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Jest to dramat o Poezji czyli o Słowie: że tylko ono może porwać ludzi do tw6r

czego, wy.zwalającego c.zynu, 0 przecież ,wypowiedzenie takiego Słowo leży pozo grani

cami ludzkich możliwości. Bo walko dwóch obozów, rewolucjł z orystrokrocją, to w grun

cie rzeczy świiodectwo powszechnej ·niemocy, to wzajemne przekrzykiwanie się w tym 

samym domu wariatów. Dopiero po napisaniu dromort u poeto dcstr.zegł tę walkę w głęb
szym jeszcze, metofi.zycznym wymiarze: nie jest to bynajmniej walka dobro .ze złem, 
jest to beznadziejny .zgiełk piekło, kipiący nienawiścią i tchórzostwem, pychą i śmiercią. 
z tytułu utworu wynika przecież, że oby zobaczyć piekło, nie tr.zeba ·wraz z Dantem 

schodzić do otchłani, wystarczy pr.zejść się po naszej ziemi. 

Później przez długie lolo męczył poetę pomysł uzupełnienia Nie-Boskiej o tom 

pierwszy ·i trzeci. w tomie pierwszym -i ,\ylko len częściowo udało mu się napisać 
_ zamierzał odsłonić -proces ,norosłonia piekło no ziemi. W liście z 20 mareo 1840 

tak oto zwierza się z tego zamiaru Delfinie Potockiej: „W naszych czasach piekieł nie 

ma za ziemią, pod .ziemią, ole one są no .ziemi. W tym śnie .zatem Dante prowadzi 

młodzieńca po ziemi, do koszar, gdzie wojsko, czyli uz,wie11Zęceni ludzie! Do sekretnych 

pclicji, gdz,ie uszotonieni ludzie! Do giełdy, gdzie upodleni ludzie. Do klubów, gdzie 

zworio·wani ludzie; do fabryk, gdzie nędzą niżej ,od .zwierząt przyduszeni ludzie!". 

w tymże liście znajduje się ,formuło, z,nokomicie streswzojąco historiozofię Nie-Boskiej: 

R · · gwałtownie i nieubłaganie J'edni ludz,ie stoją przy prawach przeszłości, drudzy „ own1e 
przy nadziejach przyszłości. A pierwsze już n i es ł us ,z n e, drugie jeszcze nie są 
sł us z n e, .zatem walko i niesprowiedl;,wość, i gwałt z każdej strony, i brok Boga 

wszędzi e". Ale z góry odr,zućmy optymisWczną ,i nterpretooję pciwyższej diagnozy: r,zecz

nicy przyszłości nigdy nie przekroczą owego „jeszcze nie", drogi nienawiści i rozpasania 

nie mogą przecież doprowadzić do sprawiedliwości. Mogłoby się więc wydować, że 
Nie-Bosko Komedia jest utworem dogłębnie pesymistycznym. Zauważamy no przykład 
że nikt w tym dramacie nie zmienia się no lepsze, oni jeden z bohaterów tego piekło 
nie odczuwa nawet tęsknoty 120 nawróceniem. Jedyna przemiana, rw jakiej możemy 
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uczestniczyc, dokonuje· się w Żonie, kt6ro w chaotycznych wysiłkach, żeby nie utracie 

Męża, doprowadziła siebie do szaleńS1twa. 

Powiedziałem, że jest to dramat o Poezji czyli o Słowie w całym tego wyrazu zna

czen iu. Otwierający ten utwór hymn ku czc i Poezji wprowadza od razu w samą istotę 

pr.zesłanio Nie-Boskiej. Wysłowiona jest tam Poezja, przez którą mogl i byśmy prawdziw ie 

zapanować nad światem, Poezjo, która jedynie zdolna jest przemieniać Judzi i narody, 

a nawet kosmos. A więc nie chodzi tu o poezję układaną przez wierszokletów, lecz 

o Słowo potężne, które jest skutecznym narzędziem ducha. „Poiesis - przypomina 

Mickiewicz w wy'kłodzie poświęconym Nie-Boskiej - po grecku znaczy działan i e" . 

Tak pojęto Poezjo niedostępna jest śmiertelnym, o przecież ta niemożność nas nie 

rozgr.zeszo, jej żródłem bowiem wina moralno: poeto swoją pychą i próżnością pozbawia 

mocy wypowiadane przez siebie słowo. Takim bezsilnym poetą jest hrabia Henryk, 

do niego pr,zecież odnoszą się zdania kończące prolog. Tworzenie słowa jest dla niego 

tylko sztuką, zabawą, okazją do popisywania się przed ludżmi : „A kto cię nie dochowa, 

kto ,zdradzi .za wcześnie i wyda no marną rozkosz ludziom, temu sypniesz kilka kwia

tów no głowę i odwrócisz się, o on zw i ędłymi się bawi i grobowy wieniec spla ta 

sobie przez cole życie". Toteż nic dziwnego, że toki poeto unieszczęśliwia swoich naj

bliższych i nie jest zdolny do wypełnienia swojego historycznego powołania. 

Jest jeszcze w Nie-Boskiej dwóch innych poetów, poeto czyśćcowy i Poeta Niebieski. 

Ale spotykamy tom również stros·zl i wą parodię poety, który zdawałoby się odnalazł 

tajemn i cę skuteczności słowo. Jego słowo ma moc kształtowania historii, a przecież 

nie jest Io słowo prawdziwe, on sam zaś nie jest bynajmniej poetą: jest on jakby 

samym wcieleniem pospol i tośc i. Bo nieprawdziwa Io moc, która potrafi jedynie niszczyć, 

o .nie umie budować; nie prawdziwy to poeto, jeśli jego słowo nie służy życiu, ale 

sieje śmierć . . 
Przypatrzmy się więc Pankracemu. Czyż nie jest to Antychryst? Już swoim imieniem 

przedrzeźnia on Pantokratora: Wszechwładnego czyli Wszechmogącego. Przedrzeźniacz 

przywłaszcza sobie atrybuty zarówno Stwórcy jak Zbawiciela. Jego myśl ma być począł-
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kiem nowego świata, z niej czerpią sens swoich działań jego podwładni 1 wielbiciele, 

a przecież jest ona Bezsensem i on sam o tym dobrze wie: „Myśli moja, czyż nie 

zdołasz łudzić siebie, jako drugich łudzisz - { ... ) Ludziom podłym, nieznanym, oodałaś 

imiona - świat nowy utworzyłaś nookoło siebie - a samo błąkasz się i nie 1wiesz, 

czym jesteś". „Myśli ,i kształ.ty są woskiem palców moich" - pr,zechwala się swoim 

podobieństwem do Stwórcy PonkraCE!90, a przecież sam jest świadom tego, że jest 

tylko małpą Pana Boga, a wszelki sens jego działań 'Wydoby,wa się niby trujące opary 

z otchłani Bezsensu. 

Pantokmtor miłuje swoich poddanych, przyszedł do nich, żeby im służyć, o nie 

żeby Jemu służono, ze wiZględu na nich stał się posłus.znym aż ·do' śmierci, o była 

to śmierć na kr.zyżu. Pankracy .zaś nawet dla najbliższych 'współpracowników ży,wi wy

łącznie pogardę. Hrabia Henryk inie myli się, kiedy .zarzuca mu w ·OCZY, że jest mu 

potrzebny ten „moHoch po karkach którego wspinasz się do góry - (. .. ) bo w głębi 

ducha ty pogardzasz nimi - kilka chwil jeszoze, a jeśli rozum cię nie odbieży, ty 

będziesz pogardzał sam s·obą". 

Wszystko u Pankracego jest przewrotne: głosi kult .rOiZumu, żeby oduczyć ludzi 

myślenia, braterstwo - żeby usprawiedliwić zabijanie, wolność - żeby uczynić swoich 

podwładnych niewolnikami. Ludzie powinni uklęknąć „pr.zed tym błogosławieństwem 

wielkiego rozumu - inie serca - precz z sercem, z przesądami". Ale zaiste dziwna 

to nauka mądr·ości, która zaczyna się od podeptania całego dotychczasowego dzie

dzictwa ludzkiego ducha. Dziwna ~o walka IZ pr.zesądami, która polega na utwardnianiu 

ludzkiego serca. Rezultat takiej nauk~ może być tylko jeden i sam Panlwacy to zauważa: 

„Pięćdziesięciu huloł·o tu przed chwilą i za każdym słowem moim, krzyczało: Wiwat! 

- czy choć jeden zrozumiał myśli moje? - pojął koniec drogi, u początku którego 

hałasuje? - Ach! servile imMotmum pecus". 

Myśl jest trwalsza niż człowiek, stanowi wspólną własność następujących po sobie 

p:kcleń - zarzuca Pankracemu Henryk - dlatego tylko nieprzyjaciel myśli będzie 

zabijał i niszczył: „Myśl nieprzyjaciółka twoja ( ... ) Wieczorem namiot twój f O"Zbiijasz na 
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W myślowej próżni rodzą się doskonali niewoJ;nicy. Leonard już nowel nie domy31a 

się •tego, że jest osobą; sądzi, że cały sens jego życia wyczerpuje się w przydatności 

dla ,,spmwy". Pankracy, któremu jest ślepo posłuszny, może go nawet bez powodu 

zabić, Leonard z góry udziela m1:1 na to pozwolenia: „Jeśli śmierć moja za przykład 

służyć może, 1sprawie naszej hartu i 'powagi dodać, rozkaż". Na tym właśnie polega 

zbawienie, które pr.zynosi ludziom Pankracy: że zupełnie tracą oni pamięć swojego 

powołania do wolności, 'odmieniają Ila to wyroz „wolność" pr,zez wszystkie przypadki. 

W ien sposób stoją się kos.zmorną karykaturą strwor,zeń Bożych: ,;w ich oczach coś 

gasnącego, ponurego, gdyby przedrzeżnianie wzroku". Teraz są już zdolni do wszystkie

go. Do ·udziel~nia ~ pr,zy,jmowania "święceń ,zbójeckich", pnzy użyciu sztyletu i trucizny. 

Do tego, żeby zabijanie uważać za męczeństwo: „ldżcie bez trwogi i mordujcie bez 

wyrzutów ( ... ) boście męczennikami - boha,terami Wolności". I do wielu tym pc<lob

nych rzeczy. 

Istota przewrotności Pankracego polega na tym, że odr,zucił on cały wymiar ducha.

„Swiat cielska do ciebie należy" - rozszyfrowuje go hrabia Henryk. Ale stara się 

Pankracy ukryć swoją brutalność za 1porawanem wzniosłych haseł. „Za tą twarzą 

bladoróżową, obłudną, o rysach na pieł"wszy rzut oka łagodnych, na drugi - fałszy

wych, na trzeci - 1wardych, złych, żądnych krwi, kryje się całe bogactwo intryg, 

umiejętności, środków działania". Tak wid21iał K'rosiński, w liście do Henryka Reeve'a 

z 30 pażdziernika 1831, Leona Łubieńsk,iego, ~ego samego, który spoliczkował go za 

nieobecność na pogr.zebie marszałka Bielińskiego. Badacze dopatrują się w Łubieńskim 

prototypu Pankracego. 

Hrabia Henryk jest wprawdzie współautorem piekielnego zgiełku na ziemi. Jest 

on jednak poetą, wrażliwym na to · ·co ponadmoterfolne, czcicielem duchowego dzie

dzictwo. Jego słowo poraził ,niestety niemocą szatan pychy, „stary orzeł wypchany 

w piekle, zdjęty .z palu, kędy go 5trzelec zawiesił w jesieni". Ten .orzeł pychy i śmierci 



będzie go wytrwale odwodził od miłości. Henryk, który bez trudu wzgardził pokusami 

Antychrysta, będzie jednak nadstawiał ucha na pokusy orla: „Nie ustępuj, nie ustąp 

nigdy - a wrogi twe, pedle wrogi twe pójdą ·W pył". · A przecież powinien był 

ustąpić we wszystkim, ·W czym 1racja nie była po jego stronie . Nie miał zaś racji on 

i jego obóz w sprawach bardzo ważnych, znaczonych ludzką krzywdą. 

W swojej pysze postanowił okazać się dobroczyńcą ni mniej ni więcej tylko samego 

Chrystusa. Ponieważ zaś chora myśl musi rodzić następne chore myśli, więc Henryk 

chce służyć Chrystusowi poprzez ... zabijanie Jego nieprzyjaciół: „Orle, dotrzymaj obiet

nicy, a ja tu na ich karkach nowy kościół Chrystusowi postawię. (. „) Na tysiącach 

krzyżów rozkrzyżuję nieprzyjaciół Jego". 

Otóż człowiek bez miłości i pyszny nie potrafi być wodzem ludzi słabych i .tchórzli

wych. Ich słabość - zamiast pobudzić go do słowa, które przywróciłoby słabym 

s i lę i odwagę - jego tylko mierzi . Toteż upodek zamku Swięlej Trójcy jest przede 

wszystkim jego winą i umierający Jakub słusznie go przeklina. 

Hrabia Henryk, choć tak głęboko zanurzony w ciemności, nie jest jednak synem 

piekła . Przecież to właśnie z niego wyszedł Orcio, poeta czyśćcowy . Zasługa to matki, 

która w dobrej woli wymodliła dla syna dar poezji, który uczyniłby go podobnym 

ojcu. Przedwczesna śmierć Orcie nie świadczy oczywiście o tym, jakoby pragnienie 

maiki się nie spełniło. Orcio był poe.tą prawdziwym. Oślepły niby Homer, oglądał 

oczyma duszy świat ponadzmysłowy - .i widział nimi krzywdy maluczk·ich oraz pychę 

swojego ojca. Jednakże ten udręczony cierpieniem i przedwcześnie zgasły poeta 

nie jest powołany do mówienia w obliczu .wielkich wyder.zeń dziejowych. Bo grzeszna 

ludzkość, nawet przez swoich najbardziej niewinnych przedstawicieli, nie potrafi wyłonić 

z siebie słowa wybawiającego skutecznie od zgiełku piekła. Słowo, do jakiego jesteś

my jeszcze zdolni, może mieć co najwyżej moc wzywania do pokuty i nawrócenia. 

Z słowem rzeczywiście zbawiającym może przyjść ·tylko Poeta Niebieski. Ten 

Poeta nie wypowiada w Nie-Boskiej ani jednego słowa. Bo On sam jest Słowem 

Potężnym, wybawiającym z ciemności. W obecności tego Słowa stary oszust Pankracy 

nie .znajdzie już nawet odrobiny ciemności dla kontynuowania swego dz,iela . Na 

próżno błaga Leonarda: „Daj mi choć odrobinę ciemności!". Ręce, którymi Leonrod 

usiłuje .zasłonić oczy swojego mistrza przed światłością Zbawiającego Słowa są „jak 

u ducha, bez kości i mięsa - przejrz~ste jak wodo - pr.zejrzyste jak szkło -

pr.zejrzyste jak powietrze". Pankracy woła 1zrozpaczony: „Widzę wciąż!", i .zmuszony 

jest uznać swoją klęskę : „Galilaee vicisti !". 

Szkoda, że Krasiński nie zdołał już napisać dals.zego ciągu Nie-Boskiej. „Ch:dzę 

z nim w ciąży cd la'! kilku - pisał 10 stycznia 1839 o swoim pomyśle do 'Konstantego 

Gaszyńskiego - póki w głębi ducha, póty płód, a gdy wychodzi - poronienie!". 

Miała to być opo1wieść o nawróconym - może d:z.ięki pokucie Orcie - Henryku. 

Henryk pojawił się .zno.wu, ·ole „już nie jako wódz stronnictwo" - czyta-my w cytowa

nym już liście do Delfiny - ale jako „przewodnik ludu całego, pogodzonego, jedynego. 

Henryk no pozór tylko zginął, ocalony został przez Duchy Pańskie i oddalony od 

zgiełku świata, nim burza nie przeminie. ( ... ) Tymczasem arystokracja i demokracja 

zużyły się na ziemi, ludzie westchnęli ku zgodzie i jedności. ( ... ) W takim stanie 

świata wróci Henryk pomiędzy łudzi. Oni go okrzykną za przewodnika, on poezję lot 

młodych na rzeczywistość zamieni, on wszystkich podniesie, wywyższy, uszlachci, a nikogo 

nie poniży! Wszyscy się zrównają, ale no wysokości, nie na padole!". 



I stała się bitwa na niebie. 

Michał i Aniołowie ;ego potykali się 

z smokiem, smok się też potykał i aniołowie 

jego. Ale nie przemogli, ani mieisce ich 

dalej znalezione jest w niebie. I zrzucony jest 

smok wielki, wqż on starodawny, którego zowią 

dyjablem i szatanem, który zwodzi wszystek 

okrąg świata; zrzucony jest na ziemię, 

aniołowie jego z nim sq 

zrzuceni 

APOKALIPSA 



Czesław Milos.z 

Zaryzykujemy następującą lezę . Raz udał się Krasińskiemu wielki skok, ale doko
nując go, przekroczył próg, pe.za którym zaczynało się jego osobiste piekło. Wycofał 
się więc natychmiast i przez resztę swego życia zajmował się kamuflażem skierowanym 
przeciwko sobie sam·emu, szukając intelektualnych pretekstów dla uniknięcia spojrzenia 
w swoje piekło . „Nie-Bosko Kcmedio" jest sprzecznością osobistą i historyczną bez 
próby pociechy i bez złudzeń . Już tam pojawia się ·idealistyczna heglowska trioda, ole 
wciąż jeszcze jest zmysło·wo, wciąż konkretna, niejako cielesno. Później filozofio posłuży 
jako warstwo farby maskującej drzwi do zabronionej piwnicy. Ponieważ inteligencjo 
Kros·ińskiego była niezwykła, musiał szukać sposobów, które byłyby na jej miarę; to 
jest musiał fałszować swą wiedzę tak, aby wszelki niepokojący sygnał spoza strasz
nych drzwi przybierał taki sens, jaki mógłby przyjąć. Nie ma w tym nic złego, jeśli 
pozwala sobie no to od czasu do czasu działacz czy nawet dziennikarz, ole pisarz 
zawsze ponosi za to korę. Pcdróż w ciemne rejony własnego losu jest koniecznością, 
nawet gdy poznanie może przynieść zaledwie mierne wyniki - bez tego nie ma sztuki. 

Neurozo lękowa w „Nie-Boskiej Komedii" związana jest z awersją do własnej 
degeneracji, której rysem charakterystycznym jest talent. Bądźmy brutolnie szczerzy i po
wiedzmy, że istotną osobistą treść tego dzieło określa odrazo do prokreacji i prze

dłużania linii. Mały Orcie jest koszmarnym snem człowieka tak zranionego przez 
świat, że poczytywałby za największy grzech przekazywanie swej własnej bezrad
ności nienarodzonemu. Jeśli Orcie, bez molo oleodruk, jest jednym z trzech bohaterów 
(Hrabia Henryk, Pankracy, Orcie) ·i jeśli jest tak przejmujący, la tylko dlolego, że 
j_est tworem obsesji. Co więcej, nie jest nieprawdopodobne, że lo dziecko, dotknięte 
slepo.tą, .zostało wyposażone przez autora ·w więcej niż jedno znaczenie. Orcie zdaje 
się być morzeniem zarówno o własnym dziecku Krasińsk•iego, jak i o samym Krasińskim, 
p~dczas gdy Mąż i Hrabia Henryk, nieuchwytnie staje się ojcem autora, generałem 
Wincentym Krasińskim. Odnotujmy tu przede wszystk·im, że dziecko postąpiło 0 krok 
~a~ej w degeneracji (jego ułomności) i że jest ostatnim ,z linii. Ten sam łęk przed 
sw1atem ·wyrażony jest w drugiej części dramatu za pomocą symboli: wyniesienie 
ponad dolinę (tj . ponad całą .ziemię), wież Swiętej Trójcy, oddzielenie się od ludzkości 
grubymi muami. Ale poza tymi muami nie ma wybawienia, ponieważ tom zaczyna 
się zstępowanie w podziemia świadomości, gdzie mieszka grzech, sam Orcie. 

Odwrót 
Krasińskiego 
(fragmenty) 

przekład z angielskiego 
Elżbieto Morawiec 
PISMO 5/6/ 1981 

Jan Parandowski 

Dzeus dorósł i wyszedł z ukrycia, miał teraz slanąć do walki z ojcem. Kronos 
z tytanami zajął góry Otrys, Dzeus ze swoimi sprzymier.zeńcami opanował śnieżne 

szczyty Olimpu. Dziesięć lat trwała wojna bez widocznego skutku, gdy Dzeus pcsta
nowił wprowadzić nowe sity do tych śmiertel;iych zapasów. Uwolnił mianowicie z Tartaru 
cyklopów i sturękich, trzech olbrzymów, z których każdy miał sto rąk ·i głów pięćdziesią t. 

W owym dniu wywiązała się zaciekła bitwo. Z gwałtownym hukiem merze mieszał 

się jęk ziemi i niebo. Pod nogami nieśmiertelnych drżał Olimp, o drżenie to dawało 

się odczuć w najdalszej głębi Tartaru. Z obu stron podnosił się zgiełk nieopisany. 

Gwiazdy spadały z firmamentu. 
Ze szczytów Olimpu Dzeus bez przerwy ciskał pioruny, które dniem i nocą wykuwali 

cyklopi. Gromy rozbiegały się po górach, a na równiny lał się ogień święty. Ziemio 
pękała w płomieniach, lasy całe paliły się jak smolne pochodnie. Morza i rzeki wrzały . 

Płomienne opary otoczyły lytanów, którym cezy ślepły od niesamowitego blasku. Gwoł
lowne wiatry .wzbijały .tumany pyłu, .zdawały się unosić w czarnych skrętach pioruny 
i błyskawice. Gdy na chwilę rozpraszały się chmury, widać było w pierwszym rzędzie 

walczących trzech olbrzymich stu r ękich, którzy za każdym razem ciskali w tytanów 
lrzysto skał, okrywając ich jakby chmurą kamienną. Lecz nie byli oni tok groźni jaK 
pioruny Dzeuso, wobec których slowołi tytonowie ogłuszeni i bezradni, albowiem nikt 
z nich doląd nie widział tej straszliwej ognistej broni. Raz wraz któryś z nich podoi 
omdlały i bezwładny, w potoku czerwonego światło i wśród przeraźliwego huku gro
mów. Wówczas olbrzymi sturęcy (hekotonchejrowie) chwytali te ogromne ciało, z których, 
zda się, życie uciekła, i wrzucali ie w przepości Tartaru, między wygasłe i dymią-::e 

kratery, cuchnące bagno i lodowe góry, gdzie brał ich już w swe wieczyste posiadanie 
nieprzenikniony mrok i noc nieskończona. 

Wojna (Jon Pa•andowski, Mitologio. W-wa 1975, s 44-45) 

.z tytanami 



Nie-Bosko Komedio. Wielka próbo sił łeotru . Przesłonie Zygmunta Krosiń,skiego jest 
wyjątkowo ,wieloznaczne, utajone, 1rudne. Sztuka ta nie jest manifestem, nie 1zowiera 
tendencji, jest zbiorem myśli człowieka wierzącego, a więc i wątpiącego. Owe 1wątpie

nio Krasińskiego nie przysparzały mu zwolenników. Jedynie Adom Mic'kiewicz był w 
stanie swoim geniuszem (cóż za wspaniały tekst te jego wykłady z 1843 roku!) ogarnąć 
dzieło Krasińskiego, młodego autora, wówczas anonimowego, kryjącego się ze swoim 
oulorst.wem nie 1z tchórzostwa przeci eż , ' lecz niepewności, czy jemu - syno,wi .zwolen
nika coro - uwierzą. Osk1tecznie nie to było ,ważne, czy on jest autorem, lecz racje, 
które w dramacie swoim wykładał (klasycmy przykład pokory i służebności pisarza, 
jakże odległy od romantycznego byronowskiego .zauroczenia swoją osobą!). Dramat -
mówił Mickiewicz - zopowicxJo niemal zawsze kres jednej, o początek linnej epoki. 
Krasiński znał •nowe ,ideały (w tym_: przede •wszystkim społeczne), wiedział jednoi<, 
że ich unz.eczywistnienie jest arcytrudne. Swoim genialnym ·widzeniem - bo wszystko 
lu ma charakter proroczego pr.zewidywonia - potrafił przekreślić gołosłowność haseł, 

był w skali śwfotowej jednym z niewielu myślicieli-, którzy zrozumieli, że urzeczy
wistnieniu haseł nie musi towarzyszyć uszczęśliwi enie Jucłz;kości . 

Nasza epoka zna to bardzo dobrze, zna to no ,własnej skórze; naprawdę - ma 
człowiek współczesny prawo powiedzieć, że ·nie wierzy w 1uszczęśliwienie, a już no pewno 
nie - przez ·idee. Miody Krasiński zna wiew histori i ; wie, ile może się przetoczyć 

w ciągu krótkiego czasu, ile może s i ę 1zmienić, ole k1iedy . zamyśla się_ nad tym -
wraca do człowieka, do fundamentów jego is,tnienio, do niezachwianej ·Wi<JrY 'W wor
t<J-ść człowieka. W czterech obrazach dramatu dotyka spraw wielkich, spraw 'różnych, 

ale kiedy się zastanowimy głęb i ej nad jego slituką, uderzy nos, że wszyslk·ie ludzkie 
i społeczne dramaty, ujawnione 1w lapidarnie ujętych sporach są niczym wobec dramatu 
człowieka miotanego między dobrem '0 złem. Fromm analizujący przekleństwa 1ideologii 
naszego stulecia posuwa się •Wręc!Z. do badań nad duszą ludzką, nad jej ułomnościami, 
rzecz 1jo~na . Niszczycrele ludzkÓści nie spowiadali s ię przed nik·im, szczycili się tym, 
że nie musieli m nic odpowiadać, że mogli działać podług własnej woli. Był<J to pycha 
szalano. 

W 1końcu ·wi ęc, jak Kierkegoordo'Wski stary człowiek, wraca ludzkość do wiary, 
kościoła i zaczyna ·ce r1ić sobie religijne spojrzenie ino człowieka. Dramat słoje się 

moroll1etem, dromot ludzkiej egzystencji' pewniej jest ro.zgry.woć wobec Boga niż wobec 
ludzi , społeczeństwa, obcych. Ustalenie, że Nie-Boską komedię można, a nowei należy 
zagrać •w kościele - nie 1wyptywa z innych intencji, jak czysto ludzkich. Narodziny 

O Nie-Boskiei 
w kościele Naiświętszei 
Marii Panny 

ł śmierć -człowteko znajdują tu swoje miejsce, chrzest ,j mszo żałobna są klamrą 
nie tylko 1religijną żywota człowieka. Tu może się też odbyć duchowy dromat człow~~k.a 
uwikłonego w żyoie patriotyczne, społeczne i intelektualne. Te trzy tematy . przew11~Ją 
się przez Nie-Boską Krasińskiego, ale najmocniejszym tenorem jest tu - JOk powie

działem - walko ze złem. 

Pojedynek Szalano z Aniołem, bunt Szalona przeciwko Bogu, jego sukcesy (boh~ter 
tomie sakramenty chrztu i małżeństwa), jego uderzenie ·W rzeczy uświęcone, a •w koncu 
klęska _ to wszystko ujrzymy mocniej, gdy z umownego miejsca teatru przenies~ emy 
się do kościoła, do miejsca gdz,ie myśl ludzko inaczej funkcjonuje. Z dala od. zgiełku 
miasto od nieporządków domowych, od tępych „czytaczy" telewi.zyjnych, od indokt~y
noc}i '.__ człowiek jest w stanie zrozumieć niejedno, jest w stanie wiele z~·ozu~1~ 
no nowo. Jok1ież rocie ,społeczne mogą przesłonić człowiek·cwi myśl, któreJ tresc.1q 
jest walka ze 1złem. Zło wciska się wszędzie, przybiera różne. ko,lorowe s~aty, z~groza 
czło·w'iekowi zewsząd, schronić się przed nim - to pomyslec o sobie w m~ym 
kootekście. Wobec Boga ni e jesteśmy azęściq masy, takie ujęci e jeSt dla człowieka 
obrożfiwe, .zwłaszcza dla człowieka, który wie, iż jest uformowany no podobieństw~ 
Boga. Wobec Boga, rfł kościele - ·człowiek st<Jje się jednostką innego rzędu. Zobaczy: 

ri prz,eżyć tu dramat Nie-Bosk·iej oznacza więcej niż ewenement teatralny, m~ze byc 
dla ,niejednego przeżyciem duchowym. Krasiński doje nom taką szansę 1 chyba 

1ylko on, ów stojący ponad wszelkimi sporami, inie stojący za żadną stroną w koń::~, 
bezstronny więc analityk duszy Judzkiej , która w chwi1och rewolucyjnego rozpętania 
myśli j uniesienia głupieje wręoz z radości przemian. Przemian dla nich .samy~h -
czy ·Io ~ozsądne? Człowiek winien się czegoś z histor ii nauczyć: to, . co . dz1e1~ się po 
rewolucjach jest 12 reguły żałosną karykaturą intencji człowieka. N.1ech~e '";'ęc czt.o
wiek zmądrzeje! Niech nie da się zwieść hasłom tylko dlatego, ze pięknie ~ rzmrą. 
Pięknie wygląda w Nie-Boskiej Dziewico, k1tóra wabi Męża - ole taką mu się ona 
tylko wydoje, podobnie (poraneło nader widoczn~) jest z ,ideami. Walka dobro ze złem. 
Obojętnie jak ją pojmiemy - 1islnieje wszędzie. 

W Nie-Boskiej komedii ścierają się dwa obozy, dwie siły, 1przeszłość ·illk.orporowona 
w dziejach i intencjach artystokrocji, oraz przyszłość której ton nadoją idee demokra
tyczne. Ginie - rzucając się w przepaść - hr. Henryk i ginie :jego pr12eciwn-ik ideowy 
Pankracy, porażony wizją Chrystusa. Zagłado świata niweczy - ·i na tym polega 
proroctwo Krasińskiego - obie racje, obie klasy, a ·wszystko to, oby było tom teatrol· 

Bogusław Schaeffer 



niej, dz·ieje się w luźno skomponowanych scenach, równie fabularnie niekonsekwentnych, 
jak historia, jak bieg wydarzeń. 

Kościół NM Panny jest dziś miejscem, w którym rozgrywa się najpierw dramat oso
bisty poety--arystokraty, a potem - dramat socjalny. Do kościoła wchodzisz sam, by 
por•o•zmawiać .z Bogiem, ale natrafiasz tam - na ·innych. Tych łudzi łączy miejsce, 
w którym się znajdują - można w tym widzieć wielką alegorię życia społecznego . 
Każdy ozłowiek wiedzie jednak swą rozmowę inaczej, ma inne problemy, troski, utra
pienia. Romantyzm potęguje każde uczucie, wznosi je ponad stan faktyczny, unosi 
człowieka na wyżyny fantazji, w sferę mistyki. Kto wie czy miejsce uświęcone nie 
jest najlepszym miejscem do owych jednorazowych wzlo·lów ducha, do wyjścia poza 
siebie, ponad siebie. W dziele Krasińskiego metafizyka miesza się z rzeczywistością , 
nawet rozmowa ojca ·z synem ma w sobie coś z rozterki duchowej, niepokój - on 
właśnie ·towarzyszy bohaterom dramatu, ·towarzyszyć też może odbiorcom, którzy znaj
dują się na tym tak nieteatralnym, tak innym miejscu. 

To miejsce utkwiło .w mojej pamięoi głęboko. Jakże kochaliśmy w młodości po
wojennej ten tak bardzo polski kościół! Kościół, w którym ksiądz Kazimierz Borcz, 
nasz katecheta, wygłaszał płomienne - nasycone romantyczną tęsknotą do źycia poza
materiolnego, do życia duchowego - kazania, które jednocześnie były tak głęboko 
wychowawcze! Był okres, że obaj - z obecnym proboszczem kościoła NMPanny, za
wołanym historykiem sztuki, ks. Edwardem Kuchmzem - chodziliśmy na wczesną mszę, 
codziennie przed szkolą. Było to trzydzi eści p i ęć łat temu! Obaj mieliśmy bardzo wczesne 
powołania: On do służby Bożej, ja - do muzyki, do sztuki. 

Jak w średniowiecznym moralitecie, w którym .zawiera się alegoryczny dramat, 
rozegra się Krasińskiego Nie-Boska, sztuka, ale ·i wykład o etyce. Dramat walki sił 
dobrych i złych, przyciągających człowieka na swoją stronę. Dobrze, że walkę tę 
oglądać będziemy .tu właśnie. Misterium ludzkie, a :zarazem niemal religijne. Życie -
czymże jest - jak nie walką dobra ze .złem? Smierć? Smierć nie ma być kresem. 
Nie ma być skokiem w przepaść, lecz - w lśniącą promieniami wieczność . 

• Przedsta w ienie w pierwotn ym 
zamyśle Teatru miało być 

grane w t ym właśnie kości ele. 

Przeniesie n ie s pektaklu 
do Tea tru nie oznacza 
jednak zm ia n 
w in terpr\2 tacjl 
utv.·or.u. 

Ciemne 
drogi 
szaleństwa Alina Kow111lczykowa 

Rewolucja francuska i gwałtowne przemiany społeczne, cywilizacyjn.~ . towarzys·zące 

rozpadowi feudalnego układu życia, przywodziły wizje nie tylko szalett,~twa poszcze

gólnych ludzi, lecz również mogły nar:zucić wizję świata ·Oszalałego, taką, jako została 

przedstawiona w „Nie-Boskiej Komedii": „świat dąży uk swoim celom, rwie za sobą, 

pędzi przed się, bawi się z wami, przerzuca, odrzuca - walcem świat się toczy, 

pary znikają i powstają, wnet zapadają, bo ślisko - bo krwi dużo - krew •ws·zędzie 

- krwi dużo, powiadam wam." - Oto świat wytrącony z normal11ości, oto obraz 

własnej epoki - choos pełnej dezorganizacji, której nic nie powstrzyma, bo „ludzie 

i bogi sza 'leją", bo zepchnięty z właściwego toru dziejów, rozpędzony na apokaliptycznej 

drodze ś.wiot toczy się, gna :naprzód w potokach krwi. Oto powszechne szaleństwo, 

upadek arystokracji, i triumf zbrodniczych namiętności . 

Krwawe proroctwo „Nie-Bos.k iej Komedii", wyrastające z doświadczeń rewoluc;i, o więc 

z doświadczeń pokolenia ojców, dokonuje się także we własnej współczesności poety. 

Czymże innym, jak ·nie zapowiedzianym w „Nie-Boskiej Komedii" szaleństwem hisforii 

wytłumaczyć można było później knwawe i - .z punk·tu widzenia arystokraty, konser

watysty - 1zbrodnicze wydarzenia lat 1846 ·i 1848, powstanie Szeli i bunt ludów? 

Szaleństwo dziejów to rzecz irracjonalna, dla normalnego umysłu nie do pojęcia; 

w „Nie-Boskiej Komedii" zapowie je oszalała Maria, a oczyma duszy zobaczy je Orcie, 

dziecko ślepe ·i „wi dzące". Wedle Krasińskiego szaleństwo historii jest jej tragedią 

i błędem, jest ingerencją szatańską . Szaleństwo jest złem czasu, w którym przyszło 

mu żyć. 

Alino Kowalczykowa 
Ciemne drogi szaleństwa 
Wydawnictwo Literackie 1978 s 62-64 
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