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S T EFAN GARCZYŃSKI 

PISMO W OBIEG PUSZCZONE 

Biada tym nikczemnikom w których duszy, jako 
W stepach północnych krajów, czy słońce zaświeci 
Czy wicher skrzydłem nocy z mrozem w paszczę wleci, 
Zawsze głucho - samotnie - spokojnie - jednako, 
Bo przyjdzie dzień jasności dla jasności powiek; 
Czas nocy - jeśli w nocy duszą zagrzązł człowiek! 

Biada obrońcom wiary! którzy bronią wiary 
Jako dawnych zwyczajów niedołężnik stary! 
Ale spojrzyj w ich czyny, w ich zabiegi, cele ... 
Podłe, wierutne łotry , to ich przyjaciele! 
Ich cel wszystko cokolwiek ziemskie rodzi zyski; 
Zabawą - na bliźniego rzucane pociski 
A wiarą ich właściwą, ton jest towarzyski. 

\Vidziałem ja i takich co w słowa bogaci, 
W nauki jako w suknie dnia świętego strojni, 
Tryb przytem pewny mając w ruchu i postaci, 
Między głupimi mądrzy, szczęśliwi, spokojni. 
Nigdy im niedostatek nauk nie dokuczył! 
Nigdy głód celów wyższych nie cieńczył im duszy. 
Uczą drugich czego się każdy z nich nauczył! 
I co -dawniej słyszeli, uczniom trąbią w uszy. 
Przyjdzie cms - ich nauki jako mgła na wietrze 
Rozchwieją się, głos prawdy w proch ich głowy zetrze. 
I Bóg wyrok pism świętych wszechwładnie dokona 
Męckzec w ·głupca się zmieni - głupiec w Salomona. 

Biada l'Udz.iom bez serca! ludziom wiary małej, 
Biada tym którzy sprawie nie uwierzą świętej! 
Dusza ich - dom to z drzewa na węgle zgorzały 
Od żadnego już og·nia nie może być zdjęty. 
On do piekl-a na głownie od Boga przeklęty ! 

Stefan Garczyński 
Wacława dzi eje 



STEFAN GARCZYŃSKI 

Stefan Florian Garczyński był potomkiem zamożnego niegdyś 
rodu szlacheckiego. Pradziad jego, wybitny pisarz polityczny, 
obrońca doli chlopów, był kasztelanem a potem wojewodą 

poznańskim. Dziadek poety (też Stefan), generał wojsk pol
skich, na skutek utracjuszowskiego trybu życia stracił więksZ<l 
część swego ogr-0mnego majątku. Ojciec poety Franciszek, był 
już „tylko" pułkownikiem wojsk polskich i mi!!\o bogatego 
skoligacenia zmarł bankrutem. Pod koniec XVIII wieku ożenił 
się on (powtórnie) z Katarzyną Radolińską i osiadł w nowo 
kupionym majątku, Kosmowie. Tu 13.X.1805 roku urodził się 

przyszły poeta, Stefan Florian Garczyński. 
Niedługo dane było mu mieszkać w rodzinnym domu. W ós

mym roku życia stracił ojca a potem wkrótce matkę. Wtedy 
to sierotą zaopiekowała się siostra ojca, Antonina, żona hr 
Fryderyka Skórzewskiego z Lubostronia koło Łabiszyna, właś
ciciela ogromnych włości w Wielkopolsce. 

Sieroce dzieciństwo spędził więc Stefan Garc·zyński na „łas

kawym chlebie" bogatych krewnych. W pałacu lubostrońskim 
panowała patriotyczna atmosfera. Rodzina Skórzewskich od
znaczała się umiłowaniem li tera tury; zasługą jej jest m.in. 
zgromadzenie bogatych bibliotek w Lubostroniu i Próchnowie. 
Fryderyk Skórzewski był współpracownikiem gen. Henryka 
Dąbrowskiego. Starszy jego syn, Heliodor, ochotnik wojska 
polskiego, walczył jako adiutant księcia Józefa Poniatowskiego. 
Młodszy syn, Arnold, był nie tylko jednym z pierwszych 
człc>nków Tow.arzystwa Patriotycznego, ale i jego łącznikiem 

z zagranicą. 

W Lubostroniu Garczyński przebywał krótko (oprócz wa
kacji), bo tylko rok, po czem oddano go do szkoły do Byd
goszczy (1814~1817), a potem do gimnazjum w Trzemeszynie 
(1817-1819). Brutalne postępowanie Prusaków wobec mło
dzieży polskiej wywołało w młodym chłopcu bunt przeciw 
zaborcy. Nic więc dziwnego, że zaprzysiągł nienawiść do 
Prusak6w. 

Z·achowane listy świadczą, że młodemu chłopcu ciążył „łas
kawy chleb" krewnych. Z bojaźnią przyjmował od nich za
siłki pieniężne, ograniczał wydatki, lękał się, aby opiekunów 
nie kosztować zbyt dużo, ciągle twierdził, że nic nie potrzebuje, 
a wszystko co dla niego czyniono, uważał za niezasłużoną 
łaskę - w związku z czym zepewniał o niewygasłej wdzięcz
ności. Wczesne sieroctwo, warunki w jakich żył, pozostawiły 
ślady w jego charakterze w postaci drażliwości, nieśmiałości, 
samotniczego usposobienia. 

W latach 1819-1823 uczył się w Liceum Samuela Bogumiła 
Lindego w Warszawie, mieszkał w bursie prowadzonej przez 
Francuza Feliksa Cocheta, która mieściła się w pałacu Kra
sińskich na przeciw szkoły. Z uwagi na większą znajomość 
języka niemieckiego niż jego rówieśnicy, przyjęty został do 
klasy trzeciej z obowiązkiem uzupełnienia wiadomości z łaciny 
i geometrii. W czasie nauki wykazywał szczególne uzdolnienia 
do nauk ścisłych i poezji. Profesorowie Liceum, wychowan
kowie wieku Oświecenia, byli zwolennikami poezji klasycy
stycznej. Nic wi~c dziwnego, że Garczyński zaczytuje się 
i robi pracowite wyciągi m.in. z „L'art poetique" Boileau, 
z Montaigne'a wynotowuje ustępy odnoszące się do religi, 
śmierci, szczęścia ludzkiego, sie;ga po dzieła Woltera, tragedie 
Racine'a. Mimo wysiłków nauczycieli, a szczególnie właściciela 
bursy, aby młodzież nie „zaraziła się szaleństwami roman
tyków", Garczyński czyta francuskie tłumaczenie Byrona. 

W okresie nauki w Liceum stykał się przyszły poeta 
z młodzieżą interesującą się polityką, czytającą liberalne ga
zety, uczestniczącą w działalności tajnych związków o cha
rakterze klubowym. Spotykała się ona najczęściej w nowo 
otwieranych gospodach. Tajny związek dz.iałał też i na terenie 
Liceum. Zorganizowany został on w roku szkolnym 1819-1820 



i zwany jest od m1eJsca zebrań na Dynasach, „dynasowskim". 
Pod koniec r.auki w Liceum tzn. w roku 1822 i 1823 w 
Warszawie rozegrały się dramatyczne wydarzenia związane 

z aresztowaniem członków warszawskiej „Panta Koiny" 
(Wszystko Wspólne) oraz Towarzystwa Patriotycznego, kon
spiracyjnej organimcji o charakterze narodowowyzwoleńc_zym . 

W więzieniu m.in . osadzono organizatora Towarzystwa, Wa
leriana Łukasińskiego, Ignacego Dobrogoyskiego, Adolfa Ci
chowskiego, Kaz.i.mierza Machnickiego. W bezpośrednim nie
bezpieczeństwie znalazła się też rodzina Garczyńskiego m.in. 
stryj, właściciel Szelejewa (też Stefan). Wszystkie te wyda
rzeni~ odegrały bez wątpienia dużą rolę w kształtowaniu się 

postawy poety, jego stosunku do spraw narodowych. Znalazło 
to wyraz w później napisanych „Wacława dziejach". 

W roku 1823 Garczyński złożył egzamin dojrzałości w Li
ceum i zamierzał podjąć studia na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zamiaru tego jednak nie wy
konał. Sława wykładów Hegla w Berlinie spowodowała zmi'<łnę 
decyzj'i. Garczyński rozpoczął intensywnie pogłębiać znajomość 
języka niemieckiego. W okresie tym pisze wi~rsze, które 
zebrał w tomiku zatytułowanym „Poezje różnego rodzaju" 
i ofiarował swemu opiekunowi, Fryderykowi Skórzewskiemu. 
Na treść ich składają się refleksje pisane w duchu poetyki 
pseudoklasycyzmu na temat śmierci i zagadki życia, losu 
kl'aju, a wreszcie próby sentymentalnej sielanki. 

Lata 1825-1829 spędził poeta na studiach prawa i filozofii 
na Uniwersytecie w Berlinie. Szczególne zainteresowanie 
wzbudziły w nim wykłady filozofa, Georga Wilhelma Hegla 
oraz historyka Edwarda Gansa. 

System filozoficzny Hegla miał zasadniczy wpływ na dalsze 
jego życie i twórczość, był źródłem rozterki duchowej. Jedna 
z podstawowych tez Hegla - co jest rzeczywiste to jest 
rozumne - sankcjonowała rozbiór Polski. Nie mógł tej tezy 
akceptować Garczyński, stąd jak się wydaje, heglowska kon
cepcja narodu, państwa, historii skłoniły go do spekulacji na 
temat sprawy narodowej. 

Znalazła ona wyraz w przygodnie tworzonych w Berlinie 
11tworach poetyckich, Znajdujemy w nich pierwociny wczes-

nych, bo powstałych przed 1830 rokiem, mesjanistycznych 
przekonań. W „Hymnfo do Boga" (1826) m.in. spotykamy dwa 
zasadnicze elementy mesjanizmu, a mianowicie motyw cier

. pienia Polski za panujący na świecie despotyzm, za gwałt 
zadany wolności oraz motyw Polski jako wybranego narodu, 
który mocą swych zasług i cnót uwolni ludzkość od cie
miężców. Wiersz kończy się znamiennymi słowami. „Jeśli 
Polska wolną być nie może ... niech śmierć wolną znam". 
Warto też zwrócić uwagę, że według współczesnego świa
dectwa, Garc.zyński „przybywszy do Niemiec z resztkami za
bytków religijnych, stracił je wkrótce. Stał się niedowiarkiem". 

Najwai.niejszym wydarzeniem w życiu poety w Berlinie 
było poznanie Adama Mickiewicza, który spiesząc do Włoch 
stanął w Berlinie 7.VI.1829 roku. Pod bezpośrednim wpływem 
spotkania i poezji Mickiewicza Garczyński pisze w Berlinie 
w ciągu tygodnia zbiorek pt. „Wiersze do Aliny". Jest on 
wyrazem powolnego dokonywania się przełomu romantycz
nego w twórczości autora „Wacława dziejów". 

W czasie studiów w Berlinie Garczyński nie izolował się 
od życia studentów. Był przecież przywódcą arystokratycz
nego skrzydła berlińskiej „Polonii". Istnieją poszlaki, że utrzy
mywał też kontakt z konspiracją w Warszawie. Miał tu nie 
tylko wielu znajomych ale i brata Antoniego Ignacego, który 
studiował w najwyższej uczelni wojskowej Królestwa a mia
nowicie w Szkole Aplikacyjnej. Niewątpliwie posiadał sporo 
wiadomości o życiu konspiracyjnym w Warszawie, a niewy
kluczone, że i o przygotowaniu zamachu na życie cara w 
czasie jego koronacji na króla polskiego, jaka odbyła się 
26.V.1829 roku. Być może tu m.in. należy szukać genezy 
wątku spisku koronacyjnego, który znajduje się w „Wacława 
dziejach". 

22 grudnia 1829 roku Garczyński opuścił Berlin i wraz 
z kuzynem, Apolinarym Gajewskim, udał się do Rzymu. 
Droga wiodła przez Wiedeń, Wenecję, Padwę, Weronę, Loreto. 
W Rzymie stanął w p o c zą tku marca 1830 
rok u. Istnieją dane, że podjął ją nie tylko w celu dopełnie
nia edukacji, ale i dla nawiązania kontaktów z konspiracją 

włoską. Być roożę chodziło m.in. o poparcie finansowe przy-



szłego powstania w Polsce. Niewykluczone, że otrzymał te·ż 

polecenie pozyskania Mickiewicza dla tej sprawy. Włosi wtedy 
przygotowywali ~ię do \valki z Austrią, Rzym opanowany był 
atmosferą napięcia spis.kowcgo. 

Po przybyciu do Ez,ymu Garczyński odnalazł Mickiewicza 
i pozostał w jego towarzystwie, z przerwami, aż do wyjazdu 
z Włoch. Początkowo, jak w spomina Odyniec, rzadko opusz
czał miasto, nie chciał uczestniczyć we wspólnych wyciecz
kach. Z a j ę ty by ł w t c dy m. i n. p i s a n i em p o e -
mat u pt. „A post at a czy 1 i W ac ław a życie". 

pierwszej wersji „Wacława". 

18 grudnia 1830 roku dotarła do Rzymu wiadomość o wy
buchu powstania listopadowego. W cztery dni później Gar
czyński opuścił Rzym i udał się przez Drezno, Berlin, Lui:>o
stroń do Warszawy, aby wziąć udział w powstaniu. Stanąi tu 
w połowie lutego 1831 roku. Po zawiadomieniu rządu pow
stańczego o możliwości uzyskania pomocy z Włoch (skąd?), 

wstąpił do wojska jako prosty żołnierz. Walczył w szeregach 
szwadronu Jazdy Poznańskiej, wziął udział w bitwach pod 
Grochowem, Wawrem, Dębem, Ostrołęką. • 

Jako żołnierz obserwował nieudolność przywódców, brak 
zdecydowania w działaniach wojennych, warcholstwo, kłótnie 

o treść rozkazów, brak dyscypliny szczególnie w szwadronie 
poznańskim. Był n iewątpliwie świadkiem chaosu i nieporządku 
organizacyjnego, przez który marnował się zapał i pragnienie 
walki żołnierzy . Doświadczenia te były źródłem przeobrażeń 

ideowych. Slady ich widoczne są w lirykach pisanych w 
przerwach między bitwami, na biwakach. Weszły one potem 
(uzup€lnione innymi) w skład dwóch cykli zatytułowanych: 

„Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej' oraz „So
nety wojenne". Jeden z wierszy pt. „Modlitwa obozowa" 
opublikowała większość dzienników powstańczych (17.V.1831). 
Przemówił w nich Garczyński jako żołnierz i surowy sędzia. 

Zaatakował mianowicie naczelnego wodza Skrzyneckiego, któ
ry miast ścigać wroga i zadać mu decydujący cios, czcił 

Wielkanoc modlitwą i spowiedzią, w rezultacie. wojsko świę

towało, słuchało wielu mszy, biwakowało, a wróg przygo
towywał się do odwetu. Usiłuje przekonać walczących, że 

jedyną odpowiednią formą modlitwy jest walka. W innych 
lirykach pojawiają się hasła antymonarchiczne, republikańskie. 

Mimo bohaterstwa narodu, powstanie powoli dobiegło ko(1-
ca. Piątego września 1831 roku Rosjanie stanęli na przed
polach Woli gotowi do szturmu na miasto. Garczyński miano
wany 30.VIII. porucznikiem walczył w obronie Warszawy 
jako adiutant gen. Umińskiego, który dowodził odcinkiem 
na południowo-zachodnich przedpolach miasta. Po krótkiej 
walce Warszawa skapitulowała, armia polska wycofała się 

pra\ 'ym brzegiem Wisły na północny zachód, w Płockie. 

Poeta za udział w obronie stolicy odznaczony został Złotym 

Krzyżem Wojskowym. W ostatniej fazie kampanii następo

wały dość masowe zwolnienia z wojska, tych wszystkich, 
którzy mieli możność przedostania się po cywilnemu do swych 
rodzinnych stron. Dotyczyło to szczególnie obywateli Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego dość licznie służących w wojsku pow
stańczym. Wśród nich znalazł się także Garczyński. 

Do Lubostronia poeta powrócił chory, przybity klęską, 

zgorzkniały i przygnębiony. Sledzony przez pruską policję, 

zdawał sobie sprawę, że czeka go tułaczy los emigranta. W liś

cie do A. E. Odyńca z dnia 25.X. pisał o swojej przyszłości: 

„Skoro nie będziemy mieli pieniędzy, pójdziemy w 
służbę do Szwajcarii, do chłopa za parobków, byle 
tylko z pankami nie m1ec do czynienia. Służąc w 
wojsku przekonałem się, że wszystko znieść potrafię, 
prócz zimnych marionetek.'' 

Czas oczekiwania na niepewne jutro wy
pełniał poeta pisaniem rozpoczętego w 
Rzymie poemat u „W ac ław a dzieje". W począt

kach grudnia, z uwagi na bezpieczeństwo, opuścił Lubostroń 

i udał się do Objezierza, majętności Wincentego Turno, to
warzysza broni z powstania listopadowego. Ostatnie dni po
bytu w Wielkopolsce spędził m.in. w towarzystwie Adama 
Mickiewicza, który przybył na spotkanie z przyjacielem do 
Objezierza. Zapewne wypełnione one były opowiadaniem o 
świeżo przeżytych walkach w tym i o reducie bronionej przez 
Ordona. 



W początkach stycznia 1832 roku na skutek dalszych po
szukiwań władz pruskich Garczyński zmuszony został do 
opuszczenia rodzinnych stron i udania się do Drezna. Tutaj, 
mimo choroby, pośpiesznie pracuje nad przygotowaniem to
miku poezji, który zamierzał wydać w Poznaniu. W!krótce 
jednak okazało się, że w Poznaniu żadnym sposobem nie 
można drukować. Żywo też włączył się poeta do prac Ko
mitetu Pomocy Uchodźcom, jaki zorganizowała Klaudyna Po
tocka. Aktywna praca w gronie przyjaciół (m.in. Mickiewicz, 
Odyniec) była dla Garczyńskiego swego rodzaju lekarstwem 
kojącym bolesne przeżycia i rozterki powstańcze. 

Na wiosnę 1832 roku pojawiły się już objawy choroby płuc. 
Garczyński dalej intensywnie pracuje nad tworzeniem nowych 
utworów i poprawieniem wcześniej napisanych. Rozpoczął też 
przygotowywanie bibliografii Kilińskiego dla Towarzystwa Li
terackiego w Paryżu, którego został członkiem koresponden
tem. 

W początkach grudnia 1832 roku rękopis „Poezji" był już 

gotowy do druku i wysłany został Mickiewiczowi do Paryża 
„z prośbą, aby ten zajął się ich wydaniem". Ist"tnie, autor 
„Dziadów'' przygotował je do druku, tzn. przeprowadził ko
rektę polegającą na wygładzeniu i cyzelowaniu formy wierszy 
Garczyńskiego. Ale nie tylko. Mickiewicz w znacznej części 

sfinansował wydawnictwo. „Poezje" Garczyńskiego ukazały się 
w druku w końcu lipca 1833 roku, w chwili gdy stan zdrowia 
ich autora był beznadziejny. Znajdował się on wtedy w Szwaj
cari.i, w Bex, dokąd przywiozła go na leczenie, Klaudyna 
Potocka. Na wieść o ciężkim stanie zdrowia przyjaciela, Mic
kiewicz przerwał pisanie „Pana Tadeusza" i przybył do Szwaj
carii, aby go pielęgnować. Wywiózł on Garczyńskiego do Ge
newy a potem do Awinionu, skąd zamierzał jechać z chorym 
do Włoch. Zamiar nie został zrealizowany. Garczyński zmarł 
w Awinionie 20 września 1833 w wieku 28 lat. Pochowany 
został w cieniu prowansalskich jodeł na miejscowym cmen
tarzu. Na grobie j,ego, staraniem Mickiewicza, postawiony 
zosta! nagrobek, na płycie którego wyryto łacińskie epitafium 
ułożone przez autora ,.Dziadów". 

Zdzislaw Szeląg 

ANTONI EDWARD ODYNIEC .... 



W przeszlą sobotę, dnia 3 
tutejszego marca, siedzieliśmy 
sobie, jak zwykle po kawie, 
zatopieni każdy w swojej lek
turze. A wtem otwierają się 

drzwi i wchodzi jakiś mlo
dzieńczyk, blondyn, ładny, ru
miany i z wesolym uśmie

chem, jakby pewny serdecz
nego przyjęcia, idzie wprost 
ku Adamowi. Ten podniósł 

oczy, spojrzał, ale ani się ru
szył z kanapy. Mlodzieńczyk 

zachwiał się nieco, ale nie tra
cąc fantazji zbliża się i za
pytuje: „Pan mnie nie poz
naje?" - „Przepraszam" -
odpowiada mu zimno, nie roz
budzony jeszcze z zaczytania 
Adam. - „Jestem Stefan Gar
czyński". Adam się przecież 

poruszyl, ale widać było wy
raźnie, że nie lepiej nazwisko 
go§cia jak i rysy jego przy
pomniał. Młodzieńczyk zmie
szał się strasznie, pobladł 

raptem i poczerwieniał, że aż 

mi się żal go zrobiło, tym 
bardziej że mi przyszła na pa
mięć wlasna moja niegdyś 

scena z Chodanim. Dopiero 

gdy mu wydeklamował wy
raźnie i dobitnie, że się po
znaii w Berlinie i że on go 
to pierwszy zaprowadził i za
poznał z Gansem, dopiero 
wreście Ad.am przyszedł do 
roztropu i zacząl spełniać o
bowiązek gościnnego i uprzej
mego gospodarza. Ja zaś, aby 
zatrzeć do reszty to niemile 
wrażenie, odezwałem się żar

tobliwie do gościa, że jeśli li
czył na pamięć „pana Mic
kiewicza" co do fizjognomii 
i nazwisk, to się fatalnie po
mylił, bo ja myśle, że on sam 
siebie kiedyś we zwierciadl.e 
nie pozna, jak już raz swego 
nazwiska zapomnia.l. (W isto
cie tak bylo w •Kownie, i to 
przy podpisaniu najpilniejsze
go listu.) Adam zaczął się 

śmiać, a młodzieńczyk, nie 
pytając nawet, kto jestem, 
zwrócił się do mnie z tak mi
łym uśmiechem i tak czule 
podał mi rękę, że mi się jak 
panienka od razu podobał. 

Antoni Edward Odyniec 
Listy z podró±y 
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Ale, ale - zmartwiłem się 

dz i.ś i zgniewałem okropnie na 
Garczyńskiego. Musiał z nami 
jechać jutro i nie jedzie. Dla
czego? Zabi j mię, jeśli wiem 
lub się domyślam„ Kochany, 
miły, ale dz·iwny człowiek! 

Gdybyż przynajmniej był po
etą! powiedziałbym, że p6ł

u:ariat i kwita. Ale filozof! ... 
r Prawda, że takaż to i filo
zof ia niemiecka.) Kocham go 
coraz więcej, im bliżej pozna
ję, a to mię w nim nie tylko 
razi, al.e nawet jakby przera
ża. Zdałoby się, że straszny 
jaki.ś ślub czy tajemnica cią

ży mu na sercu i myśli. Roz
weseli się ze mną, goni się po 
ruinach jak student, a potem 
raptem, ni z tego, ni z owego, 
wyglqcla jak zrozpaczony ko
chanek. Wczoraj wieczorem u 
Parczewskiego był ożywiony 

i wesół, chociaż wielce po
ważnie o trudnych obowiąz

kach człowieka i obywatela 
ozprawiał. Dzi§ zachodzę do 

n i ego z kościoła . Pisał coś, ale 
schował, gdy wszedłem, potem 
zaś desperack im tonem oś

wiadcza mi, że jutro jechać 

iie może. Co? dlaczego? Py
tam go, reflektuję i na ko
niec wściekam się ze złości. 

Nic nic pomaga. Chciałby, ale 
nic mo.że - jedyna odpo
wiedź. A niech go wszystkie 

boąi! W tej chwili nawet 
jeszcze i żal mi go sęrdecz

nie, i złość bierze, gdy o tym 
pomyślę. Adam ma także 

swoje chwilowe humory, ale 
nigdy ani takich fantazji, ani 
uporu. Niech cię to jednak 
nie zraża ku n iemu, bo wierz 
mi, szlachetniejszego serca i 
piękniejszej duszy niepodobna 
znaleźć na świecie. Wszystko 
to u niego wypływa z tej za
sady, że człowiek żeby być 

godnie człowiekiem, powinien 
się co chwUa wyrzekać przy
jemności dla obowiązku. Ale 
cóż ja cierpię za niego? ... 
Adam przyjmuje to obojętnie 
i mówi: „Kiedy nie chce, to 
niechaj nie jedzie!" A i on 
jednak szczerze i serdecznie 
go lubi. - Dobranoc! 

Antoni Edward Odyniec 
Listy z podróży 

PIW 1%1 



W połowie stycznia 1831 
roku Garczyński pr~yjechal z 
Rzymu do Drezna i zamiesz
kał ze mną dni kilka, ażeby 

potem razem jechać do Ber
lina i dalej. Byliśmy na wie
czorze u p. Ewy Dobrzyckiej, 
gdzie byl także sędziwy jej 
przyjaciel generał Kniazie
wicz. Pod wpływem różnych 

jego opowiadań poszliśmy 

jeszcze przejść się po Brilh
lowskim tarasie i aniśmy się 

spostrzegli, jak zegar z wieży 
zaczął bić dwunastą. Rozmo
wa szla o r:i.cpewności życia. 

Na pierwszy dźwięk zegara 
Garczyński zatrzymał się na
gle i ująwszy mię mocno za 
ramię, odezwał się jakim§ to
nem niezwykłym: Słuchaj! 

mam ci powiedzieć jedną ta
jemnicę; tajemnicę życia mo
jego, o której dotąd nikt nie 
wie. Ale przysiąż, że póki ja 
żyję, bez upoważnienia moje
go nie powiesz o niej nigdy 
i nikomu. Struchlałem. Twarz 
jego, oświecona księżycem, 

przybrała dziwny jakiś, ta
jemniczy wyraz, który mię do 
reszty przeraził. Pewny bylem, 
że coś strasznego cięży mu 
na duszy, i nie mogąc od

rzucić dowodu ufności, szed

łem przy nim istotnie w roli 

delikwenta, gdyśmy milcząc 

wracali do domu, gdzie mi 

dopiero miał swój §ekret po
wierzyć. Drżącą rękq zaledwo 
wykrzesiłem ognia; on zaś 

tymczasem z gorączkowym 

po$pi~hem rozrzucał swój 
tlomok podróżny i wydostaw
szy z n'iego zwój papieru, sta
nął przede mną jak posąg i 
drgającymi usty, przytłumio

nym głosem wyjąkał, jakby 
wyznanie zbrodni: Ja piszę 

wiersze! Póki życia nie za
pomnę tej chwiii. Kontrast 
rzeczy z oczekiwaniem, nagle 
przejście z bojaźni w radość 

takie razem sprawiły wraże

nie, że mimowolnie parskną
łem od śmiechu. On zmieszał 
się - ale gdy, mu opowie
działem poprzedni mój prze
strach, sam zaczął śmiać się 

wraz ze mną. Ale przyszła 

nowa obawa. Czułem, jak on 
na serio rzecz bierze; a. prze
cież zdania mojego, chcąc na
wet, anibym ukryć, ani udać 
nie mógł. To też radość moja 
nie miała granic, gdy w pier
s.?ych zaraz wierszach, które 
mi przeczytał, obok głębokiej 

myśli i uczucia, była i tak 
skończona artystyczna forma, 
że mię od razu w podziwienie 
wprawił.a. Byl to ustęp z po
ematu „Wac-l.aw" („Wacława 

dzieje", wyd. w Poezjach 

1833), który wtenczas miał in

ny tytul (.,Apostata") . Zamiast 

zdania mojego powtórzyłem 

mu tylko wla§ny jego wiersz, 
który zapamiętałem a który 
to zdanie najzupełniej wyra
żał: 

czytam wiersz ~ myśli 
dumne, melodyja dzika, 
Ale silna, zaświadcza o 
wewnętrznej sile. 

Do rana przeczytaliśmy cały 
ten poemat - który następ

nie uległ znacznym odmia
nom, ale i wtedy już miał te 
wszystkie zalety, jakimi się 

głównie oznacza. Z roti sę

dziego od której zacząłem, i 
z podziwu prostego słuchacza 

przeszedłem w końcu do uz
nania wyższości jego nad so
bą i żaden tryumf mojej mi
łości własnej nie uczyniłby 

mię tyle szczęśliwym. On po
rwał pióro i napisal w moim 
dzienniczku: 
„Dzień 17 stycznia 1831 r., 

a osobliwie 12 w nocy godzi
na niechaj nam wiecznie pa

miętną zostanie". 
Później zaś pisał do mnie 

i często przed drugimi pow
tarzał, że „trzy razy mialem 
w ręku los jego życia". Przy 
pierwszym spotkaniu z Ada
mem w Rzymie, gdzie umyśl
nie dla niego przyjechał, gdy
by wesoły mój żart, choć 

wcale bez celu rzucony, nie 

zmienił był nastroju i wra
żenia tej chwili, on już miał 

myśl wyjechać natychmiast, 
co by calą przyszłość jego 
zwichnęło. Gdyby mi wiersze 
jego nie trafily do serca, mial 
zamiar wrzucić w ogień rę

kopism i pióro na zawsze zla
mać. Raz trzeci nie tyczyl się 
już poezji pisanej i nie miej
sce mówić tu o nim. 

Antoni Edward Odyniec 
Luty z podróty 

PIW 1961 



Do Stefana Garczyńskiego 

Paryż, Rue Lous-le-Grand 
N . 24 

Stycznia 13 (1833) 

Drogi Stefku. 

Wczora , ledwie wczora! 
odebrałem twój rękopism, nie 
wiem jeszcze, jaką drogą. 

Czytałem cały wieczór „ W ac
lawa". Wrażenie zrobił na 
mnie większe nad wszystkie 
moje nadzieje o nim. Kiedyś 

czytał niektóre części, zdawa
ły się niedokończone albo na
mieszane, ale w ciągu har
monizują się i stanowią całe 

indywiduum . Już nie radził

bym odmieniać tego , co daw
niej bym odmieniał . Czytałem 

zaraz niektóre części jednemu 
z przyjació ł, który wiele filo
zofował i sęsimonizował; ude
rzyły go mocniej niż moje no
we „Dziady". Niezawodnie po
kazuje się, że więcej przez 
głowę twoją przeszło myśli 

niż przez maję, choć ja wiele 
lepiej wyrobiłem. Ileż wierszy 
w „Wacławie", nad którymi 
dumam jak nad drogami w 
Pompei, myśląc o kolach, któ
re musiały w tył i w przód 

ADAM MICKIEWICZ 

przejechać tyle razy, nim tę 

koleinę wygryzły. 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 wzglę
dem moralnym zrobi skutelc 
zbawienny, bo od razu prze
niesie młodzież przez długą 

drogę rozumkowań . Nie bylem 
nigdy zdolny czuć zazdrość 

poetycką; ale mnie się zdaje, 
że gdyby „Wacław" był nie 
twoim utworem, tobyrn może 
zazdrościł autorowi. T eraz ko
cham go jak gdyby wspólne 
dziecko. 

Dedykacja musi być odmie
niona, to jest pierwsze trzy 
wyrazy z tytułem wyrzucone, 
dla tysiąca przyczyn, a naj
więcej, że mi tak serce dyk
tuje. Pieśń o pchle jeś libyś 

mógł odmienić na co narodo
wego? bo mi przykro, że „Fa
usta" przypomina! Może ja 
wynajdę lub zrobię jaką pio
senkę, jeśli zezwolisz, która 
by z dalszym ciągiem kwad
rowała, tak aby ani jednego 
z dalszych wierszy n i e wy
rzucić. Szczury wyborne, wy
borne! Ostatn ią strofę ja bym 
opuścił; zostałaby się treść 

ciemna i tym interesowniej
sza. Gdzieniegdzie myślę wy
razy poprzestawiać dla har-



manii; może kilka tylko od
mienię, ale bądź pewien, że 

tego nie nadużyję. Druk 
wkrótce rozpoczniem; dziś od
bywamy naradę z Domejką. 

Od dawnych lat, od czasu k ie 
dym czytal SzyLiera i Bajrona, 
nic mię (tak) glęboko calego 
nie zajęło! Powiedz mnie, jak 
idą dalsze części; jeśli masz 
wenę, pisz koniecznie dalej. 

Jak zdrowie twoje? Napisz 
mnie obszerniej. Odyniec do
niósł tylko, że ma.sz się lepiej. 
O Odyńcu, a raczej Odyńcow
stwie, udziel mi szczegółów 
domowych, które by mię mię
dzy was przeniosły. Jeśli rze
czy publiczne nie zmienią się, 
musimy wiosną zjechać się 

znowu. W przyszłym liście 

wypiszę ci wiersze , które mi 
zdają się ciemne albo które 
życzyłbym zmienić. Przedmo
wy żadnej nie potrzeba. 

Ja zdrów dosyć, może nadto 
zajęty emigranckimi rzeczami, 
które mi czas żrą i humor 
często psują. Pis;:;ę powoli po
ema sielskie; mam już pra
wie cale dwie wielkie pieśni. 

Jak przepiszę brulion, poszlę 

wam. Odyniec umie decyfro

wać. 
Gedrojć, stąd jadący, zawie

zie wam broszurkę „Ksiąg 

pielgrzymstwa" i twój zega
rek przysłany z Lubostronia, 

o którym nie dałeś dyspo
zycji. 
Bądź zdrów, mój kochany. 

Odyńca uściśnij i pisuj czę

ściej d.o mnie. 

Adam 

Do Antoniego Edwarda 
Odyńca 

Paryż, 28 stycznia (1833) 

Mam zatrudnień nie bardzo 
wiele, ale na moje lenistwo 
uciążliwych. Stefka poezje te
raz do druku gotuję, tu i ów
dzie wyrazy przcttawiam i la
godzę. Mnie się „Wacław" 

bardzo podobal. „Dziady" na 
emigra.cji, zdaje się, że nie
wielkie zrobiły wrażenie. 

„Księgi pielgrzymstwa" obu
dziły hałas w różnych kierun
kach. Prócz tego literackiego 
zatrudnienia drukami mam 
inne, różne mniejsze i nud
niejsze. Paryż tak zbrzydziłem, 
że ledwie już mogę wytrzy
rnać. Co zrobileś z „Korsa
rzem" i Moorem? Ja „Dzia
dów 2000 egzemplarzy prze
dalem za dwa tysiące fran
ków i bardzo jestem rad z 
tego. Miałem za co żyć; teraz 
„Giaura" przepisuję i z wiel
kim żalem musiałem poema 

szlacheckie zawiesić. Co za 
szkoda że ty nie możesz 

gdzie zjechać na wiosnę! A 
może i zdołasz? żebyśmy zno
wu razem przesiedzieli z parę 
miesięcy! Ale to trudno pow
tórzyć. 

Kilka miesięcy drezdeńskich 
mile wspomi.nam. Stefka 
zdrowie mi sen odbiera 
bardzo smuci. Pamiętasz, że 

ja mu radzilem pić wody, 
lctóre mu tak zas::kodzily. 

Adam 

Do Stefana Garczyńskiego 

Paryż, 1833, 2 dzień świąt 
(8 kwietnia) 

Kochany Stefku. 

Zmiłuj się, już nic nie pisz 
nie myśl, pókiś chory. Ucisz 

w sobie człowieka, a pie lęgnuj 

zwierzątko; reperuj okręt, a 
potem kapitan zacznie robić 

obserwacje i nabijać armaty. 
Nikt teraz nie myśli o szli

fowaniu wierszy i mikrosko
powaniu wyrażer'i.. A twoje 
poezje właśnie całością ude
rzą. Czytałem niektórym po

etom wiele części; uderzyły 
ich bardzo. Pokol.enie młode 

bardzo dojrzałe - do zadzi-

wienia. Wiesz, że rozprawiają 

o teologii? Słowem, Opa
trzność wyda dzieło twoje 
nie pierwej i nie później, jak 
potrzeba. Niektóre poezje 
drobne puszczę w dziennik 
„Piel.grzyma", w którym pi-, 
szę artykuły. Osobno zrobię 

uwagi nad całym dziełem. 

Sonety niektóre wyrzucę. W 
ogólności Sonety (wyjąwszy 

dwa) mniej mi się podobają 

bo w ma.lych ramkach rażą 

tu i ówdzie szczegółami. 

Adam 

Do Stefana Garczyńskiego 

Paryż, 6 maja (1833) 

Więc, kochany Stefku, pier
wszy tomik „Poezji" twoich 
skończony, ostatni jego arkusz 
już wypuściłem z korekty; 
zawierać będzie „Wacława" i 
., Wizją poety". Każę tomik 
oprawić; może zechcesz go 
zaraz mieć i rozdać prenu
meratorom. Twoje uwagi nad 
rozdzieleniem monologu w 
zamku przyszły za późno; 

zresztą monolog ten niezmier
nie krótszy od mojej Impro
wizacji, nie potrzebuje ty1e 
działów. Staralem, co można, 

zrobić interpunkcją troskliwą. 

Wiele uwaq i popraw wyno-



tuję na osobnym egzemplarzu 
do przyszlej edycji; podam 
twój sąd, bo sam tego robić 

nie chc-iałem. 

Masz wiedzieć, że sam ro
biłem wszystkie korekty, cze
go dla własnej poezji nie zdo
lałem podjąć się. Musisz tedy 
mi podziękować, bo niemałą 

przywiązuję wagę do takiej 
pracowitości, rzadko w życiu 

dalem jej dowody. 
Skończylem trzecią pieśń 

„Tadeusza". Za.nosi się na 
dlugą chryję; dotq.d dobrze 
udaje się! Gdyby nie tyle 
przeszkód, gdyby jeden ty
dz ień przeszlorocznej ciszy! 

Bą.dź zdrów i odpisz rychło. 

Adam 

Oto jak mówi o filozofii. Nie mogę się oprzeć chęci przy
toczenia wierszy polskich, są to klejnoty poezji narodowej: 

Czuł to Wacław - czuł więcej - bo dumne nauki, 
Jako w białość papieru nasadzone druki, 
Splamiły mu niewinność - serce mu wykradły : 
Tak mówią, że na ludzką krew upór :.>Jajadły , 
Gdy ofiarę wybierze, z której soki pije, 
Ofiara umrzeć musi - lecz zmarła ożyje 
I mordercy swojego postępując torem, 
Znów niewinnych krew chłepcąc, staje się upiorem. 
Tym jest rozum nabyty alboli też raczej 
Tym przez rozum z krwi dusza wyssana człowieka ... 

M'amy więc dobitnie postawione rozróżnienie między dumną 
władzą rozumu a duszą ludzką. 

Wacław przecież za dumny, aby na kształt węża 
Zatruwał jadem złego niewinności serce: 
Toć on sam w pomoc książki nie wziął lekkomyśl:nie! 
Kiedy blask wiary dawnej sciemnili mu księża, 
Myśli! tedy, że z nauk iskrę po isk,ierce 
Zsypując, znowu światłem jasnym duch zabłyśnie. 
Oszukał się okropnie! - rozumowań słowa 
Słyszał ciągle - w nkh jakaś treść - ziarno - osnowa, 
A duszy ani śladu . - Czasem niecierpliwie 
Rzucając książkę z ręki, wolał na głos cały: 
„Gdz.ież jest bóstwo, które ja w piersiach moich żywię? 
Przyjaźni zapal - miłość - wolności zapały 
I myśl co człeka tworzy i różni od zwierza? 
Gdzie jest Bóg, stwórca świaba?" - Książki nie wiedziały! 

Raz jeszcze w świat ów martwy zatoczył oczyma 
Dzisiaj - i ruic nie z.nalazł - dusza przesilona, 
Kurzem już żyć nie może głupcom ku podziwie. 
Z pogardą więc pchnął stoJ.ik ręką niecierpliwie. 

„Niechaj mól życie nędzne w starych księgach pędzi, 
Niech się w kartę zbutwiałą z ciekawością wż~ra, 
Moja ręka na próżno tys-iąc ksiąg otwiera 
I warzy doświadczenia z tysiącznych naTZędzi . 
Któż jak ja z potem czoła męczył się i czytał? 
Dziś gdym na równi z wami, gdybym się zapytał, 
Czegoście nauczyli i co S'ami znacie, 
Wstyd by wam czoło, serca i rozum wypa1ił, 
Jeśld wstyd znacie jeszcze - wam gdybym się żalił! 



ł 

Zamknijcie księgi dumne i w nauk warsztacie 
na każdej ścianie, każdej książkowej okładce 
Zapiszcie jedną prawdę - wypadek zagadce: 
I ja z wami zapiszę - że człowiek, zrodzony, 
By wszystkiego dociekał, s;am niedocieczony!" 

Do •takiego doszedłszy wyniku, nie znajdując w naukach 
rozwiązania tajemnicy najważniejszej, jedynej, jaka naprawdę 
obchodzi lud.kość, tajemnicy istnienia i celów człowieka, od
trąca precz i naukę, i księgi. Ale nienawiść pcha go jeszcze 
dalej, staje się on teraz pastwą wszelkiego rodzaju sofizma
tów, zrywa węzły rodzinne, zakochuje się w Todzonej siostrze. 
Znajduje w Biblii nawet usprawiedliwienie tej kazirodczej 
miłości. Trzeba widzJeć, z jakim talen<tem wyjaśnia swoje 
uczucia, jak je tłumaczy według wskazań przyrody, świata 
roślinnego . Jest to człowiek, który idzie prostą drogą do 
występku, wydaje walkę społeczeństwu , staje się ofiarą złego. 
Czymże się on teraz uratuje? Czy przez naukę, która zda

niem niektórych filozofów wiedziie człowieka z powrotem do 
religii? Ależ on wszystkiego już się uczył, uczęszczał do szkół 
najsławniejszych filozofów. Czy przez praktyki religijne? Ależ 
on ich nie cierpi, powziął gwałtowną nienawiść ku tym prak
tykom, które głosząc cześć dla dobra zostawiają świat w 
ręku zła. Czy skończy jak Manfred lub Faust? Nie, oto 
zbliżając się do narodu, z wyniosłych a chłodnych krain 
rozumu zstępując pomiędzy lud polski, po raz pierwszy od
najdzie prawdę. W swym narodzie, w jego charakterze, w 
uczuciach ludu dostrzega znaki prawdziwego życia, a życie 
nie może mieć innego źródła jak prawdę. Zgłębiajmy owo 
życie, dojdziemy do prawdy, przez prawdę zaś odnajdziemy 
Boga. 

Scena, w której •autor opisuje pierwsze wrażenie filozofa, 
kJiedy ten po raz pierws·zy znajduje się wśród ludu, jest 
jedną z najpiękniejszych i najoryginalniejszych w poemacie. 

Adam Mickiewicz 
Literatura Słowiańska 



Z Fra·nkfurtu nad Odrą jedziemy z Wrntnowskim do Drezna 
i tam znajdujemy Mickiewicza, Odyńca, Garczyńskiego, Weys
senhofa i mnóstwo z bogatszych polskich rodzin Polaków. 
Wybornie tu nam przeszły zima i wdosna; gdyby nie wyma
ganie konsula rosyjskiego, który żądał od rządu saskiego, 
aby ·nas zmusił do podpisania prośby o amnestyę lub wygonił 
z kraju, to bym pozostał w Dreźnie i tym sposobem drugi 
raz jużby się moja podróż skończyła. 
Był to czas, w którym Adfłm pisał trzedą część „Dziadów", 

Garczyńsiki „Wacława" i sonety; Odyniec spodziewał się przy
bycia swojej narzeczonej, miał żenić się i codzień prawie 
pn:ynosił coś nowego ze swoich utworów. Codzień z nim i z 
Garczyńskim schodziliśmy się z rana i nad wieczór u Adama, 
i u niego spędzaliśmy godziny przyjemne. 

Adam pospolicie był smutny; widać było mianowicie na 
nim boleść i wzruszenie na widok przechodzących przez 
Drezno, ciągnących do Francyi żołnierzy naszych i powstań
ców; smuciły go odwiedziny bardzo częste obywateli i ochot
ników z powstania, którzy pozostawiali żony i dzieci w kraju, 
jako też wielu bogatszych byłych dostojników z Królestwa, 
którzy się wahali, nie wiedzieli, co ze sobą robić. Rozpo
gadzało mu się jednak czoło, g·dy sami we czterech zosta
waHśmy na pogadance. Odyniec był wesoły i mnie nie opusz
czał humor; rozweselaliśmy Adama i posępniejszego częstokroć 
od niego S<tefana. Adam niekiedy czytywał ustępy z tego, co 
pisał; czasem zanucił Filona lub jaki ułamek z Mozarta, palił 
bezustannie fajkę, często zamyślał się. Chodziliśmy często na 
operę włoską i na przechadzki. 
Miałem szczęście po:zmać przebywającą na <ten czas w Dreź

nie hr. Klaudynę Potockę, znaną i uwielbianą z poświęcenia 
się dla dobra kraju, z cnót i rozumu. Podczas wojny do
glądała cholerycznych w szpitalach warszawskich; po wojnie 
ca!:a zajęta wspieraniem przeciągających przez Dremo emi
grantów, opatrywaniem ich w odzież we wsparcie pieniężne. 
Sama już zubożała, poprzedawała brylanty swoje, szale i co 
miała z kosztowności, zbierała też składki ·i zachęcała drugich 
do ofiarności. Dziwnie przyjemna i wzudz>ająca cześć dla 
niej jest jej osoba; wysoka, cienka, twarzy nieco po
ciągŁawej o rysach regularnych, oznaczających wyższy ch'l
rakter i ukształcenie, blada, warkocz ucięty, w oczach godność 
i siła moralna. Któż jej nie znał z dobroci i politowania nad 
losem nieszczęśliwych. Kiedym ją z Odyńcem odwiedził w 
skromnej izbie Saskiego hotelu, kroiła płótno na koszule dla 
żołnierzy; niemało ich w tym czasie przechodziło przez Drezno, 

<!Ili IGNACY DOMEJKO 



j~ż to z Prus czy z Galicyi, skąd uchodzili w obawie, aby ich 
me wydano Moskalom , już to przek,radających się z kraju. 

Na począ tku wiosny już lekarze spo i> trzegli w osłabionej 
pracą Klaudyi Potockiej zaród piersiowej choroby; a jednak 
~egoż roku w jesieni towarzyszyła do Szwaj.caryi dogorywa
Jącemu z suchot Garczyńskiemu. 

Pamiętniki Ignacego Domejki 
(1831-1838) 

Kraków 1908 
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(Drezno, około 25 lutego 1833) 

O moim zdrowiu każe Pani 
donieść - szczęśliwa myśl, ?e 
o zdrowiu, nie o chorobie, bo 
zdrów w rzeczy samej jestem. 
Spałem jak zabity mając 

„Księgi pielgrzymstwa" prze
platane rozmowami Pani, 
tym tedy sposobem wszędzie 

kwiaty zbieram. Czym wczo
raj wieczór bardziej byl we
sół niż zazwyczaj, nie pomnę. 
Bądź jak bądź, rzadko mi się 

smutek prawdziwy zakryć zu
pełnie a wesołość jak kartę 

w grze wyświęcić udaje. Ja 
żyję inaczej na górze, inaczej 
na dole, inaczej przed obia
dem, inaczej po obiedzie !ub 
wieczorem. Niechaj tego prze
cież nikt dziwactwem nie na
zywa - jest to słabość, której 
się nie zapieram, w roślinach 

nazywają to koniecznością, że 

kiedy słońce świeci, one gło

wy zmęczone podnoszą, a cza
sem i kwitną dość pięknie. 

Jak na jasnowidzącą w Pre
wost rumieńce różne rozmaity 
wpływ wywierały, tak na 
mnie ludzie. Jedni mnie mglą 
dużą okrywają, drudzy mnie 
do przeszłości mimowolnie po
syłają, trzeci nudzą, są i ta
cy... dość powiedzieć, gdyby 
Pani była smutna i cierpiąca, 

a Drezno cale, a dziesięć jemu 
podobnych miast, a tysiące 

ludzi skakało na drugiej stro
nie w rozkoszy serca swe
go - ja bum w środku mię

dzy Panią a nimi płakał nie
zawodnie. 
Otóż przyczyna wesołości 

mojej, kiedy zapomniawszy o 
wszystkim na dole wesół je
stem; oto przyc~na smutku, 
kiedy go zniósłszy na dól, w 
Pani twarzy zmartwienie 
przeczuwam. Cięży on wten
czas na duszy jak zebrana 
chmura na niebie, kiedy wia
trów do rozpędzenia jej nie 
ma! 

Stefan Garczyński 

do Klaudyny Potockiej 

Drezno, między 9-19 maja 

1833 

Kiedyś - kiedyś - podob
no się od pióra oderwać nie 
będę mógł pisząc do Pani, są
dząc po tym wszystkim, co 
dzisiaj przez serce, przez du
szę przechodzi. Wczoraj nie 
zbolały, aLe zastrachany by
lem, często mi się to zdarza. 
Dlaczego? Ja sam siebie nie 
pojmuję. MyśL czasem Lekka 
zatrwoży dzień cały i jak By
ron powiada, pali głowę, a w 
łzach się topić nie chce. Wczo
raj bylem przesycony smut-

kiem i dlatego pod koniec 
nudnym się stałem. Marzy
łem więcej niż potrzeba o wy
jeździe, o Pani, o czasie i o 
sobie. Kombinacje stąd dziw
ne wypadały. Wyjazd mój 
zdawał się być bliskim i na
głym, Pani już daleka, czas 
wszystko niszczącym, a sam w 

tej nicości jak duch potępio

ny pływałem, nie mogący za

pomnieć, że kiedyś było ina

czej. Dziś z !źejszą wstałem 

głową, aLe jedenasta dopiero! 

Dawniej skarżylem się na ka

sze!, dziś chociaż na pozór 

powiększać się zaczyna, bło

goslawię go często. Jak bębny 

głos tego, którego na ruszta-

waniu ściąć mają, zagłuszy 

często niejedną myśl, niejed-

no słowo. 
ST. 

Stefan Garczyński 
do Klaudyny Potockiej 



Do Stefana Garczyńskiego 

Paris (23 maja 1833) 

Kochany Stefku. 

Tom pierwszy kazałem o
prawie. Domejko radzi cze
kać drugiego, który za parę 
tygodni wyjdzie z druku; po
dobno dodam na końcu „Re
dutę Ordona"; tymczasem 
pierwszy wyszlę. Ale ale! do
nieś mi o cenie. W Paryżu 
zostawię eg;:;emplarzy naj
mniej dwieście, bo tu można 
księgarzom za gotowe pienią
dze sprzedawać. Mówią mi, że 
cena ;:wyc.zajna takich dwóch 
tomi ków: franków 7 w księ

garniach, a przedając na hurt 
księgarzom: fr . 5. Nie wiem 
jaką naznaczyłeś cenę prenu
meracyjną. 

To, co pisałem o mojej pra
cowitości w korekcji, i moje 
przechwałki były żartem; jak 
ty to mogłeś brać ser i o? Ko
rekta wierz mi, że często ro
biła mi wiele przyjemności, 
bo zdawało mi się, że z twoją 
duszą gadałem, niekiedy dy
sputowałem, kłóciłem się, a 
zawsze, jak i w życiu naszym, 
rozstawaliśmy się w zgodzie. 

Adam 

Do Ignacego Domejki 

(9 lipca 1833) 

Przyjechałem tu we wtorek 
po piątkowym wyjeździe z 
Paryża. Dla prędszej jazdy 
wyminąłem Genewę i prosto 
na Lausanne ruszyłem. Zna
lazłem Stefana w lepszym 
nieco stanie, niż się lękałem. 

Zdaje się, że choroba jego 
zatrzymała się w ~iegu, i mó
wią, że może się przesili; ale 
Bogu to wiedzieć. Doktorowie 
malo wiedzą; przysla.li go do 
Bex, gdzie o serowatkach nikt 
nie słyszał, gdzie piersiowych 
chorych nie widywano. Smut
ne i rozdzierające duszę było 

widzenie się nasze! Patrząc 

na twarz piękną Stefana, ta
ką biadą i smutną, przewra
cało mi się w sercu. Stan je
go zdrowia jest taki, że nie 
tylko nie będę mógł robić 

wycieczek w góry, ale nawet 
trud_no mi wychylić się za 
próg. Siedziemy więc w ober
ży, a deszcz leje. 

Adam 

Do Ignacego Domejki 
Genewa, 12 aug/usta 1833) 

Kochany Żegoto. 

Bylem przez cały ten czas 
i jestem niezdrów, wszakże 

nie chory, ale bez apetytu, z 
bólem zębów i z różnymi ak
cesami tego rodzaju. Garczyń
ski miał kitka dni nieco lep
szych. Istny to męczennik! Po 
co go wywlekii z Drezna, nie 
pojmuję. Kiedy stąd wyje
dziemy, nie wiem, bo to za
leży od zdrowia Stefana, i od 
jego chęci, które naturalnie 
zmienne, równie jak stan 
zdrowia. Więcej nic nie ma 
do doniesienia. 

Czy przepisujesz „Tadeu
sza"? Kiedy Stefan miał się 

,„ trochę lepiej, skopiowałem z 
biedą pieśń czwartą, ale da
lej! nie wiem, kiedy zacznę, 

jestem zupełnie z nóg zwa
lony. 

Adam 

Do Jg.nacego Domejki 
Genewa, 28 august (1833) 

Kochany Żegoto. 

Położenie nasze w niczym 
nie zmieniło się, ale ja zdrow
szy jestem. Pozbyłem się bólu 
zębów i nerwowego (jak dok
tor mówi) kaszlu. Stefan nie 
jest tak gwałtownie cierpiący 

jak wprzódy, ale zawsze sla
by i coraz słabszy. Wyrywa 
się na południe, może też lep
szy klimat cokolwiek mu ul
ży, przynajmnie1 mu życie 

osłodzi. Doktor i wszyscy wy
syłają go co najrychlej, bo w 
takich chorobach każdy rad 
dalej pacjenta wysyłać . Wy
jeżdżamy tedy jutro do Lyo
nu, stamtąd mamy płynąć Ro
danem do Awinionu. Będzie

my jechać niezmiernie powo
li; jak dojedziemy, Bogu wie
dzieć! 

Adam 



Do Ignacego Domejki 

.__ Augusta 2 (1833) Genewa 

Kochany Ignasiu. 

Jesteśmy od dwóch tygodm 
w Genewie. Stefan tak był 

slaby, że przez kilka godzin 
co dzień patrzyliśmy na 
wszystkie symptomatu kona
nia. Możesz wystawić sobie 
moje położenie. Teraz lepiej 
znacznie , ale ja, przyznam się, 
nie mam żadnej nadziei! Mo
że tylko do jesieni lekarstwa 
życie mu utrzymają. Nie mo
glem nigdzie wyjść i często 

po kilka dni ze stancji nic 
wychylam się. znJleźliśmy tu 
Klaudią Potocką, zresztą ni
kogo widzieć nie mam czasu. 
Zmiłuj, dla uspokojenia Ste

fana każ wydrukować jego 
korekty, choćby do kilku tyl
ko egzemplarzy. Trzeba znać 

jego choroby, żeby pojąć, ile 
on nad każdą omyłką rozpa
cza, jakie mnie robi wyrzuty 
i jakie dziwaczne ma podej
rzenia. Dowiedział się, że eg
zemplarze są w Dreźnie i je
den tu w Genewie, stąd nowe 
żale i domysły; przyszlij nam 
tu co rychlej kilka egzempla
rzy. Oby się już ta historia 
drukarska skończyła, z którą 

miałem tyle biedy. 

„ 

Roboty moje całkiem na te
raz przerwane. Łatwo zgad
niesz, iż przy odgłosie kaszlu 
i patrząc na ciągle cierpienia 
Stefana nie podobna myślić 

o pisaniu, a nawet czytani11 . 
Gdybum przynajmniej mógl 
przepisać pieśii czwartą; pró
buję, może potrafię. Zabawi
my tu jeszcze z miesiąc. 

Adam 

Do Ignacego Domejki 

Avignon, 7 września (1833) 

Kochany Ignacy. 

Przywiozłem Stefana z Ge
newy do Awinionu, bo go i 
doktorowie, i przyjaciele co
raz dalej wysyłają. Żle bar
dzo z nami. Możesz wystawić 
sobie biedy podróży z cho
rym, którego na ręku z po
j azdu do mieszkania d~wigać 

trzeba, w kraju, gdzie ober-

żuści, 

oczy i 
życia, 

e h.cą! 

spojrzawsz11 nam w 
widząc w nich niewiele 
przyjmować nas nie 
Jak daleko tra.fiem11, 

11ie wiem. Mamy zam iar je

chać do Marsylii, stanitąd do 
Włoch, zamiar popierany 
przez wszystkich doktorów 
h.ocia ż dodają w ucho, że 

chory w Marsylii albo na mo
rzu życie zakończy. Może zo
staniemy w Montpellier, wten
czas uwiadomiłbym ciebie i 
zapraszałbym do r.as . Jestem 
tak strudzony, ta.k bezsenny 
że dłużej pisać nie mogę. -
Bądź zdrów. 
Pieniądze wszystkie, co mia

łem, wydałem w podróży, pięć 

„lieues ' na dzień i w kraju 
tak drogim jak Szwajcaria. 
Pani Potocka przyslala mi by
ła do Paryża pieniądze ale jej 

tu zwróciłem; póki mam swo
je, cudzych nie chcę. Bądź 

zdrów. 

Adam 



Do 
Antoniego Edwarda Odyńca 

Avignon, septembra (1833) 

Nasz Stefan już przed dwo
ma dniami przestał cierpieć. 

Wróciłem właśnie z Marsylii, 
gdzie jeździłem niby po pasz
porta do Włoch, i znalazłem 

naszego przyjaciela przez kil
ka dni mojej niebytności bar
dzo zmienionego. W nocy w 
godzinie szóstej przestał od
dychać; tak lekko usnął, że 

nie można nazwać skonaniem 
tej krótkiej chwili przejścia z 
biedy na świat lepszy. Cier
piał Stefan wiele w Bex i w 
Genewie, 
fizyczne, 

potem ustały bole 
dręczyła go tylko 

niecierpliwość, chęć prędkie

go przenoszenia się z miejsca 
na miejsce, a razem uczucie 
wzmagającej się slabości. 

Smierć swoję często przepo
wiadał, ależ też równo często 

pełen był nadziei, a w ostat
nich dniach więcej niż kie
dykolwiek. Wiozłem go z wiel
ką trudnością od Genewy do 
Avignon. Tu, na wielkie mo
je szczęście, dopędził nas daw
ny znajomy Stefana, Pągow
ski, zacny człowiek. Ten mię 
wspomógł w moich kłopotach 
i został przy chorym, kiedy 
wyjeżdżałem do Marsylii. Wy
perswadowaliśmy Stefanowi, 
aby czekał w Awinionie na 
paszport, ale rzet:zywiście już 

go nie podobna było z miej
sca ruszyć. 
Przybyła też kilku dniami 

przed jego śmiercią p. Poto
cka i osłodziła mu ostatnie 
chwile na ziemi. Tej nocy, 
kiedy żyć przestał, bylem przy 
nim do późna; potem, znużo
ny bezsennością i drogą, po
szedlem spać. Pągowski czu
wał przy łóżku. Przerażony 

zbyt cichym snem chorego, 
zbliżył się i znalazł go bez 
życia. - Pojmiesz łatwo, dla
czego nie pisałem do ciebie z 
drogi. Bylem sam w bardzo 
smutnym położeniu. 

A. 

Do 
Antoniego Edwarda Odyńca 

Kochany Edwardzie. 

W Liście twoim pytasz o 
szczegóły ostatnich dni nasze
go Stefana. Nie czuję się w 
humorze pisać o tym. Zo
stawmy do przyszłych rozmów 
ustnych. Dziwaczysz sobie 
myśląc, że Stefan miał prze
ciwko tobie jakieś nieukon
tentowanie za jakieś dysputy. 
Stefan mile zawsze ciebie 
wspominał i twoją Zosię, o 
której mnie wiele mówił i 
którą bardzo szacował. Kied71 
mu czytałem twój list w Bex, 
gdzie pisałeś o projekcie przy
jazdu do nas, o gospodarstwi.e 
przyszłym, o kolonii naszej, 
Stefan mocno slaby wzruszył 

się aż do łez. i zdawało mu 
się, że cały ten projekt wkrót
ce przyjdzie do skutku; nale
gał na mnie, ażebym nie 
puszczał w zapomnienie owe
go listu. Dysputy i wszelkie 
male przykrości, które sobie 
wyrządzamy w życiu, tak się 

zapominają między przyjaciół

mi jak małe odmiany powie
trza latem. Inaczej nie było

by przyjaźni. Iluż to najlep
szym przyjaciołom nieraz ja 
dokuczyłem, i oni mnie. Nie
raz nawet Stefanowi w cza-

sie jego choroby nie moglem 
wstrzymać się, aby co przy
krego nie powiedzieć, albo 
milczeniem zagniewanym kar
ciłem dziwactwa słabości, któ
rym trzeba było przebaczać. 

My mężczyźni nigdy nie osią
gniemy tej doskonałości mo
ralnej w pobłażaniu i prze
baczaniu; przekonałem się o 
tym patrząc na Potocką. 

Adam 

Do 
Klaudyny Potockiej 

Paryż 

(między 16 a 20 listopada 1833) 

Koszta wydania dziel Ste
fana opłacone zupełnie; ra
chunków nie posyłam, bo z 
kwitami razem wielką robią 

pakę. Czekać będę okazji. 

A. Mickiewicz 



Genewa, 21 lutego 1834 

Czuję i dzielę z Panem, co 
o Stefa n ie i stracie jego mó
w isz. Co dziefi byl więcej 
przyjacielem moim. Cierpie
nia ciała przytłaczają c wielką 
Jego duszę, co dzie1~ do mnie 
ją zb li.żal11 . Dawni ej, k i edy 
przypadki em slowo z głę bi 
serca mi się wymknęło, nie 
rozumiał i wyższośc-ią swoją 
zatrważał . Ostatnich miesięcy 
ż ycia czytał w mojej, jakby 
w(e) własnej duszy. Nie w y 
r zeczone odgadł uczucie, każ
dą boleść, każde wrażenie. 
Taką stratę ( !) ni c mi nie za
stąpi, a przecie za nagrodę 
liczę, że mi B6g po-wolil go 
poznać, zasłużVć na zupełną 
jego przyjaźń i niejedną cięż
ką osłodzić mu chwilę . Dzi.ś 
mimowolnie w górę patrzę, 
kiedy się sądu Jego Lękam; w 
górę za nim, k i edy mi tęskno, 
zimno między ludźmi. 7 
wrze§nia pisał jeszcze do 
mnie, 17-go przywitał tak ser
decznie, tak .czule. Mówił, że 

.... KLAUDYNA POTOCKA 

Mu L(źe j) p(rzy) mnie, Że tak 
by ch ciał na ręku m(oim) u
(mier)ać. 18-go powr6cil Mic
l<iewlcz z Marsylii. Nad ran
k iem 20 usnąl. 

Pągowski którego kochał i 
wysoko cenił, który już w 
Genew ie w szystkie od pracy 
w o!rze 11odziny przy nim prze
pędzał, przez ostat nie trzy ty
godnie n ie odstępował go na 
chwilę; dzień i noc nad nim 
czuwał z przyjacielską tros
kl iwością i poświęceniem, ja
kiegom przy podobny ch us
ługach n igdy w mężczyźnie 
nie widziała. Kochać go m u 
szą i błogoslawlć mu w szys
cy, któr zy Stef(arza) kochają. 
Umiał od niego oddalić każdy 
k topot, każde m oralne wstrzą
snieni e. Jemu win ien spokoj
ny koniec. Adam i j a byliśmy 
mu tylko pociechą, Pągowski 
pociechą i pomocą. 

Ale czas skończyć, nie za
pominajcie o mnie! 

Klaudyna Potocka 
d o Antoniego Edward a Odyńca 



Genewa, 8 X 1833 

Poz~ól uściskać się, Lorku. 
Nie pisz do mnie - nie ma
my sobie co powiedzieć, cze
go byśmy obydwie nie wie
dz~ały. Wierną będziemy pa
mięci brata, jak ja przyjacie
la. Szczęście Twoje obchod.zić 
m'.1ie nie przestanie, bo czę
ścią .. było . szczęścia jego; ja 
Tobie obo3ętną nigdy nie bę
dę, bom jemu była drogą. 

Pos~la'T!i Ci gałązkę, którą 
dla. Cieb~e zerwałam, i port
felik. Miał go ode mnie lu
bił go i ciągle do końca' no
sił . 
. Bą~ź zdrową, sprzyjaj mi, 
Jak Ja Tobie, nie siląc .się na 
d'?wody, których między nami 
me potrzeba. 

Klaudyna Potock a 
do siostry Stefana Garczyńskiego 

' 
Genewa, 15 listopada 1833 

Papiery Stefana zostały 
spalone zgodnie z jego pole
ceniami. Część jego rzeczy o
sobistych przesłana z Lubo
stronia pozostała w rękach 
mojej matki, reszta jest tutaj 
u p. Pągowskiego . Pan Ar
nold, do którego on o tym 
pisał, zadecyduje, co trzeba z 
tym zrobić. Zegarek, który 
Stefan nosił, należy - jak 
mysię - do p. Skórzewskie
go ojca. Jego pierścień i kilka 
innych przedmiotów pozosta
ną na razie w naszych rękach 
,z. przeznaczeniem dla jego 
siostry, której zostaną sumien
nie przekazane. 

Klaudyna P o tocka 
do Antoniny Platerowe j 



Kto lat temu dwadzi~cia kilka, dwadzieścia, może nawet 
mniej, poznawał po raz pierwszy naszą poezyę i czytywał 

ją z zapałem umysłu ~wieżego, z wyobraźnią zaledwie prze
budzoną, ten może zapamiętał stan ciekawości i niepokoju, 
w jaki wprawiało go imię poety, którego nie znał wcale, 
a o którym głos jeden niezrównanej powagi, głos któremu 
nie wi0rzyć było niepodobieństwem, mówił, że to poeta ze 
współczesnych polskich największy. Tym poetą nieznanym był 
Stefan Garczyński - tym, który o nim dawał świadectwo, 

był Mickiewicz. On mówił w tych lekcyach Literatury Sło

wiańskiej, słuchanych jak najwyższe słowa mądrości i na
tchnienia, że piękną rzeczą jest Malczewskiego M arya, że 

genialny pomysł miał młody autor Nieboskiej komedyi, ale 
żaden, dodawał, nie był tak natchnionym, ani tak głębokim, 
żaden tak polskim, jak autor Wacława. Czy to być może? 

czy doprawdy mamy poetę nad tamtych wszystkich wiE:ksze
go? i jakiż on być może ten poeta? chyba Mickiewiczowi 
samemu równv? Wierzyć się nie chciało, ale jakżeż nie wie
rzyć, kiedy Mickiewicz zaręczał! on mówi, więc tak być 

musi. Rośliśmy więc w wierze, że jest poetą, większy jak 
Krasiński, jak Słowacki, jak autor Maryi: wychowaliśmy się 

w czci nieznanego bóstwa poetycznego, w którego świątyni 

miały być złożone nieopisane skarby piękności, wyobraźnia 

wysilała się, żeby te skarby odgadnąć, wystawić sobie; a 
do tej świątyni wejście było zamknięte, bóstwo niewidzialne 
i zakryte jak tajemniczy posąg w Sais. Wacław Garczyńskiego 
był na liście książek zakazanych. Wydanie, w niewielkiej 
zapewne liczbie egzemplarzy, wyczerpane, do nabycia nie
podobne; i kiedy zakazanego Wallenroda i zakazany Przed
świt miał każdy, to można było, długo żyjąc, przez całe życie 
nie spotkać ani jednego szczęśliwego w którego ręku byłby 

tajemniczy Wacław. Wyszedł więc i poeta i jego bohater 
na jakąś postać fantastyczną, legendową, którą wszyscy po
znać pragnęli, nikt nie spotkał. Czasem to niecierpliwe prag
nienie mieszało się z niepokojem, ciekawość z obawą: bo 
jeżeli raz odsłoni się ten wielki nieznajomy, jeżeli istotnie 
ujrzy się go takim jak go opisują, czy on nie przewróci 
i nie z.burzy wszystkiego, co było dotąd naszą poetyczną 

wiarą · i miłością? czy po:z:nanie nowego - boga nie będzie 

okupionem adstąpieniem dawnych? 
Największy ·i najbardziej polski z poetów, zdaniem Mic

kiewicza, jes-t najmniej czytanym, najmniej lubionym przez 
polską publiczność. 

Czym jest naprawdę ten Wacław? Dlaczego Mickiewicz 
wyniósł go tak wysoko, pod same niebiosa? pytanda to, które 
roztrząsać warto, bo choć Wacław nie jest już literacką 

nowością, choć krytyka jego przez Mickiewicza napisana jest 
JUZ w ręku trzeciego pokolenia, choć zatem sprawa ta nie ma 
uroku terażniejsŻości, przecież może być zajmująca. 

Stanisław Tarnowski 

studya. Rozprawy t sprawozda
nia. Kraków, 1896 

Dwóch poetów usiłowało jednocześnie doprowadzić do końca 
pracę rozpoczętą przez Mickiewicza, lecz porzuconą w poło

wie drogi: Garczyński w Dziejach Wacława, Słowacki w Kor
dyanie. Obaj dziwnie się ze sobą zgodzili w pomyśle, czyniąc 
bohaterów swoich konspiratorami. 

Na smutny pomysł zemsty i spisku Garczyński <i Slowacki 
trafili, jak się zdaje, niezależnie od siebie. Wprawdzie Dzieje 
Wacława wyszły w lecie 1833 roku, Kordyan zaś dopiero 
w styczniu roku następnego, wiemy jednak z lis·tów Sł-owac
kiego, że pracował nad Kordyanem już od początku 1833. roku, 
a jeszcze wtedy Wacława znać nie mógł. 



Koleje duchowe, przez które przechodził Wacław Garczyń
skiego, dobitnie go wyróżniają od Kordyana: nie był on nigdy 
sentymentalnym Gustawem, nie .poddawał się nfowolniczo z.a
pędom osobisteg-0 uczucia, ale jak F'aust, żył więcej myślą, 

rozmyślania zaś pogrążyły go w rozpaczliwym wątpieniu, z 
którego ochłonął ł powstał nagle pod potężnym wrażeniem 

usłysmnej w karczmie pieśni narodowej. Wtedy mu „Bóg 
zabłysnął w nowej postaci", miłość ojczyzny ogarnęła i po
god1.liła go z życiem. 

Marian Zdziechowski 

Byron t jego wtek. Kraków 1897 Garczyński bowiem nie był wcale ani pospolitym umysłem 
ani tuzinkowym poetą. Wszakże i Mickiewicz nie oparł się 
jego wpływowi w „Reducie Ordona", Słowacki zaś w „Kor
dianie" prawie całą scenę w podziemiach stworzył tylko przez 
rozszerzenie ustępu w „Wacława dziejów", z kotórej prawie 
dosłownie przytaczał cale zdania. Jeżeli zaś Mickiewicz i Sło
wacki ulegli wpływowi fantazyi Garczyńskiego, to cóż dziw
nego, że Krasiński przyjął od niego pewne pomysły filozo
ficzne, w których Garczyński był przecież nieskończenie wyż
szym niż w dziedzinie fantazji lub stylu. 

Tadeusz Pini 

Dwaj poeci fUozofowte, 
Lwów, 1900 r. 
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Rzymską genezę Wacława dziejów uznać można za rzecz 
pewną. Tak też (powołując się na świadectwo Odyfica) przed
stawił rzecz Tadeusz Pini, a także Stefania Skwarczyńska . 

Zarówno jednak przytoczone świadectwa, jak i konstatacje 
wspomnianych historyków literatury nie zachwiały powszech
ną opinią, że poemat Garczyńskiego jest naśladownictwem 
III cz. Dziadów. Miarą panującego zamieszania może być 
choćby to, że Trzpis na początku swojej książki powiada, 
że .,Garczyński („.) podstawową myśl do swego poematu za
cze·rpnął z Dziadów Mickiewicza", na końcu zaś, przeciwnie, 
że „J ego drogą szedł Mickiewicz w III cz. „Dziadów". 

Warto więc , sądzę, przyjrzeć się bliżej tej kwestii. Do jej 
rozwikłania brak nam jednak dwóch elementów: kiedy i co 
z Wacława dziejów poznał Mickiewicz? 

Pierwsza znana wypowiedż Mickiewicza o twórczości Gar
czyńskiego pochodzi z 23 marca 1832. „Rewolucja - pisał do 
Lelewela wydała poetę swego, nie znanego jeszcze. Jest to 
Garczyński; dwa lata go znałem w Rzymie, a nic mi nie 
czytał i nie wiedziałem, że pisze. Talent wielki i daleko 
pójdzie; już teraz jest na stanowisku, na którym ostatnie 
dzieła moje spoczęły". 
Osąd niezwykle wysoki; na jakich tekstach oparty? Ko

mentarz .Wydania Narodowego i Jubileuszowego twierdzi, że 
„Mickiewicz wspomina tu o („.) Sonetach wojennych i innych 
wierszach napisanych podczas powstania, przeceniając ich 
wartość". 

Czy słusznie pominięto itu Waclawa dzieje? Czy na takim 
rozumieniu zdania Mickiewicza nie zaciążyła opinia, że Wac
ław, jako naśladownictwo III cz. Dziadów, nie był Mickiewi-. 
czowi znany, gdy - za kilka dni - przystąpił do pisania 
swojego dzieła? 

Wiele jednak wskazuje na to, że pisząc do Lelewela miał 
Mickiewicz na myśli przede wszystkim Wacława dzieje. Znamy 
jego powściągliwą opinię o Sonetach wojennych. Pisał prze
cie -do autora 8 kwietnia 1833: „W ogólności Sonety (wyjąwszy 
dwa) mniej . mi podobają się, bo w małych ramkach rażą 



tu i ówdzie szczegółami". Czy wrażenia pierwszej lektury mo
gły rok wcżeśniej dać impuls do oceny tak entuzjastycznej? Co 
więcej, słowa: „już teraz jest na stanowisku, na którym ostat
nie dzieła moje spoczęły" odnosić się mogą tylko do proble
mów w mniemaniu poety najżywotniejszych dla literatury 
po klęsce narodowej: Mickiewicza musiała uderzyć zbieżność 
ideowa między własną twórczością a tym, co pisał w tajem
nicy młody przyjaciel. Trudno przypuszczać, że wiersze pow
stańcze Garczyńskiego (-nawet te, w kitórych pojawiły się 
wątki mesjanistyczne) uzinal za zajęcie stanowiska w kwestii 
najbardziej wówczas żywotnej. Z drugiej zaś strony sam 
Garczyński, skoro wreszcie zdecydował się pokazać Mickie
wiczowi swoje utwory, miałby pominąć iten, do którego przy
wiązywał największą wagę? 

Wszystko to skłaniałoby do przyjęcia, że w marcu 1832 r. 
Mickiewicz znał Apostatę. Jakoż nie brak wskazówek prze
mawiających za tym, że zaznajomił się z nim w Poznańskiem . 
Pisząc o wielkopolskim spotkaniu Mickiewic:z.a z Garczyń

skim powiada Odyniec, że „Adam także podobał Wacława". 
Z tą wzmianką zgodna jest tradycja domowa rodz1ny Tumów 
z Obiezierza. Opowiadanie Heleny z Kwileckich Turnowej, 
która gościła Mickiewicza w Obiezierzu, znamy z późnego 
co prawda przekazu jej córki, Marii z Tumów" Mycielskiej : 

Przepędziwszy Wigilię Bożego Narodzenia w Łukowie 
przyjechał pan Adam Mickiewicz na Nowy Rok do 
Obiezierza. Tu zastał Stefana Garczyńskiego, który mu 
się dopiero wtedy przyznał, że pisze poezje i przeczytał 
mu swojego „Wacława" w manuskrypcie. Obaj miesz
kali razem w malej oficynie obok pałacu.. Garczyński 
czytał, pan Adam słuchał chodząc po pokoju i pusz
czając kłęby dymu tureckiego. Spowiedź ta poetycka 
odbyła się w nocy z początkiem Nowego Roku. Pan 
Adam bardzo był „Wacławem" uniesiony i nazajutrz 
powiedział żartobliwie do pani domu: „A to pięknie, 
zaprosiła mnie Pani do Obiezierza, aby mnie tu z Par
nasu strącili". 

Oczywiście, ta pośrednia relacja nie stanie za dowód. Po
twier.dzają ją jednak do pewnego stopnia listy Wincentego 
Tumy do żony Heleny, która w końcu grudnia 1832 r. prze
bywała w sąsiednim Łukowie. W listach z 26 i 27 grudnia 
pan Turno przekazuje prośbę Garczyńskiego o wydobycie 
jego papierów „z dolnej szuflady komody" i przywiezlenie 
ich do Obiezierza. Bez wielkiego ryzyka domyślić się można, 
że papiery te były rękopisami poezji. Jest też rzeczą prawdo
podobną, że Garczyński sprowadził je do Obiezierza właśnie 

z myślą o przedstawieniu. s~oich wiers7Y Mickiewicz?wi, kt?
rego się na dniach w Obiez1erzu spodziewano. Są v.:1ęc racJe, 
aby przypuścić, że Mickiewicz poznał Wacława Jeszcz~ ~· 
Wielkopolsce. Tak też przyjmują badacze te~o o~resu zycia 
poety: Bogdan Zakrzewski i Jarosław Macie3ewsk1. 

Zofia Stefanowska 
Mickiewicz o Waclawa dzte;lach 
Garczyńskiego. Roczniki Humani
s tyczne. 1971 nr I. 

Utwory wydane za życia poety 

Poezje. Paryż 1833 t . 1 

Ut w o r y w y d a n e p o ś m -i e r c i p o e ty 

Poezje. Lipsk 1860 Brockhaus 
Pisma. Poznań 1860 
Poezje. Lipsk 1863 BI"ockhaus 
Wacława dzieje. Poema. Paryż 1867 
Wacława dl'lieje. Poe;rna. Wyd. 2. Paryż 1868 
Poezje. Przemyśl 1882 A. Kaczurba 
Poezje. Lipsk 1900 Brockhaus 
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TEATR 
NARODOWY 

założony w roku 1765 



„Możesz być pewny, że to dzieło zupełnie 
leży w teraźniejszym czasie i dziwnie odbija stan 
duszy wielu ludzi" 

Adam Mickiewicz 
(z listu do Ste fana Gurczyńskiego) 

STEFAN GARCZYŃSKI 

WACŁAWA DZIEJE 
POEMAT 

Prapremiera 

PROLOG 
Avignon, w noc w godzinie 6 rano, 20 września 1833 r. 

Poeta 
Klaudyna 

Prowadzący spektakl 
Ksiądz 

Waclaw 
Matka 
Helena 
Mężczyźni w hełmach 

Nieznajomy 
Wójt 

oraz 

- KRZYSZTOF KOLBERGER 
- MARIA CHWALIBÓG 

A. Zo ici u umk 
Część I. 

WACŁAWA MŁODOSC 

- ADAl'\1 HANUSZKIEWICZ 
-- FRANCISZEK PIECZKA 
- KRZYSZTOF KOLBERGER 
- MIROSŁAWA DUBRAWSKA 
- BOŻENA DYKIEL 
- RYSZARD NADROWSKI 

SYLWESTER PAWŁOWSKI 
MARCIN SŁAWIŃSKI 
KRZYSZTOF WROBLEWSKI 

KARCZMA 

- DANIEL OLBRYCHSKI 
- ALEKSANDER DZWONKOWSKI 

ANNA CHODAKOWSKA, ELEONORA HARDOCK, HALINA ROWICKA, 
CZESLA W JAROSZYŃSKI, ANDRZE.J KOPICZYŃSKI, CZESŁAW 
LASOTA, EUGENIUSZ ROBACZEWSKI, KAROL STĘPKOWSKI, 

ZDZISŁAW SZYMAŃSKI, JERZY TUREK, WILHELM WICHURSKI, 
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI 

BAL 

Sp iskowiec - RYSZARD NADROWSKI 

oraz 

MARIA CH ~ IBó G , ANNA CHODAKOWSKA, MIROSŁAWA 

DUBRAWSKA, BOŻENA DYKIEL, ELŻBIETA GAERTNER, MARL<\ 
GŁOWACKA, ELEONORA HARDOCK, SŁAWOMIRA ŁOZIŃSKA, 

HALINA ROWICKA, TERESA SAWICKA, <\LEKSANDRA ZAWIERU
SZANKA, ROMAN BARTOSIEWICZ, WŁODZIMIERZ BEDNARSKI, 
SEWERYN BUTRYIVI, JANUSZ BYLCZYŃSKI, CZESŁAW BYSZEW
SKI, KRZYSZTOF CHAMIEC, KAZIMIERZ JANUS, WŁADYSŁAW 
KACZMARSKI, MIECZYSŁAW KALENIK, CZESŁAW LASOTA, SYL
WESTER PAWŁOWSKI, MICHAŁ PLUCIŃSKI, MARCIN Sl„AWIŃ
SKI, EDWARD SOSNA, LESZEK TELESZYŃSKI. KAZIMIERZ WICH
NIARZ, MIROSŁAW WOJTULANIS, KAZIMIERZ ZARZYCKI 

Przewodnicząc y 

Piert!Jszy prze na wiający 

Spiskowcy : 

SPISEK 

- WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 
- HENRYK MACHALICA 

SEWERYN BUTR YM, JANUSZ BYLCZYŃSKI, CZESŁAW BYSZEWSKI, 
KRZYSZTOF C!LĄ.l\ IEC, WŁADYSŁAW EBERT, CZESŁAW JARO
SZYŃSKI , AZIMIERZ JANUS, WŁADYSŁAW KACZMARSKI, 
MIECZYIBŁA W KALENIK, ANDRZE.J KOPICZYŃSKI, RYSZA RD 
NADROWSKI, SYLWESTER PAWŁOWSKI, MICHAŁ PLUCIŃSKI, 

EUGENIUSZ ROBACZEWSKI, KAROL STĘPKOWSKI, ZDZISŁAW 

SZYMAŃSKI, LESZEK TELESZYŃSKI, MIROSŁAW WOJTULANIS. 
KRZYSZTOF WR BLEWSKI, KAZIMIERZ ZARZYCKI 

Lud mila 
Ojciec 
Doktor 
Pan Mlody 
Poeta I 
Poeta II 
Poeta II I 
Ge·acral 
Oficer I 
Oficer Il 
Oficer III 
Oficer IV 

część r:. 

OBRAZY 

- SŁAWOMIRA ŁOZIŃSKA (PWST) 
- SEWERYN BUTRYM 
- JANUSZ BYLCZYŃSKI 
- KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI 
- KRZYSZTOF CHAMIEC 
- EUGENIUSZ ROBACZEWSKIM Kalenik 
- CZESŁAW JAROSZ.YŃSKI 
- KAZIMIERZ W'ICHNIARZ 
- WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 
- SYLWESTER PAWŁOWSKI 
- ANDRZEJ KOPICZYŃSKI 
- MIECZYSŁAW KALENIK 

KAROL STĘPKOWSKI 



Poseł - MICHAŁ PLUCIŃSKI 

Pan biesiady 
Więzień 

Panie 

- WŁADYSŁAW KACZMARSKI 
- LESZEK TELESZYŃSKI 
- l\'IARIA GŁOWACKA 

Panowie 

Lokaje 

ALEKSANDRA ZA WIER USZANKA 
- CZESŁAW BYSZEWSKI 

ALEKSANDER DZWONKOWSKI 
- ZDZISŁAW SZYMAŃSKI 

MIROSŁAW WOJTULANIS 
KAZIMIERZ Z RZYCKI 

Układ tekstu i reżyser ia 

ADAM HANUSZKIEWICZ 

Scenografi a 

MARIAN KOŁODZIEJ 

Muzyka 

ANDRZEJ KURYLEWICZ 

Inżynier dźwięku: JANUSZ IDCZAK 
A systent reżysera: WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 

Przygotowanie wokalne: JACEK SOBIESKI 
Gra Zespół ANDRZEJA KURYLEWICZA 

• 
Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

ADAM HANUSZKIEWICZ 

Zastępca Dyrektora 
TADEUSZ KAŹMIERSKI 

Kierownik Literacki 
JERZY S. SITO 
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