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Bohdan Urbankowski 

„NIE - BOSKA KOMEDIA" 
czyli poprawianie życiorysu, historii i prac Pana Boga. 

1. Resume zamiast wstępu. 
Dramatu rgia Trzech W ieszczów stanowi najwyższy pułap os i ągnięć na

rodowej kultury. czyli - mówiąc po sportowemu - Jest serią n ie po -
b i t y ch o d pół t or a wieku r e ko rdów . Przypomn ijmy 

- Mickiewicz: Dziady. Szokujący spór z Bogiem i wsze lkim i teodycea
mi : jedyny o tym nap 1 ęc1 u 1 głę bi dramat w literaturze św i ata . nieprze licy
towany nawet przez sztuki Sartre ' a. Poza tym jest to genialny dramat poli
tyczny (bal u senatora! ) 1 pierwsza w naszej kulturze pró ba budowy szer
szego niz katolickie - narodowego sacrum . 

- Słowac_ki: Kordian i Horsztyński - utwory na poziom ie najl epszych 
sztuk Szekspira. Prócz tego próby stworzenia przez sztuki polskiej mitologii 
(Balladyna) oraz - heretycki ej co nieco. bo opartej o palingenezę - polski ej 
rel1 g11 1 etyki (Samuel Zborowski i in.). 

- Krasiński: Nie-Boska komedia i Irydion Najlepsze do dz i ś dramaty 
wywo_dzące s i ę nie z poezj i. ale z uszlachetnionej prozy: w izyjne sceny. 
przen1kl1 we analizy historyczne. których szczerość grani czy z masochiz
mem . 

Cóż ta j~mn i cą wiel kośc i sztuki jest odwaga kil ka linijek dialogu Krasiń
skiego mow1 w1ęce1 o życiu społecznym niż ki lka tomów Kapitału Warto 
też zwrócić uwagę, iż wszystkie te dzi eła powstały w tym samym dziesię 
c1olec1u. Między 1830 a 1840 rokiem powstały także : Pan Tadeusz Mickie
w icza. Powstanie narodu polskiego Moch nackiego, Prolegomena do his
tonozof11 C1eszkowsk1ego i w iele innych dzieł. które u ratowały naszą tożsa
mość narodową. Główn j ed nakże ro l ę odegrały i odgrywa j ą nad I drama
ty .romantyków: przechowuią one i przypom i naj ą bohate rów. cz ny i war
tosc1. skład ające s ię na pol skie sacrum . Są jak wawe lska katedra. które j 
podz1em1a p rzechowują królów. a wi eże sięgają nieba 

Nte- Boska komedia jest wśród nich jednym z dzieł najw azniejszych. 

2. Biograficzne źródła utworu. 
„ Nie-Boska komedia" u kaza ła si ę w ro ku 1835 w Paryżu . w nakładzie 

250 gzernplarzy, 1ako dzieło a~on i mowe Było w tym trochę pozy i sporo 
asekura?~1. Autor. 23--letni podowczas Zygmunt hrabia Kras ińs ki. nie chciał 
przek~es l 1 c sobie powrotu do kraju okupowanego przez Rosjan i do współ
p r~cuiącego z okupantem tatus1 - generała 1 senatora. W incente o Kra
sinsk1ego: Z drugiej jednakze strony ani Nie-Boska, ani wydany rok póżniej 
Irydion m e zawi erały ~adnych antyrosyjskich akcentów. co więcei . autor 
tych _d zieł nie był poli tycznym emigrantem. Od czasu wyrzucenia go z 
wydziału prawa UW przebyw~ Krasińsk i na Zachodzie za legalnym pasz
port.em w celu legalnego st_ud1owania zego7 Jeśł 1 wziąć pod uwagę . i ż 
własnie ukończył był platon iczny romans z młodą Angielką. Henryką Wil
la~ . a rozpoczął znacznie mniej platoniczny ze starsza. od siebie Joanną 
Bobr-P1otrow 1 cką - można uznać, iz były to studia komparatystyczne . Poza 
tym chadzał na wykłady z filozofii . ekonomii i h1stor11 Rzymu , pasjami takze 

strzelał z pistol etu. W iednym z listów do ojca pi sał nawet „ zbijam zawsze 
kłos zboża. który mi kto naznaczy"' Podobno była to prawda . Uczył s i ę 
także angielskiego i gry na fortepianie - wszystko to razem jednak nie było 
politycznie trefne. No. może trochę ten fortepian. 

Wypada zatem uznać . iz owa anonimowość była fragmentem roman
tycznej roli . jaką poeta postanowił odgrywać Wchodził do li teratury jako 
Bezimienny. wiedział ta kże. iż wchodzi od razu na jej szczyt . A przy okazji 
dawał do zrozumienia przyjaciołom i kolejnym kochan kom. iż „ musi "'. bo 
jest „polityczny·· Polityczny nie był . narzekał na władzę. jak większość 
Polaków. siarczyście. ale niezbyt głośno. a przyjęcie tej dwuznacznej pozy 
odbiło się na jego dziełach nadając im też pewną wie toznaczność Można 
w Nie-Boskiej dopatrzyć się ech Konfederacji Barskiej - ale po drugiej 
stronie Okopów Sw Trójcy nie będzie Ros1 an. tyl'ko ... milion szewców. 
przechrztów i .. kobiet wyzwolonych" . co wcale na 10 samo ni'e wychodzi 
Również bohater tytułowy Irydiona nie ma niczego za złe państwu carów 
udą1.e Greka i złorzeczy .. Rzymowi . 



M iłość do czarnowłosej (co wśród Ang ielek rzadkie) i p i ęknej (jeszcze 
rzadszel) Henryki Willan była swego rodzaju próbą życ i ową Kras i ńskiego . 
Próbie teJ poeta nie podołał. a wywoła ne k l ęską wyrzuty sumienia i obses
je stały się jed nym z najcen niejszych źró deł Nie-Boskie] komedii. Wyj aś 
nij my od razu romans z Hen ryką nie tylko nie wyszedł poza stadium 
roma ntycznego fl irtu . ale odbył się niejako zaoczn ie tak n aprawdę to Kra
si ńs k i zakoch ał s ię w Henryce dopiero. gdy wyj ech ała Wtedy to zaczął 
setka mi p is ać lis ty do ... Henryka Reeve'a. pozn aneg o w Szwaj carii Angli ka 
(który także wyjech ał) a każdy list n adz i ewał za k lęciami na temat „H" „To 
Jest p ierwsza miłość ( ) To jest poemat p ełen harmon ii i piękności" Były 
też - zgod nie z rom antyczną ro l ą - napomknienia o samobójstw ie, ba ! w 
jednym z listów Kra sińsk i s i ę przyzn ał . i ż c h cia ł wywołać: samego Wład cę 
Ciemności . aby przy jego pomocy uirzeć swą u kocha ną Trzeźwy Reeve 
czytał te listy i rozumiał z nich wszystko, oprócz najważn i eJ szego. dlaczego 
Krasiński nie przyjedzie po prostu do Anglii i nie ożeni s i ę po prostu z 
Henryką Odwi edził nawet w Londynie krewnego poety, Waleriana Kra s i ń
skiego , który m iał mu oświadczyć o Zygmuncie: „Czemu do diabła nie 
miałby tu przyjechać: i oże nić się? Jest majątkowo ni ezależny , w ciągu lat 
kilku nie może wracać do Polski, a jeśli jest ładna . rozumna i dobrze uro
dzona. cóżby Wincenty mógł mie ć: przeciwko ich związkowi . tembardzieJ. 
że według tego co wiem. zależy mu na tym, by syn Jego ożenił się mło
do r 

Od siebie ReevB dod awał: „Oto piękna sytuacja, w Jakiej się znaj dujesz . 
Twój najpokorniejszy sługa i pełnomocnik oczekuje tylko Twoi ch rozkazów 
by udać się do starego Willana i prosić o rę kę pięknej Henrietty" W dal
szym ciągu rysował ju ż plan cere mo11ii : najpierw w Tunbridg e Wells w 
kościele anglikański m. potem ś lub katolicki itd . Krasiński zareagował Jak 
di a beł wsadzony do święconej wody Oto cytat listu do Reeve' a z 6 Xll 1831 
roku „ Czym Ci kiedykolwiek powiedział ( ... ) że miło ść moja do H. m i ała 
jakiś cel praktyczny, namacalny, uwiedzenie lub małżeń stwo . że gdy mówi
łem o niej przed Tobą to jako o istocie. którą wielbiłem . lecz której nigdy 
nie spodziewałem się posiadać na ziemi. duszę w ni eJ raczej widząc niż 
kobietę . Kochałem Ją jak nikt jej kochać nie będzie. Byłem zdolny zg inąć 
dla niej. przyszłość swą i majątek dla nieJ poświęcić. ale nigdy nie prosił
bym o jej rękę i nie zamienił złudzeń swoich w ciężką rzeczywistość. ( ... ) 
Ukochana moja i małżonka moja nigdy jedną osobą być nie mogą Jedna 
była aniołem, czemś o wiele wyższem od kobiety, drugiej może nigdy nie 
będzie . a jeśli się znajdzie, będzie zwykłą niewiastą, zdatną do cerowania 
moich pończoch i ~odawania mi ziółek w dniach choroby" . 

Trudno w tym miejscu oprzeć się refleksji , iż Nie-Boska komedia j&st -
w pewne1 swej warstwie = ilustracją tezy, że poeta nie powinien się żenić. 
gdyż . w najlepszym razie . doprowadzi swą żonę do szaleństwa . 

Równie silnym jak miłość bodźcem była nier:iawiść . Od czasów wyrzu
cenia z uniwersytetu miał poeta g łębok i uraz do młodych radykałów , 
zwłaszcza zaś do byłegQ r:i rzyja t:: iela , Leona Łubieńskiego On był w 1829 
roku prowodyrem nagonki na Zygmunta (za to. iż ten nie zwiał z wyl<.ładów, 
aby razem ze wszystkimi wziąć udzi <iłvy2ogrzeoie Bielińskiego) i on też był 
powodem relegowania Krasińskiego S ai śleJ mówiąc poeta wyzwał go na 
pojedynek i za to właśnie obydwaj wylecieli - ale o tym , że Łubieński 
ucierpiał w tamtej aferze. Kra si ński ja ko ś nie pamiętał . Pam iętał tylko 
wściekłe ataki Leona na swego ojca. siebi€ i całą arystokrację , pamiętał. 
1ak Leon zrywał mu szlify studenckie , jak go dwukrotn ie s policzkował krzy· 



cząc :·to dla ciebie. a to .dl? twego taty" Sceny te tak zapadły mu w duszę. 
ze - kiedy w 1831 r. Łub1ensk1 przybył do niego do Genewy i miał prosić o 
przebaczenie - poeta na ten gest się nie zdobył. Zdobył się tylko na kilka 
w1~logodzinnych . pełnych wyrzutów i ciężkich jak u Dostojewskiego roz-
mow. • 

Echo ich usłyszymy w Nie-Boskie1 podczas sporów Henryka z Pankra
cym W P?Stac1 „wodza ludu'.' sportretował. a raczej skarykaturował Kra
smsk1 własn1e swego zn1enaw1dzonego przyjaciela. Do rozmów tych histo
ria dopisała pointę Rok później ci dwaj patrioci. kłócący się o to, c7'y dla 
Polski lepszy arystokratyczny konserwatyzm czy też demokratyczny radyka
lizm. sp_otkają się w Pe~ersburgu Krasiński na prośbę ojca pojedzie 
pokłonie się carowi . Łub1ensk1 będzie JUŻ urzędnikiem ministerstwa spraw 
wewnętrznych 

3. Egzamin z patriotyzmu. 
Praktyczny egzamin z miłości nie był jedynym. którego Krasiński się 

uląk~. Nie sprawdził się także poeta w czasie Powstania Listopadowego 
Własnie oni Dumny z rycerskich przodków. których ma1ątki leżały w pobli
zu twierdzy zwanej Okopami Sw. Trójcy i którzy ziej murów bronili kraju i 
wiary przed zaborcą. Rodzony pradziad . Michał Hieronim Krasiński był 
marszałkiem Konfederac11 Barskiej , brat tegoż , biskup kamieniecki. Adam. 
1e1 duchowym przywódcą; dziad poety. Jan (syn Michała), dał poznać się 
~1e tylko Jako poseł-p?tnota w czasie Sejmu Czteroletniego. lecz także jako 
sw1atły gospodarz. kto.ry w swych dobrach zniósł poddaństwo i opiekował 
się chłopami. Wreszcie bohater walk w Okopach Sw. Trójcy, Kazimierz 
Pułaski. kochał się we Franciszce Krasińskiej {którą potajemnie poślubił 
był syn Augusta.Ili Karol Ks Kurlandzki) i marzył, aby po zwycięstwie Kon
federac11 osadzie Ją na tronie Rzeczypospolitej. 

W młodzieńczyc~ marzenia.eh poeta pragnął przewyższyć ich wszystkich 
sła~ą swoi.eh czynow. K1ed~ Jednak nadeszła okazja hamletyzował i wy-
117yslał nie 1stn1e1ące trudnosc1. Jego ang1elsk1 przyjaciel. adresat wielu lis
tow, Henryk Reeve. obiecywał załatwić mu wszystko I paszport. i pienią
dze, ~hc1ał skontaktować go z ludźmi . Polakami zresztą. którzy mieli prze
rzucie naszego poetę do kraju Poeta jednak się wahał. Zapewne ogromny 
wpływ miała postawa OJCa - generała. który - uciekłszy w przebraniu eko
noma z Warszawy- zameldował się na dworze cara i w listach pisanych do 
Zygmunta potępiał powstanie 1 powstańców Z drugieJ jednakże strony 
poeta czuł wyrzuty sum1en1a. nacisk politycznej opinii . ponaglania zdziwio
nego Reeve a. Zachowanie młodego Krasiń skiego nie pasowało do roli 
romantycznego poety. nie tak postąpiłby Byron! I wówczas to poeta zdobył 
się na arcydzieło dyplomac11. arcydzieło gry przed sobą , 01cem i historią 
N~p1sał buntowniczy list do generała „Zmuszony jestem powiedzieć OJCU . 
ktorego kocham 11 kochałem zawsze ~a.de w szystko. że pójdę przeciw Jego 
woli . ze będę się starał do Polski wroc1c. ze to Jedynym staje się od dzisiaj 
celem wszystkich moich myśli i działań" 

List opatrzony został datą 14 maja 1831 roku. ale ... znalazł się w nim 
dopisek dato'::'an,v 15 ma1a „Pan Jakubowski zamknął mi wszystkie drogi 
do wyiazdu . Coz:. 80.-letni 1 całkiem p·erdołowaty opiekun - nauczyciel i 
szafa~ oicowych pieniędzy mógł wprawdzie zamknąć Zygmuntowi trzos. 
nie mogł 1.ednak ani „zamknąć dróg ", ani też siłą zatrzymać poety Zresztą 
Reeve obiecywał p1en1ą?ze. planował przejście przez granicę francuską. 
Ambasada rosy1ska. z ktorą podobno ko nta ktował się 01ciec K ra s ińskiego . 
tez miała lepsze za1ęc1a. niż pilnowanie poety . 

~adawanie w tym miejscu pytań. czy „buntowniczy" list został rzeczy
w1sc1e napisany przed dopiskiem i czy poeta zwlekał z wysłaniem całą 
dobę. by móc ów uspokajający środek umieścić . pozostawmy szperaczom 
- polonistom Dla nas istotne jest to tylko, iż ten przypis, nie mówiąc praw
dy o Jakubowskim, ujawniał ważną prawdę o samym poecie I znów. jak 
podczas miłości do Henryki, poeta z masochistyczną rozkoszą pisze listy o 
swojej hańbie, planuje samobójstwo , układa nawet testament. I - znowu -
po krótkim czasie - zna id uje ideologię , która go usprawiedliwi . „ kupuje" 
od ojca teorię , iż powstanie nie było zrywem patriotycznym (taki zryw 
generał by sam poparłl). a tylko ruchawką warchołów, rewolucją plebsu i 
innych. inspirowanych z Zachodu „elementów". W l iś cie z 14 VII 1832 roku 
tłumaczy już Reeve 'owi z przekonaniem : „ Członkowie klubów nas zgubili 
Nie możesz sobie nawet wyobrazić ich szaleństw i wściekłości . Ci nędzni
cy. szewcy. przechrzty i krawcy, chciwi pieniędzy, nie znający wcale Polski i 
jej przeszłości, chcieli do iść do majątków, zarobić. spekulować na giełdzie, 
wieszając . oczerniając i podburzając . a teraz rozpowszechniaią broszury 
przeciwko wszystkiemu . co mamy naprawdę wielkiego i szlachetnego. ( ) 
Jeśli mnie kochasz, to wierz mi i pamiętaj . że poza arystokracją nie ma nic 
w Polsce. ani talentów. ani światła. ani poświęcenia „ 

Reasumu1ąc obowiązkiem Polaka jest chronić najwyższe wartości naro
dowe. Ponieważ znajdują się one w łonie arystokraty, nie wolno tego łona 
narażać .. . A jednak patriotyczne sumienie nie bardzo uwierzyło w tę teorię. 
skoro poeta powrócił do tych spraw jeszcze w pisanej 3 lata później „ Nie 
Boskiej " . W pewnym sensie jest ona - przeniesioną w historiozofię ekspia
Cją. w pewnym zaś paradoksem : nie dorównał Krasiński swym przodkom 
sławą patriotycznych czynów. lecz f)rzewyższył ich sławą dzieła powstałe
go z niedostatków patriotyzmu 

4. Układanie dramatu. 
Uporządkujmy 
- Pierwszy wariant dramatu Krasińskiego miał charakter autobiograficz

ny. ściślej był próbą poprawienia tej biografii Utwór no s i ł wówczas nazwę 
„ Mąż" . a jego treść znamy w skrócie z listu przyjaciela i opiekuna poety, 
Konstantego Danielewicza, do generała Krasińskiego, pisanego latem 
1833 roku „bohaterem tego dzieła ma być poeta. który wzięty jako czło 
wiek w sferze wypad ków jest wiecznie zerem - żonę zaniedbuje i do grobu 
wpędza. dziecko robi nieszczę śliwym . nareszcie wśród politycznych wy
padków gra bardzo zabawną rolę , bo nic nie działającą i nic nie znaczącą. i 
trochę na arlekina zakrawa ". 

- W trakcie pisania zmienia się rod zaj usprawiedliwie ń . postać „M ęża" 
zostaje uwznioślona , 1ego klęski - wpisane w wyższy porządek rzeczy W 
liście datowanym 21 novembra 1833 roku poeta donosi Gaszyńskiemu : 
„Mam dramat, dotyczący s ię rzeczy wieku naszego; w alka w niem dwóch 
pryncypiów. arystokracji i demokracji; tytuł „Mąż" ( .. )Jest to obrona tego. 
na co ~~1ę targa wielu hołyszów: religii i chwały przeszłości" 

Uzasadnienie polityczne konserwatyzmu znajdujemy w dwóch listach . 
Pisząc do Reeve'a {16 X 1831 r) o polityce carskich okupantów względem 
Pol'ski poeta przepowiadał „ pierwszego miesiąca przyznaią konstytucję. 
którą będą się staral'i zniszczyć w następnych( ... ) szkolnictwu położą tamy. 
zmniejszą liczbę nauczycieli. al1bo też wybiorą uni żonych i nieuków. będą 
popierać z~t:i.sucie obycza1ów. a ze świętej religii uczynią postrach . by do 
nleJ wz buu•z1c wstręt w sercach szlachetnych. Wynagradzać będą uniżoną 
podłość. krzyżami i zaszczytami okryją nędzników i zdrajców. lud ogłupią 



wódką, szlachtę zapomocą urzędów i epol1etów, a na tych, którzy się nie 
ugną, naznaczą cenę albo pozbędą się ich w odpowiednim miejscu i cza
sie" 

W drugim liście (do Gaszyńskiego - 27 1111832) dawał jedyną radę „Te
raz nam, Polakom, trzymać się krzyża przystoi, bo tyrnn wygania kalolicyzm 
z kraju naszego Krzyż i szabla! Pod temi znamiony wybawimy Polskę lub 
zginiemy. Jeśli ziemia nam nie dopisze, mamy wieczność przed sobą " 

Ostatnie zdanie miało sugerować , że oprócz racji politycznych, poeta ma 
za sobą ra~)e metafizyczne Obrońca k~yża i szabli przestawał więc być 
„arlekinem , stawał s;1ę rozumnym patri0tą Dramat musiał więc zmienić 
tytuł . W pozbawionym daty liście do Reeve 'a (pochodzącym z przełomu 
1833/34) poeta tytułuje swój utwór „ Hrabia Henryk" Treść jego - jak wyni
ka ze streszczenia samego Krasińskiego - odpowiada mniej więcej treści 
znanej z ostatniego wydania 

\ 
I 

- Przed wydaniem utworu drLJf.'iem poeta raz jeszcze zm ieni tytu ł ( być 
może zasugerował mu to Reeve), 2adedykuje go też n astępnej , znaczn ie 
mniej platonicznej kochance, Joannie Bobrowej, którą zaszyfruje pod imie
niem Marii . Dopisze ta kże motto, będące trawestacją słów z „Wesela Figa 
ra" Beaumarchais „Oe toutes les bouffoneries la plus serieuse est le 
mariage" . Z wszystkich błazenad najpoważniejszą jest małżeństwo. Dedy
kacją tą poeta nie tylko rozliczał się z przeszłości , miała ona też ostrze 
wymierzone w terażniejszość pani Bobrowa, żona bogatego ziemianina i 
matka dwóch córeczek także przemyśliwała o rozwodzi,e (z mężem) i o 
śl' ubie (z kochankiem) 

Ostatecznie dramat nawiąże swym tytułem d:o dzieła Dantego i jedno
cześnre będzie z nim jakby polemizować Przypomnijmy, że utwór wielkie
go Włocha był poematem, a nazywał się „komedią" dlatego, iż .. dobrze 
się kończył (Tak wówczas odróżniano komedię od „z lle kończącej się" tra-



gedii) Potomni prześcigając się w komplementach dodali JUŻ od siebie 
słowo „ boska" określające stopień doskonałości utworu . Czas jednak 
zmienił , ureligijnił znaczenie tytułu : poemat o wędrówce przez piekło i 
czyściec ku niebu odczytywany był jako utwór o boskim ład zie świata i o 
tym , że historia się kończy . jeśli nie zawsze pogodnie . to przynajmniej 
zawsze sprawiedliwie. 

Tytułując swój dramat Krasiński odwoływał się właśnie do tego. współ
czesnego mu rozumienia tytułu . A miał na uwadze dwie rzeczy: 

1. Ze świat. który przedstawia . jest nie-boski. gdyż triumfuje w nim 
zło: 

2. Że to zło jednak w końcu przegra i wszystko skończy się dobrze. Nie 
Jak tragedia, ale jak komedia. 

5. „Galilaee vicisti". 
Z tym okrzykiem na ustach ginie przywódca rewolucji . Ci . którzy znają 

historię , wiedzą, że Pankracy powtarza słowa przypisywane Julianowi Apo
stacie - cesarzowi, który próbował przywrócić wierzenia pogańskie . Ale 
przecież Pankracy nie p róbował zawracać biegu dziejów, a jednak -wygry
wając przegrywa . Zwycięska rewoluCja okazuje się krwawym absurdem. 
Wygrywa Chrystus. 

Takie ujęcie spraw dodało krytykom Nie-Boskiej powód do narzekań. że 
nie pasuje, że „deus ex machina" czyli - Jak to brzydko nazwał Kleiner -
zakończenie Jest „nieorganiczne" . Przychylał się do tej opinii nawet polo
nista tej klasy co Konrad Górski , uważając. iż optymistyczny finał dorobiony 
jest do dramatu na siłę. W rzeczywistości - Jego zdaniem - „u Krasińskiego 
jest tylko piekło dni dzisiejszych bez żadnych perspektyw wyjścia z niego" 
Jeszcze dalej poszli krytycy czasów stalinowskich „zasłużony" dla kultury 
polskiej Stefan Żółkiewski , uznając iż zakończenie jest nie tylko „ nieorga
niczne". lecz co więcej niesłuszne ... domagał się , by grać Nie-Boską bez 
tego zakończenia . 
. By ustosunkować się do tych sporów i opinii. trzeba znależć odpowiedź. 
na pytanie. w co poeta naprawdę wówczas wierzył 

Klęski osobiste i klęski Ojczyzny wpłynęły na to. iż Krasiński stracił wiarę 
nie tylko w sens historii. ale wiarę w ogóle odsunął się od religii, przestał 
się modlić do Boga. W jednym z listów do Gaszyńskiego zdaje rachunek ze 
swych zwątpień „A jeśli to prawdą, żeśmy błaznami dni kilku . a potem 
prochem. gazem. infuzoriami idącymi się zrosnąć w jakie inne błazeństwo 
organiczne' A Jeśli prawdą, że świat tylko nieśmiertelny, a wszystka cząs
tka jego śm ie rtel na' ( ) Jeśli Bóg to otchłań tylko przemian bez końca. to 
wieczność śmierci i narodzin'?. .. " 

Jednocześnie . jakby drugą połową duszy poeta szuka Jakiejś wiary, 
jakiegoś system u . który pozwoliłby wpisać otaczające go absurdy w 
jakiś wyższy porządek . w se n s . Znajduje wówczas dwie namiastki wia
ry 

- namiastkę ontologiczną w postaci panteizmu i 
- namiastkę historyczną w postaci „teorii ekspiacji" Piotra Ballanche'a 

(1776 - 1847) 
Ad 1. Panteizm pozwolił Krasińskie rmi sklecić na własny Użytek nową 

wersję zgubionej w średniowieczu teorii' dwóch prawd. Wedle pierwsze i 
prawdy - świat to „mechanizm kompletny, koła i liny. jednym słowe r 1 

całość matematyczna". Wedle drugiej, „ przy każdym kole. każdej linie. 
(jest) Jakaś myśl uduchowiona, być może. że duch 1akiś albo anioł" . Dla 

jaśniejszego wytłumaczenia tej teorii poeta buduje metaforę „ życie mi
styczne wymyka się spod obserwacji naszych słabych oczu jak powietrze 
zamknięte w butel1ce. Butelka Jest dla nas wszystkim , ważymy ją nie zwra
cając uwagi na wagę powietrza . wszystkie obliczenia nasze s i ę zgadzają. 
choć ściśle biorąc są tylko przybliżonymi " Inaczej mówiąc dostrzegany 
przez nas absurd nie jest jedyną prawdą o świecie: wewnątrz chaosu jak 
wewnątrz butelki kryje się niewidzialny dla naszych oczu - Ład . Jeśli teoria 
„dwóch prawd" nie rozwiewała wszystkich wątpliwości . to przynajmniej 
otwierała furtkę nadzi1ei 

Ad 2. Nadzieję przynosiła historiozofia francuskiego konserwatysty i 
„mistyka z Lyonu" - Ballanche'a. Filozof ten. którego dzieła czytał Krasiński 
i w Genewie i w Petersburgu , tuż przed pisaniem „Nie-Boskiej", bliski był 
naszemu poecie, gdyż także borykał się z kryzysem . Jego problemem była 
oczywiście RewoluCja Francuska, która na dzieje Europy ta kże rzuciła cień 
absurdu . Rozwijając poglądy Ballanche'a (i przyjmując je jako swoJe') Kra
siński dochodzi do dwóch wniosków: po pierwsze : motorem historii 
jest walka dwóch zasad patrycjuszowskiej (arystokratycznej) i plebejskiej 
(demokratycznej) . Rewolucje nie są więc absurdem. lecz są „ekspiacją" -
oczyszczeniem i warunkiem rozwoju. który dokonuje się przez krwawe 
ofiary S y m bo Ie m I ud z kości Jest Fe n i ks : 

po drug ie: w świecie istnieją dwa różne rodzaje Przeznaczenia. Pier
wsze z nich tworzą zło i namiętności nagromadzone w sercach ludzi - sta
rożytne Fatum jest jakby wypadkową działań wielu ludzi. ciśnie n ie 
mas Od czasów chrześc ijańskich istnieje jednakże drugie przeznaczenie: 
wola Boga czyli Opatrzność. „która czasem łamie i kruszy to Fatum" 
Końcowe zwycięstwo chrystianizmu w Nie-Boskiej jest właśnie przykła

dem kruszącej wolę mas siły Opatrzności Potwierdza to pośrednio meta 
fora chmury i promieni Finałowa wizja Pankracego jest jakby rozdwo1ona: 
najpierw widzi on „chmurę pochyłą" i „ promienie słońca" („znak straszny 
pali się na niej") , a dopiero potem Chrystusa wspartego na krzyżu jak na 
szabli . Pierwsza z tych wizji . zbędna artystycznie. jest szcząt kiem. śladem 
pierwotnego pomysłu W liście pisanym do Reeve'a 29 wrześn i a 1831 roku 
Krasiński porównał właśnie Fatum do ciężkiej chmury. która „ wisi nad czo
łam i ludzi". zaś Opatrzność do „promieni słońca .. ślizg ających się po 
grzbietach obłoków i ( ... ) starających się swymi złotymi skrzydłam i znieść 
te pełne smutku opary" Obraz ten. w p rzetworzonej artystyczni e fo rmie 
powrócił po latach w Nie-Boskiej, by do końca rozj aś nić jej przesła nie 

* * * 
Aby było ono w pełni wiarygodne. potrzebne były Jeszcze dwa utożsa 

mienia : 
1. Utożsamienie historiozoficzne . Polegało ono na sprowadzen iu 

w szys tkich wrogów do wspólnego mianownika w p isanym po francusku 
memoriale dla Guizota („ Deux puissances") poeta napisze, i ż dwie siły 
zawzięły się na Polskę Rosja i radyakalizm Pie rwsza. co prawda. chce j ą 
znis zczyć przez tyranię, a druga przez anarchię, ale „obi e dochodzą do tego 
samego skutku. do odnarodowienia Polski". gdyż obie chcą zn i szczyć 
szlachtę - warstwę kulturotwórczą i religię - główn ą, zdaniem K ra sińskie
go, spójnię społeczną, A przecież - Jak doda poeta - szlachta polska Jest 
ob rońcą nie tylko wartości narodowych. lecz w ogóle europejskich i 
c hrześcijańskich. Jeżeli więc antypolskość ozn acza tyl e co antych rześcija ń-



skość i antyeuropejskość, to wszystko jedno, czy po drugiej stronie Ok?
pów Sw. Trójcy p oi awi ają się Rosj a n i ~ czy radykałow 1_e W ten sposob 
umożliwione zostało podstaw1en1 e sa1nt-s1mon1 stów 1 zrew oltow anych 
przech rztów w mie1sce Rosjan walczących z Konfederacj ą.Bars ką M i ało to 
ważny dla poety - asekuracy1ny - efekt, ale dałoteż efekt artystyczny 
u o g ó I n i e n ie . Dramat został oderwa_ny od hi storn tak dalece, 1z z częto 
mu p rzyp i sywać właściwośc i futurolog1czno-prorocze. Jako c i ekawostkę 
odnotu jmy, iż pierwszym , który uznał, że Nie-Boska odmalowu1e pr:zysz
łość Eu ropy, był Mickiewicz. Zapoczątkował on se ri ę 1nte rpretac11, z kto rych 
n a1 odważni ej sze dopatrywały się w sztuce Kras iń sk i ego zapow1edz1 nie tyl
ko Wiosny Ludów, al e nawet.. Rewolucji Pażdziern i kowej . 

2. Utożs mienie metafizyczne . Polegało ono na uznaniu wa l czącyc h s ił 
historycznych za reprezentantów wrogich s ił m tafizycznych. Obrońcy 
„ krzyża i szabli ", arystokraci, uznan i zostali za w ojsko Chrystusowe; repre
zentantów pl ebsu , spadkobierców Rewolu_cj i Francu skiej (i - w skutek pier
wszego utożsam i e n ia - następców Rosj an ) - u znał K rasi ń s ki za _ żołnie rzy 
Antychrysta . Było to nieco naciągane i sam poeta zdawał, sob ie z tego 
sp rawę, dlatego kil kakrotnie powracał do tego wątku . W1dac to zwłaszcz 
w listach pisanych do Reeve·a. W li śc i e z 3 listopada 1831 zaw1e ra1ącym 
sprawozdanie z jednej z rozmów z Leonem , tym, który wkrótce zam1en1 się 
w Pankracego, czyta my . . 

„Łub i eńsk i d ał mi warszawskie gazety rewolucy1ne Czytałem 1e z gory
czą Są to teorie z 1792 r. przełożone na j ęzyk po lski ; nie ma w nich n1_c 
polski ego, nic narodowego an i w myślach , ani w stylu. Wszystko 1est odbi -
te przeklętym stemp l m Franc1i" . 

ów „przeklęty stempel" to nieomal znak pie kieł . Ale poeta nie poprze
sta1e na aluzj i, stawia kropkę nad i. W ko lejnym li ści e uz~aje ruch pl eb~u . 
także polskiego , za naś l adowa nie wywodzących si ę rown1ez z cza sow 
rew ol ucy1nych nowinek sa int-s imoni stów. Ci ostatn i za ś są , , a n t y c h ry -
s t a mi n aszego wi ek u' ' (li st do Reeve 'az 17 111832) . C. b.d.u. 

6. Pierwsze i drugie dno. 
Filozofia Krasińsk i go rzuca dodatkową smugę św i atła na dramat 

W szystko staj się jasne i ostre . W O opach Sw. Tró1cy, w których n i egdy~ 
wa lczyl i Konfederac i, wa l czą teraz rep rezentanci „ zasady arystokratyczne i 
Europy baronow ie, szlach ta, nawet chłop i w ierni hrabiem u Hen rykowi. 
który - 1ako „ ludzki" pan - 1aw1 s i ę w tym momenc!e wcie leniem. J na 
Kras i ńskiego i symbolem solidaryzmu Nazwa Okopow l ś n i p_odwo1nym 
znaczen iem: historycznym i symbolicznym. Równ i eż wz i ęte z historii Kon
federacj i h asła sta1 ą się znakam i na 1wyższych , J U Ż ponadh isto rycznych 
wa rto ści : „J ezus 1 szabla mo1a" - .. Jezus i M ary1 ·· 

Przeciwko ni m stanęli rep rezentanci „ zasady demokratyczne( owi 
„n ędzn icy . szew cy. przechrzty i krawcy", o których , w cytowanym 1 u ż liśc ie . 
p isał Kra sińs k i Reeve'owi , że to oni z ubili Pow stanie Li stopadowe . O 
powstaniu i o konfederacji dramat ju ż zre sztą nie mów i. Dz i ęk i poczynio
nym uprzednio utożsamieniom oderwany został od h1storn 1 przen1es1ony 
w wieczn ość. Polacy okazują się ostatn im i obrońcami Europy, m1e1sce 
Ros1an mogą zaiąć „radykałowie". I tak 'fi.l rzecież chodzi_o to sa rno Aby nie 
było wątpliwości, iż za „zasadą demokra1yczną" kry1e s i ę o~o?.1sc1e Szatan 
- Krasiński dołączył do przechrztów także „ sa1nt-s1mon1stow , „lokai wy
zwolonych", „rzeżników" i „ kobiety wolne". Wszelką więc - Z_Jego punktu 
widzenia - swołocz. Im ich więcej , tym potężn1e1sze Fatum, ktore 1est prze-

cież wypadkową woli ludzi. Dodajmy, że Krasiński nie wybiela w swoim 
dziele feudałów: widzi ich małość . podłość i nieludzk i stosunek do podda
nych. docenia jednak ich historyczne zasługi w budowaniu kultury i ochro
nie jej najwyższych wartości Ewentualna klęska arystokraCJi byłaby więc i 
karą i szansą dziejowej1 ekspiacji Scena w podziemiach nie pozostawia 
wątpliwości, iż Fatum to nagromadzona przez wieki rozpacz skrzywdzo
nych i chęć rewanżu. To Falum zmiecie teraz klasę arystokraCJi - ale nie 
będzie to masakra bez sensu. Popchnie ona historię do przodu tak jak 
Hunowie, którzy „posuwając bieg historii przygotowali cywilizację euro
pejską" (list do Reeve 'a z 17 XI 1832) i - pośrednio - „nadejście generała 
Washingtona" Historia 11ednak nie zatrzyma się na zwycięstwie plebsu -
tak jak nie zatrzymała się na zwycięstwie Hunów. Opatrzność złamie siłę 
Fatum. To właśnie pojmuje w ostatnich sekundach życia Pankracy i .. 
oddajmy głos poecie , który w liście do Reeve'a (19 Xll 1833) tak interpre
tuje gest Pankracego : ,,Zobaczył krzyż i d!zieło jego okazało się fałszem . 
Został zwyciężony w momencie swego zwycięstwa jego gmach jest zbu
rzony, a on umiera powtarzając ostatnie słowa J1Jliana Apostaty" 



W ten sposób poprawiona została historia Powstania Listopadowego. 
historia Konfederacji Barskie j 1 historia przeszłych i przyszłych klęsk Polski, 
które - przeniesione w ponadhistoryczny. metafizyczny wymiar - okazywa
ły się za l ążkam i zwycięstwa 

Poprawiona została także b1ograf1a samego poety Hrabia Henryk okaże 
się co pr wd a kiepskim mężem . ale - i to ważniejsze - okaże s ię także 
bohaterem. zdecyduje s i ę na wa l kę 1 śmierć. Na tym właśn i e polega wiel 
kość : walczyć w obronie idei . a „J eś li ziemia nam nie dopisze. mamy 
wieczność przed sobą" 

Jeś l i w tym miejscu ktoś powie · wszystko p i ękn i e . ale sam Krasiński nie 
postępował przecież tak jak Henryk - wskażemy mu w odpowiedzi drugie 
dno Nie-Boskiej komedii. Sta rczy bowiem poważnie potraktować wstęp , 
by zrozumieć . że romantyczn m iłość . które j symbolem J0St Dziewica. to 
taka sama szatańska pokusa jak sława rycerskich czynów - stary, wypcha
ny w piekle orzeł. Jest i trzecia pokusa - uto pia socjalna - dzi eło Belzebu
ba. Nowy Ed en, o który wa l czył Pankracy. Zabrzm i to jak b l uźn i e rstwo. le 
hra bia Henryk. który odrzuci po ko lei trzy pokusy d iabła . to przec i eż nieo
mal Chrystu s! 
M iał wi ęc raCJę poeta, i ż pokusom p iekła nie u legł . Miał raC)ę . i ż za miast 

je chać do Polski i g i nąć , us iadł i nap i sał po po lsku jeden z naj lepszych 
dramatów świa ta . 

7. Postscriptum. 
Kra siński p rzeżył swoich rywali i przez ostatnie kilka lat przed śmierci ą 

(1859 rok) uc h odził za najwybitnieJszego poetę Polski Sprawied liwość 
każe jednak stw i erdzi ć , iż jego geniusz wyczerpa ł s i ę wła ściwie w napi sa
nych w młod ośc i dramatach. Nie powiodły się próby przebudowy Nie
Boskiej komedii w try l ogię . nie został ukończo ny - rozpoczęty w 1837 r. 
dramat pt. Wanda. Przedświt i Psalmv przyszłości rep reze ntują przec i ętny 
jak na romantyzm poziom. choc i aż trzeba pam iętać . i ż była to epoka nie
przeci ę tna . Moze na to obn iże n i e lotów wpłyn ął fakt. i ż poeta za j a,ł si ę 
więce j filozof ią i zamiast myśleć metaforami i scenami zaczął myś l eć 
pozbawionymi kształtów i barw abstraktam i, może - w i ążący s i ę z tą samą 
s prawą - fakt, 1 ż dzię ki dopracowaniu s i ę epickiej . wierzącej w Ład meta
fizyki poeta prze stał dostrzeg ć w świec i e drama t racj i i s ił . Być może ode
grały tu rolę Jeszcze ba rdzi ej proza iczne przyczyny. Pamiętajmy . że piękn a 
Henryka nie tylko była natch nieniem utworów. ale - będąc da leko - nie 
przeszkadzała w ich realizacj i Tej zalety nie miały j uż n as tępne muzy Kra
sińskiego Bobrowa była tyl eż natch nieniem, co przeszkoda,, co gorsza . 
przejmowała się bardziej wła snymi córkami i nerwam i ni ż utworami poety: 
Delfina Potocka . cóż ... dawała mu wszystko. prócz natchn ienia . Kiedy Kra
siński był przy niej - nie pisał z przyczyn oczywi stych . kiedy odcho d z ił -
było jeszcze gorzej · mus iał pisać jeden list za drugim. Małżeństwo poety z 
piękną Elizą Branicką (1 843 rok) nie przerwało tego romansu. lecz zdwoiło 
niejako erotyczne i epistolarne obowiązki . Poloniści doliczyli się już ponad 
5 OOO (słownie pięciu tysięcy) listów do Potockiej. ale jeszcze liczyć nie 
przestali . Prócz tego . listy do żony . do ojca . do przyjaciół.. Epistoły te 
mogły spełnić rolę podobną do wenty.j a udaremniły wybuch twórczości . 
Mogły także być inne powody. Skoro' bowiem nie wiemy. co decyduje. iż 

ktoś jest poetą - nie dowiemy się także, co przesądza o tym . że ktoś poetą 
być przesta~e 

Bohdan Urbankowski 



W repertuarze Teatru: 
DUŻA SCENA: 
1. Zdzisław Skowroński - „W czepku urodzona" 
2. Stanisław Ignacy Witkiewicz - „Oni" 
3. Eugene O'Neill - „Zmierzch długiego dnia" 
4. Tadeusz Różewicz - „Na czworakach" 
5. Jan Christian Andersen - „Królowa Śniegu" 
6. Bohdan Urbankowski - „Chłopiec, który odchodzi" 
7. Jerzy Szaniawski - „Dwa teatry" 

MAŁA SCENA: 
1. Jerzy Krzysztoń - „Sakramencka ulewa" i „Rocznica mercedesa" 
2. Kazimierz Moczarski - „Rozmowy z katem" 
3. Antoni Cwojdziński - „Freuda teoria snów" 

W PRZYGOTOWANIU: 
1. Friedrich Di.irrenmatt - „Wizyta starszej pani" 
2. Ludwik Hieronim Morstin - „Misterium płockie" 
3. William Luce - „Piękność z Amherst" 
4. Krzysztof J. Barański - „Aktor, jeden z nas" 

Na zdjęciach: 
Okładka, 
str. 1: 
Portret Zygmunta Krasińskiego. kopia wg Ary Scheffera - olej. płótno 
Płaskorzeźba brązowa (fragment) przedstawiająca scenę z .. Nie-Boskiej komedii ·. znajdująca 
s ię w podziemiach kościoła w Opinogórze. wyk. J. Franceschi w 1B77 r. 
str. 2: 
Zameczek neogotycki w Opinogórze (obecnie siedziba Muzeum Romantyzmu). zbudowany w I 
połowie XIX w .. w roku 1843 ofiarowany przez generała Wincentego Krasińskiego Zygmuntowi 
jako prezent ślubny 

Wewnątrz programu: 
1 Karta tytułowa „ Nie-Boskiej komedii"' - wydanie li z roku 1837. 
2. Pomnik nagrobny Marii z Radziwiłłów Krasińskiej (matki Zygmunta). wyk . Luigi Pompal loni w 

r. 1841 
3. Portret Zygmunta Krasińskiego z kuropatwą, malował Jerzy Suchodolski . około 1826 r.. olej, 

blacha. 
4. Zygmunt Kras i ński . dagerotyp z 1841 r.. ofiarowany p rzez poetę Jerzemu Lubomirskiemu . 
5. Portret Elizy Kra s ińskiej. żony poety. olej. płótno , kopia wg F. Winterhaltera . 
6. Portret Zygmunta Krasińskiego . wykonany przez Cypriana Kamila Norwida w 1845 r. tusz -

rys . lawowany. 
7 Zygmunt Krasiński - dagerotyp z lat p1ęćdz1esiątych XIX w. 
Okładka str. 3: 
Płaskorzeźba brązowa (fragment) przedstawia1ąca scenę z „ Irydiona' . znajdująca się w podzie 
miach kościoła w Opinogórze. wyk. J. Franceschi w 1877 r. 
str. 4: 
Herb Krasińskich . 
Płyta nagrobna w krypcie kościoła w Opiniogórze 

Zespół Teatru serdecznie dziękuje Dyrektorowi Muzeum Romantyzmu w Opinogó
rze panu Januszowi Królikowi za przychylną pomoc i udostępnienie zbiorów w celu 
ich sfotografowania i zamieszczenia w niniejszym programie. 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Jadwiga Śliwińska 

Kierownik Działu Reklamy 
Elżbieta Ciółlc.owska -Ćwik 

Konsultant programowy 
Ewa Grabowska 

Koordynator pracy artystycznej 
Krystyna Luty 

Kierownik techniczny 
Józef Muszyński 

Główny elektryk 
Zygmunt Szymankiewicz 

Światło 
Wojciech Burzyński 
Zbigniew Charzyński 

Główny akustyk 
Krzysztof Wierzbicki 

Dźwięk 
Jacek Pałkowski 

Brygadier sceny 
Eugeniusz Kupniewski 

Garderobiana 
Elżbieta Jóźwiak 

Rekwizytor 
Zenon Miszewski 

Kierownicy pracowni : . 
fryzjerskiej - WANDA BONKOWSKA 
perukarskiej - JADWIGA FORYSZEWSKA 
krawieckiej damskie1 - LUCYNA PSTRĄG 
krawi eckiej męskie1 - SŁAWOMIR KROKWA 
malarsko- modelatorskiej - WŁADYSŁAW DACH 
stolarskiej - STEFAN CHŁOPKOWIAK 
szewskiej - JAN GAJEWSKI 
ślusarskiej - WIESŁAW RULKIEWICZ 

Redakcja programu Elżbieta Ciółkowska - Ćwik 
Projekt okładki i opracowanie graficzne Adam Łukawski 
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