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1. Życie wśród nocy 
Krasiński to w kulturze polskiej pierwszy nowożytny katastrofis ta oraz pierwszy twórca romantycznego stylu 

„apokaliptycznego", „frenetycznego", „gwałtownego", „szalonego". Jego wyobraźnię w tym kierunku pobudzała 

zarówno apokalipty zna literatura chrześcijańska, jak szczególnie inspirująca ze względu na Irydiona - mitologia i 
li teratura skandynawska. Porywało go, podobnie jak innych romantyków, wszystko, co surowe, pierwotne, dzikie, 
wielkie, barbarzyńskie. W liście z r. 1833 skierowanym do angielskiego przyjaciela, Henry Reeve'a, zachwycał się 

Wolnym j[rzelcem K.M. Webera w charakterystyczny sposób: To muzyka nieporównana; nie ·jtanowi wytworu dojrzalej, 
przeżytej kultury. Przeciwnie, to średniowiecze, może nawet więcej nii średniowiecze. Bo w owych straszliwych, głębokich air.ordach 
jest coś ze skandynawskich jag; duszę przepełnia niejasne wspomnienie walki bogów i olbnymów. To Ajschylos, to Sz~kspir, to 
Nibelungi W podobnym nastroju powstawały stylizowane wersety Irydiona, zawierające krwawe oprazy okrucieńs· 
twa, zemsty i zagłady, pełne przeczucia „zmierzchu bogów" ·fatalistycznie nieuchronnego końca świata. 

TyID: bardziej wówczas widoczna była szczególna wielko:X: herosów Północy, którym .- jak pisał Krasiński -
przeznaciono zgin~ć, a którzy pr'?eciei nie ustają w walce. Znany 'od początku bohaterom fatalizm ciążącego nad nimi i nie 
dającego się odsunąć wyroku zagłady nie może sparaliżować bezwzględnego nakazu walki i dążenia do czynu - to 
właśnie wyda wał o się Krasińskiemu postawą najbardziej godną podziwu. Przyjąć wyzwan · e zagłady i n· eść do końca 
ciężar losu, tak tei wi~ział przeznaczenie współczesnej arystokracji i tak ukształtował hrabiego Henryka w Nie-Boskiej 
Komedii. 

Swą ówczesną wizję świata, wizję pokolenia europejskiego i generacji Polaków •. przejmująco wyłozył w liście do 
Reeve'a z 1832: UrodziliśmJ1 się i iyjemy wśród nocy, która nastała po zachodzie słońca, a poprzedzą, świtanie. Pewnie, i.e jakiś 
przelotny, krwawy meteor moie rozjaśnić tę noc; ale nim wzejdzie nowe słońce, my wszyscy dawno już zejdziemy ze .sceny. I za 
chwilę znów przypominał to samo: Albowiem urodziliśmy się, powtarzam, w wieczornym zmierzchu;. teraz gęstnieją wokół nas 
mrohi nocy, a jutrz.enha nadejdzie wtedy, gdy zgniją jui nasze kości. Miał więc przeczucie świtu · nowego słoiica, ale w 
beznadziejnie dalekiej przyszłości, po śmiertelnej zagładzie. 

W dw~dzieścia lat po tych wyznaniach, w r. 1852, Powstał jeden z najokrumiejszych wierszy Krasińskiego, 

przedstawiający w sposób wyjątkowo bezwzględny to samo życie wśród nocy i śmierci. 

O, wiem, że P9lska bój zwycięski toczy, 
O! . nie zginęła i nigdy nie zginie -
Lecz my czyż ujrzym ją w chwały godzinie? 

Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy. 
I będzie wielka, i będzie wspaniała, 
Lecz robak trumien wprzód może nas stoczy, 
Niejedna w świecie tkwi rozbicia skała -

.Nim Śłońce wejdzie, rosa wyżre oczy. 
Ach, płyną lata, ach, płyną i wieki, · 
Nim się myśl boża w ciało przeistoczy; 
Zguba więc bliska, a tryumf daleki -

Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy. 
My tak kochali - a pili truciznę, 
My tak żyć chcieli - a żyli w zamroczy; 
Inni, ach, będą oglądać ojczyznę -

Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy. 

2. Konflikt trzech religii 

Akcja Irydiona, potężnego dramatu historiozoficznego, toczy się w Rzymie w trzecim wieku. Perspektywę 
utworu wyznaaa owo słynne pierwsze zdanie:]U:ż .się ma pod koniec .starożytnemu światu - wszystko, co w.nim żyło, psuje 
się, rozprzęga i s~al.eje - bogi i ludzie jz.a/.eją. W tym początku zawiera się podstawowy obraz dramatu - szaleństwa 



bogów i ludzi. Słowa „szał" i „szaleństwo" będą się później powtarzały wielokrotnie w rozmaitych uwikłaniach i 

znaczeniach. 
Równie emblematyczny charakter, o owo pierwsze zdanie, mają motta do dramatu. Pierwsze zaczerpnięte 

zo tało z Pieśni Horacego: Padł w proch okrąg świata ogromny, drugie - z Eneidy Wergiliusza. Przekład księdza 

Karyłowskiego: 

... W sercu mu zbolałem 
Wre wstyd, żałość ze s1epym pomieszana szałem, 
Zraniona miłość z męstwem nieugiętym zgoła, 

nie oddaje określenia tak ważnego w łacińskim oryginale. Pojawia się tam bowiem Furiis agitatus- gnany przez Furie. 
Tak podpi ywał niektóre swe listy sam Zygmunt Krasiński. Ważny to ś lad indentyfikacji autora z bohaterem 
literackim. 

W atmosferze schyłku potęgi Cesarstwa Rzymskiego, za panowania Heliogabala, ścierają się rozmaite kulty 
religijne. Korzystając z tych okoli mości bohater tytułowy dramatu organizuje wielką intrygę polityczną. Irydion -
yn Greka i kapłanki boga Północy, Odyna, Grimhildy, dziedziczący po nich ducha wolności i zemsty-za misję swą 

obiera mściwe zniszczenie Wiecznego Miasta jako siedziby despotyzmu. W ówczesnej korespondencji Krasińskiego 
nieraz pojawiał się zbliżony w tonacji do Irydiona nienawistny obraz rozpustnego Rzymu, który musiał zostać 

zgładzony przez mężnych i prostych barbarzyńców z Północy. Na przykład w liście do Gaszyńskiego z 1833 Krasiński 

sadystycznie lubował się w wizj i upadku ukaranego miasta: Ale lud i ceiar nie znali nic, nie umt-eli nic, byli zwierzftami 
zataczającymi się wśród krwi i złota. Patrz, jak się rozpili, z Rzymu przodków swoich zrobili rynsztok rozkoszy i legli w nim, i 

przeszło lat trzysta leżeli w nim, aż zagrzmiała trąba północy, aż prz.ysz.li barbarzyńcy i znies1i ich precz na wieki. Przecież trąba 
p~łnocy zamilknąć musiała wobec wymówy krzyża, który teraz tu panuje: Krasiński powtarza wówczas stale moty\Vy, 
symbole, tematy Irydiona, w którym Rzym nazywany jest miastem przeklętym, miastem podlącym, miastem nieprawości 
oraz innymi podobnymi określeniami. 

Osią dramatu s tał się historiozoficzny konflikt trzech religii. Są to „mity wschodnie" - cechuje je zgrzybiały 
dekadentyzm; obezwładniająca, zmysłowa rozkosz; natura Orientu pochłania wolność ludzką, gdyż nęci do rozkoszy 
i porywa do zapomnienia. Dalej, są to „mity odyńskie" (od Odyna) - przejawia się w nich siła, surowość, żelazo; 

natura Północy, w przeciwieństwie do Orientu, podsyca dążenie do wolności, gdyż stawia opór, zmusza do walki, ale 
jednocześnie uobecnia się w tych mitach przeczucie całkowitego zniszczenia, pchające do czynów destrukcyjnych. I 
wreszcie trzecią religią w tym układzie okazuje się górujące nad dwiema pozostałymi, lecz bliższe duchowo Północy 

chrześcijaństwo- „ruch postępowy miłości, tworzenia, spajania". Zmagają się Orient i Północ, Niewola i Wolność, 
w końcu - Materia i Duch. W tej koncepcji, nacechowanej znamienną wów zas dla Krasińskiego dialektyką 

historiozoficzną, reprezentowana przez Północ „siła postępowa niszczenia, rozprzęgania" w istocie musi znaleźć 



swoiste uzupełnienie w chrześcijaństwie. Orient zaś zostaje radykalnie odrzucony. Zemście głoszonej przez Irydiona, 
grecko:skandynawsk.iego bohatera wzniosłego i tragicznego, przeciwstawione zostały pojmowane po chrześcijań
sku - miłość i praca ducha. Możliwość zbawienia go nie omija, właśnie ze względu na obecny w nim, a tak ceniony 
przez Krasińskiego, odziedziczony po matce pierwiastek „odyńsk.i", skandynawski. 

3. Dalej , synu z m sty 

W tekście dramatu znaleźć można wiele nawiązań do tego, co zapowiadają obydwa motta. W dyskursie 
Irydiona o zemście padają i tak.ie określenia: Wszak dzikiej cnoty s1ubowanej Furiom dochowałem wiernie. Słyszymy ton 
Orestesa, zresztą Irydion nie zapomina powiedzieć o sobie: Syn Amfilocha gnany jędz.ami jak niegdyś Orestes. Zemsta, 
której bohater Krasińskiego ma dopełnić, nie jest tylko jego osobistą zemstą. To nie czyn „prywatny", lecz działanie 
sakralne. Przecież i Orestes musiał dokonać dwuznacznej „świętej zbrodni", zbrodnią ukarać zbrodnię. Również 
siostra Irydiona, Elsinoe, odczuwa związek z Furiami. Wepchnięta przez niego w obmierzłe objęcia Heliogabala 
mówi do brata: !di, ja wrócę, kędy mnie Furie czekają. 

Poeta przedstawił Irydiona przede wszystkim jako narzędzie zemsty. Swoisty instrum entalizm odnosi się 
zarówno do · Irydiona, jak i do Elsinoe. Para dzieci Amfilocha została posłana w świat jedynie po to, by spełnić 

zemstę. Sam Irydion mówi o jednej boskiej chwili, która mu była dana wtedy, gdy myślał, że jego zemsta się dopełni. 
Z tą chwilą w pełni się utożsamiał. Ona mną, ja nią byłem cały. Kiedy Masynissa pod koniec '1ramatu p obudza Irydiona 
do zemsty, to w dalszym ciągu traktuje ją j~ko jedyność bytu: Razem więc na wieki, bez końca, bez odpoczynku, bez. nadziei, 
bez. miłości, ai. dopełni się wiekuista zemsta. Zemsta zatem jest przedstawioną jako coś, co się może kiedyś dokona, ale 
zarazem będzie rodzajem zapadnięcia w nicość. 

Dla wyobrażenia bytu Irydiona ważny jest następujący obraz: A le droga moja wytknięta wśród ciemności -
gdziekolwiek wytężę ramiona, tam zapory twarde jak żelaz.o, ruchome jak węże - i wśród nich czołgam się bez. bytu, bez życia. 
Tak.ie czołganie się jest pełznięciem, trudno powiedzieć, że człowieka zem~ty, raczej narzędzia zemsty. W obrazie 
tym ujawnia się nie tylko stosunek Irydiona do własnego działania w historii, ale również poczucie swego bytu jako 
podrzędnego wobec zemsty. Obraz węża okazuje się bardzo istotny. W poetyce frenetycznej w ogóle ma 'on 
szczególne znaczenie. Zaś w wyobraźniowym micie węża u Krasińskiego ujawnia się pewna tkanka obrazowa, poza 
którą, jak mi się wydaje, niemożliwe jest zrozumienie Irydiona. Wąż może być symbolem zemsty, zdrady, działania 

podstępnego. Cho iaż Irydion twierdzi, że bogi dały mu kamienną duszę, a napotkane zapory są twarde jak żelazo, 
to jednak wobec górującego obrazu węż~ kamień i żelazo ustępują. Mówiąc, że się czołga, sam Irydion utożsamia się 

z wężem. Korńelia, kiedy Irydion uwodzi ją ideą zemsty, stosownie opisuje swój lęk: dreszcz.Jak łuska gadu przesuwa się 
po mnie. 

Instrumentalizm Irydiona i Elsinoe zostaje wyraźnie przez Krasińskiego potępiony jako postawa wobec 
historii. Prawdziwe działanie chrześcijańskie nie jest instrumentalistyczne, lecz organicznie ludzkie. Irydionowi 
chodzi zaś o to, by ludzi doprowadzić do stanu „nie-ludzi" właśnie. Kim ma być Elsinoe wysłana przez niego na zgubę 
znienawidzonego Heliogabala? Nie daj nigdy cez.arowi zasnąć na piersi two.Jf!j - _niechaj wszędzie słyszy pretorianów 
walających do broni, patrycjusz.ów knujących spiski, lud cały walący do bram pałacowych - a to czynić będziesz powoli, dniem po 
dniu, kropla po kropą, ai. go szalem otoczysz i wy~siesz cale i.ycie z. serca jego. Jest to nakaz wampiryczny: Elsinoe ma być 
Heliogabalo~i wampirem, ma go straszyć, „kąsać" potwornymi wizjami i:agłady, doprowadzać do szaleństwa. 
Kiedy jeszcze raz Irydion namawi.a Elsinoe, by powróciła do Heliogabala i kontynuowała swoje dzieło, ujmuje 
narzucone jej cele w ten sposób: Pogardzonemu szaiów przysparz.a1: doniszcz.aj rozum jego i życie. Wreszcie Elsinoe zdaje 
sprawę z teg9, czego dokonała: Stało się. Szaleństwo mu dałam z.a ostatnit;go towarzysza u brzegu wód piekielnych, nad 
którymi stoi teraz.. Elsinoe postąpiła jak frenetyczny wampir - wyssała z Heliogabala życie, dając w zamian szaleństwo. 
Sarna wyrzekając się - na rozkaz brata - bycia człowiekiem, pozbawiła wioga jego ludzkiej integralności. Oto, na 
czym polega podstępne działanie dosłownie „rozkładowe". 

Podobnie postępuje Irydion wobec Kornelii; doprowadza ją do obłędu, zresztą w bardzo perfidny sposób. 
Kornelia przecież pada ofiarą monstrualn~j przewrotności: zaczyna traktować Irydiona jako Chrystusa. Kiedy 
dochodzi d~ ostatecznego zdemaskowania uwodziciela, biskup Wiktor nie ma wątpliwości, że niezborna mowa 
Kornelii dowodzi hispira,cji diabelskiej. Stwierdza więc, że z.ły duch przemawia jej obłędem. Irydion w sposób oczywisty 
pragnie manipulować ludźmi, usiłując ich wprawić w stan szaleńczo-frenetyczny, sprzyjający utracie własnej · 
osobowości i zagnieżdżeniu się „obcego" zamiaru w jej wnętrzu. 

Ten instrumentalizm Irydiona stanowi dziedzictwo po ojcu. Amfiloch zniszczył Grimhildę, kapłankę Odyn~, 

wykorzystując jej natchnienie do własnych. celów. Podobnie postąpił Irydion z kochającymi go kobietami: z własną 
siostrą i z Kornelią.Jest on kimś, kto trudni się zabijaniem dusz. A do Elsinoe powiada: O siostro, dawniej dla zbawienia 
narodów· dosyć było i.ycia jednego człowieka - dziś inne czasy - dz.iś cześć poświęcić trzeba! Irydion mówi zatem tak, ja~by był 

Konradem Wallenrodem. Akceptuje ohydną ~ntrygę, mistyfikację, oszustwo i kłamstwo, wszystko po to, by 
osiągnąć swój cel. A takie działanie, któremu towarzyszy poświęcenie czci, równa się właśnie zabiciu duszy. 

W tek$cie dramatu Krasińskiego znajduje się jeszcze inne, istotne odwołanie mickiewiczowskie. Irydion tak 
zachęca do niszczenia Rzymu: Bezkarnie moi.na deptać po ciele, z. którego wyleciała' dusz.a-a my samą duszę państwa, duszę 
świata wydrz.em i z.aby-em. Niewątpliwie to echo „pieśni szatańskiej" Konrada z III części Dziadów: Z dusz.ąjego (wroga) do 
piekła iść musim, Wszyscy raz.em na duszy usiądziem, Póki z. niej nieśmiertelność wydusim, Póki ona czuć będzie, gryić będz.iem. 

Charakterystyczne, że w tym kontekście - najsłynniejszego polskiego „pienia zemsty" - umieszcza Krasiński myśl 

Irydiona o konieczności zabicia duszy. Zemsta jest mordowaniem duszy. 



Na pytania Mammei o powód posępnego oblicza Irydion odpowiada: Zresz.t4 nie poczuwam .się do wyrazu liców 
moich Duch mój wewn4tri. .spokojny i z.im ny, niczego nie żałuje, niczego nie pragnif! i niczego .się nie spodziewa. Przedstawia się 
więc jako ktoś, kto uznaje swój wizerunek zewnętrzny za taki, za który nie ponosi odpowiedzialności. Zgodność 
„zewnętrza" i „wnętrza'' zostaje tutaj naruszona w bardzo znamienny sposób. Najważniejszy jest ,,duch'', nie „lica". 
A ów „duch'-', zi~ny i kamienny, bezlitosny i nastawiony n~ jeden cel, zajmuje się mordowaniem dusz. Nie zawaha 
się przed użyciem żadnego środka. Wskazuje to na pewien sposób bycia Irydiona, na pewien jego status ontolo
giczny, równie zagadkowy, jak wielu innych postaci z polskich dramatów romantycznych (np. Gustawa z IV części 
Dziadów). Jeśli Irydion jest nie-człowiekiem, to także dlatego, że musi wypełniać zadanie, które przez K~asińskiego 
zostało uznane za nie-ludzkie. 

Irydion jednak pozostaje w ujęciu Krashlskiego postacią tragiczną. Szedł mężnie do kresu swego s~asznego 
przenaczenia i został oszukany przez los. Czy1? jego daremny, chybiony, „przedwczesny", ironicznie skrz~iony przez 
„przypadek", staje się powodem takiej samooceny: O A mfilochu, więc .syn twój byt tylko marzeniem - tylko cieniem, odbityp 
od póinej przy".szlości - i jak za wczesną igraszkę rozbiły go lo.sy: Jest ,:marzeniem", „cieniem„, „igraszką" wówczas, gdy 
pozostaje we władaniu Fatum, ale ma szansę stać się, jak zapowiada Dokończenie dramatu, „wolnym synem niebios", 
gdy zasłuży na opiekę Opatrzności. 

4. Heliogabal 

Heliogabal został niewątpliwie przeciwstawiony Irydionowi, trudno jednak mówić o walce tych postaci. Cesarz 
Rzymu, wcielenie zgnuśniałego „Orientu" w ogarniętym szalem upadku Wiecznym Mieście, nie może być godnym 
przeciwnikiem Irydiona. Mimo ta Irydion musi go zdeptać i unicestwić - właśnie jako uosobienie zgrzybiałości i 
dekadencji Rzymu. Tu również pojawia się stylistyka frenetyczna, gdyż między dekad~ntyzmem a frenezją może 
istnieć ścisły związek, na który wskazał Mario Praz w słynnej książce Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej 
Heliogabal Krasińskiego to jedna z najwspanialszych postaci dekandenckich w naszej literaturze, zupełnie niedo
ceniona jako akt wyobraźniowej inwencji poety. Był on zresztą wielokrotnie przedmiotem historycznych i histo
riozoficznych dociekań oraz znakomitych literackich fantasmagorii, jak np. w utworze A. Artauda Heliogabal czyli 
ukoronowaTJ,y anarchista. 

Heliogabal to nie tylko ważna postać w samym dramacie Krasińskiego. W Przypiskach autora znajduje się 
obszerna, pozadramatyczna jej wykładnia. . Między tymi .dwoma ujęciami d~je się zauważyć pewna warta rozpa
trzenia różnica, czy nawet sprzeczność. . 



W Przypislr.ac~ Krasiński wyjaśnia, że dzieje Heliogabala są ~ajmocniejszym dowodem, najwyrainiejszym symbolem 
zgrzybiałości ówczesnego świata - w piętnastym roku życia wstąpił .na tron, w ośmnastym zaś zginął zamordowany przez 
pretorianów; a w tym znikomym przeciq,gu czasu zużył wszystkie rozkosze, jakie potęga przynieść może ... Zdaniem Krasińskiego 
mimo, Że zginął w osiemna tym roku życia, nigdy nie był młodym. Imię jego - starość uosobiona. [...}Dwa znamiona jego 
charakteru są nuda i lubieżność- to samo zupełnie, co starców cechuje. [. . .}Taki skład niepojęty byłby w człowieku młodym, gdyby 
na nim nie ciqżyła już fatalna starość świata, w którym się urodził A więc dziecię zgrzybiałe. K~asiński charakteryzuje 

obrzędy i sprośności Heliogabala, przy czym traktuje je jako wcielenie ducha Orientu. W rozumieniu poety nie mógł 
on wnieść żadny~ istotnych wartości do kultury europejskiej. A prawdziwa Europa to dla niego barbarzyńska 
Północ i chrześcijaństwo Południa. To, co przy.chodzi z Orientu jest przez Krasińskiego traktowane jako leniwe, 
rązlazłe, przedwcześnie postarzałe, godne jedynie pogardy. . 

. . Krasiń~~ przedstawia również · w Przypiskach karierę Heliogabala. Są to ws~niałe opisy przypominające 
mekiedy p~t1e Agaj-Hana. Z!lamienny wydaje się fragment poświęcony śmierci cesarza. Wieszczbiarze syryjscy od 
dawna byli zgadli, że ich arcykapłan nadzwyczajną śmierciq zakończy życie -przepowiada/,i mu więc zawsze, i.IJ'sam się zab!J'e. Do 
tego on by/ sobie różn~ przygotował narzędzia - czary zatrute, klingi zatrute, podwórzec brukowany u stóp wieży marmurowej 
drogimi. kamieniami. On chciał sobie śmierć przyprawić, jako przyprawiał biesiady, rozpusty, igrzyska. Opisuje tu Krasiński coś, 
co mozna nazwać próbą konsumpcji śmierd. Ale w chwili skonu, w trj jedynrj. chwili ~ocnego czucia, nie nudy, 
zapomniał o wymarzonych, przygotowanych lubieżnościach zgonu. z 1!'-atką, po prostu, bez dalszej analizy, 'skrył się w 
najodleglejszych tajnikach pałacu - w miejscach najnieprzystojnieszych cesarzowi rzymskiemu, o których nawet Neron nie był 
nigdy pomyfiał w ostatecznym niebezpieczeństwie. 

~~ mi~j~ce nie jest tu wprost wymienione, chodzi o kloakę. Heliogabal tam się schowai. Tam pretorianie go 
wykryli i zabili - głowę mu ucie/i, ciało jego i matki, wleczone po ulicach miasta, w końcu wepchnięto do kloaki, ale że otwór był 
ciasny, wyciq,gnięto nazad i do Tybru rzucono. Taka jest przytoczona jako historyczna wersja śmierci Heliogabala. 

Ale w samym dramacie okoliczności tej śmierci są inne. O zgonie cesarza opowiada niewolnik: Cezar leżał z. 
obłąltanym wzroR.iem, do diadematu przypiq.ł był nadusi.nice arcykapłana, nóż ofiarny w jednej ręce trzymał> w drugiej czarę z 

trucizną; ale nie mógł się zabić i jęczał, to znów wolno, cicho oddychał, to nucił pieśń rozkoszną, jak gdyby w śnie jakim dziwnym. 
Ona siedziała opodal na krzes1e złotym okolona purpurą, milcząca. [..J Włóczni dwadzieścia rozdarło zasłonę, kt6ra . nas od 
perystyl~ dzieliła. f..} Imperator jak tygrys podskoczył w górę i nazad U:grząz.ł w róż.ach, krwiq, olJlany- wtedy przesłonili go żywą 
ścianą mieczów - a potem gdzieś ręce jego widziałem - w innym miejscu głowę jego! · 

Mamy więc do czynienia z ciekawym prz~mieszczeniem, uwydatniającym różnicę między „prawdą" a „lite-
raturą". · 

C~ociaż ~rasiński.. dob~~e wi~d1iał o śmierci w kloace, to w samym dramacie zmi~nił okoliczności zgonu 
cesarza. Opowiada o mch ~1ew<:>lnik, ale Irydion jego opowieść traktuje jako ważną relację naocznego świadka _ 

tyrn bardziej, że śmierć Heliogabala odbywa się w obecności Elsinoe. Elsinoe jako wampir cesarza siedzi do końca 
przy nim. Ona mu zaszczepiła szaleństwo, ona wyssała z niego życie i teraz czeka aż jej młsja się dopełni. Dopiero 

potem może pchąć się sztyletem, dopiero wtedy, gdy jej misja zostanie wykonana. 
Oczywiście Heliogabal zachowuje się nieprzystojnie, bo nie może się sam zabić.Jak to świadczy o cesarzu, że nie 

umie popełnić samobójstwa?„. Zabijają go pretorianie. Krew i róże„. "."le przecież Kras~ski wiedział, że Heliogabal 
zginął w kloace i nawet tę wiadomość obszernie wykorzystal poza dramatem. Więc może scenę śmierci Heliogabala 
napisał tak, jak napisał, ze względu na to, że .Elsinoe, towarzysząc swemu wrogowi aż do końca jego zniszczenia, nie 
może pchnąć się sztyletem -w kloace. Wiedza o kloace jako miejscu dziejów świata kłóciła się z estetyką wzniosłości i 

sztuczności, ocierającą się nieraz u Krasińskiego o kicz. A kicz nie może rozgrywać się w kloace. 
. Krasiński jednak w końcu był artystą dość trwożliwym. W listach, zwłaszcza do Delfiny, pisał o eg~ystencji 

obnażonej W tak.i sposób, jaki nigdy nie pojawia się ·W jego utworach literackich, ale i W ogóle W całej literaturze 
polskiej. W Irydionie nie był w stanie- tak jak to zrobił w Nie-Boskiej-Komedii-odrzucić pewnych konwencji. Nie-Boska 
jest genialna dlatego, iż wkorzenia się w rzeczywistość w takim miejscu, które pr~ed Krasińskim nie było znane. 
Stworzył wtedy Krasiński nowy sposób mówienia, nową formę, czego nie ma już w Irydionie. Tu pojawia się 
estetyzacja rzeczywistości, zresztą niesłychanie sztuczna i statyczna; dobr.ze znana z innych utworów romantycznych. 

Ale to nie znaczy, że nie może się ona_ podobać. Tyle, że Irydion nie jest tak oryginalny, jak Nie-Boska-Komedia. 

5. Masynissa 

Postać Masynissy - tego historiozoficznego szatana umożliwia przeprowadzenie jeszcze jednego porównania 
między obydwoma dramatami. 

Podstawowa różnica między nimi zawiera się, jak się wydaje, w zmianie stosunku do zła. W Nie-Boskiej Komedii 
objawia się ono, podobnie jak w Apokalipsie, jako bezgraniczna siła obca, osobna i niedostępna, wymagająca 
interwencji równie groźnego co ona Boga. W Irydionie dokonuje się charakterystyczne oswojenie zła na miarę 
„teodycei neoplatońskiej", jakby powiedział Kołakowski, na miarę Fausta Goethego, w któ_rym Mefistofeles 
wyznaje, że zawsze pragnie zła i ~a wsze czyni dobro. W liście do Gaszyńskiego z 6 VI 183 7 sam Krasiński wykładał, że 
Masynissa jest to pierwiastek wszechz.łego, który ciągle przemienia się koniecznością samego stworzenia na dobre, są to ciemności na 
dzisiaj, które przestaną być ciemnościamijutro;jest tot o n i c, to zer o niepojęte, okropne, straszne, szatańskie, dopóki go nie 
znamy, dopóki ono nas otacza tajemnicą nieskończoności, a które co chwila przetwarza się na coś, jak tylko coś powstaje, robi się 
światło, diwięk, harmonia.]e~t to, słowem, szatan wszystkich wieków i społeczeństw, wiecznie walczący, wiecznie pobity> w mgłę się. 



rozchodzący, mający jednak chwile swoje piekielne, zbrodnicze, złos1iwe. W końcu zatem, jak powiada potoczne, optymi
styczne przysłowie - „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło". 

Teraz mesjanistyczna dialektyka „dobrego" i ,,złego" każe Krasińskiemu sądzić, że „nic" co chwila przetwarza 
się na „coś", to, co złe, przekształca się na dobre. W ten sposób zresztą poeta, który toczył walkę z „pokoleniem · 
zemsty", to znaczy pokoleniem spiskowców - Świętokrzyżców i Gustawa Ehrenberga, dochodzi do swoistego 
usprawiedliwienia ich postaw. Gdyż, jak powiada w liście do Gaszyńskiego, wszystko, co złe, darowane być musi za to, co 
było dobrego. Pokoleniem zemsty kierowały bohatyrskie serca; bitwa o duszę Irydiona w Dokończeniu toczy się wśród 
zmagań historiozoficznego Szatana z aniołem. On moim, powiada ten pierwszy, on i.ył w zemście, on nienawidził Romy. 
Przeciwstawia mu się piękna postać stereotypu: Lecz anioł, rozwiązując tęczę skrzydeł, potrząsając złocistymi puklami: 10 

Panie.' on jest moim, bo on kochał Grecjęt. Walka między „zemstą" a „miłością" wyzI).acza bieg dziejów, a pierwi~tek 
moralny dobra odnosi triumf. 

Pojawia się również jeszcze jeden ogromnie ważny obrót myśli. Porównanie drogi Krasińskiego od Nie-Boskiej 
Komedii do Irydiona z rozprawką Kołakowskiego z r. 197 2 pod prowokacyjnym tytułem: Czy diabeł moi.e być zbawiony? 
wskazuje na to, jaką aktualnością intelektualną pobrzmiewać dzisiaj może dylemat Krasińskiego. Kołakowski tak 
formułuje współczesną postawę wobec zła: Pytamy nie tylko o to, czy zło rozwai.ane w najszerszej perspektywie soterio
logicznej, okai.e się cząstką d:obrego z konieczności opatrznościowego planu, to znaczy, ie zrozumiemy jego rolę instrumentalną 
jako surowca w boskiej budowie historii; pytamy takie, czy, być moi.e, okaie się, ii. nie jest ono w ogóle złem, tak ii. w końcowej fazie 
nic nie będzie z powszechnego zbawienia usunięte, nic odrzucone, nic utracone. Kołakowski sąd~i, ż~ podobna dialektyczna 
absorpcja zła w dobro na drodze uniwersalnego pojednania sprzeciwia się tradycji chrześcijańskiej, dla której 
decydujące są pojęcie grzechu pierworodnego i przekonanie o obecności diabła. Ale zarazem, jak wiadomo, 
również w obrębie tradycji chrześcijańskiej pojawiają się dążności neoplatonistyczne do wszechstronnego uspra
wiedliwienia wszystkiego, co tylko stało się w dziejach oraz do historyzacji Objawienia, wprowadzenia Boga w 
proces historyczny. Jak się wydaje, byłoby fałszowaniem chrześcijaństwa przypisywanie mu jako dla niego właściwej 
jednej tylko z tych tendencji. Obydwie one są, można powiedzieć, „równie chrześcijańskie". Twórczość Krasiń
skiego w swej pods~wowej sekwencji „nie-dialektyczna" i „di~ektycma", „apokaliptyczna" i „hisi:orystyczna" jest 
tego najlepszym dowodem. 

6. Pogodzić z ideą dobrego Bqga 

Na tym tle pojawia się dylemat niezmiernie silnie nurtujący Krasińskiego; możemy go nazwać dwoistym 
obliczem Boga. Poeta widział Boga raz jako Boga pomsty i kary, a innym razem przeciwnie - jako Boga miłości i 



ocalenia. Często Krasińskiemu Bóg pokazywał się jako mściciel, ale jednocześnie nie chciał on odejść od wiary, że 
Bóg jest miłującym zbawicielem. Wiara ta była, trzeba powiedzieć, rodzajem wtórnej racjonalizacji, gdyż u 
Krasińskiego najbardzi~j naturalne i pierwotne wydaje się odczucie Boga karzącego. 

W Nie-Boskiej Komedii panuje w całej grozie ta „zmora religijna ', o której pisał Jung w Odpowiedzi Hiobowi, że nie 
chodzi już o teologiczny fachowy problem, lecz o dojmującą udrękę wszystkich ludzi. My przeżyliśmy wydarzenia tak 
niebywale i wstrząsające (rozprawa Junga pochoqzi z roku 1952), że pytanie, czy wydarzenia te da się jeszcze w jakiś sposób 
pogodzić z ideą dobrego boga, nabrało wręcz palącego charakteru. Miało ono za wsze ten charakter dla Krasińskiego. W 
Nie-Boskiej Komedii jego wyobraźnia zatrzymuje się nad przepaścią nieciągłości: między Bogiem pomsty a Bogiem 
miłości, między Bogiem panteizmu a Bogiem indywidualizmu poeta poszukuje jakiegoś iunctim i zamiera z 
rozpaczy, nie mogąc go znaleźć albo też znajdując niezadawa1ające namiastki. Zawieszenie nad tą przepaścią to 
sedno Nie-Boskiej Komedii. Krasiński ujawnia tu do końca straszny moment .zwątpienia, pozostawiający człowieka w 
'przerażającej niepewności co do istoty Boga i znaczenia własnego losu. 

Inaczej już się dzieje w Irydionie. U Krasińskiego doszło przecież wreszcie do wytworzenia obrazu Boga 
ocalają~ego- Boga miłującego, ale dopiero w finalnym „rozwią~aniu" dramatu. W cytowanym już na początku tego 
szkicu liście do Reeve'a Krasiński pisał o tym, że podczas słuchania Wolnego strzelca 'pojmuje walkę zlych i dobrych 
duchów. Wśród piekła, wyjących demonó~, zamętu i mroku, ostał się przecież anioł; choć umilkł na chwilę i pochylił na. 
piersi ?agodną twarz, nie będzie zwyciężony. Podobnie i w Irydionie, w którym pojawia się jeden z najciekawszych 
pomysłów historiozoficznych Krasińskiego- zderzenie katastrofizmu i mesjanizmu. Odbywa się ono na myślowym 

tle romantycznego skandyną.wizmu. Autor bowiem podkreślał z naciskiem nieopisaną ponurość podań skandynawskich. 
We wszystkich mitach odyńskich, jego zdaniem, znaćjakby brak nadziei,'jakby rozpacz wieczną, połączoną z dzik!m, 
bohaterskim męstwem, idącym zawsze naprzód, · nie dbającym o to, ie koniec będzie straszny i fatalny.· Mys1, ie ŚUJiat skończy 
nieszczęs1iwie, ie na końcu wieków. złe duchy przemogą, kołuje jak zorza północna, krwawa, nad tą całą mitologią... To 
ostateczny zmierzch bogów. Brakuje tu, jak sądził Krasiński, nadziei zmartwychwstania, które stanowi wszak 
fundament wiary mesjanistycznej. Dlatego w finale Irydiona btas_troficzny fatalizm Północy ustępuje mesjanistycz
nej nadziei, a chrześcijaństwo ze swą ideą zbawienia triumfuje nad - tak przecież Krasińskiego poci~gającą - wizją 

kosmicznej zagłady. 
Na począ~ku mych wywodów przytoczyłam wiersz Krasińskiego Nim słońce wejdzie, rosa wyi.re oczy. Na zakoń

czenie zacytuję utwór z 185 7 r. całkowicie mu w nastroju i treściach przeciwstawny: 

Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, 
C~y strach i popłoch zdejmie ziemię wszędzie, 
Aż świat od osi zadrży po krawędzie, 

Czy mądrość święta w pokoju zasiędzie 
I pod nią ziemia ta odetchnie biedna, 
A ona wszystko zgodzi i pojedna -
Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, 
Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie, 
J edno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie, 
J edno wiem tylkÓ: na dziejów przes~eni 
Grób nasz nam w życia gmach się przepromieni, 
J edno wiem tylko: krzykniemy serdecznie: 
„Bądź Ty pochwalon, święty Boże, wiecznie!" 

Rytm rozpaczy i 'nadziei towarzyszy całej twórczości Krasińskiego. I nigdy nie zasklepia się jątrząca, otwarta 
rana Nie-Boskiej Komedii i nigdy nie ustaj e nowe posłannictwo Irydiona na ziemi mogil i krzyi.ów. · · 

MARJA JANION 



WLODZIMI 'ERZ 

1\1 I ECZ 
, , 
ZRODEŁ PYTANIA 

Biblioteka narodowa jest w tym samym stopniu społeczną pamięcią, co i „grobem pamięci". Zmumifikowane 
na półkach duchy przeszłości są co prawda „wiecznie żywe", ale ich rzeczywiste życie społecme uzależnione jest 
bardziej od trywialnych potrzeb chwili historycznej, niż od idealnych życzeń redaktorów „ksiąg pamiątkowych" i 
„ku czci". To co żyje, nie manifestuje swej żywotności deklaracjami, lecz przejawami życia. Dlatego tytuły w rodzaju 
„Krasiński żywy" są w najwyższym stopniu podejrzane: oto garstka rozumiejących i czujących wybrańców ogłasza 
swą dobrą, filologiczną nowinę. Tymczasem życiu umarłych bardziej sprzyjają zasady ekonomii pamięci Kierke
gaarda: aby ddbrze pamiętać, trzeba umieć zapominać. (Dlatego najlepiej pamięta się dzieciństwo - wiek zapo
minania). Nie ma nic nudniejszego, niż ktoś „wiecznie żywy". Także idea jest żywsza, gdy krąży jako widmo -
wiedzieli o tym klasycy. Głód, jeden z podstawowych przejawów życia jest t}rm, co wyrywa pisarza z „grobu 
P.amięci", gdzie spoczywał .w otoczeniu skrzętnych badaczy pamiątek. Głód społeczny mówi mu „wstań i idź", a 
raczej „chodź do mnie", gdyż głód ma zawsze szczere zamiary konsumpcyjne. Ten, który wstaje i przychodzi, l).ie jest 
wszakże już tamtym.Jest to ktoś n.owy, gdyż nikt nie chce zajadać resztek, choćby i po szacownych epokach, choćby i 
na nowo przyprawionych. 

Żyjemy w epoce wyjątkowego kultu integralności dzieła, poczucia własności w stosunku do wytworów ducha, 
poszan~wania praw autorskich. Jakże inaczej było w przeszłości, gdy skarbnica toposów kulturowych była włas
nością publiczną, z której czerpano dla zaspokojenia doraźnych potrzeb - częstokroć anonimowo, a więc bezin
.teresownie. Czy jednak nie jest to różnica pązoma? W istocie przecież każqa lektura kreuje nowe dzieło, wszyscy 



jesteśmy autorami klasyki niczym Borgesowski Pierre Menard, autor Don Kichota. Dlatego niesłusznie narzeka się na 
brak szacunku reżysera teatralnego do dzieła: uprawia on publicznie to, co sami robimy na co dzień. Czyta - tyle że 
głośno i na głosy. Podobnie jak. literaturoznawca, jest tłumaczem słowa przeszłości, a więc swojego rodzaju 

kapłanem umożliwiają~ym komunię. Ale· czy reżyser theatri mundii nie sprzyja mu bardziej pozwalając wcześniej 

słyszeć głody pasące się na zielonej łące tego świata? Krytyk, historyk, przedstawiciel literackiej gnozy, niczym ten 
lokaj, który podczas powodzi w Londyni'e anonsował: „milordzie, Tamiza!", stoi zawczasu u wrót przyszłości i 
zapowiada „nowe prądy',. Ale nie on będzie wodzirejem balu wydanego na cześć przybysza. 

A zatem - Krasiński. Czego chce od na.$, czego my od niego? Co oznacza tytułowe pytanie i kto je postawił -
eseista czy wieszcz?.Od eseisty ocz~kuje się czasem nie tylko próby wyłożenia „co autor chciał powiedzieć", ale też -
coraz częściej - wys~uk.ania czegoś w rodzaju porady światopoglądowej ukrytej jakoby pod osłoną dzieła. Musi liczyć 
się z taką rolą ten, w czyje działania wpisane są modele aksjologiczne. Niekiedy jednak krytyk jak.o tłumacz idei 
zostaje zablokowany. Zarówno wtedy, gdy poeta klasyczny opiewa piękno róży, jak. i wtedy, gdy królewicz duński w 
pięknej formie zastanawia się czy popełnić samobójstwo. Tekst, w którym ścierają się idee życia wymaga stron
niczości, opowiedzenia się, asymetrii tworzącej ruch - życie literatury. Pytania w rodzaju „być albo nie być" są 
śmieszne, jeśli wypowiedziane kiczowato, bezowocne intęrpretacyjnie w razie doskonałości formalnej. Są to pytania 

młodości skierowane do pierwszej instancji choć odpowiedzi udziela najczęściej ktoś zupełnie inny - na przykład 
dynamizm biologiczny. Przy pozorach intelektualności ich ostateczne rozstrzygnięcie bywa emocjonalne. Inaczej 
ma się rzecz z naszym problemem. To pytanie drugiej połowy życia. Dotyczy już nie emocji, ale polityki egzystencji 
dorosłego człowieka. I Polaka, skoro jego 'ojczyma stała się w pewnym momen~ie Chrystusem. To pytanie 
dojrzewającego romantyzmu, tak jał. narodowe „być albo nie być" (i wynikająca z niego trywializacja „bić się czy nie 
bić") to jego pytania młodzieńcze. Zadaje je również Krasiński w Irydionie robiąc klamrę pomiędzy sytuacją, w której 
pytanie się wykluło a kontekstem własnego głosu. Może zresztą przede wszystkim zadaje inne pytania, ale eseista 

słyszy głównie tamto - i sam je powtarza robiąc kolejną klamrę. 
Miecz czy krzyż - cóż to właściwie znaczy? To znaczy, że dla człowieka działającego nie ma innego wyjścia. 

Jednocześnie nie jest to w ogóle żadne wyjście. Miecz nie znajduje zadośćuczynienia, ponieważ silne środki n~e 

uświęcają celu: działając w ramach struktury władzy osiągają zwycięstwo tylko za sprawą jej powielenia. Krzyż nie 
przynosi wygranej, ponieważ mówi „chwała zwyciężonym". U końca krzyżowej drogi czekają schody do nięba, 
najsprytniejszy system rekompensat, jaki wymyślił współczesny świat. Sprawiedliwość i prawda znajdują się 
prawdopodobnie u szczytu tych schodów. ·Na ziemi przebywaj(( chwilowo, wraz z dobrem i miłością, w wyizolo· 
wanych ze świata rządzonego stosunkami siły enklawach. Same nie pcddają się działaniu siły w tym sensie, że od niej 
giną. Pjerwszym i ostatnim, który wierzył, że dobró i prawda posiadają silę skuteczną w świecie był Prometeusz. 

Uznaj~c to za pewnik ~kupił się na praktycznych konkretach. Spotkała go znamienna kara: w wielu językach 

prymitywnych słowa oznaczające nienawiść i ból wątroby są tożsame. Karę nienawiści do niesprawiedliwej władzy 

· uzupełnia gorycz opuszczenia, jakiej doznaje n ieudolny wybawiciel. 
Misja Chrystusa zawiera w sobie całą wiedzę prometejską i coś jeszcze, co ją całkowicie odwraca: jego 

przegrana jest przyzwoleniem, podczas gdy przegrana tytana jest klęską sprawiedliwości. To pozwala ocalić duszę, 
którą prometeusze tracą w piekle wiecznej nienawiści. Ale dla fanatyka ziemskiej sprawiedliwości owo_ przyzwo· 
lenie wydaje się równie straszliwe j ak. nadużycie władzy i siły. Tak. odbiera chrześcijaństwo Irydion. Dla kogoś, kto 
żąda przywrócenia prawdy bezsensem jest ktoś mówiący: jam jest prawdą. 

Dla chrześcijan Irydion nie jest obrońcą słusznej prawdy, ponieważ prawdy nie czyni. Nie ustanawia żadnych 
schodów do nieba; ani prometejskich, po których niebiosa zstępują ku ludziom, ani chrześcijańskich - umożli

wiających wniebowstąpienie. J ego najsłuszniejsza prawda jest równie bezowocna jak prawda zamordowanego. 
Wygrana może się tu nazywać tylko zemstą, przegrani nie mogą powiedzieć „chwała zwyciężonym'\'. Irydion mówi 

„biada zwycięzcom" - i w tym zawiera się cała negatywność misji, w której wszystko musi się obyć bez chwały. 

Przypomina się Jeremiasz: Biada tym, którz.y nisz.czą i nie $ą zniszczeni: kiedy pnestaną niszczyć, zostaną zniszczeni.. W i tocie 

jednak Irydion działa w imię prawdy absolutnej, prawdy Greków, która ma strukturę bytu a nie jak u Hebrajczyków 
- wydarzenia. Prawdy, która jest nie relatywnym produktem ludzkich związkc;)w, lecz daje się poznawać. Irydioh 

zachowuje się niczym fałszywi prorocy: zaślepiony sprawiedliwością nie dostrz ga, że wszystko ma swój czas. Krótko 
mówiąc jego prawda jest ahistoryczna i przez to jest tak prawdziwy emocjonalnie; bowiem prawdy wyśmiane 

ironicznym śmiechem historii ·wydają się najuczciwsze, godne najwyższej i - jak.o przegrane - bezinteresownej 
miłości. Zdolność ludzka do takiej miłości wydaje się podstawowym dowodem na pierwiastek boski w człowieku. 
Tak.że dlatego Irydion odrzuca chrześcijaństwo, które - jak. przepowie Masynissa - pochwyci zlatującą purpurę 
cez.arów i odrzucając miecz podejmie jad pochlebstwa i nektar trucizny- broń, którą niegdyś owa dzicz z międzymorza 
opanowała igrającą, śpiewającą Helladę, nie skalaną wyrachowaniem i kłamstwem. Trudno się było zresztą spodzie
wać, żeby pierwsi chrześcijanie mieli więcej zrozumienia dla potomka radosnej Hellady, niż rzymski żołdak. Ich 

dobrą nowiną był bliski koniec świata, co - jak się czasem twierdzi - stało się podstawą sukcesu myśli chrześci 

jańskiej u znudzonych przesytem Rzymian. 

Nienawiść - kara buntowników nieskutecznych - jest dla Irydiona motorem działania skutecznego. (Współ

cześni buntownicy odrzucą nie tylko miłość, ale i nienawiść przypuszczając, że tylko brak. emocji może zagwaran
tować skuteczność; Irydion pozostaje jednak uczuciowym bohaterem romantycznym). Niszczy niczym okrutne 
dziecko, ale też jego pragnienie świata odruchowo prostego, gdzie sprawiedliwość triumfuje bezwarunkowo, ma w 
sobie ·coś ze szlachetnej naiwności dziecka, które w gorzkiej mądrości dorosłych wietrzy jakiś rozumowy szwindel. 
Odruchowa reakcja na niesprawiedliwość dokonaną w myśl pokrętnej logiki konieczności, nazywa się w świecie 
agresją i burzeniem porządku. Dla chrześcijan wyzwolić się z nieszczęścia niesprawiedliwości to tyle, co poznać 



prawdę. Jaka to prawda? To prawda o naturze nieszczęścia, czyli o tym, że życie jest krzyżem. Czyli nieszczęściem. 

Posiadanie nieszczęścia zastąpić nal ży wolnym dźwiganiem krzyża. To jest właśnie wolność, której zaszkodzić może 
zwłaszcza parnię' form. Gorące serca i ideały są popiołem dziejów. Wszystko w historii świeckiej jest relatywne. 
?rawo rzymskie i religia hebrajska, które dały podstawę do Ukrzyżowania, są chlubnymi pomnikami cywilizacji 
wśpółczesnej. „Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni" tworzyli sprawdzający się w his torii model losu 
ludzkiego (nowoczesny historyzm przesycony jest duch_em bynajmniej nie greckim), a przecież pomimo ziemskich i 
niebiańskich obietnic nie zaspakaja to elementarnego, odruchowego poczucia sprawiedliwości . Dlaczego zatem 
Irydion może być wzięty za Chrystusa? Właśni~ dlatego, że ludowe pojęcie sprawiedliwości, również nie czując się 
usatysfakcjonowane tym, jak „jest naprawdę", stworzyło marzenie o powtórnym przyjściu Chrystusa. Tym razem z 
mieczem·. Marzenie o tym, że dobro może być silne, że prawda zwyci~ża, że prześladowani mogą zdobyć władzę nie 
tracąc niewinności. Stworzyło marzenie o rycerzu - gdyż taka była idea chrześcijańskiego ycestwa. Ale Irydion nie 
jest rycerzem. Jest fanatykiem prawdy, która ze swej natury jest despotyczna, ponieważ nawet Bóg nie może sprawić, 
aby dwa razy dwa nie równało się cztery, a także dlatego1 że w jej na urze leży sprzeciwianie się dalsi.emu wyjaśnianiu, tak.jak 
w naturze światła leży opieranie się oświetlaniu (H. Arendt) Irydionowi dowodzi się niezbicie, że jego prawda jest 

·ahistoryczna. Irydion nie ma racji, ale ma prawdę. J est w tym coś niezwykle godnego. 
Tytułowa alternatywa, dylemat 'działania, nie daje szans prozie życia. Tymczasem życie toczy się z wybujałą 

łatwością. Dlaczego? Ponieważ poza działaniem jest jeszcze materia . życia; ociężała płodność, gnuśna inercja, siła 
ciążenia. Na przykład Rzym, wielkie zwierzę ateistyczne, materialistyczne, uwielbiające tylko siebie, imperium które nigdy nie 
zostało zniszczone. Nadal gnębi ziemię. Dostatecznie zaraziło chrystianizm, aby w nim przetrwać. (S. Weil) Miasto święte i 
wszetecznica narodów. Wieczny symbol związany z kobiecością. (Rzymski wojownik to jedynie chwilowy, chłopięcy 
koc?aneczek Romy!} Jej bierna siła bierze się stąd; co siła muru, o który rozbijają sobie łeb ideali 'ci w zystkich epok 
próbując go przebić. Irydion przyznaje (w rozmowie u Ulpianusem), że Sewerus jest tylko qęścią jego nięnawiści i 
wymieni całą.litanię grzechów Romy brzmiącą bardzo uniwersalnie. Ulpianus w odpowiedzi podkreśli , że Roma to 
fatum (czymże ihnym jest dla Irydiona Grecja!) i uzasadni jej imperialne prawa sprawiedliwością dziejową. A gdzie 
zwykła .sprawiedliwość, ta „uciekinierka z obozu zwycięzców"? Nie należy_ pytać, czy to sprawiedliwe, że ciała 

podlegają sile ciążecia. Nie należy wmawiać złodziejowi, że kradzione go nie u ni czy. Motłoch i cezar- oto jest Rzym cały. 
Bierna masa posiadająca żołądki, podlegająca wyłącznie stosunkom siły. Ludzie - pisał F. Schiller - przestraszeni 
wolnościq, która w swych pierwszych próbach zawsze wydaje się nieprzyjaciółką, rzucą się w objęcia wygodnej niewoli albo tei., 
doprowadz.eni do rozpaczy przez pedenątycmą opiekę, cofną się na nowo do dziAiej rozwięzłości stanu natury. Uzurpacja 
powoływać się będzie na słabość natury ludzkie_;: bunt zaś na jej godność, aż na koniec potężna pani wszystkich rzeczy ludzkich, 
s1epa przemoc, wt:ąci się do sprawy i rozstrzygnie tę rzekomą walkę zasad jak zwykłą bijatykę. Wolnej Romy być nie może, ale 
nie zabraknie je_;· Neronów. Wie o tym wszystkim Irydion zaopatrzony w nowożymą wiedzę o historii. Wie, że kto ma 



chleb i igrzyska, ten ma Rzym. Ale Irydion nie chce mieć Rzymu, ponieważ ma prawdę o Rzymie, która jest przeciw 
Rzymo~i. Prawdą była Grecja, a więc Rzym jest nieprawdą. Czyli nie istnieje. Wystarczy zatem go zburzyć, aby świat 
stał się prawdziwy. 1 

Tymczasem Rzym - to życie, w najoczywistszy sposób prawdziwe. W myśl zasad termodynamiki, życie jest 
zupełnie nieprawdopodobnym fenomenem wykwitającym niesp~ziewanie na tle continuum materii podlegającej 

prawom. Jednocześ~ie powszechność życia jest p iezaprzeczalna. Na. tle materii życia buntownicy w gatunku 
Irydiona są rzadką efemerydą, zakłócającą prawa prawdopodobieństwa w równym stopniu, jak samo życie godzi .w 
ład materii. Na tle dialektycznych wykrętów histońi Irydion jest rycerzem ptawdy. Na tle życia jest przerażającym 
niszczycielem, którego racje są jednowymiarowe i nieludzkie nie mniej, niż język konieczności historycznej. Jest 
okrutnym dzieckiem, które trzeba położyć spać. O czym śnił Irydion w chłodzie jaskini? Masynissa zapewnia, że o 
niczym, ale przecież nie tylko szatan zsyła sny. Faktem jest, że Irydion budzi się odmieniony. Można by sądzić, że w 
czasie snu dane j est mu przeżyć to, co J ung nazywa procesem indywiduacji. Mam na myśli między innymi 
zimegrowan~e „animy', tego pierwiastka kobiecego, który może być zarówno silą niszczącą, jak i mądrym prze· 
wodnikiem. Grecja; Roma, Kornelia, były by postaciami „Pani Duszy", którajaAo najwięluze z. groi.q.cych mu niebez.
piecz.eństw i4Ja od męi.cz.yz.ny najwięluz.ych osiągnięć i otrzymuje je, jes1i jest on mężczyzną. Niewiasta mię z.gubiła, niewiasta 
ocaliła - mógłby powiedzieć ijak Wszechświat u Q.uineta) Irydion. 

Nasi śpiący rycerze śpią w grotach bezsennie i dlatego nie należy w nich pokładać zbytnich nadziei. Uładzenie 
się z kobiecością jest problemem chaotycznych, męczących i niespełnionych snów nie tylko młodzieńczego, ale i 
dojrzalego romantyzmu. Problemem nie rozwiązanym, le~z zamienionym wkrótce - i do dziś - na „kwestię 

kobiecą". Miłość (i nienawiść, jako fatum - nie & os. Miłość odmawiająca rzeczywistości praw do siebie. Miłość 

bezsilna: Dri,ę cały, z.a g~dz.inę ujrzę Ciebie - pisał Krasiński do Delfiny Potockiej; a dalej - pisz.ę te słowa leż.4c na polt.ładz.ie, 
nie mam dość siły, by powstać. Ujrzeć ciebie jest takim szcz.ęściem, że nie spodz.iewam się go osiqgnqć. No to leż pan sobie - powie 
krytyk. w stylu Boy'owskim, ale cóż z tego. Krzepki galant nie pomógł bezsilnemu bohaterowi romantyczne· 
mu. 

Ojczyzna, jak wskazuje etymologia, jest problemem ojców i synów.Jej wyobrażenia w polskim romantyz~ie są 

zbliżone do imago matki, do animy-dziewicy. Dwa problemy - męskie działanie wśród mężczyzn i zintegrowanie 
kobiecości, zostały pomylone. Ale podobnie są one ,,pomylone" w katolicyzmie, gdzie wyobrażenie Matki służy 
wyjednaniu łaski Ojca. W tym kontekście sen Orcia z Nie-Boskiej jest przykładem pracy wyobraźni nad zrekon·· 

. struowaniem człowieka jako całości. . 
Miłość obezwładniająca, jak Irydiona do Grecji, uniemożliwia związki realnetjakim powinien być jego związek 

z Rzymem,' gdyby zdecydował się na działania budujące. Ale wtedy dokonałby zdrady miłości na rzecz zimnej 
kalk.ulacji praw i obowiązków. Zdradziłby kocha~kę na rzecz żony. Grecję na rz~cz Rzymu. To jedna z podstawo· 

wych obsesji poety. Druga - zdradzić przedwcześnie zmarłą matkę i poddać się autorytetowi Ojca. Obie (w planie 
społecznym) oznaczają jedno, jeśli za kochankę uważać Polskę wolną, za żonę - zniewoloną. Ojczy~~.a wolna - to 
Gr cja, ojczyzna restcykcji - Rzym. Krasiński próbuje rozwiązać ten problem przez pracę wyobra~m - uwewnęt

rznienie. Irydion jest kolejnym bezsilnym bohaterem tylko dla tych, którzy nie pojmują, że oprócz snów polskich są 

jeszcze sny Polaków, które każ~y m~si p~ześnić za siebie .. Klucze ~ą dane. . .„ . . . „ . 

Można rzec, że dylemat miecza i krzyza wymaga rozw1ązywama „po kądz1eh . Nieoswojona kob1ecosc mczym 
Salome odcięła polską głowę od polskiego ciała, i ta głowa śni teraz o.dziewicach i matkach, lub - jako animus swojej 
animy - bredzi stetrycz , starokawalerska i pseudoracjo_!lalistycznie. W kwestii rycerskiej - mamy w naszej 
k~lturze Podbipiętę, który walczy krzyżem i modli się mieczem. W chwili, gdy ta - do dziś żywa postać- powstawala, 
kultura europejska miała już od dawna Don Kichota. Kogoś prażonego w tyglu humanizmu, kto przeszedł przez kult 
Damy i przez beżlitosne sito Sanczo Pansy. . 

Krasiński mawial, że od cz.asów Chrystusa żaden naród nie umarL Ale zniknął z mapy Europy, lub zmienił 

właściciela. Dulcyneo, zmiłuj się nad nami! 
WŁODZIMIER~ CEGŁOWSKI 
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