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Stefan Florian Garczyński urodził się 13 X 1805 r. 
w Kosmowie. Ojciec poety, Franciszek, pułkownik wojsk 
polskich, potomek zamożnego niegdyś szlacheckiego ro
du, umiera, kiedy Stefan ma niespełna osiem lat. Wkrót
ce po~m Garczyński traci matkę (Katarzyna z Radoliń
skich) - opiekę nad nim przejmuje siostra ojca, Antoni
na, żona hr. Fryderyka Skórzewskiego, właściciela wiel
kich dóbr w Wielkopolsce. Przez rok przyszły poeta 
mieszka w majątku Skórzewskiego, Lubostroniu koło Ła
biszyna, po czym oddany zostaje do szkoły w Bydgosz
czy (1814-1817), a następnie do gimnazjum w Trze
mesznie (1817-1819). 

W latach 1819-1823 kontynuuje naukę w Liceum 
Samuela Bogumiła Lindego w Warszawie mieszkając 

w bursie prowadzonej przez Francuza Feliksa Cocheta. 
W okresie tym wchodzi Garczyński w krąg młodzieży 
działającej w tajnych związkach patriotycznych o cha
rakterze klubowym. W 1822 i 23 roku związki ściągają 
na siebie zainteresowanie policji carskiej - następują 

aresztowania warszawskiej „Panta Koiny" i Towarzystwa 
Patriotycznego. W więzieniu osadzeni zostają m. in. Wa
lerian Łukasiński, Ignacy Dobrogoyski, Adolf Cichow
ski, Kazimierz Machnicki. Niebezpieczeństwo zagraża 

również rodzinie Garczyńskiego (m. in. stryjowi Stefa
na). Wydarzenia te wywierają duży wpływ na kształto
wanie się postawy przyszłego poety. 

Po zdaniu egzaminu dojrzałości (1823) Garczyński za
mierzał podjąć studia na wydziale Filozoficznym Uni
wersytetu Warszawskiego. Zmienia jednak plany i w la
tach 1825-29 studiuje prawo i filozofię w Berlinie. Jest 
słuchaczem Hegla, którego filozofia wywiera zasadniczy 
wpływ na jego życie i twórczość . Ma już wówczas za so
bą pierwszy tomik wierszy „Poezje różnego rodzaju" de
dykowany swemu opiekunowi Fryderykowi Skórzew
skiemu. Powstające w Berlinie utwory poetyckie noszą 
wyraźne piętno heglowskie i zaczątki przekonań mesja
nistycznych. 



W Berlinie, w 1829 r. poznaje Garczyński Adama Mic
kiewicza. Zarówno osobowość jak i twórczość Mickiewi
cza robią wielkie wrażenie na młodziutkim poecie; do
konuje się w jego twórczości przełom romantyczny 
(„Wiersze do Aliny"). 

W grudniu 1829 r. Garczyński w towarzystwie kuzyna 
Apolinarego Gajewskiego udaje się do Rzymu. Tu po
nownie spotyka się z Mickiewiczem. 

Na wieść o wybuchu powstania listopadowego udaje 
się przez Drezno, Berlin, Lubostroń do Vvarszawy. Bie
rze udział w powstaniu jako prosty żołnierz w szeregach 
szwadronu Jazdy Poznańskiej. Swoje doświadczenia i re
fleksje wojenne wpisuje w dwa cykle liryków: „Wspom
nienia z czasów wojny narodowej pols~iej" i „Sonety 
wojenne". Po kapitulacji ·warszawy przedostaje się do 
Lubostronia, gdzie chory, przybity klęską pisze rozpoczę
ty jeszcze w Rzymie poemat „Wacława dzieje". 

Grudzień 1831 r. spędza w Objezierzu, majątku Win
centego Turno, gdzie odwiedza go Mickiewicz. W po
czątkach 1832 r., aby uniknąć represji ze strony władz 
pruskich, Garczyński opuszcza Wielkopolskę i udaje się 
do Drezna. Bierze udział w pracach Komitetu Pomocy 
Uchodźcom zorganizowanego przez Klaudynę Potocką. 
Intensywnie pracuje nad nowymi utworami poetyckimi. 
W lipcu 1833 r. dzięki staraniom Mickiewicza, wycho
dzą drukiem „Poezje" Stefana Garczyńskiego. Poeta znaj
duje się wówczas w Szwajcarii, wywieziony na leczenie 
przez Potocką. Stan jego zdrowia jest już beznadziejny. 
Mickiewicz jedzie do Szwajcarii, aby go pielęgnować; 

przewozi go z Bex do Genewy, a potem do Awinionu 
planując dalszą podróż do Włoch. Garczyiiski umiera 
w Awinionie 20 września 1833 r. w wieku 28 lat. Zosta
je pochowany na miejscowym cmentarzu. 



JAROSŁAW MACIEJEWSKI 

PIERWSZY GŁOS 
W DYSKUSJI 
NARODOWEJ 

. „Przepędziwszy Wigilię Bożego Narodzenia (1831) w Łuko
wie, przyjechał pan Adam Mickiewicz na Nowy Rok (1832) do 
Obiezierza. Tu zastał Stefana Garczyńskiego, który mu się do
piero wtedy przyznał, że pisze poezje i przeczytał mu swojego 
„Wacława" w manuskrypcie. Obaj mieszkali razem w małej ofi
cynie obok pałacu. Garczyński czytał, pan Adam sluchal cho-

- dząc po pokoju i puszczając kłęby dymu tureckiego. Spouxiedź 
ta poetycka odbyła się w nocy z początkiem N owego Roku. Pan 
Adam bardzo był „Wacławem" niesiony i na.zajutrz powiedział 
żartobliwie do pani domu: „A to pięknie, zaprosiła mnie Pani 
do Obiezierza, aby mnie tu z Parnasu strącili" . 

Taką scenę przechowała tradycja pobytu Adama Mickiewicza 
w Wielkopolsce, utrwaliwszy ją we wspomnieniach Heleny 



stał u fundamentów ideowych III części „Dziadów". Ów pomysł 
twórczy to motyw przemiany bohatera „Dziadów" z młodzień
ca, wątpiącego uprzednio pod wpływem nieszczęścia osobistego 
w sens istnienia i w siłę moralną wszelkich autorytetów -
w człowieka, który znajduje cel w idei poświęcenia się w służ
bie narodowej. W poemacie Garczyńskiego motyw podobnej 
przemiany bohatera, a raczej trudna droga do owej przemiany 
poprzez zaułki buntów i zwątpień, stoi w centrum problema
tyki ideowej i konstrukcji fabularnej. 

Stefan Garczyński rozpoczął pisać pierwszą redakcję poema
tu zatytułowanego pierwotnie „Apostata czyli Wacława życie" 
w roku 1830 we Włoszech, jeszcze przed wybuchem listopado
wego powstania. Krył się z tym pisaniem przed swymi polski
mi współtowarzyszami w Rzymie, wśród których był wtedy 
także Adam Mickiewicz, choć sugestie poezji autora „Konrada 
Wallenroda" kształtowały wyobrażenia młodzie.ńca obok innych 
ówczesnych autorytetów literatury europejskiej i obok doświad
czei1 własnej biografii, w której - podobnie jak u wielu innych 
m !od eh ludzi z tego pokolenia - ogromną rolę odegrało 

w. kształcenie filozoficzne i zaangażowanie w tajne spiski stu
denckie i wojskowe, skierowane przeciw ko porządkowi panu
jącemu w Europie „Świętego Przymierza". Potem przyszły do
świadczenia wojenne i totalna klęska narodu, a trzeba wiedzieć, 
że Garczyński służył w wojsku, brał udział w bitwach, między 
innymi w obronie Warszawy na szańcach Woli, obserwując (ja
ko adiutant generała Umińskiego) wybuch prochów w reducie 
dowodzonej przez porucznika Ordona, i doznał upokorzeń ucie
kiniera z kraju zajmowanego przez nieprzyjaciół. Do Wielko
polski, swej rodzinnej dzielnicy, wrócił w paźdz.ierniku 1831 
ukradkiem. W Lubostroniu, majątku bliskich krewnych, kon
tynuował w listopadzie i grudniu pisanie „Wacława" - w no
wej sytuacji zarówno psychicznej , jak i politycznej . Z Mickie
wiczem spotkał się wtedy, gdy pod wpływem groźby areszto
wania przez władze pruskie, wyjeżdżał nielegalnie do Drezna. 

Dwa miesiące później (w marcu 1832) przybył tam również 
Adam Mickiewicz. Poemat Garczyńskiego, zakrojony na wielkie, 
kilkuczęściowe dzieło, pisany był nadal w Dreźnie, znów w cie
ni u Adama - już równolegle do tworzonej wtedy „Dziadów 
części III". Wyszedł drukiem niedokończony w lipcu 1833 w Pa
ryżu pod naczelnym tytułem „Wacława dzieje", w dwóch czę
ściach , nazwanych wspólnie „Wacława młodość". Adam Mickie
wicz czuwał nad drukiem dzieła śmiertelnie chorego przyjacie
la i przeprowadził w tekście szereg stylistycznych ulepszeń. 

„Dziadów część III" wyszła drukiem wcześniej - w listopadzie 
1832, także w Paryżu. 

Wzajemna zależność obu tekstów: Mickiewicza i Garczyńskie
go jest więc niewątpliwa, nie dyskusyjne jest pierwszeństwo 
i inspirująca rola „Wacława". Ta inspiracja miała jeszcze swe 
dalsze etapy w „Kordianie" Juliusza Słowackiego, wydanym 
w roku 1834 i w „Nie-boskiej komedii" Zygmunta Krasińskie
go, wydanej w roku 1835. Wsz::; dzie tam dostrzec można związki 
problemowe i faoularne z poematem Garczyńskiego. Był więc 

on właściwym budowniczym t go, co dziś zwykliśmy nazywać 
polskim d ramatem rcmantycznym. 

Teksty określane dzisiaj tym mianem („Dziady'', „Kordian'', 
„Nie-boska komedia") nie były pisane z myślą o rychłym wysta
wieniu ich na scenach ówczesnych polskich teatrów. Były 

przeznaczone do lektury, zakładały jednak, że w wyobraźni czy-· 
telników ukształtują się wizje teatra ln , mimo że niek tóre z tych 

utworóvv wiązały z dialogową formą wypowiedzi także długie 
partie narracji odautorskiej, komentujące i uzupełniające „obra
zy dramatyczne". Wizje teatralne odwoływały się naturalnie 
do modelu ówczesnego teatru, a szczególnie do teatru popular
n ego, przeznaczonego nie dla intelektualnej elity, lecz dla ma
sowej publiczności wielkich europe jskich metropolii , głównie 
Paryża i Londynu. Teatry te dysponowały technicznymi możli
wościami, aby wystawiać ulubione tam sceny tłumne i szeroko 
przestrzenne w szybko zmieni<rnych dekoracjach, wśród wspa
niałych efektów świetlno-wizualnych. N a scenach tych podzi
wiano wielkie panoramy uliczne i bitewne oraz miejsca szcze
gólnie wyszukane, np. szczyty górskie, klęski żywiołowe lub 
nawet środowiska pozaziemskie, niebiosa i czeluście piekielne. 
W jednym przedstawieniu obrazów takich pojawiało się bardzo 
dużo, sceny te były krótkie, dialogi w nich wątłe, chodziło bo
wiem głównie o fekt, o olśnien ie widza, o zmienność wizji. 
Teksty polski właśni tego rodzaj u teatralne doświadczenia 
czytelników usiłowały wykorzystać w swych sugestiach wyobrn
żeniowych. Stąd owa rzucajcica się w oczy fragmentaryczność 
i migawkowość tych u tworów oraz niespójność ich kompozycji. 
Odróżntało to je w sposób zdecydowany od związanych trzema 
„jednościami" (miejsca, czasu i akcji) tekstów klasycznych tra
gedii. Inspiracje takiego teatru widać też w charakterze przy
woływanych tam obrazów, wśród których szczególną rolę dla 
ideowej problematyki tych utworów miały sceny rozegrane 
wśród gromad ludzkich: na ulicy, w karczmach, w czasie parad 
wojskowych, na tłumnych zebraniach, w czasie karnawałowych 

zabaw czy też na parkietach salonów oraz sceny rozgrywające 
się w zaświatach lub związane z współudziałem w ludzkich lo
sach i perypetiach sił nadprzyrodzonych, sil dobra i zła, a szcze
gólnie antropomorficznie wyobrażonego sobie szatana, który 
mógł posłużyć się „sztuczkami", jakie dopuszczała ówczesna tea
tra lna maszyneria: nagłym znikaniem lub pojawianiem się, wy
woływaniem zjawisk niezwyczajnych (grzmotów, błyskawic, 

ognia, trzęsienia ziemi) momentalnej i;:rzemiany miejsc dziania 
się akcji itp. Polscy poeci, d la który ch wzorami stały slt:.; w tym 
zakresie wpływowe dz ieła europejskiej liLeratury : „Faust" Goet
h ego i „Manfred" Byrona, wykorzysta li inspiracje wynikające 
z takiego rodzaju wiz ji scenicznych dla przedstawienia dwóch 
czynnikó v kształtuj ących wedł ug ówczesnych myślic i li -
bieg dziejów i losy czlowi ka: naród i społeczeństwo w jego 
różnych warstwach z jednej stron oraz Boga i Szatana z dru
giej. Wobec tych d\vóch kategorii „potęg" i:; osta wi ni zostali bo
haterowie polskiego dramatu romantycznego. Bohaterami są 

tam jednostki nieprzeciętne, wrażliwe i pobudliwe, szczególnie 
podatne, a by przeżywać problemy określania istoty i sensu 
egz,ys tencji człowieka . Podobne postacie były w literaturze eu
ropejskiej końca XVIII i początku XIX wieku zadomowione. Ich 
pierw owzorem był szekspirowski Ha mlet oraz Werter z po'A ie
ści Goethego, później zaś bohaterowie po matów Byrona i Cha
teaub ianda. Mówiło się w fedy, że postacie ta ie cierpią na 
„cb.orobę wieku (,,Weltschmerz", „ma l d u siecle") czy li poczu
cie c: samotnienia i w yobcowa ia ze społeczeństwa, które to po
czucie zrodziło się na tle albo zwątpienia w dotychczasowe au
tory tety poznawcze i moral .e (na uk , i religię), a lbo w rezul
tacie splamienia się piętnem zbrodni, niespełnionego obowiązku 

lub grz chu przeciw o naturz (cz .sto występuj ący m ot w ka
zirodcze j mi łości). 





Bohaterowie literaccy mieli swoje pierwowzory w rzeczywis
tości, w życiu. Z kolei jednak potężnie oddziaływali na oby
czajowość i psychikę pokolenia, żyjącego w pierwszej połowie 
XIX wieku. Taki stan rzeczy był rezulta tern skomplikowanych 
prze mian w strukturze społeczeństw zachodnioeuropejskich, 
w wyniku rewolucji francuskiej, wojen napoleońskich, dojrze
wania kapitalizmu i wzrostu znaczenia mieszczaństwa . Usunęło 

to na margines dotychczasowe autorytety polityczne, moralne, 
r eligijne, doprowadziło do bankructwa starych ustrojów spo
łecznych i organizacji państwowych. Młodzi reprezentanci daw
nych klas oświeconych (szlachty i arystokracji) albo usunięci 
zostali brutalnie poza nurt nowych czasów, albo też bogata tra
dycja ich klasy prze zkadzała im włączyć się do niego. Często 
zresztą dostrzegali oni w nowych okolicznościach jedynie splot 
sprzeczności nie do pogodzenia, a dla siebie tragiczną koniecz
ność wyboru jednego z wariantów katastrofy . osobistej i klęski 
dotychczasowych przekonań. Ci młodzi ludzie rozczytani w su
g stywnych dziełach li teratury sięgali nieraz do filozofii i usi
łowali tam znaleźć wytłumaczenie sprzeczności, szukali często 
śmierci samobójczej lub w anachronicznych okolicznościach, na
wiązujących do dawnych, r ycerskich tradycji pojedynku. Wie
lu z nich wreszcie odrzucało wszelkie hamulce etyczne, rzucało 
się w wir zabaw, awanturnictwa i zbrodni. Wszystko to stało 
się prawdziwą społeczną plagą tamtych czasów. Nic dziwnego, 
że pod sugestiami wpływowej wtedy w rozmyślaniach chrze
ścijańskiej eschatologii, która usiłowała wyjaśnić bieg losów 
człowieka odbiciem odwiecznej walki dobra i zła, dostrzegano 
w tym powszechnym łamaniu kanonów i autorytetów zwycię
stwo sił szatańskich. W przekładzie na ówczesne konwencje 
czytelniczej i teatralnej wyobraźni nakazywało to postawić o
bok owych młodocianych bohaterów tajemnicze postacie towa
rzyszące im w ich życiowej wędrówce i dbające o to, aby pod
sycić ogniska sceptycznych zwątpień, bezsilnych buntów czy 
też rozczarowań do rodzących się nowych idei. 

P olski dramat romantyczny dorzucił do owych ogólnoeuro
pejskich sylwetek nowy element - usiłował zastanawiać się 

jak ci młodzi bajroniści i romantycy, ci nieraz ironiczno-cy
n iczni w rzeczywistym a nie w literackim życiu pozerzy, za
chovv ują się w obliczu prÓ;)y, na jaką skazała ich współczesna 
historia ich narodu, w jaki sposób przystąpią oni do trudnego 
egzaminu z patriotyzmu. 

Dramaty te pokazują wybrane wycinki biografii tych mło
dzieńców, wycinki które ilustrują kolejne etapy poszukiwań 
sensu istnienia i kolejne rozczarowania. Owe rozterki we
wnętrzne pokazane są publiczności poprzez długie monologii 
bo'.'late;.·ów, które są formą zarówno lirycznego zwierzenia, jak 
i r Gtoryczne j deklaracji. Ostatnim etapem, który powinien o
czyścić bohaterów z dawnych grzechów i zakończyć drogę po
s zukiwań i niepokojów jest odnalezienie idei w entuzjaźmie 

dla slużby narodowej . Naród jest to jedyny czynnik zdolny 
stworzyć odniesienie dla refleksji nad tym czy warto żyć, dzia
łać i myśleć - mówią wszyscy bohaterowie polskiego dramatu 
romantycznego. Taka sytuacja jest dla szatana, w jego zamy
słach cpanowania duszy młodzieńczej, szczególnie niebezpieczna. 
B ud wać więc on będzie dla takich idei przeszkody największe. 
P olskie dramaty romantyczne posiadają zatem wspólny sche
m at ideowy, pod obny w swym wyobrażeniowym kształcie do 
trójką ta, którego wi erzchołki tworzą: Naród - Bóg - wybitna 
jednostka or az ich negatywne odbicia: motłoch - Szatan -

• 

... 

człowiek słaby . Boki tego trójkąta są miejscem napięć, jakie 
powstają między wierzchołkami . 

Każdy z dramatów: „Dziady", „Kordian", „Nie-boska kome
dia" przynosi inną wersję tego trójkąta, gdyż, inny jest w nim 
kąt kształtujący wierzchołki, a co za tym idzie inne napięcia 
między nimi. Dla Mickiewicza Naród jest wartością absolutną, 
jest „lawą", której „wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi", 
o wartości narodu decyduje nie zastygła w swej oportunistycz
nej stabilności i lojalności „skorupa" elity społecznej lecz drze
miąca pod nią potęga ludowej moralności. Wybitna jednostka, 
odrzuciwszy dziedzictwo egotyzmu w swej biografii, wadzi się 
z Bogiem o sposób i prawo reprezentowania a nawet rządzenia 
narodem, wadzi się z Bogiem o model tego reprezentowania 
i rządzenia: pycha czy pokora, mądrość czy miłość . Dla Sło
wackiego naród jest wielki swą tradycją, nie zaś swą współ

czesnością. Bohaterem jest człowiek słaby. Choć odnalazł i on 
w sł u ż bie narodowi nowe idee dla swego „chorego" żywota, nie 
jest zdolny wziąć na siebie odpowiedzialności za czyn, który po
winien być istotą owej służby . Bóg zaś umył ręce, zostawił 

w P olsce pole do działania Szatanowi. Krasiński oskarżenie na
rodu skie'rował przeciw wszystkim jego możliwym oglądom: 
pi . tn uje i historię i współczesność, warstwy rządzące i drzemią
cą w ludzie rewolucyjną dynamikę. Dwaj wybitni, silni przy
wódcy narodu nie mogą znaleźć w nim oparcia dla entuzjazmu, 
który mógłby oczyścić „chorą" duszę. Tym większy jest więc 
tragizm ich życia, gdyż jedyną wartością fOzostaje tradycyj ny, 
niezmienny, katolicki władca wszechświata, którego wskazania, 
kształtujące schemat ludzkiej biografii i stabilność społeczną 

stanowiły przecież poprzednio główne odniesienia ich buntu. 
Każde z wielkich dzieł tego stworzonego u nas w latach 1830-

-1835 gatunku jest odmienną wersją polskiego romantyzmu, 
jest inną propozycją dyskusji na temat narodu, jego uwikłań 
w eschatologiczne prawidłowości kształtujące histori i na te
mat postawy wrażliwego i krytycznego człowieka wobec dwóch 
wartości dominujących w jego biografii: wobec własnego na
rodu oraz rzeczy ostatecznych. W dyskusji tej widać zarówno 
kolejne etapy poetyckiej polemiki („Kordian" wobec „Dzia
dów", „Nie-boska" wobec „Dziadów" i „Kordiana"), jak i nowe 
aspekty problemu, zbudowane na mniej lub bardziej przejrzys
tych aluzjach do własnych, autorskich doświadczeń życiowych. 
Warstwa autobiograficzna pełni w tych dyskusjach rolę również 
ważną jak symbole i konwencje literackie czy teatralne. 

Wszystko, co powiedziano poprzednio o „Dziadach", „Kordia
nie" i „Nie-boskiej" da się zaadaptować dla interpretacj i 
„Wacława dziejów" Stefana Garczyńskiego. Także w podtek
stach tego utworu tkwi sporo autobiografii, a jednocześnie jest 
on odniesieniem do symboli i konwencji rządzących wyobraźnią 
ówczesnej publiczności. Czy istnieje tam także warstwa dysku
sji? Jak wiemy, Garczyński był pierwszym, który ów schemat 
trójkąta: naród - Bóg - jednostka w naszej literat urze posta
wił i zasugerował opisany tu sposób jego prezentacji. Dyskusja 
vv jego utworze jest więc jedynie uwikłana w konfrontacj e 
z c bcymi preliminariami tej polskiej na wskroś problematyki . 
J st to dyskusja z wpływem, jaki stworzyło w świadomości ro
mantycznego pokolenia zafascynowanie obcą, destruktywną fi
lo:mt:ią (szczególnie niemiecką), która doprowadziła bohatera 
do apostazji, do odszczepieństw- \ stosunk u do własnych tra
dycji. bok bohatera pokazuje więc poeta człowieka obcego, 
nieznaj omego, który podsyca w nim zwątp ienie w wartości, ja-





kie po odrzuceniu religii i nauki mógł odnaleźć w narodzie. Ów 
r:złowiek obcy to Szatan, a więc w symbolice ówczesnych kon
wencji prezentuje on postawę, za którą nie może stać żadna ra
cja ostateczna ani sympatia publiczności. Odniesienia rodzime 
w tej dyskusji są w „Wacławie" wątłe. Co najwyżej dopatrzyć 
się ich można w dezaprobacie dla poezji, która programowo nie 
podejmowała problemów polskich, zafascynowana obcymi wzo
rami literackimi. Reprezentantem takiej poezji był dla Garczyń
skiego młody Słowacki, autor wczesnych poematów egzotycz
nych, pisanych w poetyce „powieści" bajrońskich . 

„Wacława dzieje" nie są utworem skończonym i są pierwszą 
próbą postawienia problemu do dyskusji. Zabrakło więc w tym 
utworze należytej siły w przedstawieniu racji drugiej strony 
w polemice, racji konstruktywnych. Powiedziawszy otwarcie -
racje Szatana, jego argumenty destrukcji są - w tym utwo
rze silniejsze od pozytywnej postawy, która winna była w tej 
dyskusji przedstawić ideał narodu lub ideologię bohatera w o
parciu o racje boskie, a nie piekielne. Jest to niewątpliwie sła
bą stroną „Wacława", ale ta słabość stała się też twórczym 
punktem wyjścia dla wszystkich trzech następnych propozycji, 
podejmujących problem postawiony przez Garczyńskiego. Obec
ność myśli Garczyńskiego widać bowiem nie tylko w „Dzia
dach". Także - najsilniej bodaj - w „Kordianie" oraz także 
w wielkim dziele Krasińskiego. 

Wszystkie trzy następne, wielkie ogniwa dyskusji („Dziady", 
„Kordian", „Nie-boska") przytłoczy też siłą swych sugestii 
i autorytetem sławy poetyckiej ich autorów nowatorską propc
zycję Garczyńskiego. Autor tego poematu już poza „Wacława 
młodość" nie wyszedł - zmarł w młodym wieku na chorobę 
romantycznych młodzieńców, na suchoty prawie że w momen
cie wydania drukiem swego dzieła, we wrześniu 1833. Mimo 
menadżerskiej wobec poezji Garczyńskiego działalności Mickie
wicza nie doczekała się ona masowych, czytelniczych fascyna
cji, a w cień usunęła ją na dobre kariera teatralna wielkich 
następców. 

Kariera ta - jak wiemy - rozpoczęła się późno. Długi czas 
nie tylko Garczyński pozostawał jedynie autorem lekturowym. 
„Dziady" wystawiono na scenie po raz pierwszy w całości pro
blemowej dopiero w roku 1901, „Kordian" w roku 1899, a „Nie
-boską" w roku 1902. Wszystkie prapremiery cdbyły się w tea
trze krakowskim, w teatrze Kotarbińskiego i Wyspiańskiego 
w okresie większych tam niż gdzie indziej możliwości dyskusji 
politycznych na tematy narodowe i w czasie rodzenia się no
wych myśli o sztuce teatru. Później, w okresie międzywojen
nym, za sprawą Leona Schillera sceniczne urzeczywistnienie 
teatralnych wizji Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego sta
ło się podstawą stworzenia narodowego stylu w teatrze i przy
czyniło się do ukonkretnienia naszych wyobrażeń o p'.:llskim 
dramacie romantycznym. Po II wojnie dzieła te usytuowały się 
trwale w repertuarze scen narodowych. Zabrakło w nim - nie
słusznie - czwartego ogniwa, a właściwie ogniwa pierwszego: 
„Wacława dziejów" Stefana Garczyńskiego. Dopiero obecnie, 
w poważnie spóźnionym terminie zaczyna i ten utwór, za spra
wą warszawskiej inscenizacji Adama Hanuszkiewicza z roku 
1973, uzupełniać poetycką i teatralną skarbnicę. Zaczyna być 
obecny w trwającej już od półtora wieku dyskusji o narodzie, 
o prawidłowościach i nieprawidłowościach historii i o człowie
ku, który musi tu - nad Wisłą i Wartą - zajmować jakąś 

postawę wobec narodu i historii. 
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Avignon, septembra (1833) 

Nasz Stefan już przed dwoma dniami 
przestał cierpieć. W r6ciłem właśnie z Marsylii, 
gdzie jeździłem niby po JXlSzporta do Włoch, 
i znalazłem naszego przyjaciela przez kilka dni 
mojej niebyt?fości bardzo zmienionego. W nocy 
w godzinie szóstej prze§tał oddychać; tak 
lekko usnął, że nie można nazwać skonaniem 
tej krótkiej chwili przejścia z biedy na świat 
lepszy .... 

Przybyła też kilku dniami przed jego 
śmiercią p. Potocka i osłodziła mu ostatnie 
chwile na ziemi. Tej nocy, kiedy żyć przestał, 
byłem przy nim do późna; potem znużony 
bezsęnnością i drogą, poszedłem spać. Pągowski 
czuwał przy łóżku. Przerażony zbyt cichym 
snem chorego, zbliżył się i znalazł go bez 
życia .... 

A. 

Genewa, S X 1833 

Pozwól uściskać się, Lorku. N ie pisz do mnie 
- nie mamy sobie co powiedzieć, czego byśmy 
obydwie nie wiedziały. Wierną będziemy 
pamięci brata, jak ja przyjaciela. Szczęście 
Twoje obchodzić mnie nie przestanie, bo 
częścią było szczęścia jego; ja Tobie obojętną 
nigdy nie będę, bom jemu była drogą. 
Posyłam Ci gałązkę, którą dla Ciebie 

zerwałam, i portfelik. Miał go ode mnie, 
lubił go i ciągle do końca nosił. 
Bądź zdrową, sprzyjaj mi, jak ja Tobie, 

nie siląc się na dowody, których między nami 
nie potrzeba. 

Klaudyna Potocka do siostry 
Stefana Garczyńskiego 

Genewa, 15 listo'JXlda 1833 

Papiery Stef ana zostały SlJCLlone zgodnie 
z jego poleceniami. Część jego rzeczy 
osobistych przesłana z Lubostronia pozostała 
w rękach mojej matki~ reszta jest tutaj 
u p. Pągowskiego. Pan Arnold do którego on 
o tym pisał, zadecyduje, co trzeba z tym 
zrobi~. Zegarek, który Stefan nosił, należy -
jak myślę - do p. Skórzewskiego ojca. Jego 
pierścień i kilka innych przedmiotów pozostaną 
na razie w naszych rękach z przeznaczeniem 
dla jego siostry, której zostaną sumiennie 
przekazane. 

Klaudyna Potocka do Antoniny Platerowej 
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(9 lipca 1833) 

... Znalazłem Stefana w lepszym nieco stanie, 
niż się lękałem. Zdaje się, że choroba jego 
zatrzymała się w biegu, i mówią, że może się 
przesili; ale Bogu to wiedzieć. Doktorowie 
mało wiedzą; przysłali go do Bex, gdzie 
o serowatkach nikt nie słyszał, gdzie 
piersiowych chorych nie widywano. Smutne 
i rozdzierające duszę było widzenie się nasze! 
Patrząc na twarz piękną Stefana, taką bladą 
i smutną, przewracało mi się w sercu. Stan 
jego zdrowia jest taki, że nie tylko nie będę 
mógł robić wycieczek w góry, ale nawet trudno 
mi wychylić się za próg. Siedzimy więc 
w oberży, a deszcz leje. 

Adam 

Augusta 2 (1833) Genewa 

Kochany Ignasiu. 

Jesteśmy od dwóch tygodni w Genewie. 
Stefan tak był słaby, że przez kilka godzin 
co dzień patrzyliśmy na wszystkie symptomata 
konania. Możesz wystawić sobie moje 
położenie. Teraz lepiej znacznie, ale ja, 
przyznam się, nie mam żadnej nadziei! Może 
tylko do jesieni lekarstwa życie mu 
utrzymają. „. 

Zmiłuj, dla uspokojenia Stefana każ 
wydrukować jego korekty, choćby dla kilku 
tylko egzemplarzy. Trzeba znać jego choroby, 
żeby pojąć, ile on nad każdą omyłką rozpacza, 
jakie mnie robi wyrzuty i jakie dziwaczne ma 
podejrzenia. Dowiedział się, że egzemplarze 
są w Dreźnie i jeden tu w Genewie, stąd nowe 
żale i domysły; przyszlij nam tu co rychlej 
kilka egzemplarzy. Oby się już ta historia 
drukarska skończyła, z którą miałem tyle 
biedy . ... 

Adam 





Paryż, Rue Lous-le-Grand 
N.24 
Stycznia 13 (1833) 

Drogi Stefku 

... Możesz być pewny, że to dzieło zupełnie 
leży w teraźniejszym czasie i dziwnie odbija 
stan duszy wielu ludzi. Ja niezmiernie się 
cieszę, że nawet pod względem moralnym 
zrobi skutek zbawienny, bo od' razu przeniesie 
młodzież przez długą drogę rozumkowań . ... 

Dedykacja musi być odmieniona, to je3t 
pierwsze trzy wyrazy z tytułem wyrzucone, 
dla tysiąca przyczyn, a najwięcej, że mi tak 
serce dyktuje. Pieśń o pchle jeślibyś mógł 
odmienić na co narodowego? bo mi przykro, 
że „Fausta" przypomina! Może ja wynajdę lub 
zrobię jaką piosenkę, jeśli zezwolisz, która by 
z dalszym ciągiem kwadrowała, tak aby ani 
jednego z dalszych wierszy nie wyrzucić. 
Szczury wyborne, wyborne! Ostatnią strofę ja 
bym opuścił; zostałaby się treść ciemna i tym 
interesowniejsza. Gdzieniegdzie myślę wyrazy 
poprzestawiać dla harmonii; może kilka tylko 
odmienię, ale bądź pewien, że tego nie nadużyję. 
Druk wkrótce rozpoczniem; dziś odbywamy 
naradę z Domejką. „. 

Adam 

Ale, ale - zmartwiłem się dziś i zgniewałem 
okropnie na Garczyńskiego. „. Kochany, miły, 
ale dziwny człowiek! Gdybyż przynajmniej był 
poetql powiedziałbym, że półwariat i kwita. 
Ale filozof! .„ (Prawda, że takaż to i filozofia 
niemiecka.) Kocham go coraz więcej, im bliżej 
poznaję, a to mię w nim nie tylko razi, ale 
nawet jakby przeraża. Zdałoby się, że straszny 
jakiś ślub czy tajemnica ciąży mu na sercu 
i myśli. 

Antoni Edward Odyniec 
Listy z podróży 
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Paryż, 28 stycznia (1833) 

.„Stefka poezje teraz do druku gotuję, tu 
i ówdzie wyrazy przestawiam i łagodzę. Mnie 
się „Wacław" bardzo podobał. 

Pa:ryż, 1833, 2 dzień świąt 
(8 kwietnia) 

Kochany Stefku . 

Adam 

... Nikt teraz nie myśli o szlifowaniu wierszy 
i mikroskopowaniu wyrażeń. A twoje poezje 
właśnie całością uderzą. Czytałem niektórym 
poetom wiele części; uderzyły ich bardzo. 
Pokolenie młode bardzo dojrzale - do 
zadziwienia. Wiesz, że rozprawiają o teologii? 
Słowem, Opatrzność wyda dzieło twoje nie 
pierwej i nie później, jak potrzeba. Niektóre 
poezje drobne puszczę w dziennik 
„Pielgrzyma", w którym p'iszę artykuły. 
Osobno zrobię uwagi nad całym dziełem. 
Sonety niektóre u;yrzucę. W ogólności Sonety 
(wyjąwszy dwa) mniej mi się podobają bo 
w małych ramkach rażą tu i ówdzie 
szczegółami. 

Adam 

Paryż, 6 maja (1833)' 

Więc, kochany Stefku, pierwszy tomik „Poezji" 
twoich skończony, ostatni jego arkusz już 
wypuściłem z korekty; zawierać będzie 
„ W aclawa" i „ Wizją poety''. Każę tomik 
oprawić; może zechcesz go zaraz mieć i rozdać 
prenumeratorom. „. 

Masz wiedzieć, że sam robiłem wszystkie 
korekty, czego dla własnej poezji nie zdołałem 
podjąć się. Musisz tedy mi podziękować, bo 
niemałą przywiązuję uwagę do takiej 
pracowitości, rzadko w życiu dałem jej dowody. 

Adam 
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. .. Garczyński.„ ująwszy mnie mocno za 
ramię, odezwał się jakimś tonem niezwykłym: 
Słuchaj! mam ci powiedzieć jedną tajemnicę; 
tajemnicę życia mojego, o której dotąd nikt 
nie wie. Ale przysiąż, że póki ja żyję, bez 
upoważnienia mojego nie powiesz o niej nigdy 
i nikomu. Struchlałem. Twarz jego, oświecona 
księżycem, przybrała dziwny jakiś, tajemniczy 
wyraz, który mię do reszty przeraził ... 
Drżącą ręką zaledwie wykrzesilem ognia; on 
zaś tymczasem z gorączkowym pośpiechem 
rozrzucał swój tłumok podróżny 
i wydostawszy z niego zwój papieru, stanął 
przede mną jak posąg i drgającymi usty, 
przytłumionym głosem wyjąkał, jakby 
wyznanie zbrodni: Ja piszę wiersze! ... 
Był to ustęp z poematu „Wacław" („Wacława 
dzieje", wyd. w Poezjach 1833), który 
wtenczas miał inny tytuł („Apostata") . 
. ~.Do rana przeczytaliśmy cały ten poemat 
- który następnie uległ znacznym odmianom, 
ale i wtedy już miał te wszystkie zalety, 
jakimi się głównie odznacza ... 
On porwał pióro i napisał w moim 
dzienniczku: 

„Dzień 17 stycznia 1831 r., a osobliwie 
12 w nocy godzina niechaj nam wiecznie 
pamiętną zostanie." 

Antoni Edwa.rd Odyniec 
Listy z podróży 


