






Zygmunt Krasiński 

Obok Mickiewicza i Słowackiego, trzeci, czołowy muszkieter polskiego romantyzmu, twórca dwóch arcydzieł literatury polskiej: .Nie-Boskiej komedii" i Jrydiona" oraz 
poematów prozą .Przedświt·. bogatego zbioru listów i .Psalmów przyszłości". 
Na kształt myśli i pisarstwa Krasińskiego niewątpliwy wpływ miało jego arystokratyczne pochodzenie. Praktycznie przez całe życie zmagał się z uwięzieniem człowieka 
pomiędzy dwoma sprzecznymi światami - światem wartości, dziedzictwa i powinności. a światem przeobrażeń i nowego porządku. Najpełniej dal temu wyraz w .Nie
Boskiej komedii" potępiając idee rewolucyjne, jak również w .Irydionie" i .Psalmach przyszłości". Krasiński stawi.al pytania o sens i aksjologię postaw proponowanych 
przez współczesną kulturę, przez Mickiewicza i Słowackiego. Jrydion • jest polemiką z .Konradem Wallenrodem·, zaś .Psalmy przyszłości" spotkały się z ostrą krytyką 
autora .Kordiana". 
Istotnym utworem Krasińskiego jest .Resurrecturis • z 1846 roku, w którym autor mówi o p pokoleniu romantycznym i tym samym. głosząc konieczność rozwoju 
społecznego i intelektualnego, tworzy fundament pod epokę po u. 
Krasiński uchodzi za najwybitniejszego polskiego epistolografa. Prowadził intensywną korespondencję z najwybitniejszymi umysłami epoki (m.in. z Henrykiem Reeve 
i filozofem Augustem Cieszkowskim), ale najważniejszą czytelniczką jego listów była Delfina Potocka. To w tej korespondencji uwidacznia się wnikliwa i bezlitosna 
autoanaliza Krasińskiego własnej duchowości i osobowości. 
Od początków studiów w Genewie w roku 1829 całe życie spędził praktycznie na emigracji. Swoje utwory publikował anonimowo łub pod pseudonimami. by ze względu 
na kontrowersyjność swych idei. nie zamykać sobie drogi powrotu do kraju. 

Krzysztof Zaleski: 
• Widza nie trzeba bulwersować ani poruszać. Widzowi trzeba zostawić jego intymność. Niech sobie siądzie w ciemności i ma czas. aby trochę pomyśleć po swojemu.· 
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.Dziś tzw. awangarda wygląda żałośnie. Bierze się teksty wielkich autorów i żeruje na nich. 'le smutkiem patrzę na poprawianie Szekspira. Czechowa. Gdy ludzie oglądają 
złe przedstawienie Czechowa, to często myślą, że to on napisał złą sztukę, a nie reżyser zniszczył myśl autora. To niebezpieczne. Jeśli ktoś chce być eksperymentatorem, 
niech opowiada sam, na własny rachunek. Niech sam pisze tekst, tworzy własny świat.(. .. ) 
Trzeba wiedzieć i rozumieć, że terainiejszość jest częścią przeszłości. To tajemnicze światło, które nie zgasło, ale przez nas prześwieca. Teatr jest zapisem niezmienności 
natury ludzkiej. Interpretując dawne teksty, uświadamiamy sobie. że nie jesteśmy ani głupsi, ani mądrzejsi od tych. którzy żyli dawno przed nami. Czasem udaje się dotknąć 
tajemnicy człowieczeństwa.· 

Z rozmowy z Małgorzatą PiwowM, .Hzeezo<t>Społit.a" 2005. 





.Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego należy dzisiaj do klasyki romantycznego dramatu. Dzieło wyszło spod pióra 22-letniego wówczas Krasińskiego. 
Główną osią dramatu jest konfrontacja .wiary" hrabiego Henryka i P o. Z tego sporu wyłaniają się podstawowe dla ludzkiej egzystencji antynomie: tradycji i re-
wolucji, afirmacji i buntu. porządku i chaosu, a w ostatecznym sensie: zderzenie ludzkiej woli z losem. 
W ujęciu Krzysztofa Zaleskiego dramat Krasińskiego zyskuje nowy, uwspółcześniony wyraz. Reżyser podejmuje podstawowe pytanie o granice i możliwość kreowania 
świata, a jednocześnie pyta o sens rzeczywistości pozbawionej metafizyki. Tym samym ujawnia niezwykle aktualny dzisiaj problem .człowieka bez transcendencji", który 
wyzbywając się wyższej sankcji własnego istnienia, staje się demiurgiem nowej, destrukcyjnej kultury. To problem, który żywo obchodził Woltera, gdy pisał: .Gdyby Boga 
nie było. należałoby go wymyślić". To również obsesja Dostojewskiego, który stwierdzał z przekąsem: .Jeśli Boga nie ma, wszystko jest dozwolone·. 
Współczesna cywilizacja daje nazbyt wiele dowodów owej tragicznej demiurgiczności człowieka. Gdyż człowiek. niepomny na los. opatrzność, przeznaczenie. chce być 
w pierwszym rzędzie twórcą własnego świata, podobnie jak ... Szatan. który - wedle Jakuba Boehme - spytany, dlaczego został strącony do piekieł. odpowiedział, że 
.chciał być autorem· ... Czy nie nazbyt często chcemy być takimi autorami, pogrążającymi się w przeświadczeniu, iż granice egzystencji zależą tylko od nas samych i są 
aktem wyłącznie ludzkiej kreacji? 
W opracowaniu tekstu scenicznego Krzysztof Zaleski wykorzystał fragmenty .Niedokończonego Poematu", który miał być pierwszą częścią .Nie-Boskiej komedii" oraz 
listów Zygmunta Krasińskiego do Henryka Reeve. Reżyser sięgnął również do fragmentów dekretów z czasów rewolucji francuskiej 1789-1794 oraz świadectw z cza. 
sów Powstania w Wandei 1793-1794. 

Mariusz Sieniewicz 

Powstanie w Wandei 
Nasilający się terror władz rewolucyjnych, liczne prześladowania duchowieństwa, stracenie Ludwika XVI i przymusowy pobór do wojska. przyczyniły się do wybuchu 
w roku 1793 powstania rojalistycznego w departamencie Wandea w zachodniej Francji. Powstanie szybko przerodziło się w wojnę. Komitet Ocalenia Publicznego naka· 
zał bezwzględnie spacyfikQwać zbuntowany departament. paląc systematycznie wsie i miasta oraz eksterminując ich ludność. Przeciwko ludności użyto dwadzieścia tzw . 
• kolumn piekielnych", które systematycznie paliły wsie i miasta. W niespełna półtora roku wymordowano około 1 :>% ludności departamentu. 
Pacyfikacja Wandei przez dyktaurę Jakobinów była jednym z pierwszych ludobójstw w czasach nowożytnych. Rozkazano, by .nie pozostawić przy życiu żadnego człowie
ka". Kierujący pacyfikacją Ludwik Maria Turreau zastosował niemal wszelkie możliwe środki: zatruwanie źródeł wody i iywności. palenie ludzi w specjalnie skonstruowa
nych piecach oraz topienie wypełnionych ludźmi barek. Znane są fakty wyrabiania mydła z ludzkiego tłuszczu i garbowania ludzkiej skóry na spodnie dla żołnierzy. 

na podstawie fragmentów świadectw z czasów Powstania w Wandei 

W najgorszych momentach życie ludzkie nie jest tragiczne, lecz bezsensowne. Duch zostaje złamany, ale życie tli się dalej. Wraz z upadkiem woli z życia spada maska tra
giczności. Pozostaje tylko cierpienie. Ostatni smutek nie może być wypowiedziany. Gdyby umarli potrafili mówić, nie rozumielibyśmy ich. Postępujmy mądrze, trzymając 
się pozoru tragedii. Ujawnienie prawdy oślepiłoby nas. Czesław Miłosz pisał, że nikt nie może bezkarnie spoglądać na świat oczyma Boga. (. .. ) 
Sprawiedliwość jest produktem obyczajów. Tam, gdzie obyczaje są nietrwałe, jej nakazy szybko się starzeją. Koncepcje sprawiedliwości są równie ponadczasowe. jak 
moda w dziedzinie nakryć głowy.(. .. ) 

John Gra,y. Defe~ moralności. tłum . Marcin Szuter .• Res Publica Nowa" 2003. nr I 






