylców. Przybył tu z Grecji razem z Corą Stewart, eks-
właścicielką domu nocnych rozrywek w Jacksonville na Florydzie; oddana Stephenowi, inte-
ligentna i bezinteresowna, nie mogła zostać jego prawną żoną, bo poprzedni mąż odmawiał
rozwodu, ale używała nazwiska Crane807.

Chociaż o czternaście lat młodszy, Crane debiutował – jako nowelista – dwa lata wcześniej
od Conrada, a już w roku 1895 zyskał wielki rozgłos krótką powieścią Szkarłatne godło od-
wagi. Czytał Murzyna w odcinkach i zapragnął poznać autora. Conrad również czytał był i
wysoko cenił utwory Crane’a („Podziwiam go. Nie będę musiał udawać”808.) Znajomość,
rozpoczęta wielogodzinną rozmową w Londynie – którą Conrad opisał ćwierć wieku później
we wstępie do biografii Crane’a – rozkwitła szybko w serdeczną przyjaźń. Rozmowa doty-
czyła literatury, bo tym, co od początku łączyło tych obu tak różnych mężczyzn, było entuzja-
styczne i odpowiedzialne podejście do roboty pisarskiej. Obaj zdawali sobie sprawę ze swego
nowatorstwa, szczególnie więc wysoko cenili wzajemne opinie. Conrad wysłał Crane’owi
szpalty korekty książkowej Murzyna i ucieszył się ogromnie ze słów uznania: „książka jest po
prostu wielka. Proste ujęcie śmierci Waite’a [sic] jest zbyt dobre, zbyt okropne. Chciałem o
tym od razu zapomnieć”809. Chociaż szczególną pochwałą Crane wyróżnił fragment, w któ-
rym autor najwięcej zawdzięcza Maupassantowi, w odpowiedzi Conrad zwierzał się: „Jeśli
śmierć Jimmy’ego poruszyła Pana, to wcale mi nie przeszkadza, jeżeli nie poruszy nikogo
innego. [...] Gdy jestem przygnębiony, powtarzam sobie: «Crane’owi ta cholerna rzecz się
podoba» – i wielce mnie to pociesza. [...] Nie jestem podlejszy niż moi bliźni, ale ten brak
wiary w samego siebie jest jak skaza, która dotyka wszystkiego, do czego się człowiek zbliży:
ludzi – rzeczy – powietrza, którym się oddycha”810.

Conrad z kolei entuzjazmował się nowelami Crane’a: „A Man and Some Others jest kapi-
talny. Nie mogę się o tym rozpisywać, ale podziwiam bez zastrzeżeń. To zdumiewający ka-
wałek biografii. Zazdroszczę Panu – okropnie”811. Podziwiał jednak – z zastrzeżeniami, bo

                                                          
807 J. Berryman, Stephen Crane, 1950; Stephen Crane, Letters, opr. B. W. Stallman, Lillian Gilkes, New York
1960. Z tego wydania cytowane listy Crane’a.
808 Do Garnetta [14 X 1897], Garnett, s. 102.
809 Crane do Conrada, 11 XI 1897, Letters, s. 149 – 150.
810 Conrad do Crane’a, 16 XI 1897, Listy, s. 113.
811 Do tegoż, l XII 1897, Crane, Letters, s. 154.
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pięć dni później rozprawiał w liście do Garnetta: „To j e d y n y  i m p r e s j o n i s t a  i  t y l k o
impresjonista. Dlaczego nie jest szalenie popularny? Z jego siłą, szybkością akcji i zdumie-
wającym darem widzenia – dlaczego? Rozporządza konturami, barwą, ruchem – powinien z
tym zajść daleko. Ale czy zajdzie? Czasami myślę, że nie. [...] Panuje nad czytelnikiem aż do
ostatniego słowa, a potem – bez żadnego oczywistego powodu – traci nad nim swoją moc.
Tak jak gdyby chwytał nas potłuszczonymi palcami. Jego uchwyt jest mocny, ale w tym sa-
mym czasie, kiedy czujemy ucisk palców na ciele, wyślizgujemy się z dłoni – ku wielkiemu
własnemu zdumieniu”812.

Tym wyraźniej więc trzeba rzekomo impresjonistyczny program literacki Conrada, za-
warty w Przedmowie do Murzyna, odróżniać od impresjonizmu Crane’a. Powtórzmy: dla
Conrada poetyka impresjonistyczna była jednym ze środków, Crane’owi skłonny był zarzucać
traktowanie tej poetyki jako celu ostatecznego. Podobieństwo między obu pisarzami można
widzieć raczej w upartym podejmowaniu problematyki postaw moralnych i w skłonności do
ironii (prostszej zresztą u Crane’a i sugerowanej głównie przez styl opisów).

Po ukończeniu Powrotu przez parę miesięcy Conrad nie napisał nic prawie; był to najdłuż-
szy bezproduktywny okres od chwili rozpoczęcia pracy nad Wyrzutkiem. Usiłował kontynu-
ować Ocalenie, ale ze skutkiem nie lepszym niż poprzednio. Gniewały go trudności z Powro-
tem, pierwszą nowelą, której nie chciało przyjąć do druku żadne pismo. Chociaż sam był nie-
zadowolony z utworu, w listach do Unwina przypisywał porażkę zaśniedziałości i filisterstwu
redaktorów813. Ostatecznie przekazał go do druku wprost w książce, w tomie nowel, którego
tytuł ustalił 24 listopada na Opowieści niepokojące814. Stosunki z pierwszym wydawcą stale
się pogarszały; na szczęście sprzyjał Conradowi Blackwood, mógł też liczyć na pomoc bardzo
mu przychylnego Pawlinga815.

Murzyn, dedykowany Garnettowi, ukazał się oficjalnie 2 grudnia, ale już dwa dni wcze-
śniej Conrad wysłał egzemplarz Henry’emu Jamesowi z listem po francusku. „Drogi Mistrzu,
Pozwolił Pan przesłać sobie moją książkę. Oto i ona. Ma tę zaletę, że jest krótka. Przeżyłem
ją”816. Krytycy przyjęli Murzyna zgodniej i lepiej niż obie poprzednie powieści Conrada.
„Books and News Gazette” orzekła, że autor „dał najbardziej w całej dotychczasowej literatu-
rze artystyczny i naturalny obraz życia na morzu”. Chwalono opisy, podkreślano nowość uję-
cia tematu; niektórzy protestowali przeciwko zbytniej brutalności wyrażeń i akcji. „Ani fa-
buły, ani spódniczek” – podsumowała „Academy”, lecz ten brak konwencjonalnych składni-
ków powieściowych był uznawany za jeszcze jeden objaw oryginalności książki. Recenzent
„Spectatora” wyrażał jednak zdanie nie tylko swoje, gdy stwierdzał: „Pan Conrad jest pisa-
rzem wielkiego talentu; ale dobór tematów i bezkompromisowość metody stają na drodze
osiągnięciu przez niego popularności”817.

Przepowiednia braku szerszego uznania wśród czytelników miała się sprawdzić z okrutną
dokładnością – a tymczasem sytuacja finansowa Conradów stawała się coraz gorsza. Chociaż
wielokrotnie deklarował swoją obojętność wobec głosów krytyki, pochwały były mu wyraź-
nie przyjemne i poprawiały nastrój, na tyle nawet, że 23 grudnia donosił Garnettowi: „Piszę
O[calenie]. Piszę. Dręczą mnie obawy, ale jakoś to idzie”818. W tym samym liście wspomina
o entuzjastycznym przyjęciu powieści przez Arthura T. Quiller-Coucha, znanego powieścio-
pisarza i krytyka. Sprawiło mu szczególną przyjemność, że Ouiller-Couch, choć nieznajomy,
                                                          
812 Do Garnetta, 5 XII 1897, Listy, s. 116.
813 Do Unwina, 5 XI (Yale), 24 XI (Listy, s. 114), 26 XI (Lilly Library, Bloomington, Indiana), 11 XII 1897
(Yale).
814 Do tegoż, 24 XI 1897, Listy, s. 114: „Jest to tytuł, który obejmuje wszystkie nowele i większą część Życia”.
815 Por. listy do Blackwooda z 31 X 1897 i do Garnetta z 6 XI 1897.
816 Do H. Jamesa, 30 XI 1897, Listy, s. 115.
817 Gordan, s. 285; Sherry, Heritage, s. 11 – 14, 82 – 100.
818 Ale 26 XII do Sandersona: „Oświadczam Ci uroczyście, że od wieków nic nie zrobiłem”. LL, I, 218.
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napisał doń bezpośrednio, zapowiadając przychylną recenzję. Conrad odpowiedział natych-
miast. „Pisząc w samotności tak prawie wielkiej jak samotność okrętu na pełnym morzu, za-
pomina się jakoś o otaczającym nas wielkim tłumie żywych [...] Nieliczna tylko grupa – paru
przyjaciół i krewnych – pozostaje w pamięci marynarza zawsze wyraźna i żywa, jako jedyni
ludzie, na których mu zależy. Podobnie rzecz się ma z samotnym pisarzem. Pisząc myśli za-
ledwie o paru – trzech lub może czterech – osobach, jedynych, na których mu zależy”819.

Znamienne słowa o samotności i garstce wybranych, dla których się pisze, wyrażają myśl
częstą u Conrada, jego stały stendhalowski pogląd na stosunek autora do czytelników. Powtó-
rzył to zdanie prawie dosłownie trzy dni później, w liście do Teda Sandersona. Chyba nie
konflikt między wiernością własnej wizji artystycznej a potrzebami materialnymi dręczył go
najbardziej. Raczej znowu: poczucie zagubienia, niepewność celu. „Życie mija i mijałoby jak
sen, gdyby nie to, że nerwy napięte są jak struny skrzypiec. Zawsze coś podkręca śrubę. Życie
domowe byłoby znośne, gdyby... ale to wkrótce się skończy. Życie w szerszym sensie (razem
z wieloma dużymi nadziejami) toczy się jak wózek bez resorów – a więc straszliwie potrzą-
sając. Jest także prawdą, że nigdy nie umiałem powozić. [...] Ty wiesz, dokąd jedziesz. Wiel-
ka to rzecz – doprawdy, wszystko! Ale ja nie wiem – nie wiem”820.

Conrad napisał w tym czasie kilka innych wylewnych listów. Nie był samotnikiem z wy-
boru. Ciążyły mu i samotność artysty, i samotność emigranta – stąd gotowość do rozmów o
postawie pisarskiej i technicznych problemach prozy powieściowej, stąd potrzeba przyjaźni i
zwierzeń, którą potwierdzają fakty z jego życia i powracające w utworach motywy. „Gdzież
złożyć ciężar troski, jeśli nie w sercu przyjaciela”, mówi Arsat, bohater Laguny. Przyjaciele
musieli zastępować rodzinę i środowisko, budzić poczucie przynależności, łagodzić niepoko-
je, pomagać w walce z chwiejnością. Ale w owym okresie, kiedy Conrad, bez odrobiny entu-
zjazmu czekając na potomka, napotykał na nowej, literackiej drodze życia dwie trudności
ostateczne: niemoc twórczą i brak pieniędzy – nowe przyjaźnie jeszcze nie okrzepły, a dawne
okazywały się niewystarczające. Miał dwu starych, dobrych znajomych: Hope’a i Kriegera;
stosunki z tym drugim zaczęły się psuć. Pisał 5 grudnia do Garnetta: „Dusza ciąży mi w środ-
ku kamieniem. Przeżywam teraz okropne chwile, tracąc przyjaciela. Hope przychodzi co wie-
czór, by mnie pocieszać, ale to beznadziejne zadanie. Śmierć jest niczym – przyzwyczaiłem
się do jej zachłanności. Kiedy jednak życie ograbia nas z człowieka, w którego przez dwa-
dzieścia lat wierzyło się bez zastrzeżeń, krzywda wydaje się zbyt potworna, by ją przeżyć”821.
„Tracenie przyjaciela”, tutaj tak dramatycznie przedstawione, było w rzeczywistości długo-
trwałym procesem, bo w następnym roku Conrad dedykował Kriegerowi Opowieści niepo-
kojące, korespondował z nim jeszcze parę lat, a w roku 1904 ofiarował egzemplarz Nostroma
z podpisem „od serdecznego przyjaciela”822. Zatarg miał, jak się zdaje, podłoże finansowe:
Conrad pożyczył był od Kriegera znaczniejszą sumę pieniędzy – i nie mógł jej zwrócić.
Sprawa ciągnąć się miała jeszcze przez parę lat.

Niezależnie od długów, Conradowi brakowało na bieżące wydatki. 7 stycznia 1898 stwier-
dzał w liście do Garnetta: „Jest zupełnie oczywiste, że muszę skądś pożyczyć pieniędzy” – i
radził się, czy wypada mu się zwrócić do Pawlinga o zaliczkę na poczet nie ukończonego
Ocalenia, która dostarczyłaby „chleba i s p o k ó j u ” . Bo chociaż w bożonarodzeniowym li-
ście do Zagórskich (pierwszym od roku) oświadczał: „Teraz jednak idzie mi lepiej. Nie mam
powodu wątpić, że pewnego dnia osiągnę powodzenie materialne” – było to pocieszające
stwierdzenie bez pokrycia. Sam zresztą dodawał: „Najgorszym jest, że zdrowie mi szwankuje.

                                                          
819 23 XII 1897, Listy, s. 126.
820 Do Sandersona, 26 XII 1897, LL, I, s. 218.
821 Listy, s. 116.
822 Por. Sherry, CWW, s. 330. Nie jest jasne, na ile Conrad przesadzał wysokość długów u Kriegera i natarczy-
wość nalegań wierzyciela. Przypuszczam, że kładł na to konto inne jeszcze zobowiązania i pożyczki.
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Les nerfs, les nerfs! Niepewność prześladuje mnie. [...] Obawiam się, że «nim słońce wzej-
dzie, rosa oczy wyje»”823.

Te miesiące, ubogie w zapisane strony, były okresem intensywnych lektur i przemyśleń.
Kilka ówczesnych listów do Cunninghame Grahama należy do najciekawszych, jakie napisał,
i zawiera pierwsze ujęcie dojrzałych poglądów Conrada na naturę ludzką i miejsce człowieka
we wszechświecie. Poglądy te później modyfikował, przesuwał akcenty – ale zasadniczy zrąb
pozostał nie zmieniony. Wypowiedzi Conrada nie są systematycznym wykładem, lecz połą-
czeniem zwierzeń z polemiką; niejeden składnik zależy po prostu od chwilowego nastroju.
Używa obrazów, przypowieści, metafor, ironii, retorycznych pytań, wyrażeń przesadnych i
niedopowiedzeń; stąd częste sprzeczności w odtwarzaniu jego myśli przez krytyków i biogra-
fów. Spróbujmy je uporządkować, wybierając składniki najbardziej charakterystyczne.

Naukowy obraz świata, którego rzetelności Conrad nie podważa, nie pozwala przypisać
rzeczywistości jakiegoś określonego sensu ani nie daje podstaw do uznawania jakichkolwiek
wartości lub ideałów za lepsze czy sensowniejsze od innych. Nauka mówi człowiekowi:
„Zrozum, że jesteś niczym, jesteś mniej niż cieniem, znaczysz mniej niż kropla w oceanie,
przeminiesz szybciej niż sen”. Wszechświat przedstawia się jako ogromna machina. „Wytwo-
rzyła się samoistnie (wyrażam się ściśle naukowo) z chaosu żelaznych odpadków i baczność!
– ona tka. Staję przerażony na widok brzydoty jej wytworów. Wydaje mi się, że powinna ha-
ftować, ale – ona stale tka. Pan przychodzi i mówi: «Wszystko w porządku: to tylko sprawa
właściwego rodzaju smaru. Użyjmy na przykład tego niebiańskiego smaru i maszyna będzie
haftowała przepiękny wzór w purpurze i złocie». Czy będzie? Niestety, nie! Żaden specjalny
smar nie sprawi, by maszyna tkacka haftowała. A najbardziej miażdżąca jest myśl, że ta nie-
sławna machina stworzyła sama siebie: bez myśli, bez sumienia, bez przezorności, bez oczu i
serca. [...] Tka nas i pruje. Utkała czas, przestrzeń, ból, śmierć, zepsucie, rozpacz i wszystkie
złudzenia – i wszystko jest bez znaczenia”.

Między przyrodą a człowiekiem istnieje przepaść: Natura jest wobec Ludzkości doskonale
obojętna, i vice versa. „Tajemnice wszechświata zrobionego z drobin ognia i grudek błota
bynajmniej nas nie obchodzą. Los ludzkości skazanej ostatecznie na zagładę z zimna niewart
jest zachodu. [...] Jeśli wierzyć w poprawę – trzeba gorzko zapłakać, bo osiągnięta doskona-
łość musi skończyć się w zimnie, ciemności i milczeniu. Patrząc na to trzeźwo, zapał do prze-
prowadzania reform, ulepszeń, dążenie do cnót, wiedzy, a nawet piękna jest jedynie czczym
kruszeniem kopii dla zadośćuczynienia pozorom, zupełnie jakby człowiekowi żyjącemu w
społeczeństwie ślepców zależało na dobrym kroju ubrań. Życie nie zna nas, a my nie znamy
życia – nie znamy nawet naszych własnych myśli”.

Ludzie zaś są beznadziejnie słabi. „Do najszlachetniejszej sprawy ludzie potrafią dodać coś
z własnej podłości; czasem, gdy tu sobie spokojnie rozmyślam, wydaje mi się Pan tragiczny
ze swoją odwagą, przekonaniami i nadziejami”824.

To, co nas odróżnia od innych żywych istot – świadomość – jest zarazem źródłem tragicz-
ności naszego losu. „Ludzie są tragiczni nie dlatego, że są ofiarami natury, ale dlatego, że są
tego świadomi. Można sobie być częścią królestwa zwierząt w warunkach życia na tej ziemi –
ale skoro uświadomimy sobie naszą niewolę, zaczyna się ból, gniew, walka – tragedia. Nie
możemy powrócić do natury, bo nie możemy zmienić swojego w niej miejsca. Nasza uciecz-
ka w głupocie, w pijaństwie wszelkiego rodzaju, w kłamstwach, w przekonaniach, w morder-
stwach, kradzieży, reformowaniu – każdy stosownie do poduszczeń swojego osobnego diabła.
Nie ma moralności, nie ma wiedzy ani nadziei; jest tylko świadomość nas samych, która pę-
dzi nas przez świat, który, czy widziany we wklęsłymi czy też wypukłym zwierciadle, jest

                                                          
823 Do Zagórskiej, 20 XII 1897, Listy, s. 124.
824 Do Grahama, 14 XII i 20 XII 1897, 14 I i 23 I 1898; Listy, s. 122, 122 – 123, 129, 133.
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tylko czczym i ulotnym pozorem”825. Ostatnie zdanie brzmi jak pogłos któregoś z subiektyw-
nych idealistów; w istocie jednak Conrad nie podaje w wątpliwość istnienia materialnej rze-
czywistości, twierdzi tylko, że świadomość wskazuje człowiekowi, iż nie należy on całkowi-
cie do porządku przyrody, a zarazem nie daje mu żadnych racjonalnie pewnych wskazówek,
jak ma postępować.

Dyskutując z wysuwanymi przez Grahama projektami radykalnych reform społecznych pi-
sze: „To, co Pan chce zmienić, to nie instytucje – to natura ludzka. Pańska wiara nigdy nie
przeniesie tej góry. Nie dlatego, bym uważał ludzkość za immanentnie złą. Jest tylko głupia i
tchórzliwa. Pan sam przecież wie dobrze, że w tchórzostwie tkwi każde możliwe zło – szcze-
gólnie okrucieństwo, tak charakterystyczne dla naszej cywilizacji. Ale bez tego ludzkość zgi-
nęłaby. W istocie niewielka strata”826.

Jak rozumieć te wypowiedzi? Czy w duchu Schopenhauera, co sugerują niektórzy? Echa
opinii tego wymownego biadacza, słyszalne u Conrada, są raczej skutkiem skłonności do po-
sępnych nastrojów oraz przejmowania chwytliwych pojęć i zwrotów niż rezultatem zapoży-
czenia albo istotnego pokrewieństwa poglądów. Zwłaszcza w chwilach ponurości i przygnę-
bienia łatwo przychodziło Conradowi używanie Schopenhauerowskiej frazeologii, wówczas
dość powszechnie znanej. Jest zresztą prawdopodobne, że czytał Świat jako wola i wyobraże-
nie – analogie z Schopenhauerem zdają się jednak przede wszystkim werbalne. Miał inną
koncepcję natury ludzkiej: historyczną i społeczną, a nie deterministyczną; nie uważał, by
osobowość człowieka była mu nieodwracalnie dana i niezmienna; uznawał ogromną rolę
czynników irracjonalnych, ale wolę pojmował zupełnie inaczej niż Schopenhauer: bardziej
tradycyjnie, jako czynnik kształtujący i zmieniający charakter człowieka. Złośliwość i egoizm
dostrzegał nie mniej jasno niż niemiecki filozof – ale nie przypisywał im powszechności.
Etykę opierał na zasadach odpowiedzialności, obowiązku i solidarności, a nie na współczuciu
– przeciw któremu wymierzony jest Murzyn. Tę powieść można by bez trudu odczytać jako
anty-Schopenhauerowską w jej apoteozie pracy, autorytetu, zbiorowego obowiązku i wierno-
ści twardym zasadom społecznym.

O wiele bliższy był mu wytworny sceptycyzm Anatole’a France’a; w listach do Grahama
znajdziemy odbicie niejednej myśli księdza Hieronima Coignard827. Twierdzenie o zasadni-
czej niezmienności skażonej natury człowieka jest składnikiem nauk religii katolickiej. Ale
najważniejsze dla interpretacji przytoczonych słów i poglądów jest umieszczenie ich na tle
tego, co Conrad głosił w innych wypowiedziach i w swoich utworach. Tylko wówczas poj-
miemy, w imię czego protestuje, jakie są konsekwencje jego sceptycyzmu i podstawy ironii.

„Rozum jest oczywiście nienawistny – ale dlaczego? Ponieważ ukazuje (tym, którzy są
odważni), że my, żywi, jesteśmy poza życiem – całkowicie poza nim”828. Powodem niena-
wistności jest, jak widzimy, dumno-straceńcze zdanie sobie sprawy z błahości losu ludzkiego.
Rozum pozwala wybranym – owej garstce skazańców, o której pisał swego czasu do Pora-
dowskiej – na odrzucenie złudzeń co do uprzywilejowanego miejsca ludzkości w porządku
czy nieporządku wszechrzeczy. Ale rozum nie jest jedyną władzą człowieka. Chociaż Conrad
nie wymienia tutaj uczuć i woli, odgrywają one istotną rolę w jego obrazie świata: wierność i
honor, o których parę razy wspomina, nie są przecież wartościami rozumowymi.

Dlatego też stwierdzenie, że jakieś ideały są niepopularne i trudne, może nawet niedostęp-
ne – nie musi powodować ich odrzucenia. Uznanie wartości za niepraktyczną albo i tragicznie
                                                          
825 Do tegoż, 31 I 1898, Watts, s. 70 – 71.
826 Do tegoż, 23 I 1898, Listy, s. 134.
827 Por. Kirschner, s. 230 – 232. Nie przytacza on zresztą wszystkich zbieżności ani nie mówi o istotnych różni-
cach, np. w poglądach na honor. Niektóre uwagi ks. Coignard jak gdyby uzupełniały myśl Conrada: „Jałowe są
to prawdy, odkryte rozumem. [...] Zaródź dobra rzucona została w ziemię przez uczucie, rozum dokonać by tego
nie potrafił nigdy. [...] Chcąc służyć ludziom, należy odrzucić precz rozum [...] i wznieść się na skrzydłach za-
pału ponad ziemię”. A. France, Poglądy księdza Hieronima Coignarda, tł. F. Mirandola, Warszawa 1958, s. 183.
828 Do Grahama, 14 I 1898, Listy, s. 129.
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nieosiągalną nie oznacza u Conrada jej potępienia: trzeba o tym stale pamiętać przy lekturze
jego utworów, aby w naszych przesiąkniętych myślą o korzyściach i pożytku czasach nie
stracić z oczu tego, co jest istotą postawy moralnej pisarza. „Pańskie idee – pisał do Grahama
– szczerości, odwagi i prawdy są dziwnie nie na miejscu w obecnej dobie przejmowania się
sprawami materialnymi. Co to daje? Jaki z tego dochód? Co mam z tego? Oto pytania tkwiące
u podstaw wszystkich ruchów moralnych, intelektualnych lub politycznych”. Ale zaraz do-
daje: „Podzielam Pańskie zapatrywania w stopniu większym, niż umiem to wyrazić w sło-
wach”. A w innym liście: „Nie można nikogo nawrócić na idee honoru, sprawiedliwości, lito-
ści, wolności”829. Niemożność „nawrócenia” jest zarzutem pod adresem ludzi, nie idei. To
ludzie, nie owe wartości, są przedmiotem sceptycyzmu.

Conrad, nerwowy nastrojowiec skłonny do ponuractwa i cierpiący na ataki depresji – wpa-
dał niekiedy w ton skrajnie rozpaczliwy. Należy pamiętać o patologicznym podłożu tego tonu
i nie wszystko brać dosłownie. W istocie nie wyrażał nigdy na serio postawy nihilistycznego
zwątpienia w sens wszelkich ideałów moralnych. Wyrzucał Grahamowi naiwność: „Od ludzi
oczekuje Pan wiary, honoru i wierności prawdzie wobec samych siebie oraz innych. Chce
Pan, by wszystkie te cechy posiadali, by wykazywali je codziennie i by na tych słowach opie-
rali swoje zasady życiowe. Szanujące się klasy, które podejrzewają Pana o tak zgubne pra-
gnienia, aresztują Pana i chętnie by go rozstrzelały [...] Co czyni Pana niebezpiecznym, to
Jego niczym nie usprawiedliwiona wiara, że pragnienia te mogą się spełnić. Oto jedyna różni-
ca między nami. Ja w to nie wierzę. A jeśli pragnę tego samego – nikogo to nie obchodzi”830.
Zwątpienie Conrada dotyczy więc nie „wiary, honoru i wierności prawdzie”, ale prawdopo-
dobieństwa namówienia ludzi, aby się tymi wartościami kierowali. Sam jednak pragnie naj-
widoczniej pozostać im wiemy. Ciężkie były konsekwencje psychiczne takiej postawy: za-
chowanie, chociażby jako ideału, niepraktycznej wierności wymagało ciągłego napięcia woli.
Łatwiej jest uprawiać totalny sceptycyzm, bo zwykle przechodzi on gładko w cynizm lub
prostą obojętność; tak też Schopenhauer mógł sobie żyć, wygodnie głosząc bezsens wszyst-
kiego. A Conrad postawił siebie w pozycji żołnierza trwającego na straconej placówce.

Wypowiedzi korespondencyjne Conrada trzeba zawsze interpretować na ich tle psycholo-
gicznym, pamiętając o zmiennym usposobieniu autora. W listach do Grahama jest zawarty nie
wykład programu, ale namiętna polemika z przyjacielem. Conrad atakuje przede wszystkim
optymizm historyczny arystokraty-socjalisty. Własna wiedza i doświadczenia, tak osobiste,
jak narodowe, przepajają go sceptycyzmem. Wielokrotnie powtarzał, że patrzy na historię z
perspektywy zupełnie innej niż przyzwyczajeni do sukcesów Brytyjczycy. Dlatego też słowa:
„tak. My, Polacy, jesteśmy marnymi okazami. Napięcie trosk narodowych osłabiło odporność
psychiczną – i nic dziwnego, jak się nad tym zastanowić. To nie wada; to nieszczęście”831 –
są bardzo istotnym uzupełnieniem i objaśnieniem poglądów wyrażanych w listach do Graha-
ma na przełomie 1897 i 1898 roku.

Listy te, i późniejsze, do tegoż adresata nasuwają inny jeszcze temat do omówienia. Con-
rad pisał do Sandersona o spotkaniu z Cunninghame Grahamem: „Rozmawialiśmy w dwu
językach”. Od stycznia 1898 roku dawał listom do Grahama francuskie nagłówki i dwuję-
zyczna, angielsko-francuska, jest znaczna część ich tekstów.

Pamiętamy, że angielski był trzecim (nie licząc łaciny i niemieckiego) językiem Konrada
Korzeniowskiego. Ford wspomina, że dawało się to nieraz zauważyć podczas ich wieloletnie-
go bliskiego obcowania. Zdarzało się Conradowi mawiać: „Jest słowo polskie, takie a takie,
które wyraża dokładnie to, co chcę powiedzieć”. Zwykle jednak rozmawiali po francusku,
zwłaszcza na tematy teorii i techniki literackiej832. Znajomi wspominają dość zgodnie, że

                                                          
829 Do tegoż, 23 I 1898 i 15 VI 1898; Listy, s. 133 i 134, Watts, s. 89.
830 Do tegoż, 20 XII 1897, Listy, s. 122.
831 Do tegoż, 5 III 1898, Watts, s. 79.
832 Ford, Joseph Conrad, s. 158, Por. także s. 37.
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mówił po angielsku do końca życia z wyraźnie obcym akcentem i błędami w wymowie; rów-
nie zgodne są opinie, że jego mówiona francuszczyzna była bardzo dobra. Miał świadomość
własnych niedostatków językowych: „Wiesz, jak się wstydzę swojej złej angielszczyzny” –
pisał do Grahama w styczniu 1898 roku833. Niepewność rozciągała się i na język pisany. Po-
pełniał błędy w używaniu form gramatycznych (will zamiast shall) i wyrażeń (like zamiast
as), naciągał czasem składnię angielską aż do pęknięcia, kształtując zdania na modłę polską
albo francuską, mylił się niekiedy w ortografii. Hope’a prosił o sprawdzanie terminologii że-
glarskiej w rękopisie Ocalenia. Nie był literatem francuskim, pisanie i mówienie po francusku
mniej go zobowiązywało – niezależnie nawet od faktu, że często czuł się w tym języku bar-
dziej kompetentny. Chętnie więc pisywał po francusku całe listy albo wtrącał zwroty, zdania i
dłuższe fragmenty. Robił tak i w listach do Polaków: przeskakiwał na francuski pisząc do
Zagórskich, wyłącznie w tym języku korespondował z Janiną de Brunnow i Zygmuntem
Szembekiem. Szczególnie znamienne jest układanie po francusku listów-dedykacji na książ-
kach, ofiarowywanych Henry’emu Jamesowi. Conrad uważał go za najwybitniejszego żyją-
cego pisarza, tworzącego po angielsku; zwracanie się doń w języku „międzynarodowym”
było chyba wyrazem swoistej pokory, a może i obawy, że popełni jakąś pomyłkę... Zresztą
rozmawiał z Jamesem – również po francusku834.

René Rapin, który starannie zbadał dostępne mu teksty francuskie Conrada, tak podsumo-
wuje: „Francuszczyzna Conrada – wykazywać to trzeba na wszelkich dostępnych przykła-
dach, aby obalić ekstrawaganckie twierdzenia G. Jean-Aubry’ego – jest często niepoprawna,
czasami nawet poważnie. Jest to, sam Conrad się tym martwił, francuszczyzna cudzoziemca.
Wiele pomyłek Conrada to pomyłki pióra, jakie popełniłoby i popełnia wielu Francuzów,
piszących w podobnych warunkach złego zdrowia, oddalenia od Francji, napięcia nerwowego
i zmęczenia. [...] jego błędy wywierają mniejsze wrażenie na czytelniku niż swoboda, natu-
ralność i czasami wręcz niesamowita trafność terminologii Conrada w języku, który nie był
ani jego językiem ojczystym, ani językiem, w którym myślał, pisał i żył w ciągu czterdziestu
sześciu lat jako marynarz, a potem pisarz angielski”835. Chociaż więc owe twierdzenia Jean-
Aubry’ego, że Conrad mógł był zostać pisarzem francuskim, trzeba uznać istotnie za przesad-
ne, bo wszechstronność i inwencję językową przejawiał tylko w angielskim – to nie ulega
wątpliwości, że niezwykłość Conrada jako fenomenu lingwistycznego przejawiła się nie
mniej w opanowaniu trzeciego języka, co w świetnym zachowaniu drugiego.

Zakres stosowania francuskiego przez Conrada pozwala zrozumieć, jaką rolę pełnił ten ję-
zyk w jego dojrzałym życiu. Otóż znaczna większość ustępów francuskich, wplatanych w
teksty angielskie, to albo potoczne a obrazowe zwroty, zwięźle wyrażające myśl piszącego,
albo zdania dotyczące problemów ogólnych lub abstrakcyjnych, głównie politycznych i mo-
ralnych. Po francusku też wypowiadane są wszystkie niemal uwagi na tematy filozoficzne,
jakie znajdziemy w listach Conrada. Był to więc dla niego język towarzyskiej bezpośrednio-
ści, a zarazem język teoretycznych rozważań. Można przypuszczać, że teksty filozoficzne
czytał przeważnie po francusku – czy byli to klasycy starożytni, czy Pascal i Rousseau, czy
Moleschott i Schopenhauer. Zresztą nie bez znaczenia jest i to, że tok myślowo-składniowy
francuskiego bliższy jest polskiemu niż angielskiemu – jak też i bliższe są sobie tradycje in-
telektualne tych dwu krajów.

                                                          
833 Do Grahama, 14 I 1898, Listy, s. 129; do Chessona, 16 I 1898, Listy, s. 132.
834 16 X 1896 dedykował Conrad Jamesowi, po angielsku, Wyrzutka, Texas; 30 XI 1897 po francusku Murzyna
(Harvard; nb. zrobił błąd w słowie „pénétrer”, pisząc je bez akcentów); i około 1 IX 1906, znowu po francusku,
Zwierciadło morza (LF, s. 77). O rozmawianiu z Jamesem po francusku: L. Edel, Henry James, 1901 – 1916,
Philadelphia – New York 1972, s 48.
835 Rapin, wstęp do Lettres..., s. 53. Niestety, Rapin opierał się w swoich badaniach – poza listami do Poradow-
skiej – na tekstach wydanych przez Jean-Aubry’ego, który był złym i fantazyjnym edytorem: jedne błędy milcz-
kiem poprawiał, inne dodawał. W swojej klasyfikacji błędów Conrada Rapin nie uwzględnił też polonizmów.
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W zakończeniu gorzko-sceptycznego listu do Grahama – tego samego, w którym pisał:
„życie nie zna nas, a my nie znamy życia” – Conrad dodał postcriptum: „List ten nie zdążył
na poranną pocztę, bo przybyło dziecię płci męskiej i tyle narobiło hałasu, że nie usłyszałem
gwizdka listonosza. Oto doskonały komentarz do tego listu. Ale zbawienie leży w braku logi-
ki. A jednak mam wyrzuty sumienia”. Już dawniej, jak pamiętamy, okazywał znamienny brak
entuzjazmu wobec perspektywy potomka. „Jessie jest bardzo szczęśliwa z oczekiwanego
ewenementu”, pisał do Zagórskich; ale sam nigdy podobnych uczuć nie wyrażał. Tak samo po
urodzinach: zapewniał panią Brooke, że „Jessie jest w siódmym niebie”, ale powstrzymał się
od ujawnienia własnego nastroju836. Nie na długo zresztą. Chociaż wspomnienia Jessie i tutaj
nie są wiarygodne w szczegółach (opowiada, że małżonek, posłany do lekarza, zapewnił go,
że nie ma pośpiechu, i przyjął zaproszenie na drugie śniadanie – i trzeba było aż dwu posłań-
ców. aby go ściągnąć razem z eskulapem)837, to najwidoczniej wiernie oddają ogólny nastrój
zaszokowania i irytacji. Dość przeczytać wzmianki o urodzinach syna w listach do przyjaciół
i znajomych. 16 stycznia do Galsworthy’ego: „Czuję ogromną ulgę i mam nadzieję popraco-
wać”. Tegoż dnia do Chessona: „wielkie zamieszanie w całym domu [...] Ale, dzięki Bogu,
już po wszystkim”. Tegoż dnia do Crane’a: „Niemowlę płci męskiej zjawiło się wczoraj i
narobiło cholernego wrzasku. Wył jak Apacz, a dziś od rana jest znowu na ścieżce wojennej.
Okropne i nieznośne”. Kilka dni później do Garnetta: „Jessie przesyła serdeczności Pana Żo-
nie i oświadcza, że dziecko jest bardzo miłym dzieckiem. Nie biorę jakiejkolwiek odpowie-
dzialności za to stwierdzenie. Czy naprawdę myśli Pan, że ten tom [Opowieści niepokoją-
cych] ma sens?” I znowu w tydzień później: „Moja żona chce pokazać Pańskiej Żonie to rr-
rozkoszne dziecko. Nienawidzę dzieci”838. Rok później zwierzył się Helenie Sanderson: „nie
będę ukrywał, że życzyłem sobie córki. Nie mogę się opędzić myśli, że bardziej by mnie
przypominała i byłaby może łatwiejsza do zrozumienia. [...] [Borys] w wieku trzynastu mie-
sięcy jest wytrawnym i fascynującym barbarzyńcą, pełnym uroczych wybiegów i bezlitosne-
go samolubstwa. To nie jego niewinność, ale nieświadomość sprawia, że jest wzruszający i
zarazem, że jest znośny – ledwo”839.

Conrad nie musiał się zresztą zajmować synem. Przy urodzeniu obecna była matka Jessie,
a jej młodsza siostra Dorothy (Dolly) spędziła z nimi jako pomocnica pół roku. Ale stosunki
Conrada z teściową nie były dobre; można się tego domyślać nawet z oględnych wzmianek
Jessie, która napomyka, że jej matka nie mogła zrozumieć dziwactw męża.

Również fakt mylenia daty urodzin dziecka świadczy o podświadomej dezaprobacie tego
faktu. Pisał do Zagórskiej w liście, który wyjaśnia genezę zaskakującego imienia, jakie nadał
synowi Konrad Korzeniowski. „Infant urodził się siedemnastego tego miesiąca [...] Ma ciem-
ne warkocze, ogromne oczy i podobny jest do małpy. Co mnie zasmuca, to to, że moja żona
utrzymuje, że jest podobny także do mnie. [...] Chrzczonym będzie w kaplicy klasztoru Kar-
melitów w Southwark-London. Zasada, na której wybór jego imion został zdecydowany, jest
ta: że prawa dwóch ras muszą być uznane. Moja żona tedy, reprezentując Anglo-Saxów, wy-
brała saxońskie imię Alfred. Ja byłem w ambarasie. Chciałem mieć imię czysto słowiańskie,
którego by nie można było przekręcić ani ortograficznie, ani w wymowie, a także imię nie za
trudne dla cudzoziemców (nie-Słowian). Musiałem więc odrzucić imiona, jak Władysław,
Bogusław, Wieńczysław, itp., Bohdana nie lubię. Zdecydowałem się więc na Borysa, wspo-
minając, że mój przyjaciel Stanisław Zaleski to imię dał najstarszemu synowi, tak że widocz-
nie Polak może go używać”. Borys został rzeczywiście ochrzczony – ale dopiero w rok póź-

                                                          
836 Do Grahama, 15 I 1898, Listy, s. 130; do Zagórskiej, 20 XII 1897, Listy, s. 124; do pani Brooke [16 11898],
Texas.
837 JCC, s. 57. Dopisek w liście do Grahama świadczy, że było inaczej.
838 Do Galsworthy’ego, niedziela [16 I], LL, I, s. 223; do Chessona, 16 I, Crane, Letters, s. 9; do Garnetta, [24 I]
i [2 II 1898], Garnett, s. 121, 122.
839 Do H. Sanderson, 26 II 1899, LL, I, s. 272.
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niej. Kościoła Karmelitów w parafii Southwark nigdy zresztą nie było. Nie wiemy, czy Con-
rad zdał sobie kiedyś sprawę, że wybrał dla syna imię typowo rosyjskie; tajemnicą pozostanie
też odpowiedź Zagórskich.

Na początku 1898 roku zacieśniły się stosunki z Crane’ami. Obaj pisarze byli pod wza-
jemnym urokiem swoich osobowości. Craine’a oczarować mogły dworne maniery Conrada
połączone z głęboką kulturą umysłową, zasadnicza powaga w podejściu do zagadnień życia i
literatury, skojarzona ze skłonnością do groteskowego humoru; Crane ujmował spontaniczno-
ścią, świeżością przenikliwych doznań, twardą odwagą awanturnika połączoną z subtelną
wrażliwością artysty. Drugie spotkanie odwlokło się, bo Jessie była w ostatnich tygodniach
ciąży, ale Crane wystąpił listownie z propozycją współpracy nad sztuką (powodzenie w te-
atrze i wówczas zapewniało bardzo wysoki dochód). Conrad wzbraniał się, ale widać, że mu
to pochlebiło. „Nie mam daru dramatycznego. Pan ma zwięzłość, jasne oko, łatwość wy-
obraźni. Ma pan wszystko – a ja tylko przeklętą umiejętność snucia marzeń. [...] ale jeżeli
przypadkiem naprawdę, szczerze i artystycznie myśli Pan, że mógłbym się przydać – wów-
czas, Kochany Panie, z przyjemnością będę pracował u Pana boku i pod Pańskim przewo-
dem”.

Nic z tego projektu nie wyszło, ale odnalezione parę lat temu notatki dotyczące wojny
francusko-pruskiej i oblężenia Paryża, datowane 12 lutego 1898 roku, sporządził Conrad za-
pewne dla użytku Crane’a, który pracował wówczas nad serią artykułów Wielkie bitwy świata
i, chociaż miał dochody znacznie większe, również borykał się z długami.

19 lutego państwo Conradowie, razem z Borysem i Dolly, zjechali na dwa tygodnie do
„Ravensbrook”, domu Crane’ów w Oxted, Surrey. Wizyta udała się znakomicie i zacieśniła
przyjazne więzy między rodzinami. Garnett wspominał później: „Conradowski nastrój czułej
wesołości mógł być bardzo urokliwy. Kiedy widywałem Conrada, przy paru okazjach, ze Ste-
phenem Crane, był rozkosznie rozpromieniony i żartował sobie z biednego Stevie łagodnie i
serdecznie, podczas gdy ten siedział milcząco, niby Indianin, rzucając pytające spojrzenia
spod swoich rzeźbionych brwi, od czasu do czasu podrywając się i wykładając z gorącym
przejęciem jakiś nowy projekt. Podczas jednego z takich posiedzeń Crane zwrócił się do mnie
z namiętnym apelem o poparcie pomysłu: Conrad powinien z nim współpracować nad sztuką
o statku rozbitym koło wyspy. Wiedziałem, że plan ten jest beznadziejnie niewykonalny, ale
Crane odmalowywał sceny z tak zaraźliwą siłą przekonania, że nie miałem serca wyrazić
swojego poglądu. A sceptyczne odezwy Conrada wypowiadane były tonem ogromnie czułym
i ostrożnym. Ciągle jeszcze słyszę dojmująco przyjazny dźwięk zawołania Crane’a: «Jose-
ph!», a zachwyt dla osobowości Crane’a przebijał promiennie w połyskliwym cieple piwnych
oczu Conrada.

Snuli też projekty wynajęcia na lato wspólnego domu w Bretanii840 i razem głowiła się nad
kłopotami finansowymi. Conrad, sam bez grosza, załatwił Crane’owi – który zawsze wyda-
wał znacznie więcej, niż zarabiał – zaliczkę od Blackwooda, dzięki której Amerykanin mógł
pospieszyć do Stanów, aby wziąć udział – jako ochotnik albo reporter, w jakimkolwiek bądź
charakterze, byleby nie przepuścić okazji powąchania prochu i otarcia się o śmierć – w wojnie
z Hiszpanią o Kubę i Filipiny841. (Piękny to przykład przyjacielskiej lojalności Conrada, który
oburzał się na tę wojnę i stał po stronie Hiszpanii.)

Odwiedziny u Crane’ów i Garnettów (3 – 4 marca) były dla Conrada upragnionym ode-
rwaniem się od zgryzot codzienności: „jeżeli nie będę miał jakiejś przerwy – zwariuję albo w
ogóle się wykończę”. „Dosyć podle się czułem ostatnio – wszystko ze zmartwień, jak myślę.
Ale odrzucę zmartwienia, żebyśmy mogli naprawdę miło spędzić razem ten czas” – pisał do

                                                          
840 Do Crane’a, list datowany przez Conrada mylnie „5 Feb. 1898”, zamiast 5 III, Crane, Letters, s. 171. Napisa-
ny był po powrocie z gościny u Crane’ów. Nb. od tego czasu zwracał się do Crane’a po imieniu.
841 Crane opuścił Londyn ok. 10 kwietnia (Blackburn, s. 21; Crane, Letters, s. 178 – 179). Regularna wojna za-
częła się 21 kwietnia.
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Crane’a. Czuł się bowiem dosłownie osaczony przez kłopoty. Przede wszystkim finansowe:
„Wszyscy tutaj są potężnego zdrowia, co mnie martwi z powodu olbrzymich apetytów, które
są bardzo kosztowne – a w dodatku zapasy są na wyczerpaniu”842. Zmuszony był zwrócić się
o pożyczkę do Spiridiona i rozpaczliwie szukał źródeł zarobku. Napisał artykuł o zmarłym
niedawno Alphonsie Daudet; następnego, o Kiplingu, nie ogłoszono, i jest to jedyny tekst
Conrada, o którym wiemy na pewno, że istniał, a który nie jest znany – niestety; ciekawe, co
myślał o tym utalentowanym piewcy imperializmu843.

Usiłował ciągnąć dalej Ocalenie, ale praca szła opornie. Czepiał się tej powieści tylko dla-
tego, że włożył w nią już wiele pracy i kawał tekstu można było pokazać wydawcom. „Ten
przeklęty i mętny romans. Posuwam się naprzód – i to jest bardzo, bardzo niedobre. Tak nie-
dobre, aż myślę czasami, że zrobię na tym majątek”844. Kiedy jednak Pawlingowi udało się
sprzedać za 250 funtów (sto miało być wypłacone z góry) prawa do druku Ocalenia w odcin-
kach nowojorskiej firmie McClure – radość mieszała się z przerażeniem na myśl o zbliżają-
cym się terminie dostarczenia całości. Pawlinga zapewniał: „Zabiorę się natychmiast do tej
książki i mam nadzieję skończyć ją w pięć miesięcy – najwyżej, a prawdopodobnie w cztery”.
Ale już tydzień po tym żalił się Grahamowi: „Najgorsze, że książka nie skończona, a musi
być oddana najpóźniej przy końcu lipca”845. A niewiele później powieść stała się dla Conrada
prawdziwą zmorą – tym okropniejszą, że już zapłaconą.

Jedną z przyczyn trudności mógł być sam temat Ocalenia. Bohater powieści, sławny kapi-
tan Tom Lingard, zobowiązał się pomóc Hassanowi i Immadzie w odzyskaniu ich utraconej
ojczyzny. Ale odwodzą go od tego pokusy innego życia, uroki Angielki, pani Travers. Roz-
dzierany jest przez konflikt lojalności – którego ofiarą padają w końcu malajscy przyjaciele.
Świadomie czy podświadomie mogła się ta sytuacja kojarzyć Conradowi z jego obowiązkami
wobec własnej ojczyzny, odsuniętymi dla innej lojalności, dla uroku innego życia.

Pierwsze trzy kwartały 1898 roku były niewątpliwie najtrudniejszym dla Conrada okresem
od chwili przerwania pracy na morzu. Na początku lutego otrzymał z Lublina przykrą wia-
domość o śmierci Karola Zagórskiego – kuzyna, z którym utrzymywał kontakt bliższy i bodaj
serdeczniejszy niż z wujecznymi siostrami i braćmi Bobrowskimi. Na telegram wdowy od-
powiedział obszernym współczującym listem, w którym czytamy jakże znamienne zdania o
„wyspowiadaniu się”: „i w chwilach bolesnych myśl, że nadejdzie dzień, kiedy będę mógł
wyspowiadać się z całego mojego życia, i zostać zrozumianym – ta myśl była dla mnie naj-
większym pocieszeniem. I oto ta nadzieja – najcenniejsza ze wszystkich – zgasła na zaw-
sze”846.

Brak kogoś bliskiego, na kim mógłby się wesprzeć i komu mógłby się w pełni zwierzyć,
był dla Conrada szczególnie ciężki. Cały tok jego życia, a także rodzaj wybranego ostatecznie
zawodu, uniemożliwiały mu zwykłe dla wszystkich prawie ludzi włączenie się w codzienny
kontakt ze stałym, wspólnie egzystującym środowiskiem. Ponadto samotność sprzyja rozwo-
jowi depresji i pogłębia jej przebieg – a w tych miesiącach znalazł się na skraju zupełnego
załamania psychicznego. „Nie pisałem, ponieważ byłem w fatalnym stanie – dolegliwości
nerwowe – smak piekła. [...] Przygniata mnie skrajne zmęczenie. Wydaje mi się, jak gdybym
widział i czuł wszystko od początku świata. P o d e j r z e w a m , że mój mózg to papka, a krę-
                                                          
842 Do Crane’a 15 II 1898, Crane, Letters, s. 175 – 176; do Garnetta, 2 II 1898, Garnett, s. 122 – 123.
843 Alphonse Daudet, „Outlook”, 9 IV 1898. O artykule o Kiplingu pisał Conrad 3 II do Sandersona: „Paplanina
o Kiplingu, sprowokowana przez głupią krytykę. Tytuł: W sprawie pewnej krytyki”. (LL, I, 227.) Najwidoczniej
była to reakcja na recenzję Arthura Symonsa z przekładu Trionfo della Morte G. d’Annunzia, w której oskarżył
powieści Kiplinga Kapitanowie zuchy i Conradowskiego Murzyna o „brak idei”. Por. Baines, s. 183.
844 Do Garnetta, 2 II 1898. Za pośrednictwem Grahama starał się też o druk Ocalenia w „Saturday Review”; do
Garnetta, poniedziałek [10 I 1898], Garnett, s. 118, i do Grahama, 14 I 1898, Watts, s. 63 – 64.
845 Do Pawlinga, 27 II 1898, rps w archiwach firmy Heinemann, Londyn. Do Grahama, 5 III 1898, Watts, s. 79.
846 Do A. Zagórskiej, 6 II 1898, Listy, s. 135. Cytowany fragment napisał po francusku.
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gosłup jest z bawełny. A w i e m , że jakość mojej pracy potwierdza to podejrzenie. Krzyczał-
bym o pomoc do kogokolwiek – człowieka albo diabła, gdybym mógł przekonać samego sie-
bie, że ktokolwiek by się przejął – a przejąwszy mógł pomóc”847. Chociaż wizyty u przyjaciół
poprawiły samopoczucie Conrada i chwilowe odprężenie przyniosła dobra wiadomość od
Pawlinga – 22 marca musiał odwołać umówione na 25-go spotkanie z Crane’em w Londynie,
znowu z powodu „dolegliwości nerwowych” i zaleceń lekarza, by zachował całkowity spo-
kój848.

Bezpośrednią przyczyną, której działanie zaostrzała niewątpliwie sytuacja domowa, było
nieszczęsne Ocalenie. „Szczerze mówiąc nienawidzę tego nienawiścią tak wielką, że nie chcę
już na to patrzeć” – pisał do Garnetta 21 marca, dziękując za poprawki i uwagi na temat
fragmentu rękopisu. „Będę niewątpliwie kontynuował – to znaczy, o ile będę w stanie. Naj-
lepsza cecha tej książki to że jest już s p r z e d a n a . Muszą ją przyjąć. Ale myśl, że takie
świństwo powstaje za cenę takich cierpień, napełnia mnie rozpaczą”. Osiem dni później zno-
wu narzekał na dolegliwości nerwowe. „Teraz czuję się lepiej, ale nie jestem w stanie pisać.
Religijnie zasiadam każdego ranka, siedzę co dnia przez osiem godzin – i na siedzeniu się
kończy. W ciągu tego ośmiogodzinnego dnia pracy piszę trzy zdania, które skreślam, zanim
zrozpaczony wstanę od stołu. Ani słowa, aby Panu posłać. Ani słowa! A czas mija – i McClu-
re czeka – nie mówiąc już o Wieczności, którą mam gdzieś. Ale McClure’a się boję. [...]
Zdaje się, że straciłem wszelkie w y c z u c i e  stylu, a jednak prześladuje mnie, prześladuje
bezlitośnie n i e z b ę d n o ś ć  stylu. A ta powieść, której nie mogę pisać, wplata się we
wszystko, co widzę, wszystko, co mówię, wszystko, co myślę, w linijki każdej książki, jaką
próbuje czytać [...] Usiłowałem poprawić część II-gą stosownie do Pana uwag. Zrobiłem, co
mogłem – to znaczy, wyrzuciłem wiele ustępów. Tyle korzyści. Co do zmian, przerabiania
itd. nie próbowałem – ledwie tu i ówdzie jakiś drobiazg- ponieważ nie mogłem wymyślić
niczego innego poza tym, co napisane. Może kiedy odzyskam zmysły, będę w stanie coś zro-
bić, zanim się książka ukaże. Odcinki muszą iść tak, jak jest. [...] Tak to dziś wygląda; a jutro
byłoby bardziej tajemnicze, gdyby nie było tak czarne! Piszę do Pana miły, wesoły list na
pożegnanie – prawda, Drogi Mój? Tak to wyzyskujemy przyjaciół. Pękłbym, gdybym nie
napisał”849.

Strach przed McClure’m niewiele pomógł i chociaż Conrad zapewniał w czerwcu Garnet-
ta, że „nie zamierza pisać nic innego”, było to już raczej pozorowanie prób niż rzeczywiste
wysiłki. Powtarzał, że nie może sobie w tej powieści niczego „wyobrazić” i zaklinając się, że
jej nie porzuci – pisał co innego850.

Ukazanie się – 26 marca 1898 roku – Opowieści niepokojących zakończyło ostatecznie
współpracę Conrada z wydawnictwem T. Fishera Unwina. Krytycy przyjęli tom całkiem-
przychylnie, chociaż wszyscy niemal narzekali na „nieznośną ponurość” ogólnego tonu nowel
i zbyt surowy realizm. „Spectator” protestował przeciwko ukazaniu Malajów jako górujących
moralnie nad białymi. A krytyk „Literature”' tak opisywał mieszkanie muzy Conrada: „Na
ścianach sztychy wyobrażające niedostatki i tragedie tego świata, wyaędzmałych rozpustni-
ków i ich pijane żony, morderstwa, samobójstwa i żywą grozę niszczącej, niemiłosiernej nę-
dzy. Na półkach z książkami wielkie tomy psychologii, która donikąd nie prowadzi i niczego
nie uczy. Twarde krzesła i duży, prosty stół z desek zarzucony butelkami leków i preparatami
anatomicznymi. W każdym kącie duszny, zjełczały, niezdrowy zapach [...] Artysta ma się
poświęcić prawdzie i tylko prawdzie – ale nie całej prawdzie. Musi zamknąć oczy [...] na po-
kusy miłości i szczęścia [...] aż wreszcie, dzięki unikaniu przyjemności światowych, przez
pilną kontemplację biedy i grzechu, osiągnąć może życie prawdziwie estetyczne”. Stawiano

                                                          
847 Do Grahama, 16 II 1898, Watts, s. 77.
848 Do Cory Crane, wtorek [17 III 1898], por. do tejże, 24 III, Crane, Letters, s. 176, 178.
849 Do Garnetta [21 III] i 29 III [1898], Gamett, s. 125 – 127; Garnett wyjeżdżał do Włoch.
850 Do tegoż, sobota (4 VI] i wtorek [7 VI 1898], Garnett, s. 130 i 135 (datowane tam jako „maj 1898”).
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więc Conradowi te same zarzuty co jego naturalistycznym mistrzom. Takie opinie musiały
odstraszać czytelników – niezależnie od wszelkich pochwał, jakimi raczono artystyczne osią-
gnięcia Conrada851.

Szacowny tygodnik „Academy” obdarzył go szczególnie pochlebną recenzją, a wkrótce
potem redaktor poprosił Conrada o omówienie książki Rozważania o brązowych ludziach
Hugh Clifforda, Rezydenta Brytyjskiego w kraju Pahang na Malajach. Szybko – w połowie
kwietnia – napisał artykulik, w którym znalazły się bardzo pochlebne słowa o roli Anglii na
Malajach i w koloniach w ogóle (nb. Conrad nie znał kolonii brytyjskich prawie wcale). Za-
początkował wówczas wieloletnią znajomość i korespondencję z Cliffordem, światłym i uta-
lentowanym wysokim urzędnikiem w zamorskich posiadłościach Wielkiej Brytanii.

Napisał w tym czasie jeszcze jeden artykuł, zasługujący na baczniejszą uwagę. Tenże no-
wo powstały tygodnik „Outlook”, gdzie zamieścił krótki szkic o Daudecie (wypowiadał w
nim myśli o przejmującej marności ludzkich spraw, znane nam z listów do Grahama), ogłosił
4 czerwca uwagi o Opowieściach morskich Fredericka Marryata i Jamesa F. Coopera. Lektura
Marryata, stwierdza Conrad, budzi żal za minionym romantyzmem młodości i zapałem do
przygód, podziw dla wierności i poczucia obowiązku bohaterów. Wyznaje, że Marryat i Co-
oper to ulubieni pisarze jego chłopięctwa. Marryat oczarował go „zawadiacką żywotnością i
urokiem młodości”, Cooper zafascynował głębokim zrozumieniem ludzi i artystyczną wni-
kliwością; do dziś nie żałuje tego dawnego urzeczenia852.

Na dzień przed ukazaniem się owego artykułu-hołdu-wyznania ukończył jeden ze swoich
najlepszych krótkich utworów: Młodość853. Każdy, kto pamięta nastrój tej opowieści i powta-
rzane w niej motywy słowne, rozpozna analogię do myśli i słów szkicu o Marryacie i Coope-
rze. Nie znamy dokładnych dat ani napisania artykułu, ani rozpoczęcia Młodości – nie może-
my więc z pewnością stwierdzić, jaki był między nimi związek. Przypuszczam, że Conrad
poszukiwał inspiracji do pracy nad Ocaleniem (jak pamiętamy, miało być „uświetnioną
książką dla chłopców”) w lekturze, której urok zapamiętał z lat chłopięcych; refleksje zaś nad
tą lekturą podsunęły mu temat i tonację opowiadania854.

Prawie na pewno wcześniej jeszcze zaczął pisać Lorda Jima. Tak czy inaczej, pojawienie
się tych rękopisów na stole Conrada świadczyło o wynurzaniu się z impasu twórczego. Mło-
dość wprowadza na scenę Marlowa-narratora. Wystąpienie tej postaci, charakterystycznej i
ważnej dla ukształtowania się osobowości artystycznej Conrada, budzi duże zainteresowanie
tak krytyków, jak i biografów. Istotnie, geneza Marlowa ma dwa aspekty: literacki i psycho-
logiczny.

Nie dadzą się one zresztą gładko rozdzielić. Te składniki programu literackiego Conrada,
które zbliżały go do francuskich realistów i naturalistów, kłóciły się zarówno z tradycją ro-
mantyzmu i moralno-politycznego zaangażowania, którą wyniósł z Polski, jak i z jego wła-
snym burzliwym, uczuciowym usposobieniem. Artystyczno-literackiej genezie postaci Mar-
lowa i w ogóle „opowieści w powieści” poświęcono już wiele uwagi. Badacze polscy zwrócili
słusznie uwagę na pokrewieństwo tej konwencji z popularną u nas gawędą i na fakt, że trady-
cje polskie szczególnie sprzyjały rozwinięciu takiej właśnie formy narracyjnej przez Conrada.
Dla biografa wszakże ważniejszy jest aspekt psychologiczny: co sprawiło, że pojawienie się
Marlowa pomogło Conradowi przełamać kryzys? „Używał” tej postaci niedługo, ledwie przez
dwa lata (by ją znowu wprowadzić, po kilkuletniej przerwie, do Gry losu) – ale w pamięci
czytelników stanowi znamienny składnik sztuki Conrada.
                                                          
851 Gordan, s. 291–294; Sherry, Heritage, s. 14. Wytykano też błędy w rodzaju używania „like” zamiast „as” i
chwiejność stylu; Sherry, s. 103.
852 An Observer in Malaya, „Academy”, 23 IV 1898; Tales of the Sea, „Outlook”, 4 VI 1898.
853 Do Helen Sanderson, 3 VI 1898, LL, I, s. 238.
854 Marlow w Młodości – prosty, nostalgiczny, przedstawiony prawie bez dystansu – różni się od bardziej reflek-
syjnego i wielostronnego Marlowa w Jądrze ciemności i Lordzie Jimie. Popiera to hipotezę co do genezy Młodo-
ści.
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„Opowiadacze” występują w jego utworach już wcześniej, w Lagunie i Karainie. Opowie-
ści wkładane w usta Malajów – których Conrad dobrze nie znał – mogły jednak mieć tylko
ograniczony zakres tematyczny i skazywały na egzotykę. A główną trudnością pisarską Con-
rada było wówczas znalezienie określonej postawy czy punktu widzenia. Narzekał na zanik
poczucia stylu i formy, na bezkształtność wyobraźni, niemożność jasnego myślenia i uchwy-
cenia tego, co chce powiedzieć, na brak przekonania o sensie własnej pracy855. Natężenie i
uporczywość tych objawów wskazują, że nie był to chwilowy odpływ inwencji twórczej. Nie
chodziło też po prostu o kłopoty warsztatowe. Przyczyna zdaje się leżeć głębiej w zatracie
poczucia własnej osobowości.

Przejawiane od dzieciństwa wrażliwość i nerwowość, a później chimeryczna zmienność
usposobienia – sprawiały, że wytworzenie spoistego obrazu samego siebie nie było dla Con-
rada łatwe. Jako sierota, wychodźca i tułacz miał tu zadanie szczególnie, beznadziejnie niemal
utrudnione. Człowiek wzrastający we własnym środowisku rodzinnym i społecznym bez-
wiednie nasiąka określonymi tradycjami i przekonaniami, przejmuje pojęcia, sposoby odczu-
wania i wyrażania. W obcowaniu ze zmieniającym się stopniowo, w sposób naturalny i ciągły
otoczeniem zestawia swoje emocje, poglądy, ideały i marzenia z reakcjami na nie rodziny i
kolegów. W aprobacie środowiska dostrzega potwierdzenie własnego, ukształtowanego ja
albo też wyrabia sobie poczucie odrębnej indywidualności w starciach z bliskimi i społeczeń-
stwem. Conrad, od dzieciństwa przerzucany z miejsca na miejsce, wcześnie utracił tragicznie
okaleczony dom rodzinny, po wyjeździe z Polski zaś zawisł w międzynarodowej próżni spo-
łeczno-kulturowej. Jako młodzieniec i dorosły obracał się w sferach zupełnie różnych od szla-
checko-inteligenckiego otoczenia, w którym wyrósł. Po trudnym i samotnym okresie pracy na
morzu rozpoczął nagle mieszczańsko-marginesową egzystencję w Anglii. Brytyjska marynar-
ka handlowa była dla niego szkołą życia, ale szkołą dla pisarza-intelektualisty nie wystarcza-
jącą. Teraz wieloletni samotnik i wędrowiec osiadł i założył rodzinę, żeglarz stał się miesz-
kańcem spokojnej wioski, oficer marynarki przekształcał się z wysiłkiem w literata, emigrant
starał się zapuścić korzenie w obcym, mimo wszystko, kraju. To ostatnie było bodaj najważ-
niejsze. Widzimy więc aż nadto dostateczne powody trudności w określeniu, kim właściwie
jest i chce być, a co za tym idzie – w znalezieniu punktu widzenia, który by mu pozwolił na
ujęcie w jakiś ład mnóstwa) faktów rzeczywistych i zdarzeń wyobrażonych.

Chciał przynależeć do piśmiennictwa angielskiego i do Anglii. Wybór był jednoznaczny.
Nie chciał jednak, albo nie potrafił – na jedno wychodzi i nie sposób tego rozdzielić – wtopić
się całkowicie w angielskie otoczenie. Gdyby nawet zechciał, nie byłoby to możliwe ze
względu na dystans, jaki utrzymują Anglicy wobec cudzoziemców – ileż do tego aluzji w
pismach samego Conrada! Miał opory wobec takiego wtopienia się, choćby tylko psychicz-
nego. W podświadomości nurtowały wspomnienia rodzinne; żywo odczuwał polską i konty-
nentalną ciągłość kulturową. Słowem, widział swoją odmienność i obcość, a równocześnie
pragnął kojącego poczucia przynależności. Ileż znamy wspomnień i anegdot o tym, jak bar-
dzo starał się Conrad być prawdziwym angielskim gentlemanem! Mają one nieodmiennie
charakter trochę komiczny lub choćby ironiczny: zawsze coś Conradowi nie wychodziło,
zawsze się ze swoją cudzoziemskością zdradzał.

Marlow, wzorowy gentleman, były oficer marynarki handlowej, był idealnym wcieleniem
tego, czym chciałby być Conrad, gdyby stał się bez reszty Anglikiem. Skoro nim nie był, ani
też takiego punktu widzenia w pełni nie podzielał –-naturalne było, że nie utożsamiał się
uczuciowo ani ideowo ze swoim reprezentantem. Dwoistość postaci Marlowa umożliwiała
solidaryzację i poczucie przynależności do Anglii per procura – a zarazem zachowanie dy-

                                                          
855 Do Sandersona, 23 III (Yale), do Garnetta, wtorek 12 VII, do Cory Crane, 27 VI 1898, i inne. Chociaż wspo-
mnienia Jessie z tego okresu obfitują w zwykłe nieprawdopodobieństwa, można raczej zawierzyć ich ogólnemu
tonowi: Conrad miał duże trudności z przystosowaniem się do faktu posiadania rodziny i jego zachowanie było
wówczas wyjątkowo kapryśne.
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stansu, jaki się ma do tworu własnej wyobraźni. W ten sposób Conrad, chociaż; nie uporał się
na stałe z kłopotami w znalezieniu spoistego. obrazu własnej osobowości, wyszukał integru-
jący punkt widzenia i przełamał wreszcie najcięższy kryzys twórczy w swojej karierze. Nie
stało się to od razu, proces był długotrwały i uciążliwy. Najwidoczniej nie uświadomił sobie
w pierwszej chwili, jakie możliwości podsuwa Marlow: po ukończeniu Młodości zatrudnił
swojego bohatera dopiero po pięciu mięsiącach. Na początku Lorda Jima Marlow nie wystę-
puje i nic nie zapowiada jego pojawienia się w powieści.

Natychmiastowe wyjście z impasu wyglądałoby zresztą na cud, bo Conrad był beznadziej-
nie, jak mu się wydawało, uwikłany w Ocalenie i kłopoty finansowe, i nie mógł się od razu
przestawić na inne tory. Otrzymane 11 czerwca od Blackwooda 40 funtów (35 za Młodość i 5
zaliczki na Lorda Jima) tylko chwilowo podratowały budżet. Nie znamy jego wysokości w
tym okresie, ale Conradowie zawsze wydawali sporo i żyli ponad stan. Gusta i obyczaje mieli,
jak świadczą listy, niewystawne, ale przecież wykwintne i nietanie. Conrad przez całe życie, a
przynajmniej wtedy, kiedy nie pływał, był smakoszem, a jakość jedzenia wpływała bezpo-
średnio na jego nastrój. Pocieszanie się dobrą kuchnią i przysmakami musiało kosztować.
Pomagali też rodzinie Jessie, która przez dłuższy czas miała przy sobie troje młodszego ro-
dzeństwa856.

W lipcu czekała Conrada ostatnia rata zaliczki od McClure’a, ale powieść była ciągle dale-
ka od ukończenia i nie posuwała się naprzód. Innych możliwości pracy i zarobku znaleźć nie
potrafił. Pod wpływem sukcesu Młodości rozsnuwał szerokie plany: „sprzedałem (sądzę) tę
rzecz o morzu B. za £ 35 (13 000 słów). Meldrum myśli, że to niewątpliwe – ale jednak sam
B. musi zobaczyć. [...] Myślę, że Jim (20 000), Młodość (13 000), Człowiek morza (5000),
Dynamit i(5000) i jeszcze jedna nowela, powiedzmy, z 15 000, złożą się na tom dla B. tutaj i
McC. Tam”857. Było to wszakże, jak mówi angielskie przysłowie, liczenie kurcząt przed wy-
lęgiem. (Jak widać, Lord Jim przewidziany był na średniej długości nowelę; Człowiek morza
to zapewne późniejsze U kresu sił, Dynamit przerodził się następnie w Grę losu – wszystkie
powstały ostatecznie jako powieści.) A na pierwszym miejscu stawiać musiał Ocalenie.

„Żyję w stanie śmiertelnego, nieprzyzwoitego pietra. Otrzymałem tonę gotówki od Jankesa
na – dochodzę do wniosku – podstawie fałszywej obietnicy. Dziecię Krzyczącego Orła jest
tak niewinne jak gołąbek. M n i e m a , że książka, którą kupił, będzie ukończona w lipcu, pod-
czas gdy ja w i e m , że jest fizyczną i umysłową niemożliwością nawet zbliżyć się do końca
tym terminie. Przysyła mi regularnie czeki, co – wedle tego, co wie – jest słuszne, ale ja inka-
suję je beztrosko, co – wedle tego, co wiem – niezmiernie przypomina oszustwo” – pisał do
Sandersona 15 czerwca858. McClure odwiedził go parę dni później (18 i 19 VI) i, jak się zdaje,
przesunął termin dostarczenia tekstu. Wkrótce potem podsunął Ocalenie redaktorowi „Illu-
strated London News”, Clementowi Shorterowi, który gotów był przyjąć powieść do druku w
odcinkach. Otwierało to przed Conradem możliwość sporego dodatkowego zarobku i, przede
wszystkim, zyskania popularnego rozgłosu. Jednocześnie oznaczało wszakże konieczność
szybkiego ukończenia książki, skoro druk miał się rozpocząć l października859.

Dbał o dobre stosunki z wydawcami – gościł u siebie także Meldruma, 24 czerwca – ale
nie mógł znaleźć wyjścia z matni. Pieniędzy ciągle brakowało. Mimo to i mimo że Dolly była
nadal z nimi, poszukiwali (bezskutecznie) służącej – bo Conrad martwił się przepracowaniem
żony. „Biedaczka wykonywa wszystkie domowe zajęcia, karmi i gotuje – sama. Nic sobie z
                                                          
856 JCC, s. 61 – 63 i 141. Często zapraszał gości, w Londynie jadał w niezłych restauracjach i przynajmniej nie-
kiedy w zarezerwowanych pokojach, por. do Garnetta, środa [12 X 1898], Garnett, s. 140.
857 Ten ważny list datowany jest tylko: „sobota”. Garnett umieszcza go w maju (s. 130 – 131), ale skoro Mło-
dość, ukończona 3 VI, jest już gotowa, list pochodzi najwcześniej z 4 VI. Tak go też datuje Blackburn, s. 22.
858 LL, I, s. 240.
859 Do Meldruma, 20 VI 1898, Blackburn s. 25; do Grahama, 26 VIII 1898, Watts, s. 101 – 102. Przedstawiona
ćwierć wieku później (w liście do Gilsa z 25 XI 1918, NYPL) przez Conrada wersja wydarzeń jest mocno pod-
kolorowana i zarazem uproszczona.
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tego nie robi i jest wesoła, ale mnie się serce kraje, kiedy patrzę, jak haruje od świtu do nocy.
Och, gdyby odnieść sukces, zdobyć wstrętną popularność. Dlatego o tym marzę” – użalał się
Corze Crane. Może i ma rację Meyer, kiedy twierdzi, że Conrad zazdrosny był o czas poświę-
cany przez żonę synowi – któremu wyrzynały się zęby więc ryczał całymi dniami860. Ale
większą rolę odgrywały tu chyba „pańskie” przyzwyczajenia Conrada i naturalna chęć lep-
szego odgrodzenia się od „cennego i nieznośnego” dzieciaka.

Szamotał się pomiędzy sprzecznymi chęciami: kontynuowania zapłaconej już powieści – i
poniechania jej na rzecz innych utworów861. Nachodziły go też wątpliwości, czy słusznie zro-
bił, wybierając zawód pisarza. „Czemuż w ogóle zacząłem?”862 Korzystając z pośrednictwa i
poparcia Cunninghame Grahama starał się od połowy lipca o posadę morską. Zapewniał Gra-
hama, że: „Jess jest tak samo skora do wyruszenia na morze jak ja”. 19 lipca rozmawiał z sir
Francisem Evansem, dyrektorem Union Line. 3 sierpnia sumitował się: „moja głupia chęć
powrotu na morze dodaje Panu jeszcze zajęć”. 27 – 28 września odbył w poszukiwaniu posa-
dy specjalną podróż do Glasgow i wrócił z niejaką nadzieją powodzenia. Ale te starania,
ostatecznie bezowocne, podejmował w nastroju rozpaczliwie beznadziejnym. „Więc muszę
pisać lub trzasnąć. Przeokropne. Połowa książki nie napisana, a mam skończyć już na l listo-
pada! Nie mógłbym objąć komendy przed grudniem, ponieważ jestem zobowiązany honorem
przekazać tekst na czas. A przecież morze byłoby zbawieniem. Naprawdę jestem umysłowo
w pożałowania godnym stanie. Czuję się zupełnie rozbity. Nie mam odwagi usiąść do roboty”
– żalił się 26 sierpnia863.

Znowu niepodobna odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu depresja była przyczyną, w
jakim zaś skutkiem życia „we własnym piekle”, na które składała się niemożność pisania,
brak pieniędzy i męcząca sytuacja domowa. Nie ulegało wątpliwości, że przeżywał załamanie
nerwowe. „Czuję się samobójczo. [...] Wszystko jest ciemnością” – wyrzucał z siebie do Gar-
netta864. Dwa tygodnie później, odpowiadając mu na słowa pociechy i pochwałę nowego
fragmentu Ocalenia, usiłował sam siebie przekonać, że najgorsze już minęło. Ale nawet wy-
muszonej rześkości starczało ledwie na kilka zdań. „Muszę dochodzić do siebie, skoro, oglą-
dając się wstecz, zdaję sobie sprawę, jak chory umysłowo byłem przez ostatnie cztery miesią-
ce. Strach, że ten koszmar powróci, przyprawia mnie o drżenie. Zniszczył już nawet tę odro-
binę wiary w siebie, jaką niegdyś miałem. Jestem przerażony absurdalnością mojej sytuacji,
szaleństwem moich nadziei, ślepotą, która mnie podtrzymywała w wysiłkach. A najbardziej
przerażony poczuciem, że zatrzasnąłem za sobą wszystkie drzwi i muszę pozostać, gdzie je-
stem, błąkając się w ciemnościach” – pisał 18 sierpnia do Garnetta865.

Listy z tego okresu, zwłaszcza z sierpnia, są świadectwem ciągłej walki o zachowanie
trzeźwości umysłu, o niepoddanie się rozprzężeniu. „Modliłbym się [...] o chwilę zapomnie-
nia. Powiedzmy, pół godziny. Co za rozkosz”. „Gdyby ta nieszczęsna planeta posiadała świa-
domość, duszę, serce – pękłaby z oburzenia lub rozpadłaby się w kawałki z prostej litości. [...]
Piszę coglionerie, podczas gdy nie wiem, z czego, Teufel, będę żył w przyszłym miesiącu.
Nawet powiew wiatru od morza ma wstrętny smak. [...] Chciałbym, by Pan przyjechał mnie
zastrzelić”866. „Terminy są roztrącane jak kręgle; korekty darte na kawałki [...] Ostatni strzęp
honoru przepadł – a także ostatni pens. Ale dziecko czuje się dobrze. śpiewa w tej chwili. Ja –

                                                          
860 Conrad do Cory Crane 27 VI 1898, Crane, Letters, s. 183; Meyer, 8. 126 – 130.
861 Np. do Quiller-Coucha, 13 VII 1898 (rps w posiadaniu rodziny adresata).
862 Do Grahama, 27 VIII 1898, Listy, s. 141. Por. do Meldruma, Listy, s. 140: „pytam samego siebie, czy nadaję
się do tej pracy”. Data listu – patrz przypis 924.
863 Do Grahama, sobota (zapewne 8 VII), 19 VII, 3 VIII i 26 VIII 1898, Watts, s. 91 – 93, 100 – 102. Por. też
Baines, s. 213.
864 3 VIII 1898, Garnett, s. 133 – 134.
865 List datowany tylko „sobota”, ale wzmianka o bliskiej wizycie Garnetta (25 VIII, patrz do Grahama, 27 VIII)
przemawia za datą 18 VIII 1898, Garnett, s. 134 – 135.
866 Do Grahama, 26 VIII i 27 VIII, Listy, s. 141.
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zapewniam Panią – nie jestem w nastroju do śpiewania. Czuję, że mam głowę wypełnioną
trocinami. Oczywiście, wielu ludzi ma głowy wypełnione trocinami – tragizm sytuacji polega
na tym, że ja zdaję sobie z tego sprawę. [...] Jestem jak tancerz na linie, który by w środku
swego występu odkrył, że nie wie nic o tańczeniu na linie. Może się wydać zabawny widzom,
ale wynikiem tak niewczesnej mądrości będzie skręcony kark”867.

Dopiero pod koniec września kryzys psychiczny zaczął się przesilać. Ożywiła Conrada
wyprawa do Glasgow, był zafascynowany aparatem roentgenowskim i rozmową z pionierem
radiologii Johnem McIntyre o wibracjach fal jako jedynym rzeczywistym podkładzie naszej
świadomości. W zakończeniu barwnego listu do Gametta, opisującego glasgowskie przeżycia,
stwierdzał: „Czuję się mniej zwątpiały o wszystkim, a zwłaszcza o tym przeklętym Ocale-
niu”868. A dwa tygodnie później: „Zniszczyłem wszystko, co napisałem w ubiegłym miesiącu,
ale czuję, że mój mózg żyje, a serce nie jest już strachliwe. Stan trwały? – Któż wie. Nie tra-
cić nadziei”869. Całkiem trwały stan ten się nie okazał – ale ogólna zmiana w nastroju była
niewątpliwa i wyraźna. Stanowiła dowód zwycięstwa w walce z depresją psychiczną, do któ-
rego pomogły czynniki zewnętrzne. Gardłowe terminy mijały, ale niebo nie waliło mu się na
głowę. Stosunki z wydawcami pozostały dobre. McClure okazywał anielską cierpliwość (a
nawet, dzięki pośrednictwu Conrada, dał posadę Garnettowi), druk Ocalenia w „Illustrated
London News” przesunięto na kwiecień – i pisarz poczuł, że ma mnóstwo czasu przed sobą.
Zapewne pożyczył we wrześniu, może znowu od Kriegera, trochę pieniędzy i dopiero w koń-
cu października zmuszony był znowu zwrócić się o pomoc do Galsworthy’ego870. A ponadto,
i chyba przede wszystkim, postanowił się przeprowadzić. Od poznanego niedawno młodego
literata Forda Madoxa Hueffera podnajął wiejski dom Pent Farm w hrabstwie Kent, w pobliżu
Hythe, jednego ze starożytnych Cinque Ports. Samo domostwo – zwyczajny piętrowy budy-
nek z czerwonej cegły, o spadzistym dachu, stojący tuż obok innych zabudowań gospodar-
stwa – choć stare, wygląda szaro i nieciekawie w zestawieniu z ładnym elżbietańskim dwor-
kiem „Ivy Walls”, w którym mieszkali w Stanford-le-Hope. Miejsce – około 100 km od Lon-
dynu – miało jednak swoje zalety. Było tu suszej, dom mniejszy, ale i tańszy (£ 25 rocznie), a
choć zagroda była samotna, w okolicy mieszkali Crane’owie, Wells i Henry James.

„Do morza mamy tylko pięć kilometrów. Stacja jest o trzy kilometry [...] Za domem mamy
płaskowyże Kentu (Kentish Downs), które zygzakami schodzą aż do morza, podobne do mu-
rów wielkiej twierdzy obronnej. [...] Po drugiej stronie ogródka ciągną się rozległe i puste
pola, poprzecinane żywopłotami. Tu i ówdzie stoi jakiś dąb lub kępa młodych jesionów. Trzy
małe wioski kryją się za wzgórzami – widać tylko wieże ich kościołów. Krajobraz pełen jest
barw brązowych i jasnożółtych, między którymi widać w oddali szmaragdową zieleń łąk”871.

                                                          
867 Do Helen Sanderson, 31 VIII 1898, LL, I, s. 246.
868 „Cały dzień z właścicielami statków, a wieczorem kolacja, fonograf, promienie X, rozmowa o tajemnicy
Wszechświata i nieistnieniu tak zwanej materii. Tajemnica wszechświata polega na istnieniu horyzontalnych fal,
których zmienne drgania znajdują się u podłoża wszystkich stanów świadomości. Gdyby fale były pionowe,
wszechświat byłby inny. [...] Wynika więc z tego, że dwa wszechświaty mogą istnieć w tym samym miejscu i
czasie – i nie tylko dwa wszechświaty, ale nieskończoność różnych wszechświatów – jeżeli przez wszechświat
rozumiemy układ stanów świadomości. [...] wszelka materia jest tylko tą niepojęcie nikłą rzeczą, która przepro-
wadza rozmaite wibracje fal (elektryczność, ciepło, dźwięk, światło itd.), w ten sposób rodząc nasze wrażenia –
potem wzruszenia – potem myśl”. (29 IX 1898, Garnett, s. 136 – 137.) Watts (s. 108) sugeruje, że myśli te przy-
czyniły się do wytworzenia koncepcji „czwartowymiarowców” w powieści Spadkobiercy, przy której pisaniu
Conrad pomagał Fordowi. Wizytę Conrada u McIntyre’a opisał też Neil Munro, The Brave Days: A Chronicle
from the North, Edinburgh 1931, s. 113 – 114. McIntyre sporządził był pierwszy zapis fonograficzny gry Pade-
rewskiego (Munro, s. 109) i wizycie towarzyszyły dźwięki koncerty polskiego pianisty.
869 Do Garnetta, środa [12 X 1898], Garnett, s. 140.
870 Przesunięcie druku Ocalenia: Conrad do Meldruma, 12 X 1898, Blackburn, s. 30. Wrześniowa pożyczka jest
tylko hipotetyczna, ale prawdopodobna, bo przez kilka tygodni Conrad, chociaż bez dochodów, nie skarżył się
na brak pieniędzy. Pożyczka od Galsworthy’ego; list do tegoż, 28 X 1898, Birmingham.
871 Do Zagórskiej, 18 XII 1898, Listy, s. 152 – 153.



201

Najważniejsze, że zmiana miejsca zamieszkania łączyła się w umyśle Conrada jakby sym-
bolicznie ze zmianą nastroju. Jego położenie bynajmniej nie uległo poprawie, dawne kłopoty
pozostały – ale jak gdyby wyrwał się z zaklętego kręgu. Nie był pewien, czy ta ucieczka się
uda. Na dziesięć dni przed przeprowadzką pisał do matki Grahama: „Na początku przyszłego
roku, kiedy ta męka [z pisaniem Ocalenia] się skończy (a ledwie mogę sobie wyobrazić, że
taki czas kiedykolwiek nadejdzie), bez skrupułów będę używał i nadużywał dobrej woli,
wpływów, przyjaźni, aby wrócić na błękitną wodę. Bynajmniej nie czuję się szczęśliwy na
lądzie. [...] Prześladuje mnie myśl, że nie jestem w stanie pisać...”872

Na ogół jednak był dobrej myśli. Przenosiny nastąpiły 26 października873, a wkrótce potem
rozpoczął się najowocniejszy okres twórczości Josepha Conrada.

                                                          
872 Do pani Bontine, 16 XII 1898, LL, I, s. 252.
873 Tamże i do Forda, piątek [=21 X 1898], Yale.
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IX

Ford, Pent i Jim
(1898 – 1900)

Conrad poznał Forda Madoxa Hueffera na początku września 1898 roku, podczas paro-
dniowej wizyty w nowym wiejskim domu Garnettów The Cearne, koło Limpsfield w Sur-
rey874. Mieszkający obok Garnettów Hueffer zajmował się wówczas ogrodnictwem.

„Conrad wynurzył się zza węgła. Robiłem właśnie coś przy otwartym palenisku u szczytu
domu. Wysunął się przed Garnetta, który zapewne wszedł do środka, aby mnie odszukać.
Conrad oglądał widok. Ręce trzymał w kieszeniach, kciuki wystawały na zewnątrz. Czarna,
zaostrzona broda wskazywała horyzont. Włożył monokl w oko. Potem dostrzegł mnie.

Byłem bardzo brudny, w roboczym stroju. Conrad cofnął się trochę. Powiedziałem: «Je-
stem Hueffer». Wziął mnie był za ogrodnika.

Cała jego postać roztopiła się w ogromnej uprzejmości. Wygiął kręgosłup do przodu; wy-
ciągnął do mnie obie ręce. Powiedział:

– Mój drogi panie... Jakże miło... Enchanté!”875

Bezpośrednim rezultatem tego spotkania stał się projekt odnajęcia od Hueffera Pent Farm.
Natychmiast po powrocie z Glasgow Conrad pisał do nowego znajomego, potwierdzając de-
cyzję: „Ta okazja to dla mnie prawdziwy dar niebios”. Porozumienie zostało szybko zawarte;
jednocześnie zaś zrodził się projekt następny, znacznie śmielszy, o nieporównanie donioślej-
szych konsekwencjach: współpracy literackiej między Conradem a Huefferem.

Ford Hermann Hueffer urodził się 17 grudnia 1873 roku w Merton, w hrabstwie Surrey.
Jego ojciec, Franz Hüffer, cztery lata przedtem wyemigrował z Niemiec do Anglii i zmienił
pisownię imienia i nazwiska na Francis Hueffer; był cenionym muzykologiem, recenzentem
muzycznym londyńskiego „Timesa”. Matka Forda, Catherine, z domu Brown, była córką
znanego malarza-prerafaelity Forda Madoxa Browna. Chłopiec wychowywał się w atmosfe-
rze kultu sztuki i tolerancji dla dziwactw, byle uzasadnionych „talentem”. Uzdolniony literac-
ko (kiedy miał lat 18, zadebiutował baśnią Brunatna sowa), oczytany, od dzieciństwa zado-
mowiony w angielskim środowisku kulturalnym, F. H. Hueffer był człowiekiem o wyjątkowo
chwiejnym poczuciu własnej osobowości. Jak o nim później napisał Wells: „Kim jest i czy
                                                          
874 Listy do Helen Sanderson, 31 VIII 1898 (LL, I, s. 248) i Wellsa, 6 IX 1898, Listy, s. 142.
875 F. M. Ford, Return to Yesterday, London 1931, s. 52.
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jest naprawdę, nikt teraz nie wie, a on sam najmniej; stał się wielkim zespołem przyjętych
osobowości i udramatyzowanych jestestw”876. Najjaskrawszym przejawem tej chwiejności
była rosnąca z wiekiem mitomania, przejawiająca się w formach od drobnego blagierstwa do
rozbudowanych opowieści o własnych wyczynach i osiągnięciach. Przekształcał stopniowo
nawet własne nazwisko: w okresie, kiedy go Conrad poznał, podpisywał się już Ford Madox
Hueffer, po pierwszej wojnie światowej stał się Fordem Madoxem Fordem; tej ostatniej for-
my będziemy dla uproszczenia stale używać.

Dryblasowaty, tęgi blondyn, w wieku lat dwudziestu ożenił się z wykradzioną z domu sie-
demnastoletnią Elsie Martindale, córką znanego farmakologa. Zainteresowany nowościami
artystycznymi i ideowymi, nawiązał wkrótce towarzyski kontakt z członkami Fabian Society.
W marcu 1898 roku Fordowie przenieśli się z Pent Farm do Gracie Cottage w bezpośrednim
sąsiedztwie Cearne, aby zbliżyć się do skupionego wokół Garnettów kręgu politycznych emi-
grantów rosyjskich, przeważnie anarchistów – okolica zwana była wśród wtajemniczonych
„kącikiem Dostojewskiego”. Ford oddawał się tam swojej ostatniej namiętności, hodowli ja-
rzyn i kaczek, i pracował nad romansem historycznym Seraphina, którego temat podsunął mu
Richard Garnett, osnutym na tle przygód niejakiego Aarona Smitha, więźnia kubańskich pi-
ratów na początku XIX wieku877. Był to jeden z licznych pomysłów Forda. Pisał szybko i z
łatwością; ogłosił już powieść The Shifting of the Fire (1892), trzy tomy baśni, tom poezji
(1893) i biografię dziadka Browna – ale jeszcze niczego, co mogłoby mu zapewnić pozycję
na rynku wydawniczym.

Baines nazywa porozumienie z Fordem „najważniejszym wydarzeniem w karierze literac-
kiej Conrada”878. Myślę, że to sąd przesadny: przyjaźń z Garnettem miała większy wpływ na
to, o czym i jak Conrad pisał – ale Baines nie docenił z kolei pozaliterackiego, psychologicz-
nego znaczenia wieloletniej zażyłości.

Geneza decyzji o nawiązaniu współpracy była przez biografów Conrada i Forda wielo-
krotnie dyskutowana. Oni obaj również się w tej sprawie wypowiadali, ale na sposób dosyć
mylący. Ford swoim zwyczajem koloryzował: „Conrad wyznał piszącemu te słowa, że zanim
wystąpił z sugestią współpracy, radził się kilku literatów co do jej celowości. Powiedział, że
przedstawił im swoje trudności językowe, powolność pisania, a także szansę zwiększonej
płynności, jaką mógłby osiągnąć, rozważając szczegółowo słowa z jednym z mistrzów an-
gielszczyzny. [...] Zwięźle i dokładnie stwierdził, że powiedział do Henleya [...]: «Niech pan
słucha. Piszę z taką trudnością: moje ukryte, spontaniczne, nie wyrażane myśli układają się po
polsku; kiedy wyrażam się starannie, robię to po francusku. Kiedy piszę, myślę po francusku,
a później tłumaczę słowa moich myśli na angielski. To jest niemożliwa procedura dla kogoś,
kto chce zarabiać na życie pisaniem po angielsku...» A Henley, wedle tego, co powtórzył
Conrad tego wieczora, odparł: «Czemu pan nie poprosi H. o współpracę? Jest najświetniej-
szym dzisiaj angielskim stylistą...» Piszący, należy o tym pamiętać, chociaż 10 czy 15 lat
młodszy od Conrada, był w każdym razie o parę lat odeń starszy jako autor publikowany i
miał raczej większe powodzenie, jeśli idzie o zbyt książek.

Henley oczywiście niczego takiego nie powiedział”879. Ani też, dodajmy, nie powiedział
Conrad. I chociaż prawdą jest, że Ford debiutował trzy lata wcześniej niż starszy o lat szesna-
ście Conrad, jego pozycji na rynku wydawniczym i krytycznym nie można było z Conradow-
ską porównać.

                                                          
876 H. G. Wells, Experiment in Autobiography, London 1934, s. 617. Por. T. C. Moser, From Olive Garnett’s
Diary: Impressions of Ford Madox: Ford and His Friends, 1890 – 1906, „Texas Studies in Literature and Langu-
age”, 1974, nr 3, s. 516 – 521.
877 Mizener, s. 39 – 40, 530 – 531.
878 Baines, s. 214 – 215.
879 Ford, Joseph Conrad, s. 36 – 37.
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Conrad zaś napisał pięć lat później do Waliszewskiego: „współpracowałem nad tym
[Przygodą] w czasie, kiedy nie mogłem robić nic innego”880. To również nieprawda, bo w
okresie współpracy nad Przygodą napisał Tajfun, Falka, Amy Foster i Jutro – a więc cały tom
własnych, i to dobrych, utworów.

Nie ulega wątpliwości, że pomysł współpracy wyszedł od Conrada (chociaż być może zo-
stał mu podsunięty przez Garnetta881). Pisał o tym wyraźnie w apologetycznym liście do Wil-
liama E. Henleya: „W czasie rozmowy z Huefferem zrazu przyszła mi myśl, że ten człowiek,
który nie może znaleźć wydawcy, ma przecież w sobie sporo dobrego kruszcu i że gdybyśmy
to wspólnie opracowali, to moje nazwisko mogłoby zapewne zwabić wydawcę. Z drugiej
strony pomyślałem, że współpraca z nim pomogłaby mi utrzymać w ryzach tego szczególne-
go diabła, który psuje mi robotę równie szybko, jak ją wykonywam (dlatego też pracuję tak
wolno i nie dotrzymuję terminów wydawcom), i że skoro materiał odpowiada mojej wy-
obraźni, a człowiek jest uczciwym pracownikiem – moglibyśmy chyba dać z siebie coś zno-
śnego; gdyby okazało się inaczej, to on nic na tym nie straci. Uderzyło mnie, że Huefferowi
zależy na formie poetyckiej; ma do niej zdolności; ja ich nie mam. Rozumuję, że współpraca
w prozie nie miałaby wpływu na jego możliwości rzeczywistego wybicia się – w formie po-
etyckiej. Wydaje mi się, że człowiekowi zdolnemu do wyższej formy sztuki nie bardzo będzie
zależało na niższej. Te refleksje zachęciły mnie do mego pomysłu. Nigdy mi nie przyszło do
głowy, że mógłbym być dla Hueffera niebezpieczny w sposób, jaki Pan ukazuje. Do całej tej
sprawy podchodziłem raczej z punktu widzenia materialnego niż artystycznego.[...] Co do
mnie, to zamierzam zachować prawo schodzenia do mego osobistego piekiełka – kiedykol-
wiek dusza zapragnie tej szalonej rzeczy – i tam, od czasu do czasu, tworzyć samemu potok
słów niewątpliwie czczy, ale własny, i dlatego bardzo drogi. Oto prawda – cała prawda”882.

Henley – który, jak się łatwo domyślić z argumentacji Conrada, pisał wiersze, nie prozę –
nie był jedyną osobą nieufnie nastawioną do partnerstwa Conrada z Fordem: ostrzegał przed
tym również Wells883. Później, już w okresie, kiedy kończyli Spadkobierców, Henry James
miał się wyrazić, że ich współpraca jest „niepojęta”: „Dla mnie to jak zły sen, który się opo-
wiada przy śniadaniu”884.

Wells sądził, że związek z Conradem może „popsuć karierę” Forda. Również Henley zda-
wał się mieć na uwadze dobro Forda: można się było obawiać, że młodszego, o nie uformo-
wanej jeszcze postawie twórczej pisarza przytłoczy bardziej wyrobiony kolega. Natomiast
James, który uważał Forda za lekkoducha, mógł się niepokoić, czy nie sprowadzi on Conrada
na manowce pochopnych projektów.

Sprawa współpracy ma trzy aspekty, które warto dla jasności rozróżnić: dlaczego Conrad
współpracę zaproponował? Dlaczego Ford propozycję przyjął? Oraz jak przebiegała współ-
praca i dlaczego trwała przez lat kilka? Aspekt trzeci jest od dwu pierwszych mało zależny,
bo od decyzji współpracy do jej rzeczywistego podjęcia miał upłynąć rok cały. Baines stwier-
dza słusznie, że spółki powieściopisarskie nie były wówczas czymś wyjątkowym. Dla Conra-
da, który już cztery lata wcześniej proponował spółkę autorską Poradowskiej, takie stowarzy-
szenie się w pracy obiecywało rozwiązanie kilku najdotkliwszych problemów psychologicz-
nych i jednego warsztatowego. W pierwszym z zachowanych listów do Forda określił siebie
jako „Filozofa-samozwańca i pielgrzyma po kamienistej ścieżce Sztuki”885. Czuł się w tej
pielgrzymce samotny; nie wrósł jeszcze ani w angielskie środowisko literackie, ani w samą
literaturę jako zawód; jego poczucie niedopasowania do roli pisarza ujawnia się wielokrotnie
                                                          
880 List z 8 XI 1903, Listy, s. 215.
881 Mizener, s. 42.
882 List z 18 X 1898, Listy, s. 144 – 147.
883 Ford do Wellsa, l VII 1920, Letters of F. M. Ford, ed. Richard M. Ludwig, Princeton 1965, s. 119.
884 Według nie datowanej notatki w dzienniku Olive Garnett, L. Edel, Henry James, 1901 – 1916, Philadelphia –
New York 1972, s. 47.
885  29 IX 1898, Yale.
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w listach. Zyskując do regularnych rozmów i dyskusji partnera-sąsiada równie jak on sam
pasjonującego się kunsztem powieściopisarskim, wydobywał się z samotności, a zarazem
pewniej osadzał w literaturze. Ponieważ zaś największym jego zmartwieniem była niemoż-
ność albo powolne tempo pisania – związek z łatwo piszącym Fordem był szczególnie atrak-
cyjny.

Najważniejszym argumentem była jednak zapewne możność doskonalenia własnej an-
gielszczyzny, zaostrzania wyczucia odcieni znaczeniowych i skojarzeń emocjonalnych wiążą-
cych się ze słowami, wyrażeniami i rytmami. Głównym źródłem znajomości angielskiego
były dla Conrada potoczna mowa marynarzy i czytane książki; pozostawiało to spore pole do
wahań.

Względy finansowe, które w liście do Henleya wysunął na czoło, były z pewnością ważne
– ale nie podstawowe. Nie chciał pisać po prostu „dla pieniędzy”, szukał pomocy w przezwy-
ciężaniu trudności, które ograniczały wydajność pracy. Jakiekolwiek zresztą pożytki wypły-
nęły z partnerstwa – nie należała do nich dochodowość.

Sytuacja finansowa Forda była znacznie lepsza, ale związek z Conradem i jemu miał przy-
nieść korzyści praktyczne. Mimo – a może i z powodu – licznych i różnorakich pomysłów
Fordowi niełatwo było znaleźć wydawców i nazwisko Conrada parokrotnie torowało mu dro-
gę886. Współpraca dotyczyła zresztą, rzecz znamienna, wyłącznie utworów już rozpoczętych
lub w znacznej części napisanych przez samego Forda. Udział Conrada nie osiągnął nigdy
jednej trzeciej całości tekstu. Od tej strony patrząc, Conrad po prostu pomagał Fordowi w
poprawianiu i wykańczaniu jego własnych powieści, a także użyczał swego nazwiska, aby
łatwiej je było sprzedać. Ford natomiast nie brał udziału w przekształcaniu lub realizowaniu
Conradowskich projektów. Jednakże nie kierował się na pewno pobudkami merkantylnymi.
Był słusznie przekonany, że może Conradowi pomóc. Pomaganie innym było jedną z jego
życiowych pasji. Przy wszystkich wadach i zawodności charakteru był to człowiek poczciwy i
uczynny. Opiekowanie się innymi umacniało poczucie własnej wartości, bardzo u Forda nie-
pewne. W dodatku plan współpracy był dość barwny, aby przemówić do jego fantazji.

Wysuwając propozycję współpracy Conrad znał Forda tylko przelotnie; decyzja podjęta
była niemal „w ciemno”. Partnerstwo przetrwało jednak, chociaż nie bez napięć, lat parę, a
bliska zażyłość ponad dziesięć. Poza wymienionymi przyczyniły się do tego jeszcze inne
czynniki. Ford pisze w jednym ze swoich na poły baśniowych tomów wspomnień: „Conrad
miał bardzo intensywne poczucie kariery. Kariera była dlań czymś trochę świętym; jakakol-
wiek kariera”. Czytając dalej stwierdzamy, że Ford – jak zwykle – rzucił na fakty światło tak
barwne i migotliwe, że tyleż wyjaśnił, co zniekształcił. Conrad był przejęty nie ideą Kariery,
ale raczej ideą Dobrej Zawodowej Roboty: według niego, używając słów Forda, „prawdziwą
zbrodnią przeciw Duchowi Świętemu było nie wycisnąć ostatniej kropli krwi z tematu, kiedy
się pisało książkę”887. Perfekcjonistyczna postawa, która w końcu przyczyniła się do konfliktu
między pisarzami, przez kilka lat fascynowała Forda i stanowiła podłoże wielogodzinnych
debat literackich.

Ford, w późniejszych latach pozujący na typowego angielskiego gentlemana, w tym okre-
sie celebrował swoje kontynentalne dziedzictwo i powiązania. Chociaż jego „niemieckość”
była raczej teoretyczna, bo wychował się wyłącznie w Anglii, z jednej strony snobizm, a z
drugiej kult literatury francuskiej czyniły zeń coś w rodzaju honorowego cudzoziemca. Con-
rad zaś był cudzoziemcem rzeczywistym. Wspólne poczucie outsiderstwa ilustruje często
cytowana historyjka Forda:

„Pewnego razu siedzieliśmy w pierwszym rzędzie krzeseł w «Empire» [teatr rewiowy w
Londynie]. Tego wieczora był tam przynajmniej jeden duchowny z grupą kobiet; mam na
myśli damy... I podczas gdy widownia oklaskiwała jakiś z b y t  mieszczański dowcip, jeden z
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nas pochylił się do drugiego i powiedział: «Ależ się człowiek czuje samotny w tym okropnym
kraju!...» Który to z nas powiedział – nie pamiętaliśmy potem; obaj myśleliśmy to samo w
owej chwili”888. Si non è vero, è ben trovato. Dodać trzeba, że był to okres powszechnej w
Anglii pogardliwej niechęci do wszystkiego, co obce, a Francja była synonimem wyuzdania i
rozkładu moralnego889.

Bernard Meyer wyliczył domniemane podobieństwa psychofizyczne między Conradem a
Fordem: brak równowagi emocjonalnej, nerwowość, hipochondria, zaburzenia przewodu po-
karmowego, skłonność do chronicznego przygnębienia, obsesyjne zainteresowanie samobój-
stwem890. Lista budzi wątpliwości: zaburzenia przewodu pokarmowego nie zdarzały im się
częściej niż przeciętnie, jest to zresztą typowy objaw hipochondryczny; jeżeli ich „przygnę-
bienia” były formą depresji, to mówienie o hipochondrii jest mylące. „Ból ciała – powiada
Antoni Kępiński – jest łatwiej zrozumiały zarówno dla otoczenia, jak i dla samego chorego
niż ból duszy”, dlatego depresja wyraża się typowo w cierpieniach somatycznych891. Myśli
samobójcze są również charakterystycznym przejawem depresji.

Tendencje depresyjne i brak stabilności uczuciowej wydają się skądinąd przeszkodą w
podtrzymywaniu zażyłości; jeżeli tak się nie stało, wypada wyjaśnić dlaczego. Otóż obaj
zdawali sobie sprawę, że samotność pogłębia depresjo. Obserwując je u siebie wzajemnie,
czuli się zapewne mniej zażenowani. Ford był w lepszej sytuacji zewnętrznej; społecznej,
finansowej, językowej. Był też spokojniejszy, bardziej pogodzony ze światem i sobą samym.
Natomiast Conrad mógł się umacniać wewnętrznie na zasadzie kontrastu; był z nich dwu sil-
niejszy psychicznie. Chociaż sam zmienny i nieraz chwiejny – swojej zmienności nie cele-
brował tak jak Ford; chociaż sam miewał napady mitomanii, jego mity nie rozbudowywały
różnych wcieleń autora, różnolitych wizji jego możliwości, ale stanowiły próby retrospek-
tywnego scalenia, uładzenia, ujednolicenia skłonności i poczynań.

Ford był Conradem oczarowany. Wielbił go nawet; takie nastawienie przeziera spoza tu-
manów przesady i jawnych przeinaczeń we wszystkim niemal, co o Conradzie napisał. Nato-
miast Conrad nigdy bodaj nie uważał Forda za tak bliskiego przyjaciela, jak Grahama, Gar-
netta czy nawet Crane’a. Trudno się opędzić podejrzeniu, że traktował go jak sympatycznego
i bardzo zdolnego, ale powierzchownego trzpiota, notorycznie mylącego formę z istotą rze-
czy. Potwierdzałyby tę opinię wspomnienia Forda, które mimo że barwne i zabawne w czyta-
niu, zawierają przytłaczającą ilość beztreściwej paplaniny. Są one niemal pozbawione warto-
ści dokumentalnej – dlatego choćby, że sam sobie wielokrotnie zaprzeczał, coraz to inne po-
dając wersje tych samych wydarzeń. Jednak w niektórych partiach czysto opisowych zdaje się
bliski prawdzie, chociaż płytko ujętej. Conrada tak odmalowuje:

„Był raczej małego wzrostu; bardzo szeroki w ramionach i o długich rękach; miał ciemną
cerę, czarne włosy i przystrzyżoną czarną brodę. Gesty Francuza często wzruszającego ra-
mionami. Kiedy się naprawdę przyciągnęło jego uwagę, wkładał monokl w prawe oko i badał
z bardzo bliska twarz rozmówcy, jak zegarmistrz przygląda się mechanizmowi zegarka. [...]
Mówił po angielsku bardzo płynnie i wyraźnie, z poprawną składnią i absolutną precyzją zna-
czeniową, ale akcentując tak błędnie, że czasem trudno go było zrozumieć; przysłówków
używał zazwyczaj ekscentrycznie892. [...] Kiedy chciał coś podkreślić, gestykulował rękoma i
ramionami, ale kiedy się zapomniał w podnieceniu rozmowy, gestykulował całym ciałem,
                                                          
888 Ibid., s. 239 – 240.
889 S. Hynes, The Edwardian Turn of Mind, Princeton 1968, s. 307 – 310.
890 Meyer, s. 137. „Depression” może oznaczać po angielsku zarówno depresję jako schorzenie psychiczne, jak i
po prostu przygnębienie. Meyer, używając nie znanego psychiatrii zwrotu „chronic depression”, najwidoczniej
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dek Forda był zupełnie inny: Ford miewał częste stany euforyczne.
891 A. Kępiński, Melancholia, s. 8.
892 W angielskim formy przysłówkowe występują o wiele rzadziej niż w polskim; zastępowane są przymiotni-
kami.
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rzucając się na krześle i przysuwając je do rozmówcy. Wreszcie zrywał się, odchodził i za-
czynał spacerować tam i z powrotem po pokoju. [...] Jego oczytanie było zdumiewająco sze-
rokie, a pamięć zdumiewająco dokładna. [...] Jednakże Conrad nigdy nie sprawiał wrażenia
człowieka pogrążonego w książkach ani nawet czytającego. Mógł być kimkolwiek innym:
można było pięćdziesiąt razy zgadywać jego zawód, od kapitana statku właśnie do – przypu-
śćmy – finansisty, ale poeta albo nawet naukowiec nigdy nie przyszliby do głowy”893.

Przenosiny do Pent Farm otworzyły okres znacznie żywszych niż przedtem kontaktów to-
warzyskich Conrada. Bynajmniej nie tylko, a nawet nie przede wszystkim dlatego, że miał
interesujących sąsiadów; mimo trudności materialnych Conrad ciągle gościł kogoś z Londynu
na noc lub dwie, w ogóle wyraźnie szukał kompanii, jakby chcąc zatrzeć pamięć po letnim
kryzysie nerwowym.

Spośród niedalekich sąsiadów najważniejszym był H. G. Wells. Po dwu latach przerwy w
korespondencji Conrad napisał do niego z The Cearne 6 września, odpowiadając w tonie po-
kornym i ciepłym na list z krytyką Młodości. Pięć dni później pospieszył z wiadomością: „Pi-
szę w nastroju radosnego podniecenia z powodu myśli, że będziemy bliższymi sąsiadami, niż
ośmielałem się mieć nadzieję dwa tygodnie temu”. Wells ze swoją drugą żoną, Jane, mieszkał
wówczas nad morzem w Sandgate, o niespełna pół godziny drogi bryczką od Pent Farm894.
Pierwsze próby wizyt nie udały się, bo gospodarzy nie było w domu. Conrad wstąpił 17-go,
potem bezskutecznie zaprosił Wellsa na 26-go listopada, 23-go grudnia zaś wybrał się do
Sandgate razem z Fordem – i rozminął z Wellsem w drodze: „Więc odjechaliśmy markotni. A
nawiasem mówiąc na Pana progu stał Człowiek Niewidzialny (najwidoczniej w żartobliwym
nastroju), bo kiedy zadzwoniliśmy (nieśmiało), niewidzialny palec zatrzymał guzik naciśnięty
(a raczej wciśnięty) i dzwonek brzęczał nieprzerwanie ku mojemu skrajnemu zmieszaniu (i
widocznemu zdumieniu Pana służącej). Wolałbym, żeby Pan utrzymywał swoje twory w ja-
kim takim porządku, zamknięte w książkach albo schowane w komórkach Pana mózgu i wy-
puszczane w oznaczonym czasie (często, rzecz jasna, często) – zamiast pozwalać im wędro-
wać po mieszkaniu i straszyć gości, którzy nie chcą zrobić niczego złego – w każdym razie
moje nerwy tego nie wytrzymują – i teraz nie zbliżę się do Pana, aż w przyszłym roku. Wła-
śnie!

Po powrocie znaleźliśmy Pana wizytówkę. Nie mamy wizytówek. My nie cywilizowane –
jeszcze nie. Ale życzenia zdrowia, szczęścia i spokoju dla Państwa obojga, które tu spisuję w
imieniu własnym i żony, są składane z prymitywną szczerością – a jedyny w nich składnik
konwencjonalny to czas wyrażenia, narzucony przez ludzkie przesądy. Tak to jesteśmy nie-
wolnikami tłumu głupców, niezdolnych do prawidłowego odczytania Pana utworów i nie-
chętnych da wykupienia całego nakładu któregokolwiek z moich”895.

Były to zaledwie początki znajomości. Następny zachowany list do Wellsa datuje się z 6
stycznia 1900 roku i dopiero w późniejszych latach stosunki między obu pisarzami zacieśniły
się.

Conrad żywił wówczas o Wellsie wysokie mniemanie. Nazywał go „realistą fantastyczno-
ści”. „Jest to pisarz bardzo oryginalny, romancier du fantastique, mający swój własny, bardzo
indywidualny sąd o wszystkich sprawach i zdumiewającą wyobraźnię”896. Szczerze podziwiał
energię intelektualną Wellsa i fascynowała go umiejętność łączenia poważnej i niebanalnej
tematyki z bezpośrednim, prostym, powiedzielibyśmy dziś: dziennikarskim realizmem. Cho-
ciaż sam pisał zupełnie inaczej, ich zainteresowania w owym czasie były pod wieloma wzglę-
dami zbieżne: podstawy wiedzy ludzkiej, perspektywy nauki, teoria ewolucji i kosmogonia
pasjonowały Conrada – mimo że na sposób mniej „profesjonalny”. Autor Wehikułu czasu
                                                          
893 Ford, Joseph Conrad, s. 11, 34 – 35, 56.
894 LL, I, 249; N. i J. Mackenzie, The Time Traveller: The Life of H. G. Wells, London 1973, s. 141.
895 List z 23 XII 1898, LL, I, s. 263.
896 Do Wellsa, 4 XII 1898 (LL, I, s. 259), i do Zagórskiej, 25 XII 1898, Listy, s. 154.
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miał umysł jaśniejszy, bardziej wyrobiony i biegły w abstrakcjach – ale też. prostszy i bar-
dziej konwencjonalny. Fascynacji Conrada nie odwzajemniał. Nawet przyjmując, że zaostrzył
później swoje poglądy – wypowiedzi w Próbie autobiografii świadczą, że nigdy go dobrze nie
rozumiał ani zrozumieć się nie starał. Conrad przyjeżdżał do Sandgate z rodziną, „powożąc
czarną bryczuszką zaprzężoną w kuca, jak gdyby była dorożką, i poganiając zdumionego
kenckiego kucyka głośnymi okrzykami i pieszczotliwymi polskimi wyrazami, ku przerażeniu
widzów. Nigdy właściwie nie «zgraliśmy się» ze sobą [...] Widziałem coś komicznego w
Conradowskiej persona, romantycznego, bezinteresownego, intensywnie artystycznego euro-
pejskiego dżentelmena niosącego przez podły świat subtelny kodeks nieskalanego honoru [...]
postanowił sobie zostać wielkim pisarzem, artystą słowa, i aby zyskać całe uznanie i wyróż-
nienie, jakie – wyobrażał sobie –-powinno towarzyszyć tej ambicji, uprawiał literaturę z wy-
łącznością celu i oddaniem, wobec których podobna koncentracja Henry Jamesa wydaje się
słaba, bezkształtna i blada”897.

W pamięci Wellsa postać Conrada utrwaliła się bardziej groteskowo niż we wspomnie-
niach Forda: „W pierwszej chwili zrobił na mnie, tak samo jak na Henrym Jamesie, wrażenie
bardzo dziwacznego stworu. Był raczej niski, o zaokrąglonych barkach i głowie jakby zato-
pionej w ciało. Miał ciemną, cofającą się twarz z bardzo starannie przyciętą, zaostrzoną bro-
dą, zatroskanym, pomarszczonym czołem i bardzo zatroskanymi, ciemnymi oczyma. Gesty-
kulował dłońmi i rękoma od ramion w sposób istotnie bardzo orientalny. Przypominał lu-
dziom Svengaliego Du Mauriera oraz, w marynarskiej staranności ubioru, kapitana Kettle’a
Cutcliffe’a Hyne’a. Po angielsku mówił dziwnie. Wcale nieźle; uzupełniał swoje słownictwo
– zwłaszcza kiedy mówił na tematy polityczne lub kulturalne, wyrazami francuskimi; ale miał
pewne dziwactwa. Nauczył się po angielsku czytać na długo przedtem, zanim zaczął mówić, i
wytworzył sobie błędne wyobrażenie dźwiękowe wielu często używanych słów. Na przykład
nabrał nieuleczalnej skłonności do wymawiania końcowego «e» w «these» i «those». Mawiał:
W h a t  shall we do with t h e s a  things? I nigdy nie można było przewidzieć, jak zastosuje
«shall» i «will». Kiedy mówił o sprawach morskich, jego słownictwo było nienaganne, ale
kiedy przechodził do mniej znajomych tematów, często brakowało mu wyrażeń”898.

Z pierwszych lat mieszkania Conrada w Pent znamy jeszcze trzy inne wspomnienia, uzu-
pełniające „składkowy” portret pisarza. C. Lewis Hind, redaktor „The Pall Mall Budget”, no-
tuje: „Z Wellsem zawsze kojarzy mi się Conrad, zapewne dlatego, że wiele lat temu spędzili-
śmy razem popołudnie na piaskach w Sandgate, w Kent [...] Było dla mnie wówczas, i nadal
pozostaje, rzeczą zadziwiającą, że człowiek tak nieangielski z temperamentu, wyglądu i spo-
sobu mówienia jak Conrad mógł pisać tak doskonale po angielsku. Tego popołudnia, pamię-
tam, wcisnął pięści w piasek i powiedział: «Ach, gdybym tylko mógł pisać po angielsku do-
brze, jak trzeba. Ale zobaczycie, zobaczycie».

Zobaczyliśmy”899.
Edwin Pugh, który gościł później parokrotnie u Conrada w Pent, spotkał go po raz pierw-

szy na literackiej kolacji w Londynie. „Podszedł do mnie z jakąś wężową gracją, czymś w
rodzaju wijącej się służalczości; i wyglądał – jest to jedyne słowo, jakiego mogę użyć, skoro
chcę oddać dokładnie swoje pierwsze wrażenia – małpio. Głowę trzymał lekko przekrzywio-
ną; zdawała się nadmiernie zatopiona między niezwykle wysokimi barkami. Jego czoło, zim-
no i połyskliwie białe, cofało się ostro nad obfitymi brwiami. Reszta twarzy była matowa i
zaczerwieniona, policzki gęsto przetkane drobnym, fioletowatym żyłkowaniem. Miało się

                                                          
897 Experiment in Autobiography, s. 526, 527, 529.
898 Ibid., s. 525. Svengali – węgierski muzyk-czarownik, bohater popularnej powieści George’a L. P. B. Du Mau-
riera Trilby (1894); kapitan Kettle – bohater serii awanturniczych opowieści morskich Charlesa J. C. W. Hyne’a
(1865 – 1944).
899 C. Lewis Hind, Naphtali, London 1926, s. 73. W oryginale angielszczyzna niepoprawna: „if only I could
write zee English, good, well”., itd.



209

wrażenie wysilonej jowialności w błysku dużych, białych zębów poprzez najeżony gąszcz
wąsów i brody.

Potem, jakby w błysku natchnienia, odebrałem inne wrażenie: Wrażenie ogromnej, po-
wściąganej siły, tlenia się czegoś ognistego w ciemnych oczach, bólu i znużenia i owej wy-
bitnej odwagi, a zarazem utajonego rozdrażnienia, jakie wszystkie podobne rzeczy wywołują
w samych kościach, krwi i ciele tych, którzy widzieli i cierpieli, i żyli z czymś w rodzaju do-
tkliwej gwałtowności”. Pugh również wspominał silny akcent cudzoziemski i pomyłki w
używaniu „as”, „like”, „who”, „whom”, „that” i „which”900.

Najbardziej wyraziste jest wspomnienie późniejszego tłumacza na francuski i wieloletnie-
go korespondenta Conrada, Henry’ego-D. Davraya. Pewnego dnia, podczas wycieczki z
Wellsem, Davray znalazł się na wiejskiej stacyjce kolejowej.

Nagle, nie wiadomo skąd, pojawia się jakaś dziwna postać, zaczepia mojego towarzysza,
wita go, po czym zaczyna zalewać potokiem słów, zaledwie przerwanym, kiedy, zgodnie z
obyczajami towarzyskimi, zostaję mu przedstawiony przez naszego angielskiego przyjaciela.
Zacietrzewiony i energicznie gestykulujący, nowy przybysz daje wyraz swemu oburzeniu, że
nie ma nikogo, kto by mu wydał oczekiwaną paczkę z książkami.

Wcale nie tak wyobrażałem sobie Josepha Conrada. Tak nie może wyglądać podróżnik po
oceanach, wysoki wiking o starannie odmierzonych i pełnych siły gestach. Wzrostu jest nieco
mniej niż średniego. Głowa kryje się we wgłębieniu między szerokimi, zaokrąglonymi ramio-
nami, co wydaje się skracać tors i wydłużać nogi. Ale głowa jest niezapomniana i niczego
poza nią się nie widzi. Szerokie, odsłonięte, piękne czoło, duży nos z garbkiem, po obu stro-
nach głębokie bruzdy ginące w zaroście brody, która, przycięta w szpic, jeszcze bardziej wy-
dłuża doskonały owal twarzy. Uwagę przyciągają piwne oczy pod bujnymi czarnymi brwia-
mi. Kiedy je czasem szeroko otwiera, są błyszczące i mają zadziwiający wyraz, ale najczę-
ściej pozostają częściowo ukryte pod wpółzamkniętymi powiekami, jakby chciał odcedzać
część światła czy też blask słońca na falach. Kiedy patrzy na rozmówcę, wzrok staje się ostry,
przenikliwy i dogłębny, po czym nagle słabnie, jakby patrzący już dojrzał to, czego szukał.

Kiedy Conrad dał już w pełni upust gniewowi, zwrócił się w moją stronę i w jednej chwili,
porzuciwszy angielszczyznę – w której mimo że mówił szybko i płynnie, zaznaczał się silnie
obcy akcent – przeprosił mnie za swój wybuch po francusku, z doskonałą łatwością i bez żad-
nego akcentu”901.

Conrad „kochał swój dom i był z niego dumny, jak gdyby go sam wybudował”902. Pent
Farm, ocieniona wielkim kasztanem, emanowała atmosferę wiekowego zamieszkania i pracy.
Okolica, chociaż widokowo jednostajna, łączyła zalety wiejskiego odludzia z łatwą dostępno-
ścią i niedalekim sąsiedztwem znajomych. Conrad interesował się przeszłością tego zakątka
Kentu – być może i pod wpływem Forda; wiedział o krzyżujących się tradycjach rolnictwa,
kontrabandy i żeglugi.

Opowiadał Zagórskiej: „Żyjemy jak rodzina pustelników. Od czasu do czasu jakiś pobożny
pielgrzym należący do la grande fraternité des lettres przychodzi odwiedzić sławnego Josepha
Conrada – i otrzymać jego błogosławieństwo. Czasem je dostaje, a czasem nie, bo pustelnik
jest surowy i dyspeptyk et n’entend pas la plaisanterie en matière d’Art. W każdym wypadku
jednak pielgrzym otrzymuje znośną kolację i spartańskie łóżko – po czym znika”903. Napraw-
dę jednak życie Conradów nie było wówczas wcale pustelnicze. Jeżeli zliczyć tylko napo-
mknienia w listach – prawie podczas każdego weekendu mieli gości: Forda, Galsworthy’ego,
Garnetta, Grahama, Hope’a, Meldruma, Pugha i innych, których nazwisk nie znamy. Dla

                                                          
900 E. Pugh, Joseph. Conrad as I knew him, „T. P.’s and Cassells Weekly”, 23 VIII 1924, s. 575.
901 H. D. Davray, Joseph Conrad, „Mercure de France”, l X 1924, s. 33 – 34.
902 E. Dawson, Some Recollections of Joseph Conrad, „The Fortnightly Review”, l VIII 1928, s. 205.
903 List z 18 XII 1898, Listy, s. 153.
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Jessie stanowiło to spore obciążenie, ale w gospodarstwie pomagała jej stała służąca i zwykle
jedna z sióstr, a czasem i matka904.

Edgar Jepson odniósł wrażenie, że dla Conrada rodzina „była ciężarem utrzymującym go
w stanie irytacji”905. Może przesadził, ale ani rzadko po listach rozsiane wzmianki, ani wspo-
mnienia innych świadków – na przykład Davida Garnetta – ani pamiętniki Jessie nie zawie-
rają niczego, co by wskazywało, że w owych latach pisarz cieszył się z posiadania żony i
dziecka albo brał żywszy udział w codziennym życiu rodzinnym. Jeden z powodów mogło
stanowić to, że jego stosunki z matką i rodzeństwem Jessie były co najwyżej poprawne. We-
dług Borysa teściowej nie cierpiał, a lubił tylko młodszą siostrę Jessie, Ethel, i jej ciotkę, pan-
nę Alice Sex906. Mało wiemy o obecności rodziny George’ów w Pent: Conrad nigdy o nich
nie wspominał w korespondencji, Jessie ledwie napomyka w swoich książkach. To prawda,
należeli do innego świata, a Jessie nie była pomostem, ale kością niezgody: dla nich – osobą,
która zdradziecko oddała się we władzę niepojętemu zamorskiemu dziwakowi, dla niego –
istotą ciągnącą za sobą ogon straszliwie drobnomieszczańskich powiązań i opornie włączają-
cą się w nurt życia podporządkowanego Sztuce.

Rzadziej bywał teraz w Londynie, co z pewnością wpływało na zmniejszenie się wydat-
ków. Życie na wsi było bardzo tanie, pomoc domowa również. Jednakże wydawali z pewno-
ścią więcej, niż wynosiły dochody Conrada: w ciągu ostatnich trzech kwartałów 1898 roku
ogłosił tylko Młodość. O ile nie skorzystał wówczas z jakichś nie znanych nam oszczędności,
musiał był zaciągać pożyczki zapewne nie tylko u Galsworthy’ego.

Parę dni po wprowadzeniu się do Pent Farm, sam prawie bez grosza, rozpoczął zabiegi,
aby pożyczyć od Blackwooda lub innego wydawcy pieniądze dla Crane’ów. Stephen Crane
popłynął w kwietniu do Nowego Jorku, a stamtąd na Kubę. W połowie sierpnia Cora straciła
z nim kontakt; rozeszły się pogłoski, że zaginął. Opiekująca się wdową po powieściopisarzu
amerykańskim Haroldzie Fredericku i trojgiem jej dzieci Cora została bez środków utrzyma-
nia; zasłyszała, że i Stephen jest w kłopotach i nie ma pieniędzy na powrót. Conrad usiłował
wydobyć zaliczkę od Blackwooda, ofiarując jako gwarancję m. in. swoje własne przyszłe
utwory – ale wydawca, u którego obaj byli już zadłużeni, odmówił; również odpowiedź Ma-
cqueena była negatywna907. Conrad był bezradny; jego listy do Cory świadczą, że szczerze się
przejmował losem ich obojga.

,,Mieszkamy tu już od przeszło tygodnia i miejsce jest udane. [...] Jestem pełen nadziei co
do mojej własnej roboty. Zupełnie odmieniony” – pisał 7 listopada z Pent do Garnetta908. Nie
wiemy jednak, nad czym – i czy w ogóle – wówczas pracował, bo jedyna wzmianka na ten
temat brzmi mało konkretnie: „Posuwam się sennie z Ocaleniem, sennie marząc, jak by to
było pięknie, gdyby myśl nie uciekała, gdyby wyraz nie chował się pod ziemię, gdyby idea
miała ciało, a słowa magiczną władzę, gdyby niewidzialne dało się złowić w kształt”909.
Również współpraca z Fordem nie wyszła poza wstępne rozmowy i plany. Pisał do niego 12
listopada: „...przyjęcie naszego wspólnego dzieła jest zapewnione, jeśli idzie o Pawlinga. Są-
dzę, że McClure jest załatwiony. W przyszłym roku musimy puścić je w odcinkach po obu
stronach sadzawki”. Wbrew przypuszczeniu Bainesa nie chodziło o Spadkobierców, ale o
Przygodę, zwaną jeszcze Seraphiną. Nie spieszył się do lektury: „Bardzo mi będzie miło –

                                                          
904 17 XI pisał do Wellsa o konieczności oddalenia służącej, która miała „temperament zbyt artystyczny” (LL, I,
s. 254). Brak służącej powodował automatyczne zawieszenie normalnego życia towarzyskiego, por. list do
Clifforda, 24 V 1899, LL, I, 277.
905 E. Jepson, Memories of an Edwardian and Neo-Georgian, London 1937, s. 142.
906 B. Conrad, My Father: Joseph Conrad, New York 1970, s. 13 (odnośny fragment znajduje się w Prologu,
którego brak w wydaniu polskim pt. Kronika rodzinna. Warszawa 1969). Także list B. Conrada do autora, 5 VIII
1975.
907 Crane, Letters, s. 179 – 197.
908 Garnett, s. 141 – 142.
909 Do Forda, 12 XI 1898, Yale.
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pisał pięć dni później – wysłuchać c z y t a n i a  Seraphiny. P ó ź n i e j  sam ją przeczytam”.
Minęły prawie dwa lata, zanim zabrali się do przerabiania zakalcowatego tekstu Forda910.

Teoretycznie powinien był pisać zarówno Ocalenie, jak i obiecanego Blackwoodowi Jima.
Dzieje powstawania najbardziej dziś popularnego utworu Conrada są zawiłe. Możemy się
tylko domyślać, ze znacznym zresztą prawdopodobieństwem, kiedy został zaczęty.

Pierwszy rzut opowiadania, zwanego początkowo Jim:. szkic, spisał Conrad w szczegól-
nym miejscu: grubym, oprawnym w skórę albumie, niegdyś należącym do jego babki,Teofili
Bobrowskiej911. Wykaligrafowany starannie tytuł głosi: „Zbiór różnych wierszy”. Jest ich
dwanaście, z pierwszej; ćwierci XIX wieku, wszystkie prawie marne, większość pióra zapo-
mnianych dziś autorów, związanych z Liceum Krzemienieckim. Bobrowska zapełniła nimi 25
stron. Na jednej z nich znajduje się wiersz Józefa Korzeniowskiego, autora Kollokacji i Spe-
kulanta, Kiedy będziesz szczęśliwym!, zakończony strofą:

Gdyby mi przeczucie wieszcze,
Które mię tak często łudzi,
Wróciło Ojczyznę jeszcze,
Najszczęśliwszym byłbym z ludzi.

Sześć kartek dalej natrafiamy na rękopis Jima. Chyba wkrótce po rozpoczęciu Conrad do-
dał do tytułu słowo „Tuan”, malajski odpowiednik „Wielmożnego Pana". Tuan Jim: szkic
zajmuje 28 stron albumu, z wieloma skreśleniami i poprawkami. Tekst odpowiada w przybli-
żeniu części I rozdziału znanej nam dziś powieści i rozdziałowi II – ale zapowiedź przyszłych
losów bohatera i jego roli w Patusanie jest jednoznaczna. Piszący liczył starannie słowa,
oczywiście z myślą o publikacji w czasopiśmie (w wydaniu książkowym rozmiary odgrywają
mniejszą rolę) i notował cyfry na marginesie. Po „l300” mamy wszakże od razu skok do
„3300” – a więc gdzie indziej dopisał Conrad blisko dwa tysiące słów912. Charakterystyka
Jima jako młodego, nie wypróbowanego przez życie, a obdarzonego bogatą wyobraźnią ofice-
ra marynarki handlowej, a później akwizytora dostawcy okrętowego, pokrywa się z jego ob-
razem w wersji ostatecznej. Nie ma jednak ani śladu Marlowa. Stylem i sposobem narracji
fragment ten najbardziej spośród wczesnych utworów Conrada przypomina Placówkę postę-
pu.

Jim jest po raz pierwszy wymieniony w nie datowanym liście do Meldruma z 3 czerwca
1898 r., gdzie Conrad zapowiada wysłanie gotowego fragmentu opowiadania. Zrobił to już
dnia następnego. Fragment liczył 18 stron maszynopisu. Conrad planował utwór jako opo-
wieść na 20 – 25 tysięcy słów, tj. około 70 stron maszynopisu. Wysłany początek pokrywał
się zapewne z tekstem w albumie Bobrowskiej uzupełnionym o owe dwa tysiące słów. Po-
nieważ zaś 3 czerwca ukończył Młodość – przyjąć można z całkowitą niemal pewnością, że
pierwszy rzut Jima powstał, zanim Conrad rozpoczął szybko napisaną nowelę wspomnienio-
wą. O ile wcześniej, pewni być nie możemy, ponieważ jednak Conrad zwierzał się zwykle
natychmiast ze swoich pomysłów i zaczętych utworów i prawie nigdy ich nie porzucał – wol-
no przypuszczać, że i Tuan Jim długo w szufladzie nie zalegał. Kwiecień 1898 roku jest więc
datą bardzo prawdopodobną913.
                                                          
910 Do tegoż, sobota 12 XI i 17 XI 1898 (mylnie datowany „1889”), Yale.
911 Album, znajdujący się obecnie w bibliotece Harvard University w Cambridge, Mass., opisał, tożsamość wła-
ścicielki ustalił i pełny tekst rękopisu Conrada z komentarzem podał A. Janta w tomie Conrad żywy, Londyn
1957, s. 195 – 207 i 220 – 228, i obszerniej w książce Joseph Conrad: Centennial Essays, ed. L. Krzyżanowski,
New York 1960, s. 87 – 109.
912 Janta, ibid., s. 101. Było to zapewne uzupełnienie dzisiejszego I rozdziału; w każdym razie uzupełnienie
wsteczne, bo skok w liczbie słów nie znajduje odbicia w tekście.
913 Eloise K. Hay wysunęła hipotezę, że Tuan Jim powstał już w roku 1896, podczas pobytu Conrada w Bretanii
(Lord Jim: From Sketch to Novel, w tomie J. Conrad, „Lord Jim", ed. T. Moser, New York 1968, s. 426 – 428).
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Po pierwszym sygnale następuje półroczna przerwa. Dopiero w grudniu Conrad wspomina
ogólnikowo o pracy nad nowelą, a w lutym 1899 zapewnia Blackwooda, że uczyni wszystko,
by skończyć Jima (jako opowiadanie o 20 – 30 tys. słów) w kwietniu914. To odłożenie utworu
na czas dłuższy – nie ostatnie – stało się później podstawą apokryficznej i odległej od prawdy
wersji o jego genezie, przedstawionej w przedmowie do Lorda Jima z 1917 roku915.

Jeśli się zważy, że od ukończenia Młodości przez następne pół roku nie napisał nic albo
prawie nic – musi zdumiewać, jak mało narzekał jesienią tego roku. Dobry nastrój, związany
z przeprowadzką, i niezły stan zdrowia trwały mimo posuchy twórczej. Dopiero w grudniu
zaczął się znowu skarżyć. Na początku miesiąca miał atak reumatyzmu; który nie przypad-
kiem wystąpił w czasie, kiedy Conrad „wypruwał sobie trzewia nad najpodlejszą książką,
jaka kiedykolwiek powstała lub powstanie”916 – to znaczy nad Ocaleniem, które wkrótce
odłożył, jak się okazało, na lat dwadzieścia917.

Stan względnej równowagi, jaki udało mu się osiągnąć, był dosyć niepewny. Świadectwem
nagły wybuch przygnębienia, rozpaczy prawie, w liście do Grahama z 9 grudnia: „Mam wra-
żenie, że się powoli rozpadam. Zimne cienie wokoło”918. W bożonarodzeniowym liście do
Zagórskiej twierdził: „Od stycznia byłem w takim stanie, że nie mogłem nic pisać. Dopiero w
listopadzie zacząłem pracować”. Ów obszerny list został wysłany w odpowiedzi na prośbę o
pomoc w pisaniu artykułów o współczesnej literaturze angielskiej i uzyskaniu zgody Wellsa
na tłumaczenie Człowieka niewidzialnego. Obok pomstowania na świetnie zarabiających au-
torów popularnych powieści pisanych „pod publiczność” zawiera on opinie o dwu tylko
znaczniejszych literatach angielskich: kąśliwą o George’u Moore i bardzo pochlebną o Well-
sie919. Później Conrad wysłał jeszcze parę porcji wycinków z pism literackich (część zaginęła,
skonfiskowana przez cenzurę carską) i książkę Wellsa, który zgodził się na przekład – ale
projekty Zagórskiej nie zostały zrealizowane920.

Mimo że miał zaczętą zarówno długą powieść, jak i krótką – tak sądził – nowelę, zabrał się
około 15 grudnia do trzeciego utworu: Jądra ciemności921.

Wydawcy tak go prezentował: „To nowela w rodzaju Młodości, opowiedziana przez tego
samego człowieka, mówiąca o jego przeżyciach na rzece w Afryce Środkowej. Idea nie jest
                                                                                                                                                                                    
Jej argumentacja nie przekonywa: pomija szybki początkowo rozrost utworu; autorka bez podstawy twierdzi, że
jeszcze w lutym 1899 Conrad myślał tylko o epizodzie z „Patną”, arbitralnie datuje główny zwrot w ujęciu cało-
ści na okres między lutym a lipcem 1899, itd. Za datowaniem Tuana Jima na wiosnę 1898 przemawia także fakt,
że znajdująca się tuż obok w albumie notatka do Ocalenia wiąże się z V rozdziałem części III, nad którą Conrad
w tym czasie pracował. Inny zapis w albumie to szkic I aktu dramatu, z akcją w renesansowej Ferrarze – pierw-
sze zaś pomysły dramatyczne Conrada zrodziły się, o ile wiemy, pod wpływem rozmów z Crane’em na początku
1898 r.
914 Do Blackwooda, 13 XII 1898, Blackburn, s. 33 – 34; Blackburn sądzi, że chodzi już o Jądro ciemności, ale
mowa jest o utworze liczącym 30 tys. słów. Do Blackwooda, 14 II 1899, Listy, s. 163.

Mnóstwo zamieszania w ustalaniu przez badaczy chronologii pracy Conrada nad Lordem Jimem wywołało
mylne aprobowanie przez Blackburna daty na liście Conrada: „Piątek 10 sierp. 98”, Blackburn, s. 26 – 27; ale 10
VIII 1898 był środą. Analiza treści listu, w którym mowa o korekcie drugiego odcinka Lorda Jima (jego druk
zaczął się w listopadzie 1899) i który datowany jest z Pent Farm (dokąd Conrad przeniósł się 26 X 1898, por.
Blackburn, s. 30), wskazuje, że datować go należy [11 VIII 1899]. Pomyłka w dacie dziennej wynikła zapewne z
tego, że list pisany był, jak wskazuje dopisek, w ciągu dwu dni.
915 Por. Dzieła, t. V, s. 8. Nie jest prawdą, jakoby „pierwotnym zamierzeniem była nowela mająca za temat tylko
statek z pielgrzymami – i nic więcej”. Nie napisał „kilku stron”, ale znacznie więcej. Twierdzenie zaś, iż „wie-
dział, że będzie to długa książka”, kiedy zasiadł znowu do pisania, jest fałszywe w stosunku do wszystkich
trzech razów, kiedy pracę na nowo podejmował (czerwiec 1898, luty 1899, lipiec 1899).
916 Do Wellsa, 4 XII 1898, LL, I s. 260.
917 Wzmianki o Ocaleniu pojawiają się jeszcze przez parę lat w listach, ale nigdy w kontekście świadczącym o
rzeczywistej pracy nad utworem.
918 Watts, s. 111.
919 Listy, s. 155.
920 Listy, s. 164.
921 Do Garnetta [18 XII 1898], Garnett, s. 142.
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tak oczywista jak w Młodości – a przynajmniej nie tak oczywiście wyrażona. [...] Myślę o
tytule Jądro ciemności, ale opowieść nie jest ponura. Zbrodnicza nieudolność i zwykłe sobko-
stwo w podejmowaniu pracy cywilizacyjnej w Afryce są ideą uzasadnioną. Temat jest wyraź-
nie współczesny, chociaż nie potraktowany aktualizująco. Jest to nowela podobna do mojej
Placówki postępu, ale, żeby się tak wyrazić, «obejmuje» więcej – jest trochę szersza – mniej
skupiona na jednostkach”922.

Najwidoczniej Conrad nie chciał zrazić Blackwooda, ale jego uspokajające zapewnienia
brzmią trochę komicznie w zestawieniu z posępną powagą i złożoną problematyką ostrego
politycznie utworu. Pokrewieństwo z Młodością jest również dosyć powierzchowne, bo
Marlow w Jądrze ciemności to postać znacznie bogatsza; nie tylko nastrój, lecz i przesiąknięta
symbolizmem poetyka nowego opowiadania ujawniają jego zasadniczą odmienność w każ-
dym prawie zdaniu.

Conrad wrócił do tematu kongijskiego w chwili, kiedy nazwa tego kraju znikła niemal zu-
pełnie z łamów prasy; ponowny przybór sensacyjnych wiadomości nastąpił dopiero w stycz-
niu 1899 roku923. U podłoża noweli znajdujemy jednak nie tylko przejęcie się „działalnością
cywilizacyjną” Europy w Afryce, ale i zastanowienie nad miejscem człowieka w przyrodzie,
a zwłaszcza stosunkiem moralności do natury i ewolucji. Ian Watt wskazał na zbieżności
między myślami Conrada a głośnym odczytem Thomasa H. Huxleya Ewolucja a etyka
(1893), w którym znany badacz mówił o uporczywym trwaniu zwierzęcia w człowieku, o
nieuchronnym konflikcie między wymaganiami natury a dążeniami ludzkimi, między porząd-
kiem ludzkim a porządkiem świata przyrody. „Powinniśmy raz na zawsze zrozumieć, że po-
stęp etyczny społeczeństwa nie polega na naśladowaniu procesów kosmicznych ani tym bar-
dziej na ucieczce od nich – ale na walce z nimi”924. Co u Huxleya było wyłamaniem się z tra-
dycji optymistycznego hedonizmu, właściwych ówczesnemu przyrodoznawstwu, u Conrada
sprawia wrażenie konsekwentnego składnika tragiczno-sceptycznego poglądu na świat, wyra-
żanego w listach do Grahama. Wiemy z tych i innych listów, że interesował się kosmogonią,
wyprowadzając z niej podobnie nastrojone wnioski. Poglądy zmarłego niedawno (1895) Hu-
xleya mogły tym łatwiej przyciągnąć uwagę Conrada, że był to kolega po fachu: przez pięć lat
(1846 – 1850) służył jako młody lekarz na żaglowcu wojennym.

Praca nad Jądrem ciemności poszła Conradowi stosunkowo gładko, chociaż nie obyło się
bez skarg na niemożność pisania. Crane’owi oświadczał: „To paskudne – i nic nie poradzę”.
Garnettowi donosił dwukrotnie, że pisze „dla pieniędzy” – ładny przykład pozerstwa. W kło-
potach materialnych był rzeczywiście: znowu musiał prosić Blackwooda o zaliczkę na poczet
nie dostarczonego jeszcze rękopisu925. 31 grudnia zapewniał go, że ostatnie dziesięć dni spę-
dził nad utworem dla „Maga”, który byłby już gotów, gdyby nie choroba Borysa, i będzie
ukończony za parę dni. Przewidywał jego objętość na 20 tys. słów. 2 stycznia powtórzył to
samo Meldrumowi, z tą drobną odmianą, że twierdził: „zacząłem nowelę dla «Maga» 10 dni
temu”926. Miała wejść do planowanego tomu razem z Młodością i Jimem. Jak zwykle, ukoń-
czona została później, niż zamierzał (6 lutego 1899 r.) i okazała się dłuższa: 38 tys. słów927.
W ostatnich dniach pisania zwierzał się Fordowi: „Trzyma mnie nowela, o której ci mówiłem.
Rośnie jak duchy z butelki w opowieści”928.

                                                          
922 Do Blackwooda, 31 XII 1898, Blackburn, s. 36 – 37. Objętość przewidywał na 20 tys. słów.
923 Np. w „The Times” zaledwie trzy wzmianki o Congo Free State w ostatnim kwartale 1898 r.; w styczniu –
pięć obszerniejszych doniesień.
924 I. Watt, Conrad, in the Nineteenth Century, maszynopis; T. H. Huxley, Collected Essays, v. IX, London 1894,
s. 46 – 116.
925 Do Crane’a, 13 I 1899, Crane, Letters, s. 205; do Garnetta [18 XII 1898] i 13 I 1899, Garnett, s. 142, 147; do
Meldruma 2 I 1899, Blackburn, s. 38.
926 Do Blackwooda, 31 XII 1898, do Meldruma, 2 I 1899, Blackburn, s. 36 – 37.
927 Blackburn, s. 45.
928 Wtorek [4 I 1899] (data wg stempla pocztowego). Yale. „Opowieść” – to The Brass Bottle T. A. Guthrie’ego
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Rok 1899 zaczął się pomyślnie: 13 stycznia Conrad otrzymał wiadomość o przyznaniu mu
za tom Opowieści niepokojących nagrody tygodnika literackiego „Academy” – z którym
współpracowali stale Garnett i Lucas. „Czy widziałeś to? To! «Academy»! Kiedy otworzyłem
list, myślałem, że pomyłka. Ale to było aż nazbyt prawdziwe, niestety. Straciłem resztkę po-
ważania dla swojej sztuki. Jestem stracony – przepadły – zgubiony – z powodu 50 gwinei.
[...] Ach, gdybym tylko potrafił pisać! Gdybym potrafił pisać, pisać, pisać! Ale nie potrafię.
Nie pomoże mi w tym żadne 50 gwinei” – wykrzykiwał do Garnetta929.

Drugą pomyślną nowiną był powrót do Anglii Stephena Crane’a, który zamieszkał nieba-
wem bliżej Conradów, w średniowiecznym dworze Brede Place w Sussex. 29 stycznia odbył
się spóźniony chrzest Borysa – uroczystość wyłącznie rodzinna, o której w korespondencji nie
ma ani wzmianki. Ceremonii dokonano w katolickim kościele Matki Boskiej Dobrej Rady w
Hythe, nadając chłopcu imiona Alfred Borys Leo930.

Wkrótce potem spadły na Conrada gwałtowne kłopoty finansowe: Krieger zażądał zwrotu
długu, 150 czy 180 funtów. Conrad zaapelował o ratunek do Meldruma, przesyłając nawet list
wierzyciela. Już trzy dni później powiadomiony przez doradcę Blackwood wysłał sto funtów
– w dodatku do sześćdziesięciu wypłaconych na poczet Jądra ciemności931. „Spadł mi ogrom-
ny ciężar z serca dzięki temu, co Pan łaskawie raczył dla mnie zrobić” – dziękował Conrad
(ale długu w całości nie spłacił). Omawiał też szczegółowo projekt tomu, na który złożyłyby
się trzy opowiadania: Młodość (13 tys. słów), Jądro ciemności i Jim (20 – 30 tys.). Wspomi-
nał, że ma pomysły na dwie następne nowele: Pierwsze dowództwo, czyli późniejszą Smugę
cienia, i A Seaman (Marynarz), zapewne U kresu sił932.

Pierwszy z trzech odcinków Jądra ciemności ukazał się w lutym w „Blackwood’s Magazi-
ne” i wywołał zrozumiały entuzjazm Grahama. Być może fragment, gdzie francuski okręt
wojenny bezsensownie ostrzeliwuje afrykańską dżunglę – a także świadomość wspólnych
zainteresowań politycznych – podsunęły Grahamowi myśl, by zaprosić Conrada na trybunę
wiecu pacyfistycznego, organizowanego 8 marca przez Federację Socjaldemokratyczną. Con-
rad odmówił wejścia na trybunę, ale na wiec przyszedł i wysłuchał, „nieco oburzony”, prze-
mówień Grahama, Jaurèsa, Wilhelma Liebknechta, Emila Vandervelde i innych933. Wiec był
częścią międzynarodowej akcji socjalistów krytykujących zwołanie, z inicjatywy Mikołaja II,
konferencji pokojowej w Hadze. Liebknecht określił inicjatywę jako „oszustwo”. Opinia so-
cjalistyczna uznała propozycje carskie za zasłonę dymną dla autokratycznej i zaborczej poli-
tyki, a samą konferencję – za gigantyczne mydlenie oczu i odwracanie uwagi od rzeczywi-
stych celów i praktyk rządów burżuazyjnych934.

Odmowny list do Grahama, napisany miesiąc przed wiecem, zawiera najobszerniejszą do-
tychczas ogólnopolityczną wypowiedź Conrada. Nie jest to uporządkowany, spójny wykład –
ale gwałtowne danie upustu emocjom: „list ten jest bezładny jak moje życie”. Nie po raz
pierwszy naiwny – jak sądził – optymizm przyjaciela sprowokował go do impulsywnej skraj-
                                                                                                                                                                                    
(„F. Ansteya”), ogłoszona w „Punchu”.
929  13 I 1899, Garnett, s. 147. Blackburn (s. XXII i 42) mylnie twierdzi, że Conrad wiedział o nagrodzie już od
września. W liście Conrada z 6 IX 1898 (Listy, s. 142) słowa „nieoczekiwana i prawdziwa przyjemność” odno-
szą się nie do nagrody (o której wiedziałby pierwszy Garnett), ale do listu Wellsa, otrzymanego podczas wizyty
w The Cearne. Blackburn słusznie sądzi, że Conrad nie utrzymałby sekretu przed przyjaciółmi, ale w liście do
Crane’a z tegoż 13 I 1899 stwierdza, że dowiedział się „o tym dopiero dziś” (Crane, Letters, s. 205). W przypisie
do tego listu Stallman i Gilkes błędnie wyjaśniają, że zdanie: „You hauen’t lost time in looking up the old «Aca-
demy»”, odsyła do nru pisma z 17 XII 1898: „old” nie oznacza tu starego nru pisma, ale jest epitetem zdobią-
cym.
930 Według świadectwa chrztu, znajdującego się w posiadaniu Borysa Conrada.
931 Conrad do Meldruma 10 II i 12 II, Blackwood do Meldruma 13 II 1899, Blackburn, s. 49 – 52.
932 Do Blackwooda, 14 II 1899, Listy, s. 162 – 164. W liście do Meldruma z tegoż dnia (Blackburn, s. 56)
wspomina też o „«Equitable Division» (a story of a typhoon”; jest to pierwsza wzmianka o Tajfunie.
933 Watts, s. 120.
934 B. Tuchman, The Proud Tower, New York 1965, s. 231, 163; tamże obszerna bibliografia.
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ności sformułowań. Uczucia wyrażone są jednoznacznie; myśli, niekiedy sprzeczne, wyłu-
skiwać trzeba z osłonek zapalczywej retoryki.

„Człowiek jest zwierzęciem złośliwym. Jego złośliwość musi być zorganizowana. Zbrod-
nia jest warunkiem koniecznym życia zorganizowanego. Społeczeństwo jest zasadniczo prze-
stępcze – inaczej nie mogłoby istnieć. To egoizm ratuje wszystko – absolutnie wszystko –
wszystko, co nam jest wstrętne, i wszystko, co kochamy. I wszystko się trzyma. Dlatego wła-
śnie szanuję skrajnych anarchistów. «Życzę sobie powszechnej zagłady.» Doskonale. To
słuszne, a przy tym jasne”935. Badaczka amerykańska Eloise Knapp Hay poświęciła wiele
pomysłowości próbie logicznego usprawiedliwienia Conradowskiego sądu o ludzkiej złośli-
wości936. Niepotrzebnie. Przede wszystkim należy w nim usłyszeć echo sentencji Fran-
ce’owskiego księdza Coignard: „Człowiek jest z natury swojej zwierzęciem bardzo złym, a
społeczeństwo jest dlatego wstrętne, że owo zwierzę wkłada w tworzenie go cały swój ge-
niusz”937. Na ironiczność wypowiedzi wskazują zresztą zdania o anarchistach. I w duchu
zgryźliwej satyry, nie poważnej filozoficznej oceny, trzeba ją interpretować.

Rzecz jasna, potępienie odnosi się do społeczeństwa współczesnego, którego zmateriali-
zowanie krytykował przed rokiem w listach do Grahama. Tego samego, które wytwarza ludzi
takich jak bohaterowie Placówki postępu, Carlier i Kayerts, którego wykwitem jest Kurtz w
Jądrze ciemności. Egoizm, społeczeństwu przeciwstawiany, nie jest egoizmem ani Stirnerow-
skim, ani Schopenhauerowskim, chociaż sam termin nasunął się autorowi być może w związ-
ku z lekturą któregoś z tych filozofów938. Zarówno zło, jak i dobro, sądzi Conrad, są w zasa-
dzie wytworami jednostek. Społeczeństwo instytucjonalizuje zło (w postaci interesowności), a
dobro ocalić można tylko wbrew ujednostajniającym naciskom tłumu. Skądinąd już kilka
zdań dalej Conrad używa terminu „egoizm” w innym sensie.

Antyspołeczny sarkazm i pochwała „egoizmu” zostają zresztą natychmiast odepchnięte na
bok, kiedy stwierdza, że „potrzeba nam określonej zasady”, i wskazuje ją w „idei narodowej”.
Tu właśnie widzimy, jak jednoznaczność uczuć porządkuje chaotyczną urywkowość myśli.
„Nawet jeżeli idea narodowa przynosi cierpienia, a służba dla niej – śmierć, to i tak lepsze niż
wysługiwanie się cieniom elokwencji, która jest martwa dlatego właśnie, że nie posiada ciała.
Uwierz mi, kiedy Ci mówię, że sprawy te są dla mnie bardzo ważne – o wiele ważniejsze niż
dla panów Jauresa, Liebknechta i Spółki. [...] Ja zaś patrzę na przyszłość z otchłani najczar-
niejszej przeszłości i widzę, że nie jest mi dozwolone nic prócz wierności sprawie zupełnie
straconej, idei bez przyszłości”. Dalej zapewnia, że to, na czym zależy Grahamowi, i jemu
„nie jest obojętne. Tyle tylko, że mnie obchodzi co innego, moje myśli posuwają się innymi
drogami, moje serce czego innego pragnie”.

To beznadziejna wierność pamięci o zamordowanej Polsce sprawia, że Conrad nie ufa ha-
słu „międzynarodowego braterstwa”, które jest w tej sytuacji gołosłowne. Na trybunie mieli
się znaleźć rosyjscy emigranci i przedstawiciele niemieckich socjalistów. Do pierwszych miał
pretensję, że rozprawiają o wolności i głoszą powszechne braterstwo, ale milczą w sprawie
ciemiężonego narodu. Charakterystyczną wzmiankę, mimowolnie usprawiedliwiającą posta-
wę Conrada, znajdujemy we wspomnieniu Garnetta: „powiedziano mi, że jest Polakiem, i to

                                                          
935 8 II 1899, Listy, s. 157 – 160. Charakterystyczne, że zasadniczą część listu napisał po francusku.
936 E. K. Hay, The Political Novels of Joseph Conrad, Chicago 1963, s. 17 – 27.
937 W oryginale Conrad. „L’homme est un animal méchant. Sa mechanceté doit `être organisée. Le crime est une
condition nécéssaire de l’existence organisée. La société est essentielment criminelle – ou elle n’existerait pas”.
France: „Il était persuadé 1’homme est naturellement un très méchant animal, et que les sociétés ne sont abomi-
nables que parce qu’il met son génie à les former”. Les opinions de M. Jérôme Coignard. Paris 1920, s. 20.
(Przekład polski: Poglądy księdza Hieronima Coignarda, Kraków 1975, s. 230; tu cytat nieco zmieniony.) Na
zbieżność wskazał pierwszy Watts, s. 121. Zgryźliwy sąd Conrada o międzyludzkim „braterstwie” pobrzmiewa
echem słów France’a o tchórzostwie jako warunku pokoju; Les Opinions, s. 120, wyd. pol. s. 288.
938 Dla Stirnera ego było wartością absolutną. Schopenhauer uważał państwo za środek, którego egoizm używa,
by uniknąć złych skutków własnej wybujałości (np. Die Welt als Wille und Vorstellung, II, § 47).
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zwiększyło moje zainteresowanie, ponieważ moi znajomi nihiliści, Stiepniak i Wołchowski,
zawsze trochę wydrwiwali Polaków, kiedy się wyrażało współczucie dla ich doli «ofiar» [un-
der dog]”939. Socjaldemokratów zaś oskarżał (w wypadku Jaurèsa – jakże niesłusznie) o
działanie prowadzące do „osłabienia uczuć narodowych, na których zachowaniu mi zależy” –
o chęć roztopienia w bezosobowej masie narodowych indywidualności. Chwalił się nawet, że
przeciw nim agitował wśród młodzieży uniwersytetu warszawskiego.

Inny podkład miała nieufność do demokracji, tego „pięknego złudzenia”. Wyznawał, że
nie wie, „jakiego to zła naprawianie jest jej przeznaczeniem”, to znaczy miał wątpliwości, czy
jej głoszenie jako celu samego w sobie cokolwiek załatwia. Sądził, że wobec słabości ludzkiej
natury, wobec „kryminalnego” charakteru współczesnego społeczeństwa demokracja staje się
okazją dla demagogów i szarlatanów. Antydemokratyczne grymasy i złośliwości zjednały
Conradowi u większości badaczy opinię konserwatysty. To uproszczenie: jego opór nie był
natury politycznej, ale wynikał z wątpliwości teoretycznych, filozoficzno-psychologicznych.
Nie był sprzeciwem w imieniu autokracji, arystokracji, monarchii, oligarchii czy innego sys-
temu rządzenia. Wybrzydzając na współczesną demokrację Conrad niczego lepszego jej nie
przeciwstawiał – i w tym podobny był do wczesnego Anatole’a France’a. Natomiast w nieuf-
ności do wszelkich politycznych doktryn i ogólnych teorii podobny był ogromnie do własne-
go ojca.

W końcu stycznia pojechał na dwa dni do Londynu i „w najściślejszym zaufaniu” przed-
stawił Meldrumowi projekt współpracy z Fordem nad „wielką powieścią o anabaptystach”940.
Jedyna to wzmianka o tych nie zrealizowanych planach, a tymczasem Przygoda leżała odło-
giem. W połowie lutego uwolniony został od presji, by szybko ukończył Ocalenie: „Illustra-
ted London News” zrezygnowały z publikacji. McClure, który wypłacił sowitą zaliczkę, po-
został przyjazny i cierpliwy941. Conrad otrzymał dwie nowe oferty. W maju Algernon Methu-
en, właściciel domu wydawniczego, zwrócił się z propozycją ogłoszenia książki – ale pisarz,
zadłużony u Blackwooda i McClure’a, którzy czekali na spóźniające się Ocalenie i Lorda
Jima, odpowiedział, że w tej sytuacji „mówienie o jakimkolwiek przyszłym moim utworze
byłoby próżne i niezbyt uczciwe. Niemniej jestem Panu bardzo wdzięczny za Pańskie hojne
sugestie”942. W sierpniu James B. Pinker, agent literacki Stephena Crane’a, zaproponował
przyjęcie Conrada jako klienta. List, na razie odmowny, jest pierwszym spośród ponad tysiąca
do tegoż adresata: „Mój sposób pisania jest tak dalece niekomercjalny, że wątpię, aby Pan
miał jakąkolwiek korzyść z tak niezadowalającego autora. Z reguły sprzedaję książkę, zanim
ją zacznę, dostaję pieniądze, kiedy jestem w połowie, a kończę dopiero, jak poczuję natchnie-
nie. Muszę dodać, że nad natchnieniem nie mam żadnej kontroli – podobnie jak i osoba wy-
płacająca mi pieniądze”943.

Z tego samego okresu pochodzi jeden z najdziwniejszych listów Conrada: list... eklezja-
styczny do Helen, żony Teda Sandersona. Warto przytoczyć parę zdań; nie wiadomo, jak bli-
ski mają związek z poglądami piszącego, ale pokazują, na ile się potrafił naginać do oczeki-
wań korespondentów. On, który nigdy zainteresowań religijnych nie przejawiał, występuje tu
jako orędownik Kościoła-strażnicy nienaruszonej, bezkompromisowej wiary: „Niepokój
ludzkiej myśli jest jak niepokój morza, wzburzający i daremny. [...] ale Kościół powinien być
jak skała wśród oceanu – nieporuszony. Szalony indywidualizm Nietschego [sic], przesadny
                                                          
939 Garnett, s. VI.
940 Do Forda, poniedziałek [30 I 1899] (data stempla pocztowego), Yale, i Meldrum do Blackwooda, 2 II 1899,
Blackburn, s. 44.
941 Garnett, s. 148. List, datowany „wtorek”, umieszcza Garnett w lutym 1899. Był to zapewne 21 lub 28 II,
ponieważ w liście do Blackwooda z 14 II Conrad zdaje się uważać swoje zobowiązanie za nadal aktualne. Por.
też do Garnetta, Wielki Piątek [31 III 1899],Garnett, s. 149.
942 Do Methuena, 25 V 1899, LL, I, s. 277.
943 Do Pinkera, 23 VIII 1899. Z. Najder, Listy Conrada do J. B. Pinkera, „Literatura na Świecie” 1874, nr 7, s.
68. Tłum. H. Carroll-Najder.
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altruizm innego, zabarwiony samolubstwem i pychą, mijają i są zapomniane. Zostaje wiara
[...] Prawda jest nieruchoma, jest wieczna, jedyna; a Kościół, jako skarbnica najwyższej
prawdy, nie może słuchać, nie może wchłaniać tego, co niestałe, złożone i skazane na zagła-
dę”944.

Obiecywał w lutym Blackwoodowi, że „dołoży wszelkich starań, by Jima ukończyć w
kwietniu”945 – i zdawać by się mogło, że, wyswobodzony od bezpośrednich nacisków czaso-
wych i finansowych, zabierze się energicznie do pracy nad opowieścią – tym gorliwiej, że
Blackwood chciał ją drukować w czerwcowym numerze miesięcznika. Mija jednak aż pięć
miesięcy, w ciągu których raz tylko słyszymy, aby pisał cokolwiek. 31 marca donosi Garnet-
towi: ,,Piszę! Piszę! Z pewnością. Piszę szybko. Nie dość szybko, aby odrobić okropną stratę
dystansu”. Tenże list, tłumaczący długotrwałą bezczynność, zawiera wyrazisty opis stanu
depresyjnego: „Podagra. Wywołana przez – przez – przez podniecenie, zniechęcenie, roz-
drażnienie. [...] rośnie we mnie strach. Moje męstwo słabnie na widok potwora. Nie porusza
się; ma złowróżbne oczy, jest cichy jak śmierć – i pożre mnie. [...] Jestem z nim sam na sam
w otchłani o pionowych ścianach z czarnego bazaltu. Nigdy nie było ścian tak pionowych i
gładkich, i wysokich”946. Dopiero 6 lipca wysłał Meldrumowi dwa pierwsze rozdziały Jima i
część trzeciego; była to najwidoczniej nowa wersja947. Wysyłanego tekstu nie starczało nawet
na jeden odcinek druku; mimo to zamierzał ukończyć nowelę jeszcze w lipcu, obliczając jej
rozmiar na 40 tys. słów, czyli o połowę lub dwa razy więcej, niż myślał w lutym, i w przybli-
żeniu tyleż, ile liczy Jądro ciemności.

W owym dość tajemniczym okresie nowej pięciomiesięcznej posuchy doszły go – nie
wcześniej niż w maju – odgłosy, a może i teksty, dyskusji toczonej na łamach wydawanego w
Petersburgu polskiego tygodnika „Kraj”, której stał się mimowolnym bohaterem. Rozpoczął
ją Wincenty Lutosławski, wspomniany już w poprzednim rozdziale, wykładający i ogłaszają-
cy prace naukowe głównie na obczyźnie, ale pisujący również dość często w prasie polskiej.
Odwiedził on Conrada w lecie 1897 roku, otrzymawszy adres od. Henry’ego Jamesa. Wizytę
zachował mile w pamięci: „Przyjął mnie nader serdecznie i przedstawił żonie Angielce, bar-
dzo młodej wówczas, którą nazywał my girl (moja dziewczyna). Ofiarował mi nocleg, a gdy
żona poszła spać, porzuciliśmy rozmowę w języku angielskim dotąd prowadzoną, i wnet się
przekonałem, że po latach wędrówki po świecie; Conrad Korzeniowski nie zapomniał ojczy-
stego języka”. Rozmawiali ponoć do późna w noc948.

Teraz, w artykule Emigracja zdolności, Lutosławski wygłosił pochwałę wychodźstwa dla
celów zarobkowych i dla, wykorzystywania możliwości pracy, zwłaszcza naukowej, w kraju
nie istniejących. Twierdził, że niesłuszne są żale, jakoby ludzie wybitnie zdolni, wyjeżdżający
za granicę, „sprzeniewierzali się obowiązkom względem własnego narodu” – bo zostając na
miejscu marnują się bez pożytku. dla ludzkości i chwały ojczyzny. Jedyny przykład podał na
początku: „Niedawno w angielskiej literaturze odznaczył się nasz rodak, Konrad Korzeniow-
ski, emigrant z roku 1863, znany pod pseudonimem: Joseph Conrad. Powieści jego cechuje
polska szlachecka fantazja, wybujała podczas długoletnich wędrówek wśród wysp Oceanu
Spokojnego. Gdym go odwiedził na wsi pod Londynem, postawiłem mu zwykłe pytanie:

                                                          
944 22 VII 1899, Yale.
945 Do Blackwooda, 14 II 1899, Listy, s. 163.
946 Garnett, s. 150.
947 Do Meldruma, 6 VII 1899, Blackburn, s. 58 – 59.
948 Odwiedziny u Conrada, „Tygodnik Wileński” 1925, nr l. Lutosławski aż czterokrotnie zdawał sprawę z tej
wizyty: w „Kraju” (1899), „Tyg. Wileńskim”, „The Blue Peter”, 1930, Nr 12, i autobiografii Jeden łatwy żywot.
Warszawa 1933, s. 214 – 215. Jessie opisała odwiedziny, w sposób nawet jak na nią groteskowy, w JCC s. 53.
Gość był niewątpliwie dziwakiem, ale świadectwem jego uroku były liczne sukcesy towarzyskie, jakie odnosił w
wielu krajach Europy. Już po przeczytaniu złośliwej relacji pani Conrad tak o niej napisał w autobiografii: „Była
to kobieta bez rasy ani wychowania. i ani jej mąż, ani ja nie zwracaliśmy na nią uwagi, gdyśmy zaczęli, po pol-
sku namiętną dyskusję”.
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«Dlaczego pan nie pisze po polsku?» – «Panie! zbyt cenię naszą piękną polską literaturę,
abym do niej miał wprowadzać moją nieudolną fuszerkę. Ale dla Anglików wystarczają moje
zdolności i zapewniają mi chleb»”. Dalej Lutosławski wywodził, że wobec stosunkowo ma-
łych nakładów książek polskich „ci, co poczuwają się do obowiązku zostania koniecznie w
kraju, jeśli są zmuszeni do pracy literackiej na własne utrzymanie, zarazem zniżają jej poziom
o tyle, że nie tylko zdolności swoich nie rozwijają, ale nawet dochodzą do zupełnego ich za-
niku. Ci sami autorzy, jeśliby idąc za przykładem Konrada Korzeniowskiego, owładnęli
wszechświatowym językiem angielskim i po angielsku, nie po polsku pisali to, co piszą dla
zarobku, zyskaliby dosyć wolnego czasu, aby najlepsze swoje myśli przekazać rodakom w
najdoskonalszej formie we własnym języku”949.

Artykuł, którego prostoduszność graniczyła z prymitywizmem, zawierał oczywiste fałsze i
nieporozumienia. Conrad nie był emigrantem z 1863 r. i nie opuścił Polski jako człowiek do-
rosły. Jeżeli rzeczywiście powiedział obcesowemu rozmówcy coś podobnego do przytoczo-
nego zdania – na pewno chciał się w ten sposób opędzić od natrętnych pytań; jakiekolwiek
miewał wątpliwości co do rezultatów swojej pracy, zawsze traktował ją poważnie i odpowie-
dzialnie. I wcale mu ta praca chleba nie „zapewniała”. Humorystycznie naiwne jest zalecenie,
by pisarze polscy „owładnęli” angielszczyzną i pisali w obu językach. A zdanie o „zaniku
zdolności” brzmi obraźliwie wobec pisarzy krajowych i wręcz nonsensownie w zestawieniu z
ówczesnymi światowymi sukcesami Sienkiewicza.

Rzecz znamienna, że redakcja ugodowego „Kraju” uznała za konieczne stwierdzić w spe-
cjalnej nocie, że z wywodami Lutosławskiego się nie zgadza; odpowiadał mu w tym samym
numerze stały współpracownik tygodnika, Tadeusz Żuk-Skarszewski. Generalny atak przypu-
ściła jednak Eliza Orzeszkowa. W obszernym artykule pod takimż tytułem, Emigracja zdol-
ności, wypowiedziała się namiętnie przeciwko emigrowaniu ludzi uzdolnionych – bo obowią-
zek współżycia z rodzimym społeczeństwem jest ważniejszy ponad inne, nawet jeżeli pociąga
za sobą wyrzeczenia i cierpienia. „Przy zasadach stójmy! Najzdolniejsi i najniezdolniejsi, w
uciechach i w cierpieniu, w okolicznościach przyjemnych czy nieprzyjemnych, przy zasadach
stójmy, bo inaczej wszyscy, ilu nas jest, na podstawie swoich zdolności niepospolitych lub
cierpień nadzwyczajnych u sumienia paszporty sobie wyrobimy”. Opierając się na informa-
cjach Lutosławskiego, zaatakowała ostro Conrada: „A kiedy mowa o książkach, to powie-
dzieć muszę, że ten pan, który po angielsku pisuje powieści poczytne i opłacające się wybor-
nie, o mało mię ataku nerwowego nie nabawił. Czułam, czytając o nim, taką jakąś rzecz śliską
i niesmaczną, podłażącą mi pod gardło. Jak to! [–] Zdolność twórcza to sama korona rośliny,
sam szczyt wieży, samo serce serca narodu. I ten kwiat, ten szczyt, to serce odbierać narodowi
swemu i oddawać Anglosasom, którym ptasiego mleka nawet nie brakuje, dlatego że drożej
za nie płacą! Ależ o tym pomyśleć nawet niepodobna – bez wstydu! I trzebaż jeszcze, aby ten
pan tak się nazywał, aby nosił imię może swego bardzo bliskiego przodka, tego Józefa Ko-
rzeniowskiego, nad którego powieściami, podlotkiem będąc, wylewałam pierwsze łzy współ-
czucia i uczuwałam pierwsze ognie szlachetnych zapałów i postanowień. Nad powieściami
pana Konrada Korzeniowskiego żaden podlotek polski nie uroni łzy altruistycznej ani szla-
chetnego postanowienia nie poweźmie”950.

Jest niemal pewne, że Conrad o dyskusji w „Kraju” szybko usłyszał. Lutosławski zadbał
chyba o wysłanie własnych artykułów, a może i całości. Zdają się o tym świadczyć zdania w
liście Conrada do Józefa Korzeniowskiego, kustosza Biblioteki Jagiellońskiej, z 14 lutego

                                                          
949  „Kraj” 1899, nr 12; przedruk Wspomnienia i studia, s. 11 – 15 W „Tyg. Wileńskim” nieco inna wersja wy-
powiedzi Conrada: „Pisać po polsku! To rzecz wielka, na to trzeba być takim pisarzem jak; Mickiewicz lub
Krasiński. Ja jestem człowiekiem pospolitym, piszę dla zarobku, aby żonę utrzymać, w języku kraju, w którym
znalazłem przytułek”. Jasne, że te słowa rzeczywistej postawy Conrada nie wyrażały; niepodobna natomiast
dociec, czy udawał przed Lutosławskim, czy ten go fałszywie zrozumiał – czy źle zapamiętał.
950 „Kraj” 1899, nr 16 (23 IV); przedruk j.w., s. 16 – 30.
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1901 roku: „A niech mi Łaskawy Pan pozwoli tu powiedzieć (bo może być, że to i owo o
mnie usłyszy), że ani narodowości, ani nazwiska naszego wspólnego nie zaparłem się by-
najmniej dla powodzenia. Jest jasno wiadomym, że Polakiem jestem [...]”951 Nieprawdopo-
dobnie natomiast brzmi późniejsza o paręnaście lat wypowiedź do Anieli Zagórskiej, że
Orzeszkowa napisała doń list w tej sprawie952. Conrad miał pamięć w sprawach własnego
życia notorycznie zawodną w szczegółach i – przyjmując, że Zagórska dobrze jego słowa
zapamiętała – pomylił widocznie list z artykułem. A może nawet artykułu nie widział, tylko
czytał o nim w liście z kraju? Orzeszkowa nie była osobą pisującą napastliwe listy do nie-
znajomych.

Wysunięto przypuszczenie, że zawarty w artykule Orzeszkowej zarzut dezercji narodowej
wpłynął na treść Lorda Jima. Wypowiedział tę hipotezę po raz pierwszy Józef Ujejski i do
dziś bywa ona podtrzymywana953. Czy słusznie? Problem zdrady, ucieczki, zaniedbania waż-
kiego obowiązku pojawia się w twórczości Conrada już wcześniej. Nurtował go widać od
początku: motyw ten widzimy w Wyrzutku, stanowi ośrodek fabuły Laguny, Karaina i Ocale-
nia. Zarysowany jest wyraźnie już na owych 28 pierwszych stronicach Tuana Jima, które po-
wstały nie później niż wiosną 1898 roku. Do wytworzenia takiej obsesji nowy bodziec w po-
staci ataku Orzeszkowej nie był potrzebny. Nie widać też, jak ów atak miałby wpłynąć na
rozszerzenie ponad plan pierwotny opowieści o dalszych losach Jima. Części tekstu, powstałe
później niż w maju 1899 roku, nie zawierają żadnych nowych składników, których wprowa-
dzenie trzeba by tłumaczyć wpływem dyskusji w „Kraju”, a nie wewnętrznymi potrzebami
struktury artystycznej i treści moralnej powieści – potrzebami nasuwanymi już przez jej pier-
wotny zarys. Możemy co najwyżej przypuścić, że dyskusja wzmocniła w Conradzie chęć
ukazania, jak ogromnie trudna do zdobycia jest „wiedza o drugim człowieku”, pełne zrozu-
mienie jego motywów.

Trudno natomiast wątpić, że lektura artykułu Orzeszkowej musiała być dla Conrada
ogromnie przykra. Co prawda główną winę za wywołanie awantury ponosi Lutosławski, któ-
ry przedstawił sytuację Conrada i powody jego pisania po angielsku w sposób karykaturalnie
fałszywy; atak pisarki mijał się więc częściowo z celem. Jednakże Conrad przez całe życie
zachował dręczącą świadomość, że nie podjął dziedzictwa rodziców. Dziesięć lat później, w
tomie Ze wspomnień, napisał: „Za długo by mi przyszło wyjaśniać ścisły związek przeci-
wieństw w ludzkiej naturze, związek, który nawet miłości nadaje niekiedy rozpaczliwy pozór
zdrady. A może nie istnieje tu żadne wyjaśnienie?”954 To była jego najszczersza bodaj, i bez-
bronna, odpowiedź na postawione przez Orzeszkową zarzuty.

Tego lata kupił od Hope’a, do spółki z Crane’em, małą żaglówkę „La Reine”. Stała na
kotwicy w Rye i służyła do wycieczek po Kanale955. Z Crane’ami często teraz odwiedzali się
wzajemnie. Borys uczył się chodzić na stokach Brede. Crane zdecydował, że chłopiec powi-
nien mieć psa, ofiarował mu więc jednego ze swoich licznych szczeniaków, „nazwanego Piz-
zaner, jako że był czarny i całkowicie kundlowaty w kształcie”. Na cześć torreadora z Car-

                                                          
951 Listy, s. 182.
952 A. Zagórska, Kilka wspomnień o Conradzie, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 51, przedruk (niepełny)
Wspomnienia i studia, s. 92 – 93; uzupełnienie w sprawie Orzeszkowej podaje J. Ujejski, O Konradzie Korze-
niowskim, Warszawa 1936, s. 17.
953 Ibid., s. 18 – 24; Ujejski nie wiedział o rękopiśmiennym fragmencie Tuana Jima. Ktokolwiek ma ochotę po-
lować na wpływy i analogie, powinien pamiętać, że między ucieczką Jima a „dezercją” Konrada Korzeniow-
skiego zachodzi fundamentalna różnica: pierwsza, była aktem jednorazowym, dokonanym w stanie przytłumio-
nej strachem świadomości – druga procesem długotrwałym i świadomym.
954 Dzieła, t. XIII, s. 60 – 61.
955 Crane, Letters, s. 225, 282. Jessie twierdziła, raczej niesłusznie że Crane nigdy nie zapłacił swojej części
(JCC, s. 74).
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men, której arie Conrad lubił pogwizdywać, przechrzczono go na Escamilla i stał się ulubień-
com całej rodziny956.

Pisanie Lorda Jima szło tymczasem zwykłym Conradowym trybem: wśród szarpaniny
zmiennych prognoz i nastrojów. Lipiec minął, ale on dobrnął ledwie do początku rozdziału
piątego – a więc właśnie wprowadził Marlowa. Po raz pierwszy wyraził wówczas przypusz-
czenie, że Jim będzie dłuższy od Jądra ciemności, i poprosił o następne 50 funtów zaliczki957.
Dalsze dzieje powstawania Jima wyglądają jak pościg za linią horyzontu: rośnie przewidywa-
na liczba stron, zakończenie ma przyjść za miesiąc – dwa tygodnie – tydzień, ale terminy od-
suwają się ciągle, tekst pęcznieje wielokrotnie ponad obliczenia, a finał nie następuje.

Conrad przeżywał zwykłe wahania. Co prawda w listach do wydawcy parokrotnie wyrażał
zadowolenie z wyników roboty, ale w innych znacznie częściej zwierzał się z nastrojów i my-
śli wręcz przeciwnych. „Jestem jak człowiek, który utracił swoich bogów. Moje wysiłki zdają
się nie mieć żadnego związku z czymkolwiek w niebie, a wszystko, co pod niebem – jest tak
nieuchwytne jak kształty z mgły. Rozumiesz, jak łatwo pisać w takich warunkach? [...]
Wszystkie obrazy pływają niezdecydowanie w morzu wątpliwości – sama wątpliwość gubi
się w niezbadanym wszechświecie niepewności”. „Czuję, że to złe, i nie mogę się całkowicie
mylić, chyba że jestem beznadziejnym ponurakiem. [...] Jestem znużony trudnością tej roboty.
Gra nie jest warta świeczki; oczywiście nie ma mowy o poddaniu się. Trzeba grać do koń-
ca”958.

22 sierpnia, kiedy miał napisaną, jak sądził, połowę utworu – około 20 tys. słów (czyli do-
szedł do rozdziału VI) – zapewnił Blackwooda: „Poświęcam się całkowicie Jimowi. Widzę,
że nie mogę współżyć z więcej niż jednym utworem naraz. Coś w rodzaju literackiego mono-
gamizmu”959. Opowieść zaczęła się ukazywać, pod tytułem Lord Jim: Szkic, w październiko-
wym numerze „Blackwood’s Magazine”. Pierwszy odcinek tworzyły cztery początkowe roz-
działy. Conrad denerwował się tym, bo zdawał sobie sprawę z ich wstępnego charakteru i
odmienności od dalszego tekstu960. Myślał, że utwór zmieści się w czterech odcinkach, ale
chociaż 18 października pisał do Meldruma, że Jim zbliża się do punktu kulminacyjnego (był
nim z pewnością opis ucieczki bohatera w rozdziałach IX i X) – „kulminacja” minęła, a tekst
rozrastał się dalej. Rozpoczęcie druku w odcinkach stworzyło sytuację przymusową, nie mógł
się spóźniać. Jednocześnie zaś „szkic” puchł niepowstrzymanie ponad umówione wymiary.
Na szczęście Meldrum był entuzjastą Conrada, a Blackwood przyjął postawę nie tylko tole-
rancyjną, ale życzliwą. Zresztą wyjątkowe walory utworu stały się niebawem oczywiste. Con-
rada wyczerpywało ściganie się z czasem, ale brnął konsekwentnie do celu, chociaż cel ten
tak swój kształt zmieniał, a droga się wydłużała. „Byłoby to w moim interesie skrócić Jima,
ile się da, ale równie chętnie odciąłbym sobie własną głowę”. 24 października obiecywał za-
mknięcie utworu w pięciu odcinkach, tj. mniej więcej 12 rozdziałach. Już 8 listopada plano-
wał dodatkowy odcinek i stwierdzał, że „żadne poświęcenie nie zdaje się za wielkie dla
Jima”. 25 listopada kończył rozdział XIII i zapowiadał, że w tym roku całość będzie „oczywi-
ście” gotowa961.

Tymczasem jednak, mimo zapewnień o literackiej monogamii, zdradzał Jima – z musu –
dla współpracy z Fordem. Dotychczas istniała tylko w teorii: partnerzy spotykali się, rozpra-
wiali, snuli projekty, kusili wydawców. Nie obywało się bez napięć i pretensji ze strony For-

                                                          
956 Edith R. Jones, Stephen Crane at Brede, „The Atlantic Monthly”, 1954, nr 7, s. 60. „Piccaninny” albo „picca-
nin” to małe Murzyniątko; autorka wspomnienia zapewne niedokładnie zapamiętała imię psa. Por. także B. Con-
rad, My Father, s. 33 – 34.
957 List do Meldruma, 31 VII 1899, Blackburn, s. 59 – 60.
958 Do Garnetta, 18 IX i 28 X 1899, Listy, s. 166. i Garnett, s.
959 Blackburn, s. 64.
960 List do Garnetta, 26 X 1899, Garnett, s. 155.
961 Blackburn, s. 67 – 75.
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da. Conrad przejawiał mało entuzjazmu. „Dlaczegoś nie przyjechał? – pisał do Garnetta. –
Spodziewałem się Ciebie, a los zesłał Hueffera. Niechże to będzie wyryte na moim nagrobku”962.

Ford zaczął pisać Spadkobierców latem 1899 roku. 6 października przyjechał do Pent po-
kazać pierwsze rozdziały. Conrad, notowała Elsie Ford, był „zgnębiony powieścią” i najwi-
doczniej zasadził Forda do przeróbki963. „Nie ma rozdziału – chwalił się później Garnettowi –
którego bym nie kazał mu pisać po dwa – a większość z nich po trzy razy”964. Na list z wy-
rzutami, że sam tak mało robi, odpisał 12 listopada: „Przykro mi, że Twoja Żona wydaje się
być przekonana, żeś tracił przeze mnie czas. Nie zdawałem sobie sprawy, że miałeś do wyko-
nania jakąś pożyteczną robotę – w przeciwnym razie wysiłek poświęcony na szukanie odpo-
wiedniego wyrazu nie byłby stracony, nawet jeśli się nie otrzymuje wynagrodzenia. To, coś
teraz napisał, jest nieskończenie bliższe rzeczywistości, życia, realizmu, niż wszystko, co na-
pisałeś (prozą) przedtem. [...] Piękne kreski jednak nie stanowią jeszcze rysunku, a plamy
pięknego koloru – obrazu. Gdybym miał dostateczny wpływ na wydawców, zmusiłbym ich
do wydania książki tylko pod Twoim nazwiskiem – cała bowiem p r a c a  była Twoja – ja
dzieliłem tylko trochę Twoich obaw. [...] Sam musisz zdecydować, czy jestem dla Ciebie coś
wart, czy też nie. Propozycja istotnie wyszła ode mnie, kiedy byłem pod mylnym wrażeniem
własnej energii do pracy. Jestem o wiele słabszy, niż myślałem, ale to Ciebie zasadniczo nie
dotyczy. Heinemann (McClure, zdaje się, również) czeka na naszą wspólną książkę, z której
nie zamierzam się wycofać, jeśli tylko zgodzisz się dostatecznie długo pomęczyć”965.

Jessie żaliła się, że Fordowie spędzili wówczas, razem z córką, ponad dwa tygodnie w Pent
Farm, powodując ogólną niewygodę. („Niewątpliwie nasi goście cierpieli równie jak ja” –
stwierdza; Mizener komentuje trafnie, że nie wierzyła w tę równowagę cierpień966.) Prześle-
dzenie korespondencji Conrada każe sądzić, że wizyta musiała być znacznie krótsza.

Udział Conrada w Spadkobiercach polegał niemal wyłącznie na doradzaniu Fordowi, a ra-
czej napędzaniu go do poprawek, i układaniu się z wydawcami967. Ford był autorem pomysłu
i całego niemal tekstu968; nazwisko Conrada ułatwiało sprzedanie książki wydawcom. Praca
nad powieścią potrwała do 16 marca 1900 roku. Przyjęli ją Heinemann w Anglii i McClure w
Stanach Zjednoczonych: „widać, że wywarła bardzo dobre wrażenie na doradcach. Coś w niej
jest niewątpliwie. Co właściwie, sam nie potrafię powiedzieć” – pisał Conrad do Meldru-
ma969. Bardziej brutalnie szczery był w liście do Garnetta: „Przyjęcie Spadk. uważam za wy-
raźną oznakę szczęścia. Na Jowisza! Co za kawał!

Nastawiłem się na to, by uważać ten utwór za rodzaj parodii powieści politycznej (?!) tego
typu, jakie pisują głupcy w stylu Morleya Robertsa. Takie oto są tajniki mojej duszy. A nie-
szczęsny H. był śmiertelnie poważny! [...]

Otóż masz, jak wygląda współpraca. Żarty na bok, ale zużycie substancji nerwowej było
przeogromne. Bywały chwile, kiedy przeklinałem dzień swego narodzenia i nie śmiałem
wznieść oczu na światło dnia, który miałem przeżyć z tą aferą na głowie. H. był cierpliwszy
od najcierpliwszego anioła. Ja byłem diabelski. Byłem niegrzeczny i jeśli go nawet nie obrzu-
całem wyzwiskami, to w swoich uwagach i podczas naszych dyskusji s u g e r o w a ł e m  najo-

                                                          
962 Do Garnetta, 31 III 1899, Garnett, s. 151.
963 Mizener, s. 51.
964 26 III 1900, Listy, s. 177.
965 Listy, s. 169 – 170. List datowany jest: „List. 99 niedziela”, ale koperta ma stempel 13 listopada (poniedzia-
łek). Mizener (s. 535) odczytał stempel błędnie jako „NO 3 99”.
966 Mizener, s. 51.
967 Por. np. dopisek Conrada na marginesie listu od McClure’a. 23 XI 1899, Yale.
968 Conrad do Forda, 31 III [1900], Yale: „Jakość literacka (i większość pozostałych rzeczy) są w tej książce
w y ł ą c z n i e  T w o j e ”. Podobnie znacznie później wpisał do egzemplarza książki Wise’owi, Baines, s. 240.
969 3 IV 1900, Blackburn, s. 89.
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belżywsze epitety. On ich nie zauważał. Słowo daję, to było wzruszające. Niewątpliwie zaś w
ciągu tych męczarni więcej niż raz gotów byłem zaszlochać. Ale nie nad nim. Nie nad nim”970.

Natomiast wysłany tego dnia do Forda telegram wionie zachęcającą obłudą: ,,Wspaniałe
sprawozdania z powieści oryginalna popularna wielka nadzieja sensacji towarzyskiej McClu-
re przyjmuje druk w odcinkach w obu krajach [...] najserdeczniejsze gratulacje”971.

Lepsze porozumienie i owocniejsza współpraca rozwinęły się dopiero później, w latach
1901 – 1903. Dyskusje nad Spadkobiercami, „długie i zagorzałe, ciągnące się w niejedną
noc”972 ,nie mogły dotyczyć sztuki pisarskiej – powieść była na to zbyt wątła i wydumana.
Uwaga skupiać się musiała na samym stylu, bladym i rozpaczliwie bezcielesnym. Być może
to ówczesne rozmowy zostawiły w łatwo fermentującej pamięci Forda wrażenie, że Conrad
„nie cierpiał angielszczyzny”, „pogardzał” nią jako językiem prozy i „zwykł oznajmiać, że
angielski to język, w którym niemożliwe jest napisanie prostego stwierdzenia”973.

Z pewnością rozprawiali o polityce, która była obok literatury największą pasją umysłową
Conrada, a zarazem najciekawszym, ba – jedynie żywym składnikiem satyrycznej fantazji „z
kluczem”, jaką są Spadkobiercy. Teoretyczny (bo nie rozwinięty) temat książki: nieuchron-
ność klęski politycznego idealizmu w starciu z pragmatyzmem, oraz zadeklarowana (ale nie
przekazana) atmosfera nieuchronności historycznej i zagłady tradycji były bliskie myślom i
sercu Conrada. Od lat też nie znosił obu bêtes noires powieści, którymi są obłudny król Belgii
Leopold II, sportretowany jako aferzysta książę de Mersch, i agresywny imperialista Joseph
Chamberlain, przedstawiony jako bezwzględny i przebiegły Gurnard. Nie jest natomiast pew-
ne, czy rzeczywiście cenił wyżej tradycyjnych konserwatystów angielskich. Powieściowy
Churchill, szlachetny idealista, uważany jest za portret Balfoura, ale ma tyleż bodaj cech jego
wuja, markiza Salisbury, ówczesnego premiera, z którym Balfour ściśle współpracował i któ-
rego był później następcą. O Salisburym zaś wyrażał się Conrad z przekąsem974. Zresztą, we-
dług Forda, „Imperium Brytyjskie było dlań najdoskonalszą z ludzkich doskonałości, ale
w s z y s c y  jego politycy, wszyscy urzędnicy państwowi, policja, oficerowie [...] admirałowie
odznaczali się głupotą, która stawiała ich poniżej inteligencji pierwszego lepszego porucznika
francuskiej marynarki wojennej”975. Jak zwykle, Ford przesolił – podobnie jak wyolbrzymił
rzeczywistą skądinąd frankofilię współpracownika twierdząc, że, zdaniem Conrada, „Francuzi
byli jedynym narodem europejskim, który umie kolonizować”976.

Pierwszą poważną próbą psychicznej lojalności wobec Wielkiej Brytanii stała się dla Con-
rada wojna burska, rozpoczęta 11 października 1899 r. Spośród ludzi mu najbliższych Gar-
nettowie i Graham byli otwarcie, nawet gwałtownie przeciwni zaborczej polityce Chamber-
laina, popartej przez gabinet Salisbury’ego. W listach Conrada widzimy wyrażane aż trzy
odmienne postawy: zatroskanego obywatela, lojalnego obrońcy Korony i sarkastycznego
krytyka brudnej wojny.

Do Sandersona, który został wkrótce powołany do wojska i w styczniu odpłynął do Afryki,
narzekał, że wojna nie ma sensu, bo nie jest skierowana przeciw istotnemu niebezpieczeń-
stwu, zagrażającemu Anglii z innych stron; miał tu na myśli Rosję. Nie jest więc warta ko-
niecznych poświęceń, a ponieważ będą po niej musiały nastąpić „bezwzględne represje” –

                                                          
970  26 III 1900, Listy, s. 176 – 177. Wbrew zaleceniu Conrada: „Będziesz musiał spalić ten list”, Garnett ogłosił
go w całości, ku wielkiemu rozgoryczeniu Forda; Mizener, s. 54.
971 Yale; powieść nie została jednak ogłoszona w odcinkach.
972 R. Curle, Notes by Joseph Conrad written in a set of his first editions in the possession of Richard Curle,
London 1925, s. 21.
973 Ford, J. Conrad, s. 211 – 214.
974 Do Kliszczewskiego, 12 IV [1898] (Jean-Aubry datuje błędnie 1899), LL, I, 274; do Grahama, 19 XII 1899,
Watts, s. 128.
975 Ford, op. cit., s. 48.
976 Ibid., s. 241. Przesadę Forda łatwo tu nakłuć, bo skądże by Conrad miał wiedzieć – o czym dalej czytamy –
jak się pija aperitify w algierskich kafejkach?
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„sytuacja stanie się dla narodu odrażająca”. Zastanawiał się parokrotnie nad zaletami i wada-
mi poszczególnych angielskich dowódców, martwił porażkami, a żonie Sandersona gratulo-
wał zwycięstw przybliżających powrót męża. We wszystkich tych wypowiedziach przebijała
nuta żalu i niepokoju; o wybuchach hura-patriotyzmu i wojowniczości wyrażał się z szyder-
czą pogardą977.

Wobec Zagórskiej wystąpił z obroną polityki rządu: „Nie można wątpić, że oni w najlep-
szej wierze walczą o swoją niepodległość; w istocie jednak nie mają pojęcia o wolności, którą
na całym świecie znaleźć można jedynie pod flagą brytyjską. C’est un peuple essentielement
despotique, jak zresztą wszyscy Holendrzy. Ta wojna jest nie tyle wojną z Transvaalem, ile
walką z wpływami niemieckimi. Sami Niemcy wymusili tę sprawę. [...] Mylisz się powiada-
jąc, że to rząd posyła żołnierzy. Rząd angielski nie ma prawa zmusić żadnego Anglika do
czegokolwiek bez jego własnej zgody. Le pour et le contre całej tej sprawy rozważone zostały
nie tylko w sumieniu narodu, ale w sumieniu całej rasy”978.

Desperacka chęć samoobrony jest tu oczywista; ciężko było przyznać synowi Apollona, że
jest z własnego wyboru poddanym państwa prowadzącego wojnę o poszerzenie imperium.
Dlatego szarżował w polemicznym zacietrzewieniu: konflikt nie był „wymuszony” przez
Niemcy. Prawda, że Burowie nie chcieli przyznać równych praw kolonistom angielskim, ale
zdanie o „despotyzmie” Holendrów brzmi groteskowo i zawstydzająco w zestawieniu z wła-
sną wypowiedzią Conrada w liście do Grahama z 14 października: „Jeżeli mam wierzyć Ki-
plingowi, jest to wojna w imię demokracji. C’est a crever de rire. [Można pęknąć ze śmie-
chu.]” Zarówno wobec Grahama, jak i Garnetta nazywa wojnę „idiotyczną”, a później skarży
się, że go ona przygnębia, brzydzi i „wykańcza”. Był niewątpliwie najszczerszy wobec Za-
górskiej, kiedy wyznawał, że jego uczucia w tej sprawie były „bardzo skomplikowane” – i
niewątpliwie najdokładniej je wyraził, zwierzając się Grahamowi, że „teraz, kiedy się ta za-
bawa zaczęła, ufam, iż sukcesy brytyjskie będą od początku miażdżące – na tej samej zasa-
dzie, co kiedy morderstwo popełniane jest w sąsiednim pokoju i nie można mu zapobiec, chce
się, aby ofierze rozwalono od razu głowę i skończono sprawę ze względu na nasze własne
uczucia”979. Na nieszczęście armia brytyjska to zaufanie zawiodła.

Irytacja spowodowana wojną pogłębiała obniżenie nastroju. Wątpliwości co do powstają-
cego Lorda Jima i ogólne niezadowolenie z samego siebie to motywy występujące w każdym
prawie ówczesnym liście. „Jestem niewymownie znużony myśleniem, pisaniem, patrzeniem,
odczuwaniem, życiem”. „Ze wszystkich stron napastują mnie wątpliwości. Zwątpienie o for-
mie, zwątpienie o idei – niewiara we własne pomysły – i skrupuły natury moralnej”. „Pracuję,
ale stan mojego umysłu jest fatalny – a pogarsza go ciągły gnębiący niepokój”. „Ołowiane
godziny mijają w bólu, ale dni przelatują błyskawicznie; tygodnie znikają w studni bez dna,
zanim zdążę wyciągnąć rękę, a wszystko to łączy się z nieustannym poczuciem wleczenia się
czasu. Należę do tych, którzy skazani są na bieganie w kółko. (...] zatraciłem całkowicie po-
czucie rzeczywistości; patrzę na pola lub siedzę nad pustą kartką papieru, tak jak gdybym
śnił. Brak energii umysłowej”980.

Wyznania typowe dla człowieka cierpiącego na depresję; charakterystyczny jest zwłaszcza
czynnik poczucia winy, stały jej komponent981. Najwyraźniej widać to w ogromnym liście do
Sandersona z 12 października. „Zawsze wyglądam jakiegoś dnia, jakiegoś wydarzenia, kiedy
skończę to, zanim zacznę tamto – ale chwila wytchnienia nigdy jakoś nie nadchodzi, nie dla-
                                                          
977 Do Sandersona, 26 X i 28 XII 1899, LL, I, s. 285 – 286, 289; do obojga Sandersonów, 19 I 1900, Yale; do
Helen Sanderson, 17 III 1900, LL, I, 294.
978 25 XII 1899, Listy, s. 171.
979 Do Grahama, 14 X i 19 XII 1899, 28 VII 1900, Watts, s. 126 – 127 i 135; do Garnetta, 15 I 1900, Garnett, s.
163.
980 Do Galsworthy’ego, 2 IX 1899, LL, I, s. 278; do Sandersona, 26 X i 28 XII 1899, LL, I, 287 i 289; do Gra-
hama, 19 I 1900, Listy, s. 172.
981 A. Kępiński, Melancholia, s. 123.
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tego, bym dużo robił, ale dlatego, że pracuję z wielkim trudem. Czasami usiłuję siebie prze-
konać, ze ciężar tego brzemienia spowodowany jest moją uczciwością, ale – niestety – nacho-
dzi mnie wówczas podejrzenie, że może to jedynie brak siły, możliwości i podnoszącej na
duchu wiary w samego siebie. [...] Kochany Tedzie, wiele mi musisz wybaczyć; ale spróbuj
sobie wyobrazić, że starasz się wszelkimi siłami uratować szkołę od upadku (Boże uchowaj),
zagłady, katastrofy i że to trwa i ciągnie się bez końca. To dokładnie moje położenie; a naj-
gorsze jest to, że niebezpieczeństwo (w moim przypadku) nie wydaje się przychodzić z ze-
wnątrz, tylko od wewnątrz – że zagrożenie, niebezpieczeństwo i słabość tkwią we mnie, we
mnie samym. [...] Boję się! Boję się! [...] Staram się teraz ukończyć opowiadanie, które za-
częło się w paźdz. nrze Blackwooda. Ślęczę nad nim dzień po dniu, pracując cały dzień, każ-
dą minutę, aby napisać nędzną garść słów albo nic zgoła. A kiedy to skończę [...] będę musiał
borykać się dalej, i to bez chwili przerwy, by wydusić z siebie następne 20 000 słów na mleko
dla chłopca i piwo dla mnie (to przenośnia – nie pijam piwa, tylko słabą herbatę, tęskniąc za
wytrawnym szampanem) i aby świat mógł w ogóle dalej istnieć”982.

Przygnębienie utrudniało pisanie; powolność pracy wywoływała poczucie winy; poczucie
winy pogłębiało przygnębienie – Conrad torturował siebie w błędnym kole depresji, pogrą-
żając się w „ponurych rozmyślaniach”, wyrzucając sobie „słabą wolę” i „ultrasłowiańską na-
turę” (to ostatnie w liście do rodaczki, rzecz jasna – wobec cudzoziemców protestował gwał-
townie przeciw klasyfikowaniu go jako Słowianina)983. Cierpienia duszy zmieniły się wresz-
cie, naturalną koleją rzeczy, w dolegliwości ciała i w styczniu rozchorował się obłożnie:
„Malaria, bronchit i podagra. W istocie załamanie”984.

Przez cały ten czas miał i zwyczajne dlań kłopoty finansowe – ciągle zarabiał wolniej, niż
wydawał – ale rzadko o tych zmartwieniach napomykał985. Bolesny wstrząs wywołała śmierć
syna Hope’a, siedemnastoletniego chłopca, zamordowanego na tle seksualnym 28 listopada.
Conradowie pojechali natychmiast zaopiekować się przyjaciółmi, a następnie zabrali ich na
jakiś czas do siebie986.

Odwiedzali dość często Brede Place, gdzie zadłużony i zapracowany Crane opędzał się od
zgrai niepożądanych gości i wiódł egzystencję pół-cygańską, pół-dworską. Pusta, częściowo
tylko zamieszkana i umeblowana budowla cieszyła się reputacją nawiedzanej przez ducha.
Crane umyślił uczcić zakończenie 1899 roku wielką zabawą, otwartą dla okolicznej ludności,
której kulminacją było przedstawienie burleski Duch, napisanej rzekomo wspólnym wysił-
kiem dziesięciu autorów, m. in. Conrada, Jamesa, Gissinga, Wellsa i samego gospodarza. Jaki
był rzeczywisty udział Conrada w tej imprezie, trwającej trzy dni – nie wiemy987. Można się
domyślać, że zgorszyły go zorganizowane przez Wellsa wyścigi na miotłach, a cała zabawa
(którą Crane przypłacił krwotokiem – był to początek końcowego okresu jego śmiertelnej
choroby)988 nie zdołała zmienić „ciemnego kolorytu” jego bytowania. W parę dni później
pisał do Grahama: „czuję się całkiem podle – nic w tym nowego! Ale trudności jak gdyby się
wokół mnie zamykały; wygląda to na niepowstrzymany pochód karaluchów. Co za los, zostać
tak niesławnie pożartym”989.

                                                          
982 Listy, s. 167.
983 Do Galsworthy’ego, 21 XII 1899, Danilewiczowa, s. 6; do Zagórskiej, 25 XII 1899, Listy, s. 171.
984 Do Grahama, 13 II 1900, Watts, s. 132.
985 Np. do Meldruma, 22 VIII (Blackburn, s. 62), do Galsworthy’ego 12 X 1899, Birmingham (z podziękowa-
niem za czek na 20 funtów).
986 Do Meldruma, 3 XII 1899, i przypis, Blackburn, s. 76.
987 J. D. Gordan, The Ghost at Brede Place, „Bulletin of The New York Public Library”, vol. 56, 1952, Nr 12, s.
591 – 595. Żadna z zachowanych relacji nie informuje o osobistym udziale Conrada w spektaklu lub jego przy-
gotowaniu.
988 Crane, Letters, s. 244 – 255.
989 4 I 1900, Watts, s. 129.
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Tymczasem Lord Jim posuwał się po swojej meandrycznej spirali. Jeszcze 17 grudnia
Conrad sądził, że go w tym roku ukończy. 26 grudnia wyraził przypuszczenie, że opowieść,
chociaż przekroczyła już znacznie 40 tys. słów, będzie za krótka na osobną publikację. 3
stycznia 1900 roku liczyła już 17 rozdziałów i autor przewidywał, że w drugiej połowie mie-
siąca wyśle resztę tekstu. Cztery dni później wysłał rozdział XVIII. Przy końcu stycznia roz-
chorował się; tym tłumaczył opóźnienie i przyrzekał, że rozdział XX będzie ostatnim. Sądził,
że dziesięć spokojnych dni wystarczy na dokończenie990. W pisaniu nastąpiła jednak paroty-
godniowa przerwa. Wyjechał nawet, dla odprężenia, z dwudniową wizytą do Wellsa – ale po
powrocie wyznał, że jego „niechęć do wszelkich form wysiłku literackiego nie ustępuje”991.
Przerwa, spowodowana widocznie depresją, wypadła zapewne po rozdziale XVIII, tj. przed
wizytą Marlowa u Steina. 27 lutego wysłał dwa nowe rozdziały, chyba XIX i XX, wprowa-
dzające Steina. 3 marca dodał dalsze 14 stron rękopisu992 , po czym nastąpiła miesięczna
przerwa, podczas której zdecydował się rozwinąć relację o sukcesach Jima w Patusanie. O
ciągłej huśtawce nastrojów świadczy list do Garnetta: „Stary jestem, chory i zadłużony – ale
ostatnio odkryłem, że mogę jeszcze pisać – idzie mi! idzie! – i jestem młody, zdrowy i boga-
ty.

Pytanie tylko, czy cokolwiek jeszcze napiszę?
Wycinałem i wyrąbywałem z Jima całe ustępy. Jakie to niedobre! Och, j a k i e  n i e d o -

b r e ! Czemuż, za pomocą maciupeńkiego piorunka, znużone niebiosa nie obróciły mnie w
proch?”

Cytat pochodzi z tegoż listu, w którym wykpiwał powagę wysiłków Forda nad Spadko-
biercami. Pięć dni później pisał do kolegi; „Kochany Fordzie – Moja wujenka przyjeżdża w
poniedziałek na tydzień. Byłbym strasznie zadowolony, gdybyście oboje z Twoją Żoną mogli
we środę przyjechać na obiad. Oczywiście zależy mi, bardzo zależy, na przedstawieniu moje-
go «collaborateur» tej dobrej kobiecie, która dla mnie reprezentuje tak wiele z mojej rodziny
– znała tylu z nich, na których nigdy już nie spocznie ludzkie oko”993.

Wizyta Poradowskiej – pierwsze spotkanie Conrada z „wujenka” od pięciu lat – znakomi-
cie się udała. Jessie zachwyciła się gościem: „Była to, myślę, najpiękniejsza kobieta, jaką
kiedykolwiek widziałam”. Poradowska, światowa dama, musiała jej imponować; ujmująco
działały serdeczność i bezpośredniość Francuzki. Conrad zaoferował ponoć kuzynce, podró-
żującej samotnie, że żona pomoże jej w razie potrzeby przy ubieraniu. Jessie twierdzi, że
ubawiło to ogromnie Poradowską, która odmówiła, wygłaszając pouczającą mówkę na temat
ilości obowiązków, które i tak musi spełniać pracowita gospodyni994. Łatwo się domyślić, że
naprawdę jedyną zaskoczoną osobą mogła być Jessie, która nigdy nie zetknęła się ze stylem
życia zamożnych kobiet. Poradowska ułatwiła Conradom załatwienie ważnej sprawy rodzin-
nej. Dwie najmłodsze siostry George, Dorothy i Ethelinde, zostały dzięki jej wstawiennictwu
umieszczone za niską opłatą w internacie sióstr benedyktynek w Slough koło Windsoru.
Prawdopodobnie Conrad łożył na ich utrzymanie995.

Odwiedziny Poradowskiej przyniosły wiew Francji i kontynentu, wytwornych koneksji,
wielkiego świata. Conrad łatwo dał się namówić do złożenia wizyty w Belgii i spędzenia tam
wakacji, „aby wypocząć przez miesiąc, bo z powodu psucia papieru idiocieję” – jak pisał do
paryżanina H.-D. Davraya. I dodawał: „Często myślę sobie o Panu, pracującym w Waszym

                                                          
990 Blackburn, s. 77 – 85. Choroba trwała do 11 lutego.
991 Do Forda, 17 II 1900, Yale.
992 Blackburn, s. 87 – 88.
993 31 III [1900] Yale.
994 JCC. s. 70.
995 Do Poradowskiej: Conrad 16 IV i Jessie 10 V 1900, Rapin, s. 171 – 172; S. Pawling do E. Gosse’a, VI 1902,
Yale.
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mrowisku – tam; podczas gdy ja tutaj, samotny jak kret, ryję, ryję bez końca ani wytchnienia,
nigdy nie wynurzając się na otwarty widok”996.

Oderwał się od roboty na jeden dzień, aby pożegnać umierającego przyjaciela. Stephen
Crane w stanie beznadziejnym przewożony był z Brede do Badenweiler w Schwarzwaldzie.
W Dover trzeba się było na tydzień zatrzymać, by chory zebrał siły na przeprawę. 16 maja
Conrad widział go, bardzo osłabionego, izolowanego od ludzi, przez 20 minut997. Może nigdy
nie dowiedział się, że ostatnim listem napisanym przez Crane’a był gorący apel o pomoc dla
niego: „Znany jest Panu chyba mój stan. [...] Sprawa Conrada bardzo mi w tej chwili leży na
sercu. Garnett nie sądzi, by jego twórczość stała się kiedykolwiek popularna poza kręgiem
ludzi piszących. Jest biedny, jest gentlemanem, jest dumny. Ma słabowitą żonę i dziecko.
Gdyby Garnett prosił Pana o pomoc w umieszczeniu Conrada na liście rządowej, proszę mi
zrobić tę ostatnią łaskę [...] Jestem pewien, że Pan nie odmówi”998. „Choć słowo to jest dziś
zdyskredytowane – pisał Conrad ćwierć wieku później – i może zabrzmieć pretensjonalnie,
twierdzę, że cechowała Crane’a rycerskość pozwalająca zaufać mu własne życie”999.

Lord Jim wypełnił szczelnie drugi kwartał 1900 roku. 3 kwietnia Conrad oświadczał, że
zasiada do ostatniego rozdziału i skończy 12-go tegoż miesiąca. 12-go przesunął termin o
tydzień i zaoferował wydawcy gotowość skrótów, gdyby tekst uznano za zbyt długi; Blac-
kwood na szczęście nie przyjął oferty. Conrad skarżył się na swoje „psie życie”, ale jakby
rozpędził się w pisaniu: około 10 maja wysłał już początek rozdziału XXXI. Patusańska część
fabuły była więc nadal rozwijana, ale bez żadnych wskazówek, jakie będzie zakończenie. 15
maja Blackwood wyciągnął oczywisty wniosek z ewolucji „szkicu” i zaproponował wydanie
Lorda Jima jako osobnej książki. Conrad zgodził się, obliczając, że powieść będzie miała
około stu tys. słów (ma ich ostatecznie 130 tys.). Zmienił też tytuł na Lord Jim: Opowieść.

Można by sądzić, że podpisanie kontraktu pozbawiło go autorskiej powściągliwości, po-
nieważ w ciągu ostatnich dwu miesięcy pracy napisał aż piętnaście rozdziałów i 28% całości
tekstu. Ale przyjrzenie się temu tekstowi wykazuje, że ostatnia, czwarta część książki wiąże
się konsekwentnie z poprzedzającymi rozdziałami. Przy końcu rozdziału XXI Marlow zapo-
wiada: „Moje ostatnie słowa o Jimie będą krótkie”. Zapowiedzi nie spełnia, ale to, co nastę-
puje, jest strukturalnie spoiste. I zapewne nikt, kto by nie wiedział o sposobie powstawania
powieści, nie domyśliłby się, że autor tak zupełnie inaczej wyobrażał sobie, wielokrotnie i
zmiennie, jej rozmiary.

Po raz ostatni pomylił się 9 lipca, zapowiadając – któryż to raz – ukończenie książki na 12-
go. Dwa dni po terminie, 14-go, mógł donieść Blackwoodowi: „Ostatnie słowo Lorda Jima
zostało napisane”1000. Finał opowiedział Galsworthy’emu:”Po 21 godzinach ciężkiej harówki
udało mi się skończyć LJ. Żonę i dziecko wysłałem z domu (do Londynu) i o 9 rano zasia-
dłem z rozpaczliwym postanowieniem uporania się z tym. Od czasu do czasu przechadzałem
się dokoła domu, wychodząc jednymi drzwiami, wracając drugimi. Dziesięciominutowe po-
siłki. Wielka cisza. Rosnący kopiec niedopałków podobny do kurhanu na grobie bohatera.
Księżyc wzniósł się nad stodołę, zajrzał do okna i schował się. Zaczął się świt, pojaśniało.
Zgasiłem lampę i pracowałem dalej, a poranny powiew rozrzucał po pokoju kartki rpsu.
Wstało słońce. Napisałem ostatnie słowo i przeszedłem do stołowego. Szósta rano: podzieli-
łem się kawałkiem zimnej kury z Escamillem (bardzo był nieszczęśliwy i spragniony uczucia
po całodziennej tęsknocie za dzieckiem). Czułem się bardzo dobrze, tylko śpiący, o siódmej
wziąłem kąpiel, a o 1.30 byłem w drodze do Londynu”1001.
                                                          
996 10 VI 1900, LF, s. 40.
997 Cora Crane do Wellsa, 15 V 1900, Crane, Letters, s. 284; Conrad do Galsworthy’ego, czwartek [17] V 1900,
LL, I, s. 294 (z błędną datą 7 V).
998 Crane do Sanforda Bennetta, 14 V 1900, Crane, Letters, s. 283 – 284.
999 Przedmowa do Stephen Crane T. Beera, Dzieła, t. XXV, s. 159.
1000 Blackburn, s. 89 – 103.
1001 Piątek [20 VII 1900], Listy, s. 179. W Londynie oddał zakończenie Lorda Jima Meldrumowi, który natych-
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228

Wykaz skrótów bibliograficznych zastosowanych w przypisach

Allen – Jerry Allen, The Sea Years of Joseph Conrad, New York 1965. Przytaczana wg prze-
kładu polskiego Marii Boduszyńskiej-Borowikowej, Morskie lata Conrada, Gdańsk 1971.
Baines – Jocelyn Baines, Joseph Conrad: a Critical Biography, London 1960.
Berg – Berg Collection, New York City Public Library.
Birmingham – Birmingham University Library.
Blackburn – J. Conrad, Letters to William Blackwood and David S. Meldrum, ed. William
Blackburn, Durham, N.C 1958.
BL – Ashley Collection, British Library, British Museum, London.
Colgate – Colgate University Library, New York.
Cornell – Cornell Library, Cornell University, Ithaca, N.Y.
Curle, Letters – Conrad to a Friend. 150 selected letters from Joseph Conrad to Richard Curle,
London 1928.
Curle, LTY – Richard Curle, The Last Twelve Years of Joseph Conrad, London 1928.
Danilewiczowa – J. Conrad, Listy do Johna Galsworthy’ego, opr. Maria Danilewiczowa,
Londyn 1957.
Duke – William R. Perkins Library, Duke University, Durham,N. C.
Ehrsam – Theodore G. Ehrsam, A Bibliography of Joseph Conrad, Metuchen, N. J. 1969.
Garnett – Letters from Conrad, ed. with Introduction by Edward Garnett, London 1928.
Gordan – John D. Gordan, Joseph Conrad: the Making of a Novelist, Cambridge, Mass. 1940.
Harvard – Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Mass.
JCC – Jessie Conrad, Joseph Conrad and His Circle, London 1935.
JCKH – Jessie Conrad, Joseph Conrad as I Knew Him, London 1926.
LF – J. Conrad, Lettres -françaises, ed. G. Jean-Aubry, Paris 1929.
LL – G. Jean-Aubry, Joseph Conrad: Life and Letters, vol. I – II, London 1927.
Listy – J. Conrad, Listy. Wybór i opracowanie Z. Najder, przekłady Haliny Carroll-Najder,
Warszawa 1968.
Macpherson – kopie listów J. Conrada do Normana Douglasa, uzyskane od Kennetha Mac-
phersona.
Meyer – Bernard C. Meyer, Joseph Conrad: a Psychoanalytic Biography, Princeton 1967.
Mizener – Arthur Mizener, The Saddest Story: a Biography of Ford Madox Ford, New York
and Cleveland 1971.
Mursia – oryginał w posiadaniu dr Ugo Mursii w Mediolanie.



229

NYPL – New York City Public Library, Manuscript Division.
Princeton – Princeton University Library, Princeton, N. J.
Randall – Dale B. J. Randall, Joseph Conrad and Warrington Dawson: the Record of a
Friendship, Durham, N. C. 1968.
Rapin – René Rapin, Lettres de Joseph Conrad à Marguerite Poradowska, Genève 1966.
Rosenbach – Philip H. and A. S. W. Rosenbach Foundation, Philadelphia.
Sherry, CEW – Norman Sherry, Conrad’s Eastern World, Cambridge 1966. Przytaczany wg
przekładu polskiego S. Milewskiego i J. Szarskiego, Wschodni świat Conrada, Gdańsk 1972.
Sherry, CWW – Norman Sherry, Conrad’s Western World, Cambridge 1971. Przytaczany wg
przekładu polskiego M. Boduszyńskiej-Borowikowej, Zachodni świat Conrada, Gdańsk 1975.
Sherry, Heritage – Conrad: the Critical Heritage, ed. Norman Sherry, London 1973.
Texas – The Humanities Research Center, The University ot Texas at Austin.
Watts – Joseph Conrad’s Letters to R. B. Cunninghame Graham, ed. C. T. Watts, Cambridge
1969.
Wspomnienia i studia – Wspomnienia i studia o Conradzie, wybór i opracowanie Barbara
Kocówna, Warszawa 1963.
Yale – Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven, Conn.
THW – Joseph Conrad’s Letters to His Wife, Preface by Jessie Conrad. London 1927.


















































	Zdzisław Najder - Życie Conrada-Korzeniowskiego. TOM I
	Od autora
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	Wykaz skrótów bibliograficznych zastosowanych w przypisach

	Spis zdjęć
	1. Ewa z Bobrowskich Korzeniowska
	2. Apollo Korzeniowski
	3. Kościół parafialny w Oratowie...
	4. Klasztor Karmelitów w Berdyczowie
	5. Ulica Nowy Świat w Warszawie...
	6. Ostatnie słowa pociechy ...
	7. Dom w Wołogdzie...
	8. Neogotycki pawilon w parku Lubowidzkich...
	9. Konrad Korzeniowski
	10. Dedykacja na odwrocie fotografii nr. 8.
	11. Robert Korzeniowski...
	12. Stefan Bobrowski i Antoni Syroczyński
	13. Pierwsza i ostatnia strona listu...
	14. Tadeusz Bobrowski
	15. Józefa z Lubowidzkich Bobrowska
	16. Kraków, ul. Floriańska...
	17. Tablica na grobie Apollona Korzeniowskiego...
	18. Widok Wawelu z drugiej strony Wisły
	19. Widok Lwowa w r. 1873.
	20. Teofilia z Biberstein-Plichwskich Bobrowska
	21. Konrad Korzeniowski w r. 1874...
	22. Strona listu Tadeusza Bobrowskiego...
	23. Circular Quay w Sydney.
	24. Domy na Dynevor Road w Londynie...
	25. Konrad Korzeniowski
	26. Plan konstrukcji klipra "Narcissus"
	27. Strony z memoriału Bobrowskiego...
	28. Kawiarnia Krasnapolski w Amsterdamie...
	29. Fragment planu Singapuru z r. 1887
	30. Z lewej dom Williama Olmeijera...
	31. Sambaliung nad rzeką Kelai, Borneo.
	32. Aniela Zagórska...
	33. Marguerite Poradowska.
	34. Parowce rzeczne....
	35. Dwie strony z dziennika kongijskiego Conrada.
	36. Dom na Gillingham Street...
	37. Strona z listu Tadeusza Bobrowskiego...
	38. Kliper "Torrens"...
	39. Conrad z uczniami...
	40. Świadectwo słuzby Conrada na...


