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Jerzy Got 

NIEBOSKA 
PIERWSZY RAZ NA SCENIE 

Prapremiera „Nieboskiej komedii" w Krakowie, 29 listo
pada 1902 r., nie była wynikiem przypadkowego pomysłu. 
ówczesny dyrektor teatru realizował konkretny pro
gram artystyczny. Rozpoczął swoją dyrekcję nigdy 
dotąd nie granym dramatem Słowackiego „Złota 
Czaszka", a za nią poszły dalsze prawykonania sceniczne 
„Kordiana'', „Snu srebrnego Salomei", „Dziadów" i „Księ
dza Marka". Równolegle z nimi wchodziły na scenę dzieła 
Wyspiańskiego „Wesele", „Wyzwolenie", „Protesilas i Lao
damia" oraz „Bolesław Śmiały". Wśród tych wszystkich 
utworów inscenizacja „Nieboskiej komedii" narzucała się 
z nieodpartą koniecznością. „Przedstawienia tego rodzaju 
wiszą w powietrzu krakowskim" - stwierdził uważny re
cenzent. Oprócz zamiłowań i ambicji Kotarbińskiego, nie 
dość dotąd doceniony nacisk na tę i podobne decyzje re
pertuarowe wywarło środowisko literackie i artystyczne 
Krakowa przeżywające wtedy swoje najświetniejsze Mło
dopolskie sukcesy. 

Prapremiery nigdy dotąd nie granych dramatów Mickie
wicza, Słowackiego i Krasińskiego stawiały inscenizatora 
w kłopotliwym położeniu. Względnie dobra znajomość 
przez lekturę tych dzieł w Krakowie ostrzegła, że przed
stawienie będzie kontrolowane ze znanym tekstem i że 
publiczność oczekuje zobaczenia na scenie wszystkiego 
tego, co sobie dotąd tylko wyobrażała. Brak jakiejkolwiek 
tradycji teatralnej nie dawał żadnych wskazówek prak
tycznych przygotowania spektaklu. Trzeba więc było 
śmiałości Wyspiańskiego by podjąć takie decyzje, jakie 
wprowadził w swojej adaptacji „Dziadów" - co zresztą 
jak wiemy wywołało nieuniknione zarzuty. Ale Kotarbiń
ski nie miał odwagi tamtego. W swoich opracowaniach 
tekstu musiał znaleźć oparcie o autorytety. Nie było o nie 
trudno. 

NAM BIEDNYM, NAM STRUDZONYM - JESC, 
SPAĆ I PIC 
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Od paru dziesiątków lat teatr krakowski miał charakter 
„literacki". To znaczy, że „teatr o tyle ma dla nas zna
czenie wyższe, o ile połączony jest z literaturą ojczy
stą ( ... ) z ruchem umysłowym i literackim narodowym" 
a publiczność powinna w nim szukać „inteligentnie od
danej genialnej myśli autora". (S. Koźmian, „Teatr" t. I, 
s. 52 i 65). 

Wynika z tego obowiązek teatru - ścisłe trzymanie się 
tekstu poety. I chociaż praktyka ówczesnej sceny wielo
krotnie podważała ten pewnik, zmuszała do cięć i zmian, 
zasada ciągle była powszechnie uznawana. Stanisław Wit
kiewicz oczekując premiery „Nieboskiej komedii" pisał 
do Kotarbińskiego: „Ach! żeby było bez skróceń, bez 
przeróbek!" A Koneczny wysuwał propozycje: „mo;~na 
i należałoby wystawić całą („Nieboską komedię"), od des
ki do deski i ściśle według tekstu. Przedstawienie po
winnoby zająć nie jeden wieczór, ale trzy, obejmując też 
„Niedokończony poemat", który stanowi dla sceny właś
nie najwdzięczniejsze zadanie". 

OBYWATELE SCHYLENI NAD PRAWIDŁEM, 
W POCIE I PONIŻENIU, GLANCUJĄC BUTY, 
STRZYŻĄC WŁOSY - POCZULIŚMY PRAWA 

NASZE 

W tej sytuacji przedstawienie „Nieboskiej komedii" mu
siało mieć raczej charakter plastycznej ilustracji i popu
laryzacji utworu literackiego niż być scenicznym drama
tem. „Znać było od samego początku jak wiele zależy dy
rekcji na tym, żeby nie uronić niczego z zasadniczych 
myśli poematu, żeby przedstawienie miało charakter lite
racki, a nie widowiskowy" - pisał po premierze Ko
neczny. To właśnie spowodowało stosunkowo niewielką 
ilość skrótów (premiera zakończyła się o 23,45). Nato
miast sceniczne rozwiązania trudnych technicznie ustę
pów, o ile nie wymagały wprowadzenia dodatkowego, 
nieistniejącego w oryginale tekstu, nie sprzeciwiały się 
przyjętym zasadom, nie były sprzeczne z obowiązującym 
poszanowaniem słowa poety. 

Przyjmując ten typ inscenizacji, Kotarbiński przyjął i je
go następstwa, również mające swoją tradycję. Od wielu 



lat w trudniejszych pozycjach repertuaru doradcami tea
tru krakowskiego bywali Klaczko, Szujski, Creizenach 
i Tarnowski. Wszak literatura i historia należała do ich 
kompetencji. Toteż Kotarbiński utartą już drogą do na
rad nad scenariuszem „Nieboskiej" zaprosił m.in. Sien
kiewicza, Kallenbacha i Tarnowskiego - poszerzając ze
spół jeszcze o malarzy: Stachiewicza, Stanisławskiego 
i Tetmajera. 

MYŁAM TALERZE, WIDELCE SZOROWAŁAM 
SCIERKĄ, DOBREGO SŁOWA NIE SŁYSZAŁAM 
NIGDY - CZAS, CZAS BYM JADŁA SAMA, 

TAŃCOWAŁA SAMA 

Wreszcie na sposób odczytania myśli poety musiało silnie 
wpłynąć zdecydowane opowiedzenie się Kotarbińskiego 
za hasłem krzepienia przez sztukę serc, a nie ich wzbu
rzania. Trzeba o tych kilku zjawiskach przypomnieć, by 
móc stwierdzić, że kształt w jakim ukazało się dzieło Ko
tarbińskiego po raz pierwszy na scenie, nie był tylko wy
razem smaku i przekonań samego Kotarbińskiego, ale 
i historycznych warunków premiery. Pod ich wpływem 
inscenizacja starała się streścić utwór nie dokonując zde
cydowanego wyboru między rozmaitymi możliwościami 
jakich on dostarcza. Z tych też przyczyn usiłowano zła
godzić ostrość napięć społecznych (co zresztą na scenie 
częściowo nie powiodło się) oraz podkreślić triumf chry
stianizmu w zakończeniu. 

Dramat ukazał się w piętnastu scenach. Rozpoczęła go 
pierwsza parabaza, nazwana prologiem i wygłoszona 
przez Helenę Arkawin jako Muzę. W pierwszy obraz -
ogród przed wiejskim pałacykiem - ujął Kotarbiński: 
wejście Anioła-Stróża, pantomimiczną scenę przejścia or
szaku ślubnego i powitania go na ganku chlebem i solą 
(nie istniejąca w tekście, a zastępująca obrzęd ślubu), chór 
złych duchów w postaci jednego, rozmowę państwa mło
dych przeniesioną z „komnaty pełnej osób" - na ganek 
przed domem oraz zjawienie się złego ducha-dziewicy 
ze zwrotem jej do Męża - „Zdradziłeś mnie". Reali
styczna konwencja przedstawienia zmuszała inscenizato
ra do bardzo - jak widać - istotnych ingerencji, mimo 
owej programowej „wierności". Zobaczymy, że i dalej 

takich zmian nie brakło. Druga osłona - Salon ·- za
czynała się od słów Męża „od dnia ślubu mojego spa
łem", pomijała pierwsze zjawienie się Dziewicy i prze
chodziła do rozmowy przy kolebce zakończonej odejściem 
Męża z Dziewicą. Trzecia nie nastręczała kłopotu - był 
nią chrzest Orcia w tym samym salonie. Następnie złą
czone dwa ustępy szalonej wędrówki Henryka, w staty
czną i deklamacyjną odsłonę. Po niej nastąpiła piąta -
Dom obłąkanych, znakomicie grana przez Stanisławę Wy
socką - Zonę. Opuszczono drugą parabazę i jako szóstą 
scenę pokazano cmentarz, zaczynając ją jednak następ
nym ustępem - rozmową z filozofem. Po modlitwie Or
cia, którego wyprowadza \\'brew tekstowi Jakób, w tej 
samej scenerii odbyła się rozmowa z orłem. Wypchany 
ptak przesuwający się górą sceny na drucie i jego głos 
z dołu - wywoływały niezamierzony zabawny efekt. 
Siódma odsłona, w pokoju sypialnym, zawierała scenę 
z lekarzem i ojcem chrzestnym oraz halucynację Orcia. 

Drugą część rozpoczynała trzecia parabaza deklamowana, 
jak poprzednio, przez Muzę. Odtąd przedstawienie zmie
niało charakter. W pierwszej części blade, deklamacyj
ne - nabrało więcej rozmachu i życia w scenach rewo
lucji. Ósma odsłona - Obóz w lesie - pomijała scenę 
z przechrztami i rozpoczynała się „od gwałtownej sceny 
zbiorowej tłumu hulającego około beczek z napojami 
i szubienicy" a po niej szła scena w namiocie Pankrace
go. Wędrówkę hrabiego po obozie zastąpiono z koniecz
ności podchodzeniem do niego różnych grup rewolucjo
nistów. Ruch i zgiełk tych tłumów (około setki statystów) 
starannie ugrupowanych robiły nieco operowe wrażenie. 
Odsłonę kończył taniec 'A- okół szubienicy przy melodii 
Carmagnoli. Dziewiąty obraz - Inna część lasu - za
wierał nocne proroctwa Leonarda i święcenia Hermana. 
Trudności tekstu wyminięto otaczając Leonarda zbitym 
kołem tłumu, przez który przedzierały się kobiety. Roz
mowa Henryka z Pankracym tworzyła odsłonę dziesiątą. 
Opuszczono czwartą parabazę i ostatnia część zaczynała 

NAJLEPSZE LATA, W KTORYCH INNI LUDZIE 
KOCHAJĄ DZIEWCZYNY, BIJĄ SIĘ W OTWAR
TYM POLU, ŻEGLUJĄ PO OTWARTYCH MO
RZACH, JA PRZEŚLĘCZAŁAM W CIASNEJ KO-

MORZE NAD WARSZTATEM JED\VABIU 



się sceną jedenastą w katedrze zamku św. Trójcy, znacz
nie skróconą. Po niej dwunasta - dziedziniec w zam
ku - zawierała trzy ustępy: rozmowy arystokratów z 
Henrykiem, jego monolog pod sztandarem i spotkanie 
z Orciem. W trzynastej odsłonie, w lochach zamku, od
bywał się sąd duchów nad Henrykiem. Czternasta po
wróciła do dekoracji dziedzińca w zamku i tu przybył 
Ojciec chrzestny z poselstwem. Ostatnia, piętnasta od
słona (w tej samej dekoracji) objęła cały tekst od słów: 
„Niema rozkoszy jak grać w niebezpieczeństwie" do koń
ca utworu, bez żadnych skreśleń. Przedstawienie zamykał 
podświetlony transparent postaci Chrystusa opartego 
o krzyż, namalowany przez Stanisławskiego. 

Przedstawienie było przygotowane bardzo starannie. No
we dekoracje - rzecz wtedy nie codzienna - namalował 
Spitziar pod kierownictwem Stanisławskiego. Stanisławski 
i Wojciech Kossak - zaprojektowali kostiumy: dla Hen
ryka i jego stronników - wandejskie, dla rewolucjoni
stów - sankiulockie. O rady zwracano się do Kallen
bacha. Reżyserią podzielił się Kotarbiński z Walewskim, 
aby podołać absorbującym wiele wysiłku tłumnym sce
nom zbiorowym. 

Mimo tej staranności premiera wywołała bardzo sprzecz
ne oceny, od zupełnego potępienia (Zapolska, Tretiak) 
przez zastrzeżenia - do pochwał. Wynikało to zarówno 
z „literackich'', teatralnie niezdecydowanych zało.żeń in
scenizacji, jak z pomniejszającej fantazję poety reali
stycznej konwencji przedstawienia. 

(Artykuł przedrukowany z programu 
Starego Teatru w Krakowie, 1965) 

SCHORZALYCH,ZGŁODNIAŁYCH, ROZPACZA
JĄCYCH, POKOCHAJ BLIŻNICH SWOICH, BIED

NYCH BLIŹNICH SWOICH 

Barbara Lasocka 

„NIE-BOSKA KOMEDIA" A TEATR 

„Mam dramat dotyczący się rzeczy wieku naszego; walka 
w nim dwóch pryncypiów: arystokracji i demokracji." 
Tak najzwięźlej określił Krasiński charakter i zawartość 
„Nie-Boskiej komedii". Wypadałoby jeszcze to określenie 
dopełnić. Choćby o to, że utwór ten nasycony jest w spo
sób niezwykły osobistymi przeżyciami, przemyśleniami 
i niepokojami autora. Że jednoczy on w sobie obiektywne 
prawidłovvości rozwoju świata z subiektywnymi doznania
mi poety. W „Nie-Boskiej" prawie że namacalnie dotyka
my mechanizmu historii i zarazem za każdą niemal po
stacią dramatu dostrzegamy twarz Krasińskiego. 

„Nie-Boską komedię" stworzył dwudziestojednoletni pi
sarz w ciągu zaledwie paru miesięcy. Zaczął ją wiosną 
1833 r. w Wiedniu, ukończył jesienią w Wenecji. Miał już 
jednak poza sobą - zwłaszcza jak na tak młody wiek -
całkiem bogate doświadczenia; zarówno natury osobistej, 
jak i w dziedzinie sztuki. 

Był po niemal dwu latach studiów prawniczych w War
szawie. Słuchał paru ciekawych wykładów, choćby z hi
storii starożytnego Rzymu słynnego Pelegrino Rossiego 
na uniwersytecie w Genewie. Poznał już spory kawał 
świata. Poza Genewą szczególnie ważne dla jego edukacji 
historycznej i teatralnej okazały się Włochy: Mediolan, 
Bolonia, Florencja, a nade wszystko Rzym. Dane mu 
było - zresztą wbre-,v jego chęciom - znaleźć: się w Pe
tersburgu, gdzie ojciec przedstawił go carowi Mikołajowi 
i gdzie zrodziła się pierwsza, później zniszczona wersja 
dramatu zemsty, „Irydiona." 

Większość tych miast przyniosła KraE>ińskiemu nader cen
ne spostrzeżenia, spotkania z wybitnymi ludźmi epoki, 
rozmoAy i dyskusje o sztuce i literaturze. I niezwykle 
ważne dla jego dramatopisarskiej działalności doświad
czenia teatralne. 

CHLEBA, ZAROBKU, DRZEWA NA OPAŁ W ZI
MIE, ODPOCZYNKU W LECIE 



Bo Krasiński od wczesnych lat był zapalonym, wrażli
wym i chłonnym teatromanem. Przy tym był niezwykle 
uczulony na to, co zapowiadało nowe formy literatury 
dramatycznej i nowy kształt inscenizacji. 

WASZE PIESNI, LUDZIE NOWI, GORZKO 
BRZMIĄ W MOICH USZACH 

Kiedy jako czternastoletni chłopiec oglądał w warszaw
skim Teatrze Narodowym „Wolnego strzelca" Webera, 
zwrócił uwagę na całą sferę nadprzyrodzoną, na świat 
fantastyczny, czarnoksięski: „ustawicznie pioruny grzmią, 
ustawicznie na scenie strzelają, diabłów wywołują, któ
rzy w ognistych przychodzą postaciach. Osobliwie drugi 
akt ( ... ) jest pełny duchów, strachów, nietoperzów, gro-
mów, etc., etc., bardzo w guście romantycznym". Był 
Krasiński jednym z pierwszych, który niezwykle celnie 
określił istotę tego, co w dziedzinie komedii dokonał 
Aleksander Fredro, a w dramacie romantycznym Adam 
Mickiewicz. „Wyobraźnia poety - pisał po lekturze dru-
giej części „Dziadów" - jaśnieje barwami tęczy w tym 
pięknym poemacie, nie oddalając się atoli nigdy od ducha 
ludu i jego obrządków, które wprowadza na scenę w for-
mie dramatycznej." 

Różne tego rodzaju fascynacje Krasińskiego mają pierw·· 
szorzędne znaczenie dla kształtu teatru wpisanego w „Nie-
-Boską komedię". Co prawda niezwykle długo dramat 
ten uchodził za niesceniczny. To znaczy taki, który wraz 
z epiką parabaz, ze zmiennością i bogactwem scenerii, 
z nagle pojawiającymi się i za chwilę niknącymi zjawa-
mi, z króciutkimi, jakby urywanymi scenami, z tłumami 
postaci, wieloplanowością, z muzycznymi rytmami raz 
przyspieszonymi, raz zwolnionymi - nie mieścił się na I 
żadnej scenie. Oczywiście takiej, jaką znano od drugiej 
połowy XIX wieku. 

Tymczasem dokładne przyjrzenie się teatrom, jakie 
z autopsji znał Krasiński i jakimi się zachwycał, pozwo
liło stwierdzić, że w dziedzinie konstrukcji dramatycznej 
i formy scenicznej „Nie-Boska komedia" została ukształ
towana pod bezpośrednim wpływem widowisk teatral
nych tamtych lat - może nawet bardziej operowych niż 
dramatycznych i że ówczesne sceny, nawet te prymityw
niejsze i technicznie mniej sprawne mogły ją w całości, 
razem z jej fantasmagorią pomieścić. 



Oto jeszcze jeden przykład. Wiosną 1833 roku, w momen
cie przystąpienia do pisania „Nie-Boskiej", oglądał Kra
siński w Wiedniu jeszcze raz „Wolnego strzelca". „Ta mu
zyka jest niezrównana - pisał. Gdyż w tych akordach 
przerażających, głębokich jest coś z podań skandynaw
skich, ( ... ) to Eschylos, Szekspir, to Nibelungi. Niekiedy 
słyszymy głos biednej Małgorzaty, anioła porzuconego na 
ziemi, który wyciąga ręce ku niebu, a w oddali odpowia
dają z kolei głosy nadprzyrodzone, ginące wśród burzy. 
Wtedy rozpacz ogarnia serce, las jęczy i stary dąb pada 
pod uderzeniem pioruna. Piekło jedynie pozostaje na 
świecie, demony wyją i same nie wiedzą, czego pragną. 
Wszystko im jest obojętne, byleby panował nieład i ciem
ność. Lecz anioł nie będzie zwyciężony, choć pochylił swą 
słodką głowę na piersi i zamilkł na chwilę". 

O wpływie zarówno libretta, jak i muzyki „Wolnego 
strzelca" na „Nie-Boską" pisano wielokrotnie. Układ 
pierwszej części, szczególnie walki dobrych i złych duchów 
„odpowiadają prawie ściśle kompozycji Webera, odmalo
wania charakterów, sceneria niejednego epizodu, oparcie 
o muzykę niejednej sceny i cały szereg motywów, które 
mniej lub więcej podpadają pod oczy - to emanacja mu-

ŚWIAT CIELSKA DO CIEBIE NALEŻY, TUCZ GO 
JADŁEM, OBLEWAJ POSOKĄ I WINEM 

zyki Freischiitza. Również Stefania Skwarczyńska uważa, 
że opera ta „wpłynęła w „Nie-Boskiej" na ukształtowanie 
partii fabularnej dotyczącej Męża i Dziewicy. Świadczy 
o tym występujący w niej typ fantastyki poddający się 
łatwo ówczesnemu operowemu potraktowaniu, ujęcie 
przyrody jako nastrojowego i współaktywnego tła akcji." 
Owa romantyczna genealogia „Nie-Boskiej komedii" jest 
ważna dla celniejszego i głębszego zrozumienia jej treści 
i różnorodnych asocjacji historycznych, literackich, ideo
wych: dla należytego odszyfrowania jej struktury drama
tycznej; dla prześledzenia dziejów scenicznych, które war
to konfrontować z wyobraźnią teatralną i zamierzeniami 
twórcy, aby określić, kiedy inscenizator podnosi utwór 
i wzbogaca go - a kiedy przeinacza i uboży. 

Przez wiele lat „Nie-Boska" pozostawała dziełem anoni
mowego poety, tak jak została wydana w Paryżu w 1835 
roku. Przez niemal sied.-=mdziesiąt lat nie przeszła przez 

• 

próbę sceny. Nie została sprawdzona przez teatr tej epo
ki, która dramat ukształtowała . W epoce następnej wy
dała się dziełem teatralnie nieograniczonym, trudnym, 
wymagającym dramaturgicznych i scenograficznych prze
inaczeń i przestosowań. Tym ważniejsza staje się na tym 
tle analiza „Nie-Boskiej" dokonana przez największego ze 
współczesnych Krasińskiemu - Adama Mickiewicza. Za
jął się nią w drugim kursie literatury słowiańskiej w 
College de France w czterech wykładach (styczeń i luty 
1843) i wrócił do niej w słynnej lekcji XVI kursu trzecie
go (4 IV 1843). Nie znaczy to, że interpretacja Mickiewi
cza jest wszechwyjaśniająca i konsekwentna. Przeciwnie: 
wiele w niej miejsc niejasnych. Sporo sprzeczności. Otóż 
twierdzi Mickiewicz, że „Nie-Boska" wcale nie jest prze
znaczona do odgrywania w teatrze. 

SWIAT MÓJ JESZCZE SIĘ ROZPARŁ W POLU , 
ZGODA, NIE WYRÓSŁ NA OLBRZYMA, ŁAKNIE 
DOTĄD CHLEBA I WYGOD, ALE PRZYJDĄ CZA
SY ... PRZYJDĄ CZASY, W KTÓRYCH ON ZRO
ZUMIE SIEBIE I POWIE „JESTEM". A NIE BĘ
DZIE DRUGIEGO GŁOSU NA ŚWIECIE, CO BY 
MÓGŁ TAKŻE ODPOWIEDZIEĆ „JESTEM" 

Sąd swój wywodzi Mickiewicz z faktu, iż w dramat są 
wtopione duże fragmenty opisowe. Mimo to Mickiewicz 
snuje wizję inscenizacji dramatu Krasińskiego. Umieszcza 
go nie na jakiejś przypadkowej scenie, lecz w Cyrku 
Olimpijskim w Paryżu. I to jeszcze wtedy trzebs by wizję 
pomieszczoną w utworze ograniczyć i umniejszyć. I trze
ba by również dzieło pod względem literackim znacznie 
przerobić. „Można by wszakże odgrywać ją w części, od
stąpi wszy niektórych zwyczajów sceny tegoczesnej. Na· 
leżałoby na przykład pomiędzy aktorów v. prowadzić sa
mego poetę. Opisy stanowiące główną część tej sztuki 
musiałby poeta opowiadać ustnie przed publicznością 
obok ukazywanych w tejże chwili obrazó -.v panoramicz
nych: niebo i piekło mogłoby być wreszcie pożyczone od 
oper teraźniejszych". „We Francji jeden tylko Cyrk Olim
pijski mógłby przypaść dla sztuki mającej rzeczywiste 
znaczenie: w nim tylko dałyby się jakkolwiek wyprowa
dzić na scenę dzieła bohaterskie i masy ludu tak dzisiaj 
przewaźne w życiu społecznym". 



Jedno zwłaszcza w wykładach Mickiewicza wydaje się 
dziś szczególnie dla nas doniosłe. To mianowicie, że autor 
„Dziadów" uznał „Nie-Boską" obok „Oblicza" serbskie
go autora, Milutynowicza i „Borysa Godunowa" Puszkina 
za najpotężniejsze dzieło romantyczne i że myśląc o jego 
scenicznej realizacji wybierał dlań środki najznamienit
sze, najbardziej monumentalne. A jednak Krasińskiego 
projekt Mickiewicza nie zadowolił. „Pomysł pana Adama 
w dramacie szczególny, mogłoby to być rodzajem pew
nym wystawienia dramatycznego, ale nigdy sztuki dra
matycznej jedynym kształtem. Byłby to wtedy liryzm 
w dramacie subiektywny; lecz dramat wymaga obiektyw
ności." Pytanie tylko, które dziś możemy zadać: czy „Nie
-Boska" ten postulat obiektywności wysunięty przez sa-· 
mego autora naprawdę spełnia. 

Jeszcze jedną ważną dla interpretacji scenicznej cechą 
dramatu podniósł Mickiewicz. Znowu przy tym wyjaśniał 
problem niebagatelny dla całego dramatu romantycznego. 
Czy dominuje w nim pierwiastek fantastyczny, czy reali
styczny. „Nie chcielibyśmy tego dzieła nazwać dramatem 
fantastycznym. Zwykle tak nazywane bywają dramaty. 
gdzie napotykamy sceny i osoby · nadzwyczajne, gdzie 
autor zdaje się wykraczał za granicę życia powszedniego, 
za obręb rzeczywistości prozaicznej. Tymczasem nic nie 
masz fantastyczniejszego nad to, co ludzie nazywają rze
czywistością. Cóż bardziej jest względne, zmienne, zni
kome jak ta mniemana rzeczywistość, czyli ten śv1 iat wi·
domy, który ciągle przemija, który albo już był, albo 
jeszcze ma być, a można powiedzieć, nigdy nie jest obec
nie, z którego tyle pozostaje, ile duch zachowa ... " 

PATRZ NA TE OBSZARY, NA TE OGROMY, 
TRZA ZALUDNIĆ TE PUSZCZE, PRZEDRĄŻYC 
TE SKAŁY - POŁĄCZYĆ TE JEZIORA - WY-

DZIELIĆ GRUNT KAŻDEMU 

Interpretacja Mickiewicza wskazuje na różnorodne mo
żliwości ujęcia scenicznej materii „Nie-Boskiej komedii"; 
zarówno w dziedzinie zawartości tekstowej, jak i kształtu 
teatralnego. Istotnie. Każda inscenizacja była oddzielną, 
przeważnie całkiem odmienną konstrukcją. Każda stano
wiła pewną propozycję ujęcia „Nie-Boskiej". Była jedną 
z wielu możliwych. Ta szczególna właściwość dramatu, je
go pojemność oraz luźna, otwarta struktura ukształtowa-
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na zgodnie z tendencjami epoki powoduje, iż utwór ten 
nie jest przeznaczony do ilustrowania go poprzez deko
racje, grę aktorów, układ inscenizacyjny. Teatr musi tu 
pełnić rolę bardziej kreatywną. Zadanie ma przez to 
i ciekawsze, i trudniejsze. Podczas realizacji zyskuje wię
cej uprawnień. I zawsze był i będzie poddawany ostrzej
szej krytyce. Dzieje sceniczne i dzieje krytyki potwier
dzają tę prawdę. 

Już sprawa wykrojenia tekstu stanowi nie lada trudność. 
Bowiem tekst w tym kształcie, w jakim zostawił go autor, 
nie mieści się na żadnej scenie. Za każdym razem zosta
wał on przykrojony i ułożony nieco inaczej. Były wię~ 
przedstawienia obejmujące tylko dwie pierwsze części, 
tworzące tak zwany dramat rodzinny. Taką propozycję 
dał Marian Gawalewicz w Warszawie w 1905 r. i w Łodzi 
w 1906 r. Powstawały przedstawienia oparte wyłącznie 
na rewolucyjnych częściach trzeciej i czwartej. 
Takie opracowanie przedstawił Tadeusz Sinko w Krako
wie w 1919 r. i ·we Lwowie w 1924. Poszerzono tekst 
„Nie-Boskiej" o fragmenty, „Niedokończonego Poematu". 
Dokonał tego Bronisław Skąpski w Wilnie 1914 r„ a po 
ostatniej wojnie Jerzy Kreczmar w Katowicach w 1971 r. 
Odmienność opracowań tekstowych mieści się również 
w bardziej ukrytych skreśleniach niektórych scen czy 
nawet kwestii, choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że 
mamy do czynienia z pełnym dramatem. I tak na przyk
ład bardzo często pomijano kwestie Przechrztów. Donio
słe znaczenie ma potraktowanie epickich Wstępów. Nie·
raz usuwano je. Czasami zostawiano fragmenty pierwsze
go, w którym głównym tematem była poezja. Deklamo
wał te partie Poeta, Geniusz, Mickiewicz. Nieraz prowa
dził on dialog z Muzą, Poezją. A Leon Schiller z kolei 
udramatyzował wszystkie wstępy. I właśnie sceny choćby 
ze Wstępu do części trzeciej, kiedy to na widownię rusza 
z głębi rewolucyjny tłum z okrzykiem: „chleba nam, chle
ba, chleba" przeszedł na trwałe do historii inscenizacji 
„Nie-Boskiej". 

POEZJA TO WSZYSTKO OZŁOCI KIEDYS 

Wnioski z tych kilku napomknień są następujące. Dzieje 
opracowania dramatycznego są tak rozległe, że wymaga
łyby osobnego studium historycznego. Nie powstał żaden 
kanon tekstowy; taki który wydałby się najtrudniejszy; 
który bywałby chętnie powtarzany. Dlatego każde opra-



cowanie zwykło się traktować jako pewną, wyłącznie 
jednorazową propozycję. Co nie znaczy, że zgadzano się 
na nią. Przeważnie ją atakowano. I to nieraz bardzo gwał
townie. 

I POMIMO, ŻEŚCIE NĘDZNI, 
BEZ SERCA I MÓZGU 

ŚWIAT DĄŻY KU SWOIM CELOM 

„Nie-Boska komedia" podzieliła los „Dziadów", „Kordia
na'', dramatów mistycznych Słowackiego. To znaczy za
czynała wchodzić na scenę technicznie nieprzystosowaną 
do ukazania takiego bogactwa i różnorodności świata; do 
ogarnięcia zaświatów. Wobec tego styl teatru romantycz
nego kształtował się ex post; przeważnie przez konwencje 
całkowicie mu obce. Choćby poprzez m;:ilarstwo reali
styczno-nastro jowe. 
Różnorodne próby mierzenia się scenografów i insceniza
torów z materię teatralną „Nie-Boskiej" potwierdzają 
prawdę, że stanowi ona materiał pobudzający wyobraźnię; 
prowokujący do użycia niezwykłych efektów plastycz
nych i świetlnych. Że skłaniała do konstruowania teatru, 
który można było określać jako nowoczesny. Wystarczy 
przypomnieć, że wśród autorów scenografii byli nasi naj
więksi twórcy: Karol Frycz, Wincenty Drabik, Andrzej 
Pronaszko, Otto Axer. Oprócz tego takie na przykład in
dywidualności, jak Stanisław Jarocki, Konstanty Mackie
wicz. 
„Nie-Boska komedia" nieraz nosiła na sobie piętno obra
zu impresjonistycznego. Kiedy indziej miała charakter 
dzieła kubistycznego. Była ekspresjonistyczna. Podlegała 
tak zwanemu realizmowi komponowanemu. Bywała na
strojowa, mgława, historyczna, współczesna, groźna, 
brutalna. Bywała dramatem społecznym, rodzinnym, poli
tycznym, rewolucyjnym. 
Dzieje sceniczne „Nie-Boskiej komedii" rozpoczęte opra
cowaniem teatralnym Józefa Kotarbińskiego w Krakowie 
w 1902 roku zawierają dzieła nierównej wartości. Obok 
wielkich - średnie i przeciętne. Wśród największych na
leży umieścić inscenizację Leona Schillera w Teatrze im. 
Bogusławskiego w Warszawie w 1926 r. Współtwórcą jej 
był Wincenty Drabik. Obok „Dziadów" było to dzieło, 
które współtworzyło styl tzw. polskiego teatru monumen
talnego, choć nieco innymi niż w „Dziadach" posłużyło się 
środkami. 
„Nie-Boska komedia" ma ten jeszcze walor, że jest bar-

dziej niż „Dziady" uniwersalna. Bo Krasiński oczytany we 
współczesnych mu dziełach filozoficznych, zwolennik He
gla, za istotę dramatu uznawał nie jednostkowe dzieje 
wielkich bohaterów i narodów, lecz historię, i to w jej 
największych dokonaniach w jej przemienianiu obrazu 
i urządzenia świata. Docierał więc Krasiński do tego, co 
w jego rozumieniu było mechanizmem historii. I co 
zawsze stanowiło jej momenty przełomowe. Za takie 
uznał poeta rewolucje. Zamęt, jaki niosą. Ich siłę zarów
no niszczycielską, jak i kreatorską. Zauważył przy tym, 
że już w moment po dokonaniu się rewolucji zaczynają 
narastać siły, które przygotowują następną. 
Choć w „Nie-Boskiej" mieści się wiele realiów polskich, 
związanych choćby z obroną Baru, to jednocześnie obej
muje ona to, co ogólne, europejskie, a nawet światowe. 
„Nie-Boska", jak żaden polski dramat romantyczny, do
czekała się wielu przekładów i inscenizacji na scenach 
obcych. Około 1922 r. Max Reinhardt przygotował insce
nizację w monachijskim Schauspielhaus. Premiera się nie 
odbyła, ponieważ zespół zbankrutował. W 1923 r. wysta
wił „Nie-Boską" Teatr Eksperymentalny w Leningradzie 
w inscenizacji Wsiewołodskiego-Gerngrossa na arenie 
w gmachu dawnej Dumy Miejskiej. Grano „Nie-Boską" w 
wiedeńskim Burgtheater, w Teatrze Narodowym w Bu
dapeszcie, również w Berlinie, Zurychu i Pradze czes
kiej. 
Wreszcie „Nie-Boska komedia" zainteresowała także Ara
bów. W jubileuszowym roku 1959, w setną rocznicę 
śmierci autora, wydano w Bejrucie przekład arabski, któ
rego dokonał Mohammed Saleh El-Bondack. 

Przygotował się on do tego niezwykle starannie. Studio
wał literaturę polską, interesował się życiem i dziełem 
Krasińskiego. Wstęp do przekładu jest dziełem również 
Araba, wybitnego poety Hectora Klatta. Pisząc o miejscu 
dramatu w europejskiej literaturze romantycznej Klatt 
umieszcza „Nie-Boską" w pobliżu „Manfreda" Byrona. 
Bohaterowie przypominają mu postaci Wiktora Hugo. 
Można też- jego zdaniem -wskazać na oczywiste związ
ki „Nie-Boskiej" z „Chattertonem" Alfreda de Vigny i 
„Faustem" Goethego. Również Klatt podkreśla u Krasiń
skiego jego przenikliwość historyczną, choć jednocześnie 
wydobywa typowe - jego zdaniem - dla romantyzmu 
nawiązywanie do średniowiecza, wprowadzanie gotyckiej 
i rycerskiej scenerii. „Nie-Boska" wedle Klatta jest utwo
rem trudnym do pomieszczenia w teatrze. Nadawałaby się 
raczej na widowisko filmowe w wielkim stylu. 
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