30.01.2017.
Lekcja 1
Temat: Romantyczna biografia- Zygmunt Krasiński.
1. Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński:
 Urodził się 19.02.1812 r. w Paryżu.
 Zmarł 23.02.1859 r. w Paryżu (mając 47 lat - Jego prochy zostały przewiezione do
Opinogóry).
2. Wybitny twórca romantyczny, poeta, prozaik, dramatopisarz i filozof. Zaliczany do grona
tzw. „Trzech Wieszczów” literatury polskiej (obok Adama Mickiewicza i Juliusza
Słowackiego).
3. Pochodził z rodziny arystokratycznej:
 Ojciec: Wincenty Krasiński, generał wojsk napoleońskich, a później lojalny poddany
cara Rosji.
 Matka: księżniczka Maria Radziwiłłówna.
 Był zamożny i niezależny.
4. Kochał Delfinę Potocką, jednak na polecenie ojca poślubił Elizę Branicką (polską
malarkę).
5. Dzieciństwo spędził w Opiniogórze i Warszawie.
 Początkowo uczył się w domu.
 Później zdał do wyższej klasy liceum prowadzonego przez Samuela, Bogumiła
Lindego.
 Mając 16 lat studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Już wtedy miał za sobą
pierwsze próby literackie.
 Od 1829 roku zmuszony był kontynuować studia za granicą (w Genewie)
6. Pierwsze próby literackie podjął Krasiński jeszcze w Warszawie. Na emigracji, jako
młodzieniec dwudziestodwuletni, napisał i opublikował bezimiennie dwa swoje
najwybitniejsze dramaty:
 „Nie-Boską komedię” (1835),
 „Irydiona” (1836).
7. W okresie radykalizujących się nastrojów politycznych i powstawania reformatorskich
programów społecznych, Krasiński był zdeklarowanym konserwatystą, wrogiem rewolucji,
a ostatecznie - wszelkiej walki zbrojnej, również niepodległościowej.
8. W dawnym majątku rodowym Krasińskich w Opinogórze znajduje się obecnie Muzeum
Romantyzmu.
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PONADTO
Zygmunt Krasiński:
Studiował prawo w Warszawie. W 1829 wyjechał do Genewy i od tej pory mieszkał za
granicą, głównie we Włoszech i Francji. W Genewie poznał Adama Mickiewicza, który miał
duży wpływ na jego dojrzewanie intelektualne
Prowadził pogłębione studia nad literaturą i filozofią europejską.
Jego poglądy kształtowały się pod wpływem lektur takich myślicieli, jak:
 Pierre-Simon Ballanche,
 Joseph de Maistre,
 Jules Michelet,
 Johann Gotfried Herder,
 Friedrich Wilhelm von Schelling.
Z autorów polskich poza Mickiewiczem najbliższy był mu światopoglądowo August
Cieszkowski. Wrażenia i przemyślenia z lektur odnotowywał w ogromnej ilości listów. Jego
korespondentami byli między innymi ojciec - Wincenty Krasiński, Konstanty Gaszyński,
Henry Reeve, Adam Sołtan, August Cieszkowski, Delfina Potocka. (Kolejne tomy listów
zostały wydane w latach 60. i 70. XX wieku.)
Sytuacja życiowa Krasińskiego była odmienna od sytuacji większości pisarzy emigracyjnych.
Był zamożny i niezależny. Posiadacz tytułu hrabiowskiego przebywał w środowisku
międzynarodowej arystokracji.
Jego dramatem życiowym był ojciec - Wincenty Krasiński, generał wojsk napoleońskich,
a później lojalny poddany cara Rosji. Poeta buntował się, uciekał - i nigdy nie zdołał uwolnić
się od wpływu ojca. Przerwał studia prawnicze bojkotowany przez kolegów za odmowę - pod
naciskiem ojca - uczestniczenia w demonstracji patriotycznej. Wybrał mieszkanie poza
krajem, aby uniknąć planów ojca co do jego kariery dyplomatycznej w służbie cara.
Ojciec ingerował w jego życie osobiste, podejmował decyzje przerywania romansów, nakazał
mu małżeństwo. Poglądy Krasińskiego były zgoła różne od ojcowskich, ale obecny w nich
stale motyw feudalny - przypisywanie arystokracji roli przywódczej w rozwoju życia
społecznego - był niewątpliwie reliktem dziedzictwa rodowego.
W okresie radykalizujących się nastrojów politycznych i powstawania reformatorskich
programów społecznych był też Krasiński zdeklarowanym konserwatystą, wrogiem rewolucji,
a ostatecznie - wszelkiej walki zbrojnej, również niepodległościowej.
Krasiński tradycyjnie zaliczany był do „trójcy wieszczów”, profetycznych poetów, których
refleksja nad dziejami ludzkości i narodu jest zarazem jasnowidzeniem celowości historii oraz
wizją przyszłości.
Podobnie jak Mickiewicz i Słowacki, historię pojmował jako proces stopniowej realizacji
celów transcendentnych, budowania Królestwa Bożego na ziemi. Podstawowe dla filozofii
Krasińskiego jest przyjęcie istnienia Boga zarówno transcendentnego, osobowego, jak
i Opatrzności wcielonej w historię jako jej prawo rozwojowe. W wędrówce ku celom
ostatecznym przewodzi ludzkości naród polski zasłużony przeszłością i cierpieniem,
a narodem kierują reprezentujące najwznioślejsze tradycje stare rody szlacheckie. Mesjanizm
Krasińskiego w swojej dojrzałej postaci jest konserwatywną wersją filozofii romantycznej.
Pierwsze próby literackie podjął Krasiński jeszcze w Warszawie. Na emigracji, jako
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młodzieniec dwudziestodwuletni, napisał i opublikował bezimiennie
najwybitniejsze dramaty: "Nie-Boską komedię" (1835) i "Irydiona" (1836).

dwa

swoje

„Nie-Boska komedia” jest wybitnym przykładem romantycznego dramatu metafizycznego.
Plan rzeczywistości ziemskiej przenika się z planem sakralnym, w porządek rzeczywistości
ingeruje porządek Opatrzności, historyzm łączy się z moralitetem.
Podobnie jak w „Dziadach” Adama Mickiewicza, dzieje bohatera dzielą się na etap życia
prywatnego (cz. I i II) i etap służby publicznej (cz. III i IV). Jednak - inaczej niż w przypadku
Gustawa-Konrada, oba wcielenia bohatera „Nie-Boskiej komedii”, Męża i hrabiego Henryka
naznaczone są fałszem, niesłuszną motywacją, brakiem obiektywnej racji.
Jako Mąż i poeta bohater lekceważy życie rodzinne, zaniedbuje małego synka - wizjonera
i żonę, którą w końcu doprowadza do obłędu i śmierci. Jest wcieleniem pychy, egoizmu,
najgorszej wersji romantycznego indywidualizmu i poetyczności przetwarzającej realne
cierpienie w literaturę. Ukarany tragedią rodzinną zostaje - głosem Anioła Stróża skierowany na właściwą drogę: miłości ewangelicznej i służby bliźnim. Na tej drodze też
popełnia tragiczną pomyłkę: staje na czele obrońców Okopów św. Trójcy, nie wyzbywszy się
pychy i żądzy sławy.
Cz. III i IV dramatu jest Krasińskiego wizją rewolucji. Przedstawia starcie dwu obozów:
arystokratycznego, hołdującego tradycji i wartościom chrześcijańskim oraz demokratycznego
i ateistycznego. Oba obozy przedstawione zostały jako niezdolne do twórczego kształtowania
rzeczywistości. Arystokracja skarlała i utraciła dawne ideały. Demokraci to ciemny niszczący
tłum kierowany przez fanatyków i zawodowych rewolucjonistów.
Sceny wędrówki Hrabiego Henryka przez obóz rewolucjonistów przywołują połączenie
obrazu dantejskiego piekła z najczarniejszą wizją okropności rewolucji jakobińskiej.
Kulminacyjną sceną dramatu jest wielka polemika dwu przeciwników ideowych: Hrabiego obrońcy starego porządku i Pankracego - przywódcy rewolucjonistów, który wierzy, że na
zgliszczach zburzonego świata będzie można zbudować raj.
Ostatecznie obie strony konfliktu ponoszą klęskę. Rewolucja zwycięża, lecz nękany
wątpliwościami Pankracy porażony zostaje wizją Chrystusa-Mściciela i ginie z okrzykiem
"Galilae vicisti" (Galilejczyku zwyciężyłeś).
W rzeczywistości historycznej żadna strona nie ma pełnej racji - mówi Krasiński. Racja jest
na planie boskim, do świata może ją wprowadzić tylko Opatrzność i siły, które działają
zgodnie z nią. Człowiek uwikłany w historię jest zawsze postacią tragiczną, skazaną na
niedoskonałość i złe wybory.
„Nie-Boska komedia” jest dramatem napisanym z kunsztem i rozmachem: wielość planów,
postaci historyczne i symboliczne, sceny zbiorowe, przenikające się realizm, patos i groteska,
a także wieloznaczność ideowa wzbudziły zainteresowanie współczesnych.
Dużo uwagi poświęcił jej A dam Mickiewicz w „Kursie literatur słowiańskich”. Chociaż nie
zgadzał się z wieloma poglądami Krasińskiego, uznał ją za jeden z najdoskonalszych
dramatów romantycznych.
Równie bogaty i wieloplanowy jest „Irydion”. Tytułowy bohater umieszczony został
w przełomowym czasie historycznym, u schyłku Imperium Rzymskiego w III w. n.e.
Stara kultura rzymska właśnie umiera, wdzierają się w nią barbarzyńcy, rodzi się
chrześcijaństwo. W ten pełen chaosu świat próbuje ingerować Irydion, Grek powodowany
nienawiścią do Rzymian i chęcią zemsty za krzywdy swego kraju. W imię wzniosłych
skądinąd uczuć patriotycznych sprzeniewierza się własnym wartościom etycznym, a w końcu
zaprzedaje duszę szatanowi.
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Poczynania Irydiona kończą się klęską m.in. dlatego, że nie przyłączają się do niego
chrześcijanie, wybierając drogę miłości ewangelicznej i męczeństwa.
W „Irydionie”, podobnie jak w „Nie-Boskiej komedii”, tragicznie niedoskonałym,
cząstkowym racjom historycznym przeciwstawiona jest pełna prawda i racja Opatrzności.
Irydion budzi się w XIX w., na arenie Colosseum, miejscu męczeństwa chrześcijan i jest
świadkiem walki Anioła i Szatana o swoją duszę. Dalszą drogę wskazuje mu głos
Opatrzności, który zsyła go do cierpiącej Polski, aby przez męczeństwo i śmierć wraz z nią
dostąpił zmartwychwstania.
Młodzieńczym utworem Krasińskiego jest też powieść historyczna „Agaj-Han”, inspirowana
romantyczną fascynacją Orientem.
Dramat osnuty jest na prawdziwej historii Maryny Mniszkówny, polskiej magnatki, żony
kolejno dwu Dymitrów Samozwańców. Tytułowy bohater jest człowiekiem Wschodu
namiętnie zakochanym w Marynie. Dla przedstawienia kataklizmów historii, fatalizmu losów
bohaterów oraz ich dzikich i gwałtownych uczuć użył Krasiński prozy rytmicznej i wybitnie
barwnego, ekspresyjnego języka. Oryginalność stylistyczna utworu zapewniła mu trwałe
miejsce w dziejach polskiej powieści historycznej.
Krasiński - poeta był autorem wielu utworów lirycznych, które nie odznaczały się szczególnie
na tle bogatej w poezję epoki. Był natomiast autorem poezji filozoficzno-politycznej, która
wzbudzała znaczne zainteresowanie i wywoływała polemiki istotne w polskim życiu
intelektualnym.
W tych późniejszych utworach tragiczny historyczny fatalizm dominujący w dramatach
zastąpiony został przez dojrzały mesjanizm i prowidencjalizm chrześcijański.
Do najwybitniejszych utworów tego typu należą:
 „Trzy myśli pozostałe po śp. Henryku Ligenzie zmarłym w Morreale 12 kwietnia
1840 r.” (wyd. 1840).
Krasiński posłużył się tu modnym wówczas chwytem "rękopisu znalezionego".
Fabularnym znalazcą i autorem wstępu jest sarmacki szlachcic Mielikowski.
Utwór składa się z poematu wierszem "Syn cieniów" i dwu poematów prozą: "Sen
Cezary" i "Legenda". Wszystkie trzy głoszą, że przeznaczeniem ludzkości, narodu
i człowieka jest śmierć, która poprzedza zmartwychwstanie w Królestwie Bożym.
 "Syn cieniów" jest poematem historiozoficznym o dojrzewaniu ludzkiego
ducha w drodze do doskonałości.
 "Sen" jest wizją narodu wstępującego za Chrystusem do grobu, aby wraz
z Nim przezwyciężyć grób.
 "Legenda" przedstawia obraz końca świata, na który oczekują narody
w Bazylice św. Piotra.
Utwór wzbudził zachwyt m.in. Mickiewicza i Norwida.
 Podobne treści zawierają także:
 traktat "O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich względów" (niewydany za życia
poety),
 poemat "Resurecturis" (wyd. 1851),
 poemat "Przedświt" (wyd. bezimiennie 1843), jest pełnym wykładem mesjanizmu
Krasińskiego. Wątek filozoficzny splata się tu z wątkiem miłosnym: narrator wygnaniec spędza szczęśliwe dni w idealnej scenerii z idealną kobietą (echa romansu
z Delfiną Potocką) i przeżywa mistyczną wizję przeznaczenia Polski. Męczeński
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naród z woli Opatrzności ma poprowadzić ludzkość do urzeczywistnienia idei
religijnej w świecie polityki, do duchowego zmartwychwstania. Rozmowy z duchami
wielkich przodków, a szczególnie z duchem hetmana Stefana Czarnieckiego mają
przekonać, że przewodzić wybranemu narodowi może tylko szlachta, zasłużona
w przeszłości i niosąca w przyszłość wartości duchowe.
Mesjanizm narodowo-klasowy Krasińskiego wielokrotnie wywoływał sprzeciw Słowackiego.
Prawdziwy pojedynek poetycki obu wizjonerów odbył się z powodu "Psalmów przyszłości".
"Psalm wiary", "Psalm nadziei" i "Psalm miłości" opublikował Krasiński w 1845 roku.
Pierwszy był powtórzeniem wizji mesjanicznego przeznaczenia Polski. Drugi zapowiadał
rychłą powszechną przemianę. Trzeci zawierał polemikę z ideologią rewolucyjną i nawoływał
do solidaryzmu narodowego.
Szczególnie na ten ostatni zareagował Słowacki w "Odpowiedzi na psalmy przyszłości".
Potępił jako bezzasadne lęk poety-arystokraty przed ludem i gloryfikację szlachty.
Dalszy ciąg polemiki sprowokowała historia. Po tzw. rzezi galicyjskiej, kiedy to chłopi
wystąpili zbrojnie przeciwko szlachcie, opublikował Krasiński "Psalm żalu" i "Psalm
dobrej woli", w których wyrażał gorzką satysfakcję, że to jemu rzeczywistość przyznała
rację, a także prosił Boga o zwycięstwo solidaryzmu i braterskiej miłości.
Pojedynek dwu mesjanistów miał duży oddźwięk społeczny. Ich wizje stały się symbolami
dla środowisk zachowawczych i demokratycznych. Frazeologia poetów weszła na długo do
języka polemik politycznych ("z szlachtą polską polski lud", "Duch - wieczny
rewolucjonista").
Krasiński jako pisarz, filozof i ideolog odegrał ważną rolę w polskim życiu intelektualnym
i zachowuje znaczące miejsce w historii kultury narodowej.
Dziś żywe są przede wszystkim jego dramaty, szczególnie "Nie-Boska komedia". Jej
bogactwo i wieloznaczność daje reżyserom wiele możliwości interpretacyjnych. Teatr
współczesny posiada też dostateczne środki techniczne, aby sprostać jej wymaganiom
inscenizacyjnym.
Utwory Krasińskiego były tłumaczone na wiele języków obcych; najczęściej, bo na
kilkanaście, właśnie "Nie-Boska komedia". Wystawiano ją m.in. w Pradze, Budapeszcie
i Wiedniu.
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30.01.2017.
Lekcja 2
Temat: „Nie-Boska komedia” – okoliczności powstania.

1. Nie-Boska komedia” powstała prawdopodobnie w 1833 roku (Krasiński miał wtedy
21 lat), a wydana została anonimowo w Paryżu w drukarni Pinarda w 1835 roku. W tym
samym wydawnictwie i w podobnym okresie wydano inne ważne dzieła romantyzmu:
„Dziady” część III (1832 i 1833) Adama Mickiewicza i „Kordiana” (1833) Juliusza
Słowackiego.
2. Na powstanie dramatu wpłynęły niewątpliwie doświadczenia poety związane
z manifestacją warszawską w trakcie pogrzebu senatora Bielińskiego, w której Krasiński
zgodnie z przykazaniem ojca, a wbrew własnemu sumieniu, nie uczestniczył.
3. Również zakaz ojca dotyczący udział u Zygmunta w powstaniu listopadowym, które
Wincenty Krasiński (lojalny wobec cara) przedstawiał synowi jako ruch społeczny
przeciwstawiony przeciw świtu arystokracji, jako wojnę pomiędzy tradycją i porządkiem
a buntem i anarchią rewolucyjną. Te wewnętrzne rozterki poety dotyczące wyboru
między posłuszeństwem wobec ojca a patriotycznymi uczuciami, a także przeinaczony
i zdemonizowany obraz powstania wpłynął na kształt ideowy pisanego wówczas
„Irydiona” i „Nie-Boskiej Komedii”.
4. Również obserwacja aktualnej sytuacji ekonomicznej, jaka miała miejsce w Europie
w latach trzydziestych XIX wieku wpłynęła na kształt artystyczny „Nie-Boskiej
Komedii”. Jednym z takich wydarzeń było powstanie robotników w Lionie w 1831 roku,
które krwawo stłumiono przez wojsko po kilkunastu dniach walki. Powstanie to było
wynikiem problemów, jakie powstawały między proletariatem, a arystokracją, zarówno
rodową jak i „nową” arystokracją (bogatą burżuazją).
5. Krasiński podczas licznych podróży po Europie obserwował panujące wówczas napięcia
społeczne, a odzwierciedlenie tych obserwacji można znaleźć w napisanym przez niego
dramacie.
6. W „Nie-Boskiej komedii” można więc znaleźć wiele wątków autobiograficznych
i odzwierciedleń osobistych przeżyć poety.
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STRESZCZENIE

Motto
„Do błędów, nagromadzonych przez przodków, dodali to,
czego nie znali ich przodkowie – wahanie się i bojaźń;
i stało się zatem, że zniknęli z powierzchni ziemi i wielkie
milczenie jest po nich.”
Bezimienny
W pierwszym i drugim wydaniu „Nie – Boskiej komedii” (I - marzec 1835, II – 1837) pod
mottem znajdował się napis: Koran, k. 2 wers 18.
W wydaniu trzecim z 1858 roku, ów napis znikł, a poeta określił autora słów jako
Bezimiennego, sugerując pośrednio, iż sam jest twórcą przytoczonego zdania.
Motto, potępiające całą zbiorowość i wydające na nią wyrok, nie pochodzi z muzułmańskiej
księgi. Koran nie zawiera podziału ludzkości według klas społecznych. Niewierni i grzesznicy
są tam skazani na potępienie, nie zaś na całkowite unicestwienie – „znikanie z powierzchni
ziemi” i „wielkie milczenie”.
Ocena Krasińskiego, przypominająca fragment z Koranu, sformułowana jest zgodnie
z romantyczną wiedzą o przemianach historii. Faktyczne zdanie ze świętej księgi mahometan
wymierzone jest w niewiernych.

„To be or not, to be, that is the question.” (W. Szekspir)

Przytoczony cytat z Szekspira (monolog Hamleta, akt III, scena I „Hamlet”) jest formą
refleksji nad zagrożonym bytem własnej klasy, podyktowany obawą o byt całej cywilizacji
w przededniu możliwej rewolucji.

Część pierwsza
Część pierwsza zaczyna się apostrofą skierowaną do Poezji, która jawi się jako piękność,
lecz jej urok jest pozorny. Poeta może czuć się wybrańcem Boga, lecz słowem musi
zaświadczać o prawdzie i ku niej prowadzić. Sztuka słowa musi nierozerwalnie wiązać się
z życiem poety.
Anioł Stróż zwiastuje narodziny dziecka, a w wiejskim kościółku ślub bierze młoda para. Pan
Młody przysięga kochać Żonę, a ona obiecuje być mu wierną. Odbywa się przyjęcie weselne.
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Złe Duchy ożywiają nieboszczkę – Dziewicę – uosobienie piękna i poezji. Pewnej nocy
Mąż spostrzega Dziewicę i przeklina swoje małżeństwo, uświadamia sobie, że porzucił
marzenia i ideały młodości i ugrzązł w prozie życia. Wkrótce na świat przychodzi potomek
Marii i Hrabiego Henryka – Orcio. Chłopiec ma przyjąć sakrament chrztu. Trwają
przygotowania.
Ponownie pojawia się Dziewica i uwodzi Męża, a ten porzuca rodzinę i podąża za
kochanką. Maria błogosławi synowi i przeklina go, jeśli nie zostanie poetą. W chwili, gdy
Orcio przyjmuje chrzest, Mąż powraca na łono rodziny. „Fantastyczna” kochanka okazała się
ułudą i tworem diabelskich mocy. Małżonka Henryka z rozpaczy traci rozum i zostaje
odwieziona do szpitala wariatów. Tu pośród innych opętanych manią wielkości, ona również
czuje się wyróżniona – Bóg wysłuchał jej modlitw i uczynił ją poetką. Mąż odwiedza Marię
w szpitalu. Chora wkrótce umiera.

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do Poezji. Narrator snuje refleksje na jej
temat. Porusza również kwestię poety jako artysty obdarzonego mocą tworzenia, wpływania
na umysły ludzkie. Twórca może mierzyć się z Bogiem, ponieważ tworzy rzeczy wieczyste –
nieśmiertelną poezję, lecz sam jest śmiertelny, a przez to niedoskonały. Poezja natomiast
powinna być idealna, nie przesadnie „ubrana” w słowa, ma odkrywać prawdę i ku prawdzie
prowadzić:
„Przez ciebie płynie strumień piękności, ale ty nie jesteś pięknością.”
Poezja wyróżnia twórcę – artystę słowa:
„Błogosławiony ten, w którym zamieszkałaś, jako Bóg zamieszkał w świecie, nie widziany, nie
słyszany, w każdej części jego okazały, wielki, (...)”;
ma również siłę niszczenia – wiedzie do zguby tych, którzy całkowicie jej zawierzą :
„(...) bo jedno tych gubisz, którzy się poświęcili tobie, którzy się stali żywymi głosami twej
chwały.”
Anioł Stróż błogosławi ludziom dobrej woli i zwiastuje narodziny dziecka.
Chór Złych Duchów przyzywa widma: dziewicy (zjawa umarłej nałożnicy) – uosobienie
kochanki i poetyckiego natchnienia, orła (ptak wypchany w piekle) – symbol sławy rycerskiej
oraz Naturę - „spróchniały obraz Edenu”. Fantomy mają omotać poetę.
Nad wiejskim kościółkiem, w którym bierze ślub młoda para, kołysze się Anioł Stróż
i mając na myśli osobę pana młodego, szepcze: „Jeśli dotrzymasz przysięgi, na wieki będziesz
bratem moim w obliczu Ojca niebieskiego.”
W kościele Ksiądz udziela ślubu młodej parze. Pan Młody ściska dłoń Panny Młodej, po
czym, pozostając samotnie w kościele, wyznaje, że znalazł tą, o której marzył. Rzuca na
siebie przekleństwo, jeśli kiedykolwiek przestanie kochać wybrankę.
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W komnacie pełnej osób odbywa się przyjęcie weselne. Wokół rozbrzmiewa muzyka i płoną
świece. Panna Młoda tańczy, lecz po chwili spostrzega w tłumie męża, przystaje i opiera
głowę na jego ramieniu. Pan Młody zachwyca się jej urodą, a ona przypomina o złożonej
przysiędze wierności: „Będę wierną żoną tobie, (...)” Pan Młody zachęca żonę, by tańczyła
dalej. Pragnie podziwiać jej piękno - patrzeć na nią niczym na „sunące anioły” .
Pochmurną nocą Zły Duch przybrawszy postać Dziewicy, sunie nad cmentarzem.
„Niedawnom jeszcze biegała po ziemi w tak samą porę – teraz gnają mnie czarty i każą
świętą udawać.” Ze świeżości i wdzięków umarłych dziewic przystraja swoje lica, nadaje
włosom czarną barwę, a w oczy wsącza błękit. Przywdziewa mlecznobiałą suknię zmarłej
księżnej.
W pokoju sypialnym śpią obok siebie Mąż i Żona. We śnie Mężowi objawia się niezwykła
piękność – Dziewica. Mąż zachwyca się widmem i... budzi się. Spogląda na pogrążoną we
śnie małżonkę i żałuje, że złożył obietnicę ślubną: „Przeklęta niech będzie chwila, w której
pojąłem kobietę, w której opuściłem kochankę lat młodych, myśl myśli moich, duszę duszy
mojej...”
Nagle budzi się żona i spostrzega rozkojarzonego małżonka. Niepokoi się stanem jego
zdrowia, lecz ukochany twierdzi, że brak mu tylko świeżego powietrza. Wychodzi do ogrodu.
Ogród tonie w księżycowej poświacie. Za parkanem widać kościół. Mąż w samotności
utyskuje na swój los. Decydując się na małżeństwo, odrzucił ideały młodości, skazał się na
prozę życia. Przeczuwa, że będzie musiał wieść egzystencję zwyczajnego człowieka,
a pragnął być kimś niezwykłym, wyjątkowym. Czuje, że odtrącił swoje przeznaczenie.
Pojawia się widmo Dziewicy. Mąż gotów się jej powierzyć, byle uwolniła go od prozy życia.
„O każdej chwili twoim jestem” – deklaruje. Z sypialni dobiega Głos Kobiecy – to Żona
przyzywa Męża, by do niej powrócił. Mąż postanawia, że jeśli duch jeszcze raz się pojawi,
porzuci wszystko i uda się za Dziewicą. Przypomina sobie jednak, że jego małżonka oczekuje
dziecka.
W kącie salonu stoi kolebka z uśpionym dzieckiem. Żona, siedząc przy fortepianie,
opowiada mężowi o przygotowaniach do chrztu i przyjęcia. Zamówiła już wizytę księdza
i kilka czekoladowych tortów z tej okazji, lecz niepokoi ją zachowanie małżonka, który od
jakiegoś czasu przestał okazywać jej czułość i rozmawiać z nią. On siedzi pogrążony we
własnych myślach. Ona nie przypomina sobie, żeby czymkolwiek go uraziła, by mógł ją tak
oschle traktować. Mąż mówi: „Czuję, że powinienem cię kochać.” Słowa robią piorunujące
wrażenie na kobiecie. Błaga go, by kochał choć ich dziecko. Małżonek opamiętuje się
i obiecuje kochać ich obydwoje. Naraz słychać grzmot i muzykę.
Wchodzi Dziewica „O, mój luby, odrzuć ziemskie łańcuchy, które cię pętają. – Ja ze świata
świeżego, bez końca, bez nocy. – Jam twoja.” Żona spostrzega upiora. Zauważa jego
brzydotę: „to widmo blade jak umarły leży – oczy zgasłe i głos jak skrzypienie woza, na
którym trup leży.” Wyczuwa zapach siarki i zaduch grobowca. Mąż jednak widzi tylko piękną
dziewczynę, pragnie za nią podążać, a Dziewica mówi do niego: „Ta, która cię wstrzymuje,
jest złudzeniem. – Jej życie znikome – jej miłość jako liść, co ginie wśród tysiąca zeschłych –
ale ja nie przeminę.” Małżonka przekonuje ukochanego Henryka (Męża), by porzucił
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widmo, lecz on zamierza opuścić dom i odejść wraz z „upoetyzowaną” wybranką. Kobieta
mdleje i upada z dzieckiem. W oddali słychać grzmot.
Odbywają się chrzciny małego Orcia. Chłopca trzyma na ręku mamka (kobieta karmiąca).
Zgromadzeni goście i chrzestni komentują nieobecność jego ojca – Hrabiego Henryka. Pani
Hrabina siedzi milcząca i przygnębiona. Ojciec Beniamin udziela dziecku chrztu:
„Ojciec
Beniamin:
Jerzy
Ojciec i matka chrzestna: Przyjmuję.”

Stanisławie,

przyjmujesz

olej

święty?

Nagle do chrzczonego Orcia podchodzi matka i błogosławi mu, pragnie, by został poetą,
wówczas ojciec nigdy się go nie wyrzeknie.
„Żona: Przeklinam cię, jeśli nie będziesz poetą.”
Kobieta mdleje. Wówczas nad kołyską pochyla się Ojciec Chrzestny, szeptem życząc
maluchowi wspaniałej kariery urzędniczej. Przypomina również, że śmierć za Ojczyznę to
wielki honor.
Mąż podąża za Dziewicą. Lecą pośród wspaniałych krajobrazów – wzgórz, lasów. Hrabia
cieszy się, że opuścił dom i rodzinę, by podziwiać odsłaniające się przed nim piękno natury.
Mijają góry i nadmorskie przepaście. Nagle widok spowijają gęste chmury i zaczyna się
burza. Mąż traci z oczu wybrankę. Raptownie spostrzega, że zachodzi w niej dziwna
przemiana:
„Cóż się dzieje z tobą? – Kwiaty odrywają się od skroni twoich i padają na ziemię, a jak tylko
się jej dotkną, ślizgają jak jaszczurki, czołgają jak żmije.”
Wiatr zdarł z Dziewicy suknię, obnażył jej trupi wygląd, już nie jest piękna i pełna powabu:
„Mąż: Deszcz kapie z włosów – kości nagie wyzierają z łona.”
Ona przypomina mu o jego przysiędze i obietnicy – gotów przecież był iść za nią wszędzie.
Chór Złych Duchów natrząsa się z naiwnego Męża. Szatani triumfują – Hrabia dał się
uwieść „przebranej” nieboszczce. Droga prowadzi do czeluści piekielnych:
„Mąż: Dobija ostatnia godzina. – (...) niewidoma siła pcha mnie coraz dalej – coraz bliżej –
(...) i prze ku otchłani.”
Henryk już ma się poddać – „rozkosz otchłani mnie porywa”, ale pojawia się Anioł Stróż.
Ucisza burzę i nakazuje Mężowi wrócić do Żony i dziecka. Orcio właśnie przyjmuje chrzest
święty.
Mąż powraca na łono rodziny. Wita go służący i zawiadamia, że panią Hrabinę odwieziono
do szpitala wariatów. Hrabia nie może w to uwierzyć:
„Słuchaj, Mario, może ty udajesz, skryłaś się gdzie, żeby mnie ukarać? Ozwij się, proszę cię,
Mario – Marysiu!(...)”
Nikt nie odpowiada na jego nawoływania. Mąż uświadamia sobie, że zniszczył małżeńskie
szczęście i stał się przyczyną cierpienia Żony. Oczyma wyobraźni widzi ukochaną, jak
zasypia w obcym, nienawistnym miejscu pośród jęków i śpiewów obłąkanych. „Głos
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Skądsiś” podpowiada: „Dramat układasz.” Henrykowi wydaje się, że to głos Szatana.
Rozkazuje siodłać konia.
Hrabia przybywa do domu obłąkanych i podaje się za przyjaciela męża Hrabiny. Wita go
Żona Doktora, informując, że stan chorej jest bardzo poważny. Kobieta nie czuje się
kompetentna do udzielania informacji na temat zdrowia pacjentów – Doktor, który akurat
wyjechał, z pewnością wszystko by lepiej wytłumaczył. Doktorowa wypytuje przyjezdnego
o męża Marii – podobno uprowadzili go rewolucjoniści, spiskowcy. Nie wierzy jednak w tę
teorię.
Mąż wchodzi do pokoju o zakratowanych oknach. W pomieszczeniu przebywa jego chora
małżonka. Chce z nią zostać sam, ale zewsząd dobiegają Głosy obłąkanych. Słychać je Zza
Drzwi, Znad Sufitu, Spod Podłogi, Spod Posadzki, Zza Prawej Ściany, Zza Lewej
Ściany. Bełkoczą o Bogu, wolności, panowaniu. Henryk chce zabrać Marię, lecz ona jest zbyt
słaba, mówi:
„Nie mogę się podnieść – dusza opuściła ciało moje, wstąpiła do głowy.”
Maria wyznaje, że wybłagała u Boga łaskę poezji, by być równą Mężowi, żeby nigdy jej nie
porzucił. Jej słowa przypominają mowę szaleńca. Twierdzi, że ma duszę i moc poety, potrafi
tworzyć. Jest szczęśliwa. Pragnie zobaczyć bitwę, a potem ją opisać. Hrabia zauważa obłęd
Żony. Poezja jawi mu się teraz jako przekleństwo. Ponadto mały Orcio w przyszłości ma
zostać poetą:
„Żona: Na chrzcie ksiądz mu dał pierwsze imię – poeta – (...) Jam to sprawiła –
błogosławiłam, dodałam przeklęstwo – on będzie poetą. (...)”
Maria roztacza przed Henrykiem wizję oszalałego świata wraz z obłąkanym Bogiem:
„Wszystkie światy lecą to na dół, to w górę – człowiek każdy, robak każdy krzyczy: „Ja
Bogiem” – i co chwila jeden po drugim konają – gasną komety i słońca. – Chrystus nas już
nie zbawi – krzyż swój wziął w ręce obie i rzucił w otchłań. Czy słyszysz, jak ten krzyż,
nadzieja milionów rozbija się o gwiazdy, łamie się, pęka , rozlatuje w kawałki, a coraz niżej
i niżej – aż tuman wielki powstał z jego odłamków (...).”
Po chwili chora słabnie jeszcze bardziej i umiera:
„Kto jest poetą, ten nie żyje długo.”
Doktor, jego żona oraz Mąż Marii nie są w stanie już nic zrobić.
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Część druga
Część drugą rozpoczyna wstęp skierowany do małego chłopca, który znacznie różni się od
rówieśników – nie uczestniczy w zabawach, często choruje, bywa smutny i zamyślony.
Dziecko przypomina aniołka, wszyscy się nim zachwycają.
Mąż wraz z dziesięcioletnim synem odwiedzają grób Marii. Chłopiec modlitwę zamienia
w słowa poezji.
Podczas spaceru Hrabia rozmawia z Filozofem, obserwując stare drzewo wszczynają dyskusję
o rewolucji, która mędrcowi kojarzy się z obaleniem dawnego systemu. Henryk widzi
czarnego Orła i słyszy szept Mefista. Decyduje się wziąć udział w rewolucji i bronić ginącej
klasy arystokratów.
Orcio dojrzewa i zaczyna mieć problemy ze wzrokiem, niebawem go traci i staje się
niewidomy. Wtedy też pojawiają się pierwsze symptomy szaleństwa. Chłopiec funkcjonuje
w przestrzeni podświadomości – „widzi” tylko oczyma duszy, rozmawia z duchami, słyszy
tajemnicze głosy. Często pogrąża się we śnie. Medycyna jest bezsilna, a Hrabia Henryk czuje
się bezradny.

Część drugą poprzedza wstęp (apostrofa) skierowany do małego Orcia. Chłopczyk nie jest
zwyczajnym dzieckiem, które spędza czas na zabawie:
„(...) nie bawisz się lalką, much nie mordujesz, nie wbijasz na pal motyli, nie tarzasz się po
trawnikach, nie kradniesz łakoci, nie oblewasz łzami wszystkich liter od A do Z?”
W jego błękitnych oczach maluje się smutek, blada twarzyczka jest wiecznie zamyślona:
„czoło opierasz na rączkach białych i zdajesz się marzyć (...) skronie twoje obarczone
myślami”.
Malec często spogląda w niebo, jakby z kimś tam w górze rozmawiał. Krewni martwią się
stanem chłopca, mamka płacze. Lekarz badał dziecku puls i stwierdził nadwrażliwość
nerwową. Inny medyk na podstawie oględzin głowy wydedukował zdolności do nauk
ścisłych. Cyganka nie chciała mu przepowiedzieć przyszłości, magnetyzer (hipnotyzer)
zaniechał hipnozy, bo poczuł, że sam zasypia. Malarz widział chłopca w kilku chwilach
gniewu i nakreślił go na obrazie jako małego szatana pomiędzy wyklętymi duchami.
Ojciec Chrzestny rozpieszcza chrześniaka łakociami i wróży mu przyszłość sławnego
obywatela. Tylko rodzic – Hrabia Henryk milcząco przypatruje się Orciowi i rozumie już
przekleństwo poezji. Chłopiec wzrasta i pięknieje
„pięknością dziwnych, niepojętych myśli”,
a każdy kto spojrzy na niego mówi: „Jakie śliczne dziecię.”
Jest inny niż jego rówieśnicy – przypomina małego aniołka.
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Frenologia – greckie „phren” znaczy rozum, dusza; pogląd naukowy opracowany przez
Franciszka Józefa Galla. W myśl tego poglądu o zdolnościach człowieka można było
wnioskować na podstawie oględzin jego czaszki.
Frenolodzy twierdzili, że kora mózgu dzieli się na pewne ośrodki odpowiadające za cechy
psychiczne człowieka, w miejscach gdzie rozwijała się bardziej, miały rzekomo powstawać
uwypuklenia. One świadczyły o predyspozycjach człowieka w danym zakresie np.
o zdolnościach muzycznych, matematycznych.
Teoria ta została podważona i aktualnie uznaje się, że nie istnieje żaden związek pomiędzy
budową czaszki a umysłem człowieka.
Minęło dziesięć lat od śmierci Marii. Hrabia wraz z synem odwiedzają grób zmarłej. Orcio
zmienia słowa modlitwy. Jego pacierz jest bardziej poetycki – różni się od modlitewnej
formuły. Chłopiec twierdzi, że czyni to podświadomie:
„Kiedy mi te słowa się nawijają i bolą w głowie tak, że proszę Papy, muszę je powiedzieć.”
Ponadto często widuje nieżyjącą matkę – na granicy jawy i snu. Widzi ją jako bladą,
wychudłą postać. Niekiedy nawet rozmawiają. Ojca przerażają wyznania syna, mniema, że to
rojenia dziecięcej fantazji:
„marzy się tylko temu biednemu chłopięciu”,
ale malec słyszy umarłą nawet na cmentarzu, powtarza jej słowa:
„(...) Wszystko, co ludzie na ziemi, anieli w niebie
Nazwali pięknością –
By ojciec twój,
O synku mój,
Kochał ciebie.”
Mąż zastanawia się, czy duchy mogą być zarazem szczęśliwe, święte i obłąkane. Błaga Boga
o litość – przeczuwa szaleństwo i rychłą śmierć syna
„Panie, nie wydzieraj rozumu własnym stworzeniom, nie opuszczaj świątyń, którą Sam
wybudowałeś Sobie (...)”.
Ojciec i syn opuszczają cmentarz.
Na spacerze pośród dam i kawalerów Mąż wiedzie dialog z Filozofem. Rozmowa dotyczy
przemian na świecie. Mędrzec uważa, że wszystkie istotne zmiany dokonują się poprzez
„krew i zniszczenie form starych” - bunt i rewolucję. Rewolucja niejednokrotnie wiąże się
z cierpieniem i przelewem krwi, ale jest koniecznością na drodze postępu i rozwoju.
Współczesny świat mężczyźni przyrównują do starego drzewa „przyobleczonego” w kilka
zielonych listków na dolnych gałęziach. Drzewo musi spróchnieć i upaść, młode listki nie
„odrodzą” jego istnienia, bo korzenie tkwiące w ziemi gniją coraz bardziej. Podobnie
zniszczeje stary świat, naznaczony zielonymi listkami odnowy. Jego upadek jest
nieunikniony.
W górskim wąwozie Hrabia rozmyśla w samotności. Pragnął posiąść wszelką wiedzę
13

o życiu, a tymczasem odkrył w swoim sercu „próżnię grobową”. Stracił sens życia, nie ma
w nim ani miłości, ani wiary. Przeraża go choroba małego Orcia, bo chłopiec ma problemy ze
wzrokiem – stopniowo ślepnie.
Nagle Henryk słyszy głos Anioła Stróża:
„Schorzałych, zgłodniałych, rozpaczających pokochaj bliźnich twoich, biednych bliźnich
twoich, a zbawion będziesz.”
To przesłanie zagłusza szept zbliżającego się Mefista (Mefistofelesa):
„Mefisto: (...) Niech będzie pochwalon.
Mąż: Na wieki wieków – amen
Mefisto (wchodząc pomiędzy skały): Ty i głupstwo.”
Hrabia zauważa ogromnego czarnego Orła – symbol rycerskiej sławy (w Części pierwszej
pojawia się jako postać „stwarzana” przez Chór Złych Duchów).
Orzeł pozdrawia go i namawia do walki w obronie ideałów arystokracji:
„Szablą ojców twoich bij się o ich cześć i potęgę.”
Obiecuje zwycięstwo. Henryk wierzy „posłańcowi chwały” i postanawia działać – walczyć.
W „Nie – Boskiej komedii” można odnaleźć pewne analogie z „Faustem” Goethego. Mąż
staje się niejako „przedmiotem” zakładu – gry pomiędzy siłami piekieł i boskimi mocami
(Chór Złych Duchów, Mefisto, Anioł Stróż, Dziewica).
Diabeł wodzi Męża na pokuszenie, Złe Duchy posyłają do niego fałszywą kochankę –
Dziewicę i orła – ptaszysko wypchane w piekle, symbol sławy.
Hrabia owładnięty pragnieniem wielkości, początkowo chce być poetą, lecz gdy jego
marzenia tracą wartość w zderzeniu z prozą życia, decyduje się zostać wodzem arystokratów
i wziąć udział w rewolucji. Staje się wtedy „igrzyskiem szatanów”.
Ostatnia scena dramatu, podobnie jak w dziele Goethego kończy się interwencją boskich sił,
Henryk nie zostaje ocalony od śmierci, ale dzieło rewolucji zostaje przez Boga potępione.

W pokoju przebywają Mąż, Lekarz i Orcio. Chłopiec ma już czternaście lat. Medyk bada go,
bo młodzieniec coraz słabiej widzi. Nie rozpoznaje ojca i najbliższego otoczenia. Dostrzega
tylko obrazy pojawiające się w jego myślach. Funkcjonuje w przestrzeni podświadomości –
przeżyć wewnętrznych:
„Orcio: Mgłą zachodzi mi wszystko – wszystko (...)
Kiedy spuszczę powieki, więcej widzę niż z otwartymi oczyma.”
Lekarz przewiduje rozwój choroby – wkrótce Orcio całkowicie straci wzrok, przy tym
może dodatkowo pojawić się katalepsja – drętwota ciała charakterystyczna dla zaburzeń
psychicznych.
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Ojciec nade wszystko pragnie uleczyć syna i gotów oddać połowę majątku za jego zdrowie,
ale medyk nie rokuje nadziei – organizm chłopca uległ znacznej „dezorganizacji”, a
„Dezorganizacja nie może się zreorganizować.”
Po wyjściu Lekarza, syn oznajmia ojcu, że nie widzi już świata zewnętrznego. Jego wzrokiem
są oczy duszy, bo „tamte pogasły”. Zrozpaczony Henryk pada na kolana, nie wiedząc do
kogo wznosić modlitwy:
„(...) Bóg się z modlitw, Szatan z przeklęstw śmieje”
Odzywa się Głos Skądsiś:
„Twój syn poetą – czegóż żądasz więcej?”
Ojciec Chrzestny rozmawia z Lekarzem na temat choroby Orcia. Wyjaśnia mu, że matka
chłopca przed śmiercią chorowała psychicznie. Wchodzi hrabia, mówiąc medykowi o swoich
niepokojach:
„od kilku dni mój biedny syn budzi się zawsze około dwunastej, wstaje i przez sen mówi (...)”.
W sypialni Orcia zgromadzili się: Służąca, Krewni, Ojciec Chrzestny, Lekarz i Mąż.
Wszyscy są świadkami majaków chłopca. Orcio budzi się i wzywa imienia Boga, odpędza od
siebie ciemności:
„jam się urodził synem światła i pieśni (...)”.
Przyzywa matkę i błaga ją o bogactwa świata wewnętrznego:
„bym żył wewnątrz, bym stworzył drugi świat w sobie, równy temu, jaki postradałem.”
Lekarz określa stan chłopca jako „pomieszanie zmysłów, połączone z nadzwyczajną
draźliwością nerwów”, dlatego chory zachowuje się jakby balansował na krawędzi dwóch
światów – jawy i snu. Przepisuje środki uspokajające. Orcio ponownie zapada w sen
przerwany przez „głosy czyjeś”.
Ojciec błogosławi synowi i użala się nad losem dziecka „żyjącego duszą za obrębami ziemi, a
ciałem przykutym do ziemi” . Hrabia zamierza niebawem ruszyć w bój.
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Część trzecia
Część trzecia ukazuje obóz rewolucjonistów położony pośród wzgórz w leśnej okolicy. Na
czele wygłodniałego i nędznego tłumu stoi wódz – Pankracy.
Wśród buntowników są Żydzi zwani Przechrztami, wiążą oni z rewolucją plany religijne.
W przyszłości chcą wprowadzić kult Jehowy oparty na Talmudzie. Pod przewodnictwem
jednego z nich – Przechrzty, Hrabia Henryk zwiedza terytorium wroga. Widzi chłopów,
rzemieślników, rzeźników, którzy mszczą się na panach za niegodne traktowanie – wieszają
ich na szubienicy bądź zabijają. Pragną wytępienia klas uprzywilejowanych, by zniknęły
podziały społeczne. Negują istnienie Boga, niszczą świątynie i przedmioty kultu. Kapłan
nowej wiary – Leonard odprawia nabożeństwa na cześć Wolności. Wyzwolone kobiety
„rozdają” swoją miłość.
Pankracy zapowiada się z wizytą u wodza arystokratów. Dochodzi do spotkania
przywódców. Mężczyźni wzajemnie się oskarżają. Pankracy uzasadnia ideę rewolucji, której
Henryk nie jest w stanie zaakceptować, ponieważ w obozie rebeliantów widział „wszystkie
stare zbrodnie świata ubrane w szaty świeże i nowym kołujące tańcem”. Pankracy
wystosowuje przeciwko arystokracji serię zarzutów, wypomina pijaństwo, matactwa sądowe,
okrucieństwo wobec poddanych, cudzołóstwo. Hrabia broni swojej klasy i przypomina o jej
zasługach: budowie świątyń, szpitali i szkół oraz obowiązku wojskowym szlachty. Liderzy
nie znajdują porozumienia i rozstają się z obietnicą walki.
We wstępie do części trzeciej narrator wyraża ubolewanie, że święte wartości takie jak:
tradycja, wiara w Boga, przestają mieć znaczenie, przemijają, ponieważ nadchodzą
drastyczne zmiany: „świat dąży ku swoim celom”. Walka „starego z nowym” będzie krwawa.
U bram miasta, pośród wzgórz, zgromadził się wygłodniały i nędzny tłum. Ludzie
rozstawili namioty i trwają w oczekiwaniu. Panuje wśród nich wielki chaos, słychać
narzekania, groźby i przekleństwa. Buntownicze nastroje potęguje alkohol, który wszyscy bez
umiaru spożywają:
„(...) kubek lata wszędzie, obiega wszędzie. – Niech żyje kielich pijaństwa i pociechy!”
Na czoło zubożałego ludu wysuwa się przywódca – Pankracy:
„Głos jego przeciągły, ostry, wyraźny – każde słowo rozeznasz, zrozumiesz (...)”.
Obiecuje sprawiedliwość ciemiężonym, chleb biednym i wzywa do buntu, rewolucji, widząc
w niej jedyną możliwość zmiany losu wyzyskiwanego pospólstwa. Wśród zwolenników
Pankracego jest człowiek zwany Przechrztą.
W szałasie, przy blasku lamp siedzą Żydzi zwani przechrztami (Chór Przechrztów) - przyjęli
oni wiarę chrześcijańską, by zjednoczyć siły i pokonać wroga – klasę panów. Pragną walczyć
u boku katolików, lecz, gdy walka zakończy się sukcesem, obrócą się przeciw nim
i wymordują. Ich wiara jest tylko pozorna, za cel stawiają sobie zniszczenie chrześcijaństwa.
Mają swojego wodza, nazywanego tak jak oni – Przechrztą. Ów przekonuje swych braci:
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„Cieszmy się, bracia moi. – Krzyż, wróg nasz podcięty, zbutwiały, stoi dziś nad kałużą krwi,
a jak się powali, nie powstanie więcej. – Dotąd pany go bronią.”
Wtem słychać pukanie, wchodzi Leonard – zagorzały rewolucjonista. Ocenia, jak
buntownicy przygotowują się do walki, a potem wraz z ich przywódcą – Przechrztą udają się
do naczelnego wodza - Pankracego. Chór Przechrztów śpiewa o krwawej zemście,
zniszczeniu i zbrodniach.
Adam Mickiewicz w cyklu wykładów z literatury słowiańskiej mówił następująco o sylwetce
Pankracego:
„Postać człowieka z ludu, który jest wodzem nowego społeczeństwa, nowej epoki, ma niektóre
rysy wybornie uchwycone. Poeta ujął w nim stronę negatywną rewolucyjnych dążności
społeczeństwa europejskiego. Wyobraża wszystkie te dążności skupione w jednej osobie.
Jednostka ta jest powołana do zniszczenia wszystkiego. Posiada tylko rozum. (...) Ten
człowiek rozumny zdołał posiąść władzę; wszelkie uczucia ludzkie są mu według poety obce.
Jego twarz doskonale odbija taki charakter: to czoło wysokie, przestronne, ta łysa czaszka, to
spojrzenie zimne i niewzruszone, te lica nigdy nie uśmiechnięte przypominają wizerunek
jakiegoś przywódcy z czasów terroru. Wszystko to utrafione aż do brzmienia jego głosu.
Nazywa się Pankracy. Imię to po grecku oznacza zespół wszystkich sił brutalnych. (...)”
W namiocie, pośród porozrzucanych butelek i kielichów znajduje się Pankracy. Przychodzą
do niego Przechrzta i Leonard. Pankracy nakazuje Przechrzcie udać się następnego dnia
rankiem do hrabiego Henryka i powiadomić go o planowanej wizycie wodza. Pankracy chce
spotkać się z hrabią „osobiście, potajemnie, pojutrze w nocy” celem nakłonienia go do
współpracy. Przechrzta lęka się o swoje bezpieczeństwo – wszak wkroczy na teren wroga, ale
Pankracy nie ma takich obaw:
„Puścisz się sam, moje imię strażą twoją – szubienica, na której powiesiliście Barona
zawczoraj, plecami twymi.”
Dowódca rewolucjonistów ma świadomość przewagi nad obozem arystokratów. Przechrzta
opuszcza namiot.
Leonarda dziwi zachowanie Pankracego:
„Na co ta odwłoka, te połśrodki, układy – rozmowy? (...)”.
Nie jest skłonny do żadnych kompromisów. Oręż i walka są dla niego najbardziej
przekonywującymi argumentami. Sądzi, iż w ten sposób należy rozbić świat „panów”,
zapanować nad nim, dając podwaliny nowej rzeczywistości, w której zapanuje wolność,
równość i braterstwo.
Rewolucja francuska - (1789 – 1799) to czas ogromnych zmian społeczno – politycznych
oraz kres panowania monarchii Burbonów.
Datę początkową wyznacza zdobycie przez lud Paryża Bastylii. Przyczyną przewrotu
w państwie była nieproporcjonalna hierarchia społeczna oparta na systemie feudalnym
sięgającym czasów średniowiecza. Wielką Rewolucję Francuską naznaczyły lata
wzmożonego terroru. W powszechnych mordach i samosądach brało udział społeczeństwo.
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Ginęli zwłaszcza uprzywilejowani, a wykonawcami wyroków były najczęściej niegdyś
pokrzywdzone warstwy społeczne: chłopstwo, mieszczaństwo.
Od października 1793 roku rozpoczęto akcję zamykania świątyń, kościoły zamieniono na
Świątynie Rozumu. Akcję dechrystianizacji powstrzymał Napoleon Bonaparte, oddzielił on
instytucję Kościoła od państwa.
Współcześnie Francja jest demokratyczną republiką, w której obowiązujący system
zapoczątkowała Wielka Rewolucja Francuska.

Leonard usiłuje nakłonić Pankracego do bardziej stanowczego działania. Magnaci z ledwością
się bronią w Okopach Świętej Trójcy.
Okopy Świętej Trójcy - aktualnie to miejscowość leżąca w zachodniej Ukrainie.
Zamek Świętej Trójcy wzniósł przeciw Turkom Jan III Sobieski.
Mury warowni oglądał Zygmunt Krasiński będąc dzieckiem.
W marcu 1769 roku bronili się tam konfederaci barscy dowodzeni przez Kazimierza
Pułaskiego. Umieszczenie przez autora „Nie – Boskiej komedii” akcji utworu w Okopach
Świętej Trójcy ma kojarzyć się z obroną chrześcijaństwa i arystokratycznych ideałów.
Wódz jest jednak bardziej rozważny:
„Myśl więcej, gadaj mniej, a kiedyś mnie zrozumiesz.”
Pragnie spotkać się z hrabią, by przekonać go o swoich racjach:
„Ja chcę go widzieć – spojrzeć mu w oczy – przeniknąć do głębi serca – przeciągnąć na naszą
stronę.”
Dostrzega w Henryku kogoś równego sobie. Intryguje go również jako poeta.
Obóz rewolucjonistów obejmuje teren rozległej łąki i okolicznego lasu. Na drzewach wiszą
płótna, pośrodku łąki stoi szubienica. Wokół rozstawione są namioty i beczki, płoną ogniska.
Wszędzie pełno ludzi.
Mąż w przebraniu rewolucjonisty „zwiedza” obóz wroga. Oprowadza go po nim Przechrzta,
przybyły z rozkazu Pankracego. Dla niepoznaki mają porozumiewać się jak znajomi. Hrabia
nie chce być rozpoznany.
Wokół szubienicy odbywa się „taniec wolnych ludzi”. Mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają
o wolności, o zmianie społecznych ról. Skończy się czas wyzysku biednych, role zostaną
odwrócone. Jedna z dziewcząt, zagadnięta przez hrabiego, narzeka, że niegdyś była służącą.
Obecnie, gdy nachodzą lepsze czasy, może bynajmniej swobodnie tańczyć.
Pod jednym z dębów odpoczywa klub lokajów. Rozmawiają o zabójstwach dokonanych na
arystokratach, popijają przy tym:
„Pierwszy lokaj: Jużem ubił mojego dawnego pana.
„Drugi lokaj: Ja szukam dotąd mojego barona (...)”
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Przewodzi im Prezes w osobie Kamerdynera, wznosząc toast za zdrowie klubu. Nieopodal
znajduje się Chór Rzeźników. Dla nich zbrodnia jest czymś naturalnym - przywilejem
zawodowym:
„Nam jedno, czy bydło, czy panów rznąć (...).”
Nie wiążą jej z ideologią, ani z honorem. Walczą dla własnych zysków:
„kto nas powoła, ten nas ma”.
Obok przechodzi kobieta, która porzuciła męża – „wroga wolności”. Teraz bez skrępowania
może rozdawać swoją miłość innym. Kupczy swoim ciałem.
W pobliżu stoi żołnierz – Bianchetti – wódz żołnierzy najemnych, walczących dla korzyści
materialnych. Nie wkracza w tłum, uważa się za bardziej uprzywilejowanego:
„Chociażeście moi bracia w wolności, nie jesteście moimi braćmi w geniuszu (...)”
Mąż radzi go zabić, „bo tak się zaczyna każda arystokracja.”
Dalej „zwiadowcy” napotykają Rzemieślnika. Ów rzuca przekleństwa bogaczom, przez
których zmarnował najlepsze lata życia, „ślęcząc w ciasnej komorze nad warsztatem
jedwabiu.” Pada bez sił i umiera.
Przechrzta chce odejść, lecz hrabia go zatrzymuje. Przewodnik radzi więc, by Henryk wrócił
do swoich towarzyszy ukrytych w jarze św. Ignacego, póki jeszcze nie został rozpoznany.
Hrabia nie ma takiego zamiaru, chce dalej poznawać teren nieprzyjaciela:
„Chcę obywateli raz jeszcze w zmierzchu obejrzyć.”
Idąc, słyszą narzekania i głosy wzburzone alkoholem.
Mija ich orszak chłopów – Chór Chłopów. Ci, pełni nienawiści wobec klas wyższych,
śpieszą pośród namiotów „na miłą wieczorną gawędkę – tam dziewki nas czekają (...)”.
Wloką za sobą jednego z panów, grożąc mu i przypominając o doznanych krzywdach:
„Upiór ssał krew i poty nasze – mamy upiora (...) Panom tyranom śmierć – nam biednym,
nam strudzonym jeść, spać i pić.”
Pośród boru widać „wzgórze z rozpalonymi ogniami”. Na wzniesieniu stoi tłum ludzi.
Przechrzta informuje hrabiego, że pobłądzili, szukając drogi do jaru św. Ignacego. Chce
zawracać, ale hrabia jest ciekaw, co dzieje się na wzgórzu. Idąc, stąpają po rozbitych
przedmiotach:
„wszędzie rozwaliny jakiegoś ogromu, który musiał wieki przetrwać, nim runął – filary,
podnóża, kapitele – ćwiertowane posągi (...)”
Są to ruiny świątyni. Okazuje się, że rewolucjoniści
„krwawo pracowali przez czterdzieści dni i nocy, aż wreście zburzyli ostatni kościół na tych
równinach.”
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Na „gruzach przybytku” stoi młody człowiek. Zewsząd oplata go dym ognisk. To „prorok
natchnięty wolności” – Leonard – twórca nowej wiary - Prorok. Wokół niego tańczą
„obnażone z zasłon i przesądów” – wyzwolone, nagie kobiety.
Krasiński wyobrażał sobie emancypację kobiet jako odrzucenie przez nie praw moralnych
i społecznych. Kobiety, posiadając przywilej wolności, stałyby się przykładem rozwiązłości
seksualnej.
„Msza” odprawiana przez Leonarda przybiera charakter ogólnej orgii.
„Leonard: Do mnie, do mnie, o rozkoszo moja – córo Wolności! (...)”
Chór Niewiast zazdrości oblubienicy Proroka, a on w zapamiętaniu oddaje cześć nowemu
Bogu swobody i rozkoszy. Mąż gotów jest pomścić zniewagę chrześcijańskiego Boga, ale
Leonard pała żądzą zemsty - obiecuje śmierć wrogom wolności oraz tym, którzy przyczynili
się do nieszczęść ludu:
„(...) w oceanie krwi utoną stare łzy i cierpienia rodu ludzkiego – życiem jest odtąd szczęście
– prawem równość – a kto inne tworzy temu stryczek i przeklęstwo.”
Wzywa do masowych zbrodni w imię Wolności – zbrodni bez skrupułów i wyrzutów
sumienia. Dziewice są skłonne rozdawać swoją miłość. Do Proroka przystępuje „syn
sławnego filozofa” – Herman. Jemu kapłan nowej wiary udziela świeńceń zbójeckich. Teraz
Herman może iść i niszczyć stare pokolenia. Do dyspozycji ma nóż i medalion pełen trucizny:
„tam gdzie twoje żelazo nie dojdzie, niech ona żre i pali wnętrzności tyranów.”
Hrabia i Przechrzta idą dalej. Przechrzta obawia się, że Leonard może go rozpoznać. Hrabia
osłania przewodnika swoim płaszczem. Wódz spostrzega obcych. Przebrany Mąż podaje się
za hiszpańskiego mordercę, który dopiero co zasilił szeregi rewolucjonistów Osłoniętego
szczelnie płaszczem Przechrztę hrabia tłumaczy jako swojego młodszego brata – ów rzekomo
złożył śluby, że twarz dopiero odkryje, gdy zabije przynajmniej jednego barona. Obydwaj
zyskują aprobatę Leonarda, w dowód czego Prorok wymienia się z Henrykiem na sztylety.
Dookoła słychać głosy:
Niech żyje Leonard! Niech żyje morderca hiszpański!”
Idąc dalej, spotykają Chór Kapłanów. Kapłani pozdrawiają przechodniów i wieszczą rychłe
zwycięstwo Wolności. Następnie mijają Chór Filozofów. Tych cieszy fakt walki z ciemnotą
i przesądami, od dawna blokujących drogę do prawdziwego wyzwolenia. Dziewczęta tańcząc,
żądają głów arystokratów:
„Zabij dla mnie księcia Jana”. Hrabia słyszy swoje imię: „Dla mnie hrabiego Henryka.”
Nieopodal znajduje się Chór Artystów. Ci na szlakach nowej sztuki widzą zbrodnię. Ona ma
być motywem przewodnim:
„filary w osiem głów ludzkich, a szczyt każdego filara jako włosy, z których się krew sączy
(...)”.
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Zaczyna świtać. Hrabia i Przechrzta szukają drogi do jaru św. Ignacego. Tu mają czekać na
Henryka jego ludzie. Słychać Chór Duchów z Lasu. Duchy rozpaczają nad zdeptaną,
sponiewieraną wiarą:
„Płaczmy za Chrystusem, za Chrystusem wygnanym, umęczonym (...)”
Mąż odnajduje drogę do swoich. Płaci Przechrzcie za „przewodnictwo” po rewolucyjnych
kręgach. Oddaje mu także godło buntowników – czapkę. Ręczy słowem szlachcica za
bezpieczeństwo mającego się z nim spotkać nocą Pankracego.
Nocą Pankracy udaje się do hrabiego Henryka. W krzakach, w razie niebezpieczeństwa,
zostawia swoich ludzi. Mają na niego czekać. Leonard chce towarzyszyć wodzowi:
„(...) to pan, to arystokrata, to kłamca.”
Pankracy wstrzymuje go:
„Stara szlachta słowa dotrzymuje czasem.”
W komnacie zdobnej w obrazy dam i rycerzy, przy marmurowym stoliku Mąż oczekuje
swojego gościa. Przypomina sobie postać Brutusa, któremu przed walką pod Filippi ukazał
się duch zabitego przez niego Juliusza Cezara (arystokraci, w tym Hrabia, mają stoczyć bój
z rewolucjonistami). Brutus przegrał wówczas i popełnił samobójstwo. Wybija północ. Sługa
obwieszcza nadejście Pankracego. Hrabia przyjmuje gościa i starym obyczajem częstuje go
kielichem wina. Przybysz zauważa herby – oznaki szlachectwa:
„Coraz mniej takich znaczków na powierzchni ziemi” – zauważa.
Wodzowie przeciwnych obozów dyskutują ze sobą, a każdy usiłuje dowieść słuszności
własnych argumentów.
Pankracy krytykuje szlachtę, uważając ją za naiwną, dumną, pełną nadziei, a w istocie „bez
grosza, bez oręża, bez żołnierzy.”
Hrabia zarzuca buntownikom ateizm, sprzeniewierzenie się obyczajom, podeptanie tradycji.
Przeciwnik odpiera zarzuty:
„Ja mam wiarę silniejszą, ogromniejszą od twojej. – Jęk przez rozpacz i boleść wydarty
tysiącom tysiąców – głód rzemieślników, nędza włościan – hańba ich żon i córek – poniżenie
ludzkości ujarzmionej przesądem i wahaniem się, i bydlęcym przyzwyczajeniem – oto wiara
moja – a Bóg mój na dzisiaj – to myśl moja – to potęga moja (...)”
Mąż wypytuje Pankracego o powód wizyty:
„Czegóż więc żądasz ode mnie, zbawco narodów, obywatelu – boże?”
Zwrot obywatelu miał podkreślać równość ludzi wobec siebie. Rewolucjoniści nie uznawali
hierarchii społecznej, dlatego wszelkie tytuły panów, np. hrabia wymawiali nieco ironicznie.
Pankracy, wchodząc do gniazda rodowego Hrabiego, mówi: „Witam hrabiego Henryka. – to
słowo „hrabia” dziwnie brzmi w gardle moim.” Buntownicy zwracali się do wszystkich
neutralnie – „obywatelu”.
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Pankracy tłumaczy:
„Przyszedłem tu, bo chciałem cię poznać – po wtóre ocalić.”
W rzeczywistości chciałby przyłączyć Hrabiego do swojego obozu, przekonać go
o słuszności walki w imię nowych zasad, lecz Henryk jest nieprzejednany – nie ma zamiaru
być oszczędzonym, pokonanym niewolnikiem.
Przywódca rewolucjonistów drwi z arystokratycznej dumy i honoru. Nazywa je „zwiędłym
łachmanem w sztandarze ludzkości”. Uważa, że tradycja nie ma już żadnego znaczenia, to
ruina, na której musi powstać warownia wolności.
Określa arystokrację jako robaczywą i zgrzybiałą, przeznaczoną na stracenie. Jako taka winna
ustąpić miejsca młodej ideologii, nowym ideałom.
Hrabia oponuje:
„patrzałem wśród cieniów nocy na pląsy motłochu (...) widziałem wszystkie stare zbrodnie
świata ubrane w szaty świeże, nowym kołujące tańcem – ale ich koniec ten sam, co przed
tysiącami lat – rozpusta, złoto i krew.”
Dostrzega jedynie zamianę ról społecznych – gdy rewolucjoniści pobiją arystokratów,
staną się tacy jak oni. Już teraz pragną władzy i walczą o nią. Nastąpi zmiana ludzi przy
sterze, podziały klasowe i tak się uwydatnią. Sprawiedliwość i porządek nie mogą być
zbudowane na krzywdzie innych, zwłaszcza że buntownicy zamierzają stoczyć na dno
społeczne „rasę” panów lub w brutalny sposób pozbyć się jej.
Pankracego przepełnia optymizm, wierzy w słuszność swoich zamierzeń i działań:
„Z pokolenia, które piastuję w sile woli mojej, narodzi się plemię ostatnie, najwyższe,
najdzielniejsze (...) Oni są ludźmi wolnymi, panami jej [Ziemi] od bieguna do bieguna. Ona
cała jednym miastem kwitnącym, jednym domem szczęśliwym, jednym warsztatem bogactw
i przemysłu.”
Mąż nie ufa słowom przeciwnika. Zarzuca mu fałsz, wnioskuje, że Pankracy gardzi tłumem,
któremu przewodzi: gdy buntownicy jednoczyli się ze sobą, wodza wśród nich nie było. Ze
względu na akceptowanie „przewrotnej” religii, nazywa Pankracego „młodszym bratem
szatana”. Uznaje, że społeczny kompromis był realny przed wiekiem lub dwoma, ale teraz
„trza mordować się nawzajem – bo teraz (...) tylko chodzi o zmianę plemienia.”
Rywale wzajemnie się atakują. Hrabia, powołując się na przodków, zaprzecza, by Pankracy,
jako człowiek pozbawiony ojczyzny (nomada – wędrowiec, tułacz) i świętych zasad tradycji
mógł ustanowić nowy ład społeczny. Ów ład nie miałby się na czym wspierać:
„Ale ty, człowiecze, powiedz mi, gdzie jest ziemia twoja? – Wieczorem namiot twój rozbijasz
na gruzach cudzego domu, o wschodzie go zwijasz i koczujesz dalej – dotąd nie znalazłeś
ogniska swego (...)”
Rewolucjonista odpiera jego argumenty, przypominając o okrucieństwach, jakich dopuszczali
się arystokraci. W rozumieniu Pankracego magnaci byli przestępcami, degeneratami
ustanawiającymi prawo na zasadzie jego łamania - w oparciu o zbrodnię, kłamstwo
i przekupstwo:
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„kanclerz – sfałszował akta, spalił archiwa, przekupił sędziów, trucizną przyspieszył spadki –
stąd wsie twoje, dochody, potęga. (...)”.
Arystokratyczne kobiety cudzołożyły, plamiąc rodowody i honor:
„tamta (...) królów była nałożnicą.”
Wśród bogaczy wiele jest synów i córek z nieprawego łoża.
Hrabia odpowiada: „Mylisz się mieszczański synu.”
Wymienia zasługi szlachty wobec chłopów – to panowie wykarmili swoich poddanych,
wybudowali im szpitale, w czasach wojen służyli ojczyźnie, „bo wiedzieli, żeście nie do pola
bitwy.”
Przywódcy dwóch wrogich obozów nie znajdują porozumienia. O zwycięstwie zadecyduje
walka, a ta ma być stoczona w Okopach Świętej Trójcy. Pankracy odchodzi przekonany
o słuszności swoich idei i pewnym zwycięstwie. W progu ciska jeszcze przekleństwa.
Mąż poleca słudze Jakubowi bezpiecznie odprawić gościa „aż do ostatnich czat (...) na
wzgórzu.”
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Część czwarta
Część czwartą rozpoczyna opis Okopów Świętej Trójcy, gdzie wkrótce ma się odbyć bitwa.
Dolinę spowija mgła, lecz gdy zaświeci słońce, zewsząd nadciągną ludzie, by stoczyć ostatni
bój.
W zamkowej katedrze następuje zaprzysiężenie Hrabiego Henryka na wodza
arystokratów. Przywódca nakazuje obecnym przysiąc, że do końca będą bronić wiary
chrześcijańskiej i czci przodków. Wkrótce panowie wyrażają obawę, czy zdołają odeprzeć
atak rewolucjonistów. Proponują rozpoczęcie układów z wrogiem, ale Hrabia jest przeciwny.
Niewidomy Orcio wiedzie ojca do lochów. W mrocznych podziemiach zamku duchy
dręczonych poddanych osądzają czyny Męża i potępiają go. Arystokraci zgromadzeni na
zamku, wśród nich kobiety i dzieci błagają wodza, by negocjował z Pankracym, obawiają
się przegranej i śmierci.
W roli posła występuje Ojciec Chrzestny, lecz Hrabia nie zgadza się i odprawia emisariusza.
Zebrani ciskają na Henryka przekleństwa, ale on przypomina niektórym, że wspierał ich
i pomagał im, gdy tego potrzebowali. Argumenty trafiają do sumień arystokratów. Trwają
przygotowania do walki.
Bitwa w Okopach Świętej Trójcy jest zaciekła i krwawa. Trup pada gęsto, a Hrabia widząc
przegraną, skacze w przepaść. Przeklina siebie i poezję.
Do zdobytej twierdzy wchodzą rewolucjoniści, biorą jeńców i skazują ich na śmierć.
Niebawem warownia ma być zburzona. Naczelnik Oddziału informuje, że widział człowieka
skaczącego w przepaść i pokazuje znalezioną szablę. Pankracy rozpoznaje w niej własność
Henryka. Jest pełen szacunku dla ostatniego arystokraty. Spogląda w dal i rozmyśla
o zaludnieniu zdobytych ziem. Jawi mu się kraj bogactwa, gdzie nie ma waśni społecznych.
Wtem na niebie ukazuje się świetlista sylwetka Chrystusa. Jego wizerunek poraża
przywódcę rewolucjonistów.
Ze słowami na ustach: „Galilaee, vicisti!” – „Galilejczyku zwyciężyłeś!”, Pankacy umiera.

O poranku zamek Świętej Trójcy spowija gęsta mgła „śnieżysta, blada, niewzruszona,
milcząca”. Wokół panuje cisza. Nic jeszcze nie zapowiada mającej nastąpić bitwy. Dopiero
później, gdy słońce złotym blaskiem zaleje Dolinę, da się zobaczyć, jak „lud ciągnie zewsząd
do niej, jak do równiny Ostatniego Sądu.”
W katedrze, na zamku Świętej Trójcy zebrali się przedstawiciele arystokracji: „panowie,
senatory, dygnitarze”, kapłani (Chór Kapłanów) i Arcybiskup.
Hrabia Henryk ma być uroczyście zaprzysiężony na wodza. Wśród szlachty pojawiają się
głosy przeciwne takiej decyzji. Arcybiskup mianuje Hrabiego wodzem. Mąż proponuje, by ci,
którzy nie zgadzają się na jego przywództwo, wystąpili spośród tłumu. Nikt nie przerywa
zaprzysiężenia. Hrabia rozkazuje wszystkim złożyć przysięgę „że chcecie bronić wiary i czci
przodków waszych – że głód i pragnienie umorzy was do śmierci, ale nie do hańby – nie do
poddania się – nie do ustąpienia choćby jednego z praw Boga waszego lub waszych.”
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W trakcie ślubowania Arcybiskup błogosławi zgromadzonym. Po uroczystości tłum opuszcza
katedrę.
Na dziedzińcu Świętej Trójcy Mąż rozmawia z arystokratami w osobach hrabiów, baronów,
książąt, księży i szlachty. Panowie wyrażają swoje obawy o skuteczność obrony
i konieczność walki. Boją się przegranej i są jej świadomi. W obliczu zagrożenia
przypominają Henrykowi o jego spotkaniu z Pankracym, sugerują rozpoczęcie pokojowych
układów. Hrabia, powołując się na bohaterskich przodków, zajmuje przeciwne stanowisko:
„Baron: Hrabio, podobno widziałeś się z tym okropnym człowiekiem?
– Będzież on miał litości choć trochę nad nami, kiedy się dostaniem w ręce jego?
Mąż: Zaprawdę ci mówię, że o takiej litości żaden z twoich ojców nie słyszał (...)
Kto wspomni o poddaniu się, ten śmiercią karanym będzie.”
Zgromadzeni akceptują decyzję hrabiego Henryka.
Na jednej z wież stoją Mąż i Jakub. Sługa informuje pana, że Orcio „w wieży północnej
osiadł na progu starego więzienia i śpiewa proroctwa.”
Hrabia zastanawia się, jak rozlokować obronę na murach. Jakub radzi, by walczącym, dla
dodania odwagi, rozdać po szklance wódki. Henryk przystaje na ten pomysł i każe otworzyć
piwnice.
Zostając sam, obserwuje potężne siły nieprzyjaciela i rozumie nieuchronność klęski, lecz
walka jest sprawą honoru - jako wódz musi do końca trwać na swoim stanowisku:
„(...) panować będę - walczyć będę – żyć będę. – To moja pieśń ostatnia.”
Mąż nakazuje odpocząć panom po długiej bitwie. Wchodzi do jednej z zamkowych komnat
i składa broń na stole. W pomieszczeniu oświeconym pochodniami, na łożu siedzi Orcio.
Ojciec, by podnieść chłopca na duchu, mówi, że walki będą trwały jeszcze sporo czasu. Wróg
nieprędko przekroczy zamkowe mury. Orcio wskazuje hrabiemu tajemne przejście do
lochów, gdzie „straszny sąd co noc się powtarza” i gniją szczątki pomordowanych – ofiar
skazanych na więzienie i tortury przez dawnych władców (właścicieli) zamku.
Henryk i Orcio schodzą do podziemi. Wokół poniewierają się kajdany i połamane narzędzia
tortur. Chłopiec oczyma wyobraźni widzi duchy. Słyszy ich głosy. Ma odbyć się sąd:
„Oskarżony już nadchodzi i jako mgła płynie (...)” – mówią widma. Zjawy – Chór Głosów
to dusze cierpiących i dręczonych niegdyś w lochach ludzi – „my niegdyś przykuci, smagani,
dręczeni, żelazem rwani, trucizną pojeni, przywaleni cegłami i żwirem (...)”. Teraz mają
sądzić jednego z ciemiężycieli – hrabiego Henryka jako przedstawiciela arystokracji – panów,
od których doznali wielu krzywd. Duchy triumfują z powodu upadku wielmożów, zakończy
się czas prześladowań i wyzysku. Zarzuty są poważne, a wyrok okrutny: „Za to, żeś nic nie
kochał, nic nie czcił prócz siebie i myśli twoich, potępion jesteś – potępion na wieki.”
Hrabia nie widzi upiorów, słyszy jedynie żale, wyroki i groźby. „Głos Jeden” przepowiada
mu śmierć. Mąż odnosi wrażenie, jakby przekroczył progi piekła. Orcio widzi tortury
ojcowskiej duszy: „(...) oni teraz męczą ciebie – słyszę jęki twoje.” Mówi, że ponownie
nawiedził go duch matki. Po chwili mdleje. Hrabia ucieka z synem z lochów, za nimi słychać
jeszcze echo wyroku potępieńców.
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Na sali w zamku Świętej Trójcy gromadzą się kobiety, dzieci, starcy i arystokraci. Klękają u
stóp Męża z błaganiem o litość:
„Głosy kobiece: Zlituj się – głód pali wnętrzności nasze i dzieci naszych – dniem i nocą
strach nas pożera.”
Ojciec Chrzestny występuje w roli pośrednika – posła od Pankracego. Wódz obiecał, że
daruje życie tym, którzy przejdą na jego stronę. Wszyscy żądają od Hrabiego, by rozpoczął
pertraktacje, lecz Henryk nie ma takiego zamiaru. Arystokraci skłonni są wypowiedzieć mu
posłuszeństwo.
„Książę: Sami ułożymy z tym zacnym obywatelem warunki poddania zamku.”
Mąż wypomina niektórym
marnotrawstwo czasu i życia:

z

obecnych

haniebne

uczynki:

ucisk

poddanych,

„(...) czemu przepędziłeś wiek młody na kartach i podróżach daleko od Ojczyzny?”,
pogardę wobec innych, złe wychowanie dzieci, pazerność, kłamstwa, intrygi sądowe.
Hrabia odprawia posła. Wchodzi oddział żołnierzy z Jakubem na czele. Gotowi są pojmać
Ojca Chrzestnego, ale ten umyka.
Podnoszą się wzburzone głosy żądające wydania Henryka Pankracemu.
Gniew zgromadzonych narasta. Mąż wstrzymuje arystokratów:
„Chwila jeszcze, mości Panowie!”
Przypomina swoje zasługi wobec nich: jednego wyrwał z przepaści, innym pomógł
w trudnych chwilach, z niektórymi przeżył krytyczne momenty na Morzy Czarnym.
Wskrzeszając wspomnienia, ostatecznie przekonuje poirytowanych szlachciców, trafia do ich
sumień i uczuć. Panowie szykują się do walki. Hrabia poleca rozdać im resztę jadła
„(...) wędliny i wódki – a potem na mury!”
Zdesperowane kobiety i przeciwnicy walki ciskają przekleństwa na przywódcę. On zaś
przeklina ich za podłość.
W okopach Świętej Trójcy pełno jest ciał zabitych. Naokoło poniewierają się strzaskane
działa i broń. Biegają żołnierze. Jakub informuje dowódcę o kończącym się zapasie amunicji.
Wróg chwilowo został odparty, ale zbiera siły i niebawem rozpocznie szturm. Mąż,
przeczuwając nieuchronną klęskę, rozkazuje słudze, by przyprowadził do niego syna,
a następnie zajął się obstawieniem pozycji na zamkowych murach.
Jakub wraca z Orciem. Młodzieniec twierdzi, że znów ukazała mu się zmarła matka, mówiła:
„Dziś wieczorem czekam na syna mego.”
Nie wymieniała imienia Męża. Hrabia żegna się z synem i błaga go o wybaczenie:
„O synu, przebacz, żem ci dał życie – rozstajemy się – czy wiesz, na jak długo?”
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Wierzy, że każdemu z nich przeznaczony jest inny pośmiertny los:
„(...) ty zapomnisz o mnie wśród chórów anielskich”.
Spodziewa się trafić do piekielnych czeluści, gdzie będzie cierpiał wieczne męki. Orcio
słyszy krzyki, wokół panuje zamieszanie – rozpoczyna się atak wroga, stary Jakub gna
żołnierzy i panów na mury. Nagle chłopiec, którego jeszcze obejmują rodzicielskie ramiona,
pada trafiony kulą. Głos zmarłej Marii przyzywa duszyczkę Orcia. Na zamku dalej wrze
bitwa.
W innej części okopów słychać odgłosy walki. Jakub zostaje ranny. Nadbiega Mąż, cały
pobrudzony krwią. Widzi konającego sługę. Jakub rzuca przekleństwo na swojego pana:
„Niech ci czart odpłaci w piekle upór twój i męki moje (...)”,
po chwili umiera. Hrabia odkłada szablę. Rozpacza.
Przegrana jest nieunikniona – wszyscy żołnierze wyginęli, a ci, którzy ocaleli, „wyciągają
ramiona ku zwyciężcom i bełkocą o miłosierdzie.”
Wódz spostrzega, że nieprzyjaciel przedarł się już w okolice wieży zamkowej. Buntownicy
rozglądają się czujnie, szukają Hrabiego Henryka, ale ten staje na odłamku baszty
zwisającym tuż nad przepaścią. Nie pozwoli, by go pojmali i sądzili jak niewolnika:
„ja stąpam ku sądowi Boga”
– mówi do siebie. Myśli o bezkresnej, ciemnej wieczności z jedyną boską światłością, która
„wiecznie jaśnieje – a nic nie oświeca.”
Tam zamierza się udać. Z okrzykiem: „Poezjo, bądź mi przeklęta, jako ja sam będę na
wieki!” , skacze w przepaść.
Na dziedziniec zdobytego zamku wkraczają na czele tłumów zwycięzcy: Pankracy, Leonard
i Bianchetti. Przed nimi snują się skuci zakładnicy: hrabiowie, książęta, z żonami i dziećmi.
Pankracy bezdusznie skazuje ich na śmierć.
Bianchetti dziwi się, że przy marnym wyposażeniu arystokratów w działa wojenne i broń,
oblężenie twierdzy trwało aż dwa miesiące. Ojciec Chrzestny próbuje ująć się za więźniami
i ocalić przynajmniej kilku, ale dowódca zwycięzców jest nieprzejednany:
„Sam dopilnujesz ich śmierci” – mówi do dawnego posła.
Żąda, by przywiedziono przed jego oblicze hrabiego Henryka – żywego lub martwego. Wtedy
z szeregu występuje Naczelnik Oddziału z informacją, że nad urwiskiem widział
człowieka patrzącego w dal obłąkanym wzrokiem –
„potem wyciągnął ręce jak pływacz, który ma dać nurka, i pchnął się z całej siły naprzód
(...).”
Na potwierdzenie słów wskazuje szablę znalezioną nieopodal miejsca zdarzenia. Pankracy
ogląda broń i rozpoznaje własność przeciwnika:
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„Ślady krwi na rękojeści – poniżej herb jego domu.
To pałasz hrabiego Henryka – on jeden spośród was dotrzymał słowa.
– Za to chwała jemu, gilotyna wam.”
Następnie nakazuje zburzenie warowni i wykonanie wyroku na jeńcach. Wraz z Leonardem
wstępuje na basztę, skąd obydwaj obserwują podbite terytorium. Częścią planu Pankracego
jest zaludnienie tych terenów, sprawiedliwy podział gruntów – budowa nowego, wolnego
świata. Wódz, snując przyszłe plany, odczuwa nagle obecność osoby trzeciej. Początkowo nie
dostrzega nikogo, potem spogląda w górę i nad ostrym szczytem widzi
„chmurę pochyłą, na której dogasają promienie słońca.”
Leonard nic takiego nie zauważa, dziwią go rojenia Mistrza, a ten coraz bardziej blednie, bo
obłok, który obserwuje, przybiera większe kształty – pojawia się na nim sylwetka
umęczonego Chrystusa –
„oburącz wspart na krzyżu, jak na szabli mściciel. – Ze splecionych piorunów korona
cierniowa.”
Pankracego poraża ogromna światłość, błaga Leonarda, by przysłonił mu oczy. Pragnie
ciemności. Krzycząc: „Galilaee, vicisti!” (Galilejczyku zwyciężyłeś!), osuwa się w objęcia
towarzysza i kona.
„Galilaee, vicisti!” – „Galilejczyku zwyciężyłeś!” – słowa te wyrzec miał konający cesarz –
Julian Apostata (cesarz rzymski, lata panowania: 361 – 363) po klęsce odniesionej w wojnie
z Persami. Był wrogiem chrześcijaństwa, pomimo, że został wychowany w tej wierze – jego
stryj Konstantyn Wielki i cała rodzina wyznawali chrześcijaństwo. On odrzucił przyjętą
religię i powrócił do kultu wielu bogów. Istnieją przypuszczenia, że zabił go żołnierz –
chrześcijanin właśnie. Wtedy rzekomo uznał zwycięstwo Galilejczyka – Chrystusa nad sobą.
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31.01.2017.
Lekcja 3
Temat: „Nie-Boska komedia” jako tragedia rodziny.
1. Dwie pierwsze części utworu nazywane są „dramatem rodzinnym”. Ukazują klęskę
głównego bohatera, hrabiego Henryka w życiu prywatnym.
2. Młody Mąż:
 nie potrafi docenić miłości małżeńskiej i zwykłej, spokojnej egzystencji,
 ucieka od rzeczywistości w świat literatury,
 zbyt późno dostrzega, że taka postawa zrodzona jest z egoizmu i pogardy dla ludzi,
a poetyzacja rzeczywistości, to próba osiągnięcia niemożliwego.
3. Marzenie o idealnej miłości uosabia Dziewica zesłana Mężowi przez Chór Złych
Duchów
4. Za pychę, arogancję i zaniedbywanie rodziny Męża spotkała sroga kara – najpierw Maria
popadła w obłęd, w konsekwencji czego umiera, a następnie Orcio, ich syn, tracić wzrok.
5. Dramat rodzinny dobiega końca w części czwartej, kiedy Orcio ginie od zabłąkanej kuli,
a jego ojciec rzuca się w przepaść.

Dramatowi rodzinnemu poświęcony jest akt I i II.
Hrabia Henryk jest poetą. Żyje we własnym świecie fantazji, nie umie docenić tego, co rzeczywiste.
Oderwanie od życia i wieczna pogoń za złudnymi marzeniami przynoszą wiele nieszczęść. Żona
hrabiego (Maria) przypłaca to obłędem, a potem śmiercią.
Ukazując dramat Męża poeta oskarżył poezję romantyczną, oderwaną od rzeczywistości, karmiącą
całe pokolenie złudą i iluzją. Hrabia - romantyczny poeta - żyje tylko wyobraźnią. Pisząc poematy na
cześć prawdziwej miłości, nie dostrzega oddania i duchowych cierpień żony.
W dramacie występuje piękna Dziewica - uosobienie poezji, która okazuje się złudną marą.
Uwielbienie dla niej jest źródłem nieszczęść poety. Dostrzega on dramatyczne sprzeczności pomiędzy
życiem a własną twórczością (oddają to słowa hrabiego "Przez ciebie płynie strumień piękności, ale ty
nie jesteś pięknością"). Gustaw z II cz. "Dziadów" też podporządkował swoje życie prawom
dyktowanym przez romantyczną literaturę (cierpiał jak Werter). Nieszczęśliwy kochanek stał się
później Konradem - bojownikiem narodowej sprawy. Hrabia z "Nie-Boskiej komedii" po klęsce
osobistej także przeżywa metamorfozę. Nie walczy on jednak z wrogiem zewnętrznym, staje na czele
obozu arystokracji podczas rewolucji.
Dziewica-kochanka jest:
 uosobieniem romantycznej miłości, której nie może zaspokoić prozaiczna żona;
 uosobieniem poezji - sfery odciągającej człowieka od zwykłości i codzienności życia. Wchodzi
pomiędzy dwoje ludzi i rozbija ich związek;
 symbolem zła i fałszu. Skutki są fatalne i nie można ich naprawić mimo najlepszych chęci.
W wymiarze moralnym wątku rodzinnego poeta rozważa typowo ludzkie przeżycia: wielka miłość,
ślub, proza życia, pragnienie ucieczki, zdrada, zazdrość.
Życie prywatne Zygmunta Krasińskiego przypominało dramat hrabiego Henryka.
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31.01.2017.
Lekcja 4
Temat: Charakterystyka obozu arystokratów i rewolucjonistów Z. Krasiński
„Nie-Boska komedia”.

1. Obóz rewolucjonistów:
a) Poznajemy w końcowych fragmentach wstępu do części III oraz w czasie wędrówki
hrabiego Henryka.
b) Rewolucjonistami są chłopi, rzemieślnicy, robotnicy fabryczni, lokaje.
c) Rewolucja przedstawiona w utworze jest powszechna i totalna. Skierowana jest
przeciwko „Bogom, królom i panom”, a więc przeciwko klasom posiadającym oraz
przeciwko wszystkim dotychczasowym wartościom: religii, filozofii i sztuce.
Podstawowy program rewolucji charakteryzują słowa:
„Chleba nam, chleba, chleba! – Śmierć panom, śmierć kupcom – chleba, chleba”.
d) Rewolucja ma zaspokoić głód, stać się rodzajem krwawej uczty.
e) Rewolucji towarzyszy zepsucie moralne, którego uosobieniem jest spotkana przez
Hrabiego kobieta, która uwolniwszy się od męża oddaje się wszystkim w obozie.
Krasiński deprecjonuje obóz rewolucji. Wynika to z przekonania, że klasy biorące w niej
udział wymierzą wprawdzie sprawiedliwość klasom posiadającym – ale równocześnie
zastąpią dawne zbrodnie nowymi, na miejscu dawnej nierówności wprowadzą nową.
Krasiński zdawał sobie sprawę z nieuchronności rewolucji, a jednocześnie odnosił się do niej
z arystokratyczną dezaprobatą. Stylizował jej obraz na wzór niektórych wydarzeń
i akcesoriów Wielkiej Rewolucji Francuskiej (parodia drzewa i tańca wolności, kluby lokai,
czapka frygijska). Nadawał jej równocześnie cechy „nowej wiary” stworzonej przez uczniów
francuskiego przedstawiciela utopijnego socjalizmu, Saint-Simona.
2. Obóz arystokratów:
a) Chroni się w Okopach św. Trójcy, ostatniej twierdzy feudalizmu.
b) Zgromadzili się tam hrabiowie, baronowie, książęta i bankierzy.
c) W obozie tym, szukającym rozpaczliwie ratunku nawet za cenę własnego poniżenia,
jedynym człowiekiem honoru okazał się hrabia Henryk.
d) Zarzuty skierowane przez Pankracego wobec arystokratów okazały się słuszne –
gnębią oni swoich poddanych, przepędzają młodość na kartach, nie interesują się
losem ojczyzny.
Arystokracja jest zepsuta i odchodzi już w przeszłość, ale na koniec musi za swe zbrodnie
krwawo zapłacić. Świadom tego jest również hrabia Henryk, ale mimo to postanawia objąć
dowództwo Okopów Św. Trójcy. Staje się w ten sposób ostatnim obrońcą starego porządku
społecznego i religii.
Jako bohaterski przedstawiciel arystokratycznej tradycji Henryk jest jednocześnie
spadkobiercą wszystkich zbrodni swojej klasy, za które sądzony jest przez duchy ofiar
feudalizmu w podziemiach zamkowych. On także należy do skazanej na zagładę arystokracji
i dlatego musi zginąć. Przekonanie o zbliżającym się końcu tej klasy wyrażone zostało
w pierwszym motcie do dramatu.
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Reprezentantem obozu arystokracji jest Hrabia Henryk. Ugrupowanie skupia baronów,
hrabiów, szlachciców, książęta, czyli możnych i szlachetnie urodzonych. Należy do niego
również Ojciec Chrzestny, którego sylwetkę autor po raz pierwszy prezentuje na chrzcinach
Orcia - w Części I.
W Części IV Chrzestny jawi się jako sojusznik porozumienia z rewolucjonistami, występuje
w roli posła od Pankracego.
Arystokraci są przeciwni rewolucji, ponieważ narusza ona ustanowiony od lat porządek
(oparty na zasadach feudalizmu), neguje normy moralne, religię i sprzeniewierza się tradycji.
Gdy Arcybiskup mianuje Hrabiego wodzem, ten rozkazuje arystokratom złożyć przysięgę:
„Teraz przysięgnijcie wszyscy, że chcecie bronić wiary i czci przodków waszych – że głód
i pragnienie umorzy was do śmierci, ale nie do hańby – nie do poddania się – nie do
ustąpienia choćby jednego z praw Boga waszego lub waszych”.
Obrońcy tradycji koncentrują się w Okopach Świętej Trójcy.
Krasiński, mimo iż sam wywodził się z klasy uprzywilejowanej i rodziny z tradycjami, nie
szczędzi w „Nie – Boskiej komedii” krytyki tej warstwie społecznej, ale podkreśla także jej
zasługi. Poeta wiedział, że muszą nadejść i nadejdą zmiany ustrojowe. Przekonywały go
o tym fakty historyczne: bunt chłopów na Ukrainie (koliszczyzna), Wielka Rewolucja
Francuska, powstanie listopadowe w Polsce, powstanie tkaczy w Lyonie (1831) itp. Obawiał
się jednak, że będzie to bunt warstw niższych skierowany przeciwko klasom posiadającym,
dawne zbrodnie zostaną zastąpione nowymi, nierówność społeczna przybierze tylko inną
formę, a rewolucja w istocie niczego nie rozwiąże.
Mówi o tym Hrabia Henryk podczas polemiki z Pankracym:
„(...) teraz trza się mordować nawzajem – bo teraz im tylko chodzi o zmianę plemienia. (...)
patrzałem wśród cieniów nocy na pląsy motłochu (...) widziałem wszystkie stare zbrodnie
świata nowym kołujące tańcem (...)”
Stronnictwo arystokratów z „Nie – Boskiej komedii” skazane jest na klęskę – bronią oni
sprawy, która z założenia jest przegrana. Ponadto ilościową przewagę mają rewolucjoniści,
w ich formacji nie dochodzi do wewnętrznych podziałów, bo celem wszystkich jest zabijać,
zaś w grupie arystokratów pojawiają się jednostki słabe, tchórzliwe, gotowe paktować
z wrogiem i poddać się, by ocalić życie. Prowadzi to do rozłamu. Możnowładcy skłonni są
wydać nawet swojego przywódcę – Hrabiego Henryka, ale ów łagodzi spór, przypominając
o swoich zasługach wobec nich. Przerażeni perspektywą klęski możni przeklinają Henryka za
decyzję walki.
Krytyka i obrona tej warstwy społecznej pojawia się w polemice między Mężem
a Pankracym. Wódz rewolucjonistów wyrzuca arystokratom matactwa pieniężne i rodowe,
zbrodnie i wykorzystywanie poddanych, lekkomyślność:
„Ten z pieczęcią w dłoni i podpisem – „kanclerz” – sfałszował akta, spalił archiwa, przekupił
sędziów, trucizną przyspieszył spadki, stad wsie twoje, dochody, potęga. (...)”.
Co ciekawsze, zbliżonych argumentów używa Mąż, gdy arystokraci opierają się jego
namowom walki. Mówi wówczas do poszczególnych hrabiów:
„A ty, czemu uciskałeś poddanych? A ty, czemu przepędziłeś wiek młody na kartach
i podróżach daleko od Ojczyzny? Ty się podliłeś wyższym, gardziłeś niższymi. Dlaczegoś
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dzieci nie wychowała sobie na obrońców – na rycerzy? - Teraz by ci się zdały na coś. Aleś
kochała Żydów, adwokatów – proś ich o życie teraz.”
„Każąc Henrykowi posługiwać się argumentami Pakracego, Krasiński pragnął w ten
sposób podkreślić wagę i obiektywny charakter tego oskarżenia, a więc przyznać mu
rację. Pragnął jeszcze raz dać wyraz przekonaniu, że arystokracja odchodzi już
w przeszłość i na koniec musi ponieść krwawą zapłatę za swoje zbrodnie. Operując tymi
samymi, co Pankracy lub podobnymi argumentami, hrabia Henryk ocenia jednakże
arystokrację przede wszystkim według norm moralności rycerskiej.”
Henryk przeciw argumentom Pankracego wysuwa kontrargumenty. Mówi o zasługach
arystokratów:
„Oni wam wśród głodu rozdawali zboże, wśród zarazy stawiali szpitale – a kiedyście z trzody
zwierząt wyrośli na niemowlęta, oni wam postawili świątynie i szkoły – podczas wojny tylko
zostawiali doma, bo wiedzieli, żeście nie do pola bitwy.”
O przewinieniach i zbrodniach panów mówią dusze w lochach zamkowych:
„(...) za męki nasze, my, niegdyś przykuci, smagani, dręczeni, żelazem rwani, trucizną pojeni,
przywaleni cegłami i źwirem, dręczmy i sądźmy, sądźmy i potępiajmy (...)”.
Skazują one Hrabiego Henryka na wieczne potępienie i przepowiadają mu rychłą śmierć oraz
zagładę całej klasy.
Krasiński przedstawia Hrabiego Henryka jako jednostkę wybitną - człowieka gotowego
bronić zdobyczy przeszłości. Zobowiązują go do tego względy osobiste: ambicja, chęć
dowodzenia, pragnienie sławy oraz przekonanie o konieczności obrony stworzonych przez
własną klasę praw.
Hrabia jest też strażnikiem norm moralnych, tradycji i religii. Manifestują to słowa przysięgi,
którą nakazuje złożyć zebranym w Okopach Świętej Trójcy arystokratom:
„Teraz przysięgnijcie wszyscy, że chcecie bronić wiary i czci przodków waszych – że głód
i pragnienie umorzy was do śmierci, ale nie do hańby – nie do poddania się – nie do
ustąpienia choćby jednego z praw Boga waszego lub waszych”.
Do tchórzliwych panów mówi:
„Ha! chce się wam żyć jeszcze! – Ha! zapytajcie ojców waszych, po co gnębili i panowali!”
Nie uznaje kompromisów – jest człowiekiem honoru, woli zginąć niż żyć jako przegrany
w świecie bez zasad.
Autor „Nie – Boskiej komedii” naszkicował postać Hrabiego Henryka w kilku odcieniach:
tonacje „ciemne” zaznaczają się w egoistycznym charakterze bohatera – samouwielbieniu,
pragnieniu sławy, zbytniej romantyczności objawiającej się pogonią za marzeniami (bez względu
na konsekwencje), ale postać ta ma także „jaśniejszy” koloryt – ów widać zwłaszcza, gdy Mąż
nieustępliwie, z honorem stoi na straży przeszłości, etyki i religii. Popełnia samobójstwo,
podkreślając tym samym zagładę świata arystokratów.
Zarysowana w ten sposób sylwetka Hrabiego - jako ostatniego z „przeklętego rodu” stanowi
prywatny sąd Krasińskiego nad arystokracją. Dopełnia go motto przytoczone przez poetę na
początku dzieła: „Do błędów, nagromadzonych przez przodków, dodali to, czego nie znali ich
przodkowie – wahanie się i bojaźń; i stało się zatem, że zniknęli z powierzchni ziemi i wielkie
milczenie jest po nich.”
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01.02.2017.
Lekcja 5
Temat:

Pankracy i hrabia Henryk- charakterystyka postaci.

1. Pankracy (z greckiego wszechwładca):
 przywódca rewolucjonistów,
 człowiek z ludu, bez przeszłości - nie ma przodków, tradycji, prawdopodobnie nie
przyjął także chrztu (Henryk mówi o nim, że jest “bez anioła stróża”),
 jest silnym, konsekwentnym i upartym człowiekiem, dzięki temu udało mu się
osiągnąć pozycję przywódcy,
 niezwykle inteligentny,
 w pełni panuje nad podburzonym tłumem,
 wzbudza strach i podporządkowuje sobie innych (Leonard),
 nie wierzy w Boga, nie uznaje tradycji,
 niezależny, ma świadomość swojej wielkości i właśnie to jest powodem jego
samotności,
a) Pankracy przeżywa wątpliwości, ale z nikim się nimi nie dzieli. Sam podejmuje
ryzyko i sam chce za to odpowiadać. Mimo postulatu równości wszystkich
„obywateli” Pankracy jest wyróżniany. W obozie rewolucjonistów nazywa się go
„Wielkim Obywatelem” ( Henryk zwraca się do niego ironicznie „obywatelu-boże”).
b) Pankracy uważa, że cel uświęca środki. W imię zwycięstwa można popełniać
zbrodnie. Dla niego nie istnieje przeszłość. Przyszłe pokolenia usprawiedliwią chaos,
zniszczenia i zbrodnie - efekt rewolucji.
c) Jego niezłomna wiara załamuje się po ostatecznym zwycięstwie. Na gruzach starego
świata Pankracy przeżywa falę skruchy, mówi o konieczności zmazania zbrodni
poprzez stworzenie raju na ziemi. To jednak nie zmaże jego win. Dlatego Pankracy
zostaje pokonany przez Chrystusa Zbawiciela.
Pankracy to jedna z czołowych postaci „Nie – Boskiej komedii”. Przewodzi rewolucjonistom. Jego
wygląd zewnętrzny pasuje do funkcji, którą piastuje:
„Głos jego przeciągły, ostry, wyraźny – każde słowo rozeznasz, zrozumiesz – ruchy jego powolne,
łatwe, wtórują, słowom jak muzyka pieśni – czoło wysokie, przestronne, włosa jednego na czaszce nie
masz, wszystkie wypadły, strącone myślami – skóra przyschła do czaszki, do liców, żółtawo wcina się
pomiędzy kości i muskuły – a od skroni broda czarna wieńcem twarz opasuje – nigdy krwi, nigdy
zmiennej barwy na licach – oczy niewzruszone, wlepione w słuchaczy – chwili jednej zwątpienia,
pomieszania dojrzeć; a kiedy ramię wzniesie, wyciągnie, wytęży ponad nimi, schylają się głowy, zda
się, że wnet uklękną przed tym błogosławieństwem wielkiego rozumu – nie serca (...)”
Poeta szkicuje Pankracego jako osobę niezwykle inteligentną, pewną siebie, która z uporem i nie
bacząc na konsekwencje ma zamiar zrealizować plan „wytępienia” klas uprzywilejowanych i wznieść
się ponad hierarchię społeczną.
Lider buntowników ma świadomość swojej wielkości i siły, potrafi przemawiać do ludu i przekonać
go do swoich racji, lecz nie do końca utożsamia się z ludem, którego jest częścią. Czuje się lepszy,
nienawidzi w rebeliantach tego, że zbyt powierzchownie pojmują jego plan budowy nowego świata.
Przyszłość kojarzy im się z dobrami materialnymi i zupełnym ubóstwem ducha.
Pankracy dostrzega to i obawia się, że buntownicy źle zrozumieli ideę rewolucji, zwłaszcza, że lubują
się w pijaństwie i rozpuście:
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„Pięćdziesięciu hulało tu przed chwilą i za każdym słowem moim krzyczało: - „Vivat” – czy choć
jeden zrozumiał myśli moje? – pojął koniec drogi, i początku której hałasuje? Ach! - fervidum
imitatorum pecus. [zapalczywa trzodo naśladowców]”
Megalomanię Pankracego uświadamia mu jego wróg – Hrabia Henryk, z którym pojedynkuje się na
słowa i myśli. Hrabia mówi wówczas:
„(...) A ciebie tam nie było – nie raczyłeś zstąpić pomiędzy dzieci twoje – bo w głębi ducha ty
pogardzasz nimi (...)”
Pankracy spotyka się z Henrykiem, by wyłuszczyć mu swoje racje i zyskać jego aprobatę dla
własnych poczynań, przekonać go o słuszności rewolucji. Dostrzega w nim równego sobie, wodza poetę – przewodnika dusz. Widzi, iż Hrabia również walczy o pewne cele, odmienne od jego, bo
związane z chrześcijańską kulturą i tradycją.
Lider arystokratów nie utożsamia się ze światopoglądem Pankracego. Nie wierzy w słuszność
i realizację głoszonej przez niego teorii:
„Z pokolenia, które piastuję w sile woli mojej, narodzi się plemię ostatnie, najwyższe, najdzielniejsze.
– Ziemia jeszcze takich nie widziała mężów. – Oni są ludźmi wolnym, panami jej od bieguna do
bieguna. – Ona cała jednym miastem kwitnącym, jednym domem szczęśliwości, jednym warsztatem
bogactw i przemysłu.”
Przywódca rewolucjonistów nie uznaje wiary w Boga, ani tradycji. Odrzucenie zasad pozwala mu
i jego protegowanym mordować bez wyrzutów. Zbrodnie zostają uświęcone, w miejsce Boga pojawia
się Wolność. Rewolucjoniści wnioskują, że skoro Stwórca dopuścił do tego, by ludzkość cierpiała
nędzę i poniżenie, nie jest ani sprawiedliwy, ani dobry. Wówczas Go odrzucają i tworzą nową
ideologię opartą na pozornej równości i braterstwie.
Pankracy wymaga bezwzględnego posłuszeństwa, do Leonarda kieruje ostrzeżenie:
„(...) tylko pięć kul w twoich piersiach, za to żes śmiał głos podnieść o ton jeden wyżej w mojej
przytomności.”
Jego okrucieństwo ujawnia się również w chwili, gdy jako wygrany bezdusznie skazuje jeńców arystokratów na śmierć.
Hrabia gardzi Pankracym, nazywa go bluźniercą, „mieszczańskim synem”, człowiekiem bez ziemi,
bez przodków, koczownikiem, który nie zdoła ustanowić nowego ładu, ponieważ wyzbył się
wszelkich zasad, zaakceptował zbrodnie, opilstwo i rozpustę. Na jakim więc moralnym kręgosłupie
miałby się opierać nowy, stworzony przez niego ustrój?
Idea Pankracego z pozorów jest słuszna, po zwycięstwie wódz wyrokuje:
„(...) trza zaludnić te puszcze – przedrążyć te skały – połączyć te jeziora – wydzielić grunt każdemu, by
we dwójnasób tyle życia się urodziło na tych równinach, ile śmierci tera na nich leży. – Inaczej dzieło
zniszczenia odkupionym nie będzie”, ale niewłaściwe są środki jej realizacji.
Pankracy umiera porażony jasnością Galilejczyka, który „przyszedł”, by przypomnieć o zszarganych
prawach, poniżonej boskości, a wobec tej nawet wielki wódz musi się ukorzyć.
Badacz literatury - Stefan Treugutt doszukał się pierwowzoru Pankracego w jednym ze
znajomych Krasińskiego: „Odwiedził mianowicie Krasińskiego w Genewie jesienią 1831 r.
Leon Łubieński, niegdyś kolega uniwersytecki z Warszawy. Krasiński uważał go za swego
nieubłaganego wroga, a także za istnego demona rewolucjonizmu, zimnego i pozbawionego
uczucia. Mniejsza o prawdziwego Łubieńskiego, ale być może dzięki temu genewskiemu
spotkaniu powstała wielka i ważna scena starcie ideowego w rozmowie Henryka z Pankracym w
Części III „Nie – Boskiej komedii.”
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2. Hrabia Henryk.
a) Hrabia Henryk jako mąż:
 W Części I Henryk jako pan młody staje na ślubnym kobiercu i pojmuje za żonę
piękną Marię. Jest zachwycony małżonką, podczas przyjęcia weselnego podziwia jej
urodę.
 Hrabia rozważa słowa przysięgi małżeńskiej, jakby pragnął sam siebie utwierdzić
w przekonaniu o słuszności decyzji.
 Proza życia znaczy jego twarz grymasem nudy, bywa smutny, zamyślony, prawie
nieobecny. Myślami błądzi w krainie fantazji, przygotowania do chrztu dziecięcia
wydają mu się zbyt trywialne. Zajmuje się nimi Żona. Maria lęka się o Henryka,
martwi ją, że małżonek nie okazuje jej uczuć.
 Pewniej nocy pojawia się duch zmarłej nałożnicy – Dziewica. Henrykowi jawi się ona
jako piękność, przypomina mu młodzieńcze marzenia o poezji. Mąż gotów pójść za
nią dokądkolwiek. Czuje się nieszczęśliwy, ponieważ zdradził samego siebie. Przeraża
go fakt, że do końca życia będzie musiał wieść egzystencję zwyczajnego człowieka –
męża i ojca, a pragnął być wielkim poetą, czuć moc i potęgę słowa, chciał być
przewodnikiem dusz.
 Poszukuje idealnej kochanki, dlatego tak łatwo daje się zwieść Dziewicy będącej dla
niego uosobieniem „żywej poezji”. Ale okazuje się ona wcieleniem Szatana, a poezja
tworzona przez Henryka jest stereotypowa, martwa, ponieważ Mąż nie potrafi
odróżnić prawdziwej poezji od poetyckiej prozy.
 Usiłuje sprostać roli ojca , ale w tej kwestii uważa się za przegranego.
 Hrabia Henryk jest świadom swoich porażek, wie, że przyczynił się do śmierci Żony
i tragedii syna. Zna grzechy swoich przodków i swoje, za które przeklinają go dusze
cierpiące i uwięzione w zamkowych lochach.
b) Hrabia Henryk jako przywódca arystokracji:
 Diabelskie ptaszysko (wielki czarny Orzeł), budzi w nim żądzę władzy i sławy.
 W rewolucyjnym chaosie potrafi właściwie ocenić sytuację, wie, że radykalny
przewrót nie zmieni układów społecznych, dawną arystokrację zastąpi nowa.
 Zna także wady swojej warstwy, a mimo to obejmuje przywództwo.
 Zobowiązuje się bronić religii chrześcijańskiej, zdobyczy kultury, wartości rycerskich
i honoru arystokratów. Gdy zostaje zaprzysiężony na wodza, rozkazuje złożyć
arystokratom przysięgę, która każe walczyć im do końca.
 W trakcie polemiki z Pankracym dowodzi niesłuszności rewolucyjnych założeń.
 Ocalił swoją godność i zyskał uznanie nawet u wroga – Pankacego. Ten, w obecności
jeńców - baronów, hrabiów, książąt, rzekł po śmierci Hrabiego: „on jeden spośród was
dotrzymał słowa. – Za to chwała jemu, gilotyna wam.”
c) Hrabia Henryk jako poeta:
 Podczas spaceru w wąwozie Mąż rozmyśla o swoim zmarnowanym życiu, o pustce,
która zagnieździła się w jego duszy.
 Hrabia o poezji - Dziewicy: „Skądże przybywasz, nie widziana, nie słyszana od dawna
– jak woda płynie, tak płyną twoje stopy, dwie fale białe – pokój świątobliwy na
skroniach twoich – wszystko, com marzył i kochał zeszło się w tobie.”
 Hrabia przeklina w końcu poezję, która doprowadziła go do klęski: „Poezjo, bądź mi
przeklęta, jako ja sam będę na wieki!”
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d) Podsumowanie charakterystyki Hrabiego Henryka:
Hrabia Henryk jest egoistycznym bohaterem ulega samouwielbieniu, pragnieniu
sławy, zbytniej romantyczności objawiającej się pogonią za marzeniami (bez względu
na konsekwencje), ale także nieustępliwie, z honorem stoi na straży przeszłości, etyki
i religii. Popełnia samobójstwo, podkreślając tym samym zagładę świata arystokratów.
Hrabia to wybitna jednostka stojąca na straży własnych racji. Ostatecznie Henryk
zdaje sobie zatem sprawę z przyczyn swojego upadku. Spowodowany on był
przedkładaniem wzniosłych ideałów i egocentryzmu nad zwyczajne, uporządkowane,
proste, ale szczęśliwe życie rodzinne.
 Jest wybitnie uzdolnionym poetą, ma poczucie wyższości, pogardza innymi, jest
pyszny, te wszystkie wady prowadzą go do klęski.
 Do końca pozostaje wielką indywidualnością.

Hrabia Henryk, inaczej Mąż, Pan Młody to główna postać dramatu Zygmunta Krasińskiego.
Henryk, podobnie, jak autor „Nie – Boskiej komedii” jest arystokratą i nosi imię przyjaciela poety –
Henryka Reev’a.
W Części III ma trzydzieści sześć lat (mówi o tym podczas rozmowy z Pankracym), Orcio – jego syn,
ma wówczas skończone czternaście. Łatwo więc obliczyć, że Hrabia został ojcem jako
dwudziestodwuletni mężczyzna. Z Marią ożenić się musiał nieco wcześniej, bo dziecię przychodzi na
świat w pewien czas po ślubie, można więc przypuszczać, że w Części pierwszej bohater jest
rówieśnikiem Krasińskiego. Pisząc „Nie – Boską komedię” Zygmunt Krasiński miał dwadzieścia
jeden lat.
W Części I Henryk jako Pan Młody staje na ślubnym kobiercu i pojmuje za żonę piękną Marię. Jest
zachwycony małżonką, podczas przyjęcia weselnego podziwia jej urodę:
„Jakżeś mi piękna w osłabieniu swoim – w nieładzie kwiaty i perły na włosach twoich – płoniesz ze
wstydu i znużenia – o wiecznie będziesz pieśnią moją.”
Rzuca na siebie przekleństwo, jeżeli kiedykolwiek przestanie kochać wybrankę.
Pewniej nocy pojawia się duch zmarłej nałożnicy – Dziewica. Henrykowi jawi się ona jako piękność,
przypomina mu młodzieńcze marzenia o poezji. Mąż gotów pójść za nią dokądkolwiek. Czuje się
nieszczęśliwy, ponieważ zdradził samego siebie. Przeraża go fakt, że do końca życia będzie musiał
wieść egzystencję zwyczajnego człowieka – męża i ojca, a pragnął być wielkim poetą, czuć moc
i potęgę słowa, chciał być przewodnikiem dusz:
„Od dnia ślubu spałem snem odrętwiałych, snem żarłoków, snem fabrykanta Niemca przy żonie
Niemce – świat cały jakoś zasnął na podobieństwo moje – jeździłem po krewnych, po doktorach, po
sklepach, a że dziecię ma się mi narodzić, myślałem o mamce.”
Proza życia znaczy jego twarz grymasem nudy, bywa smutny, zamyślony, prawie nieobecny. Myślami
błądzi w krainie fantazji, przygotowania do chrztu dziecięcia wydają mu się zbyt trywialne. Zajmuje
się nimi Żona. Maria lęka się o Henryka, martwi ją, że małżonek nie okazuje jej uczuć, a on mówi
wtedy: „Czuję, że powinienem cię kochać.” Maria rozpacza i błaga go, by kochał chociaż ich syna.
Mąż obiecuje miłość im obojgu, ale ponownie przybywa Dziewica i uprowadza Henryka. Jest bezsilny
wobec kochanki, pragnie gonić za marzeniem, porzuca rodzinę i odchodzi z Dziewicą.
Mąż – żona – kochanka to schemat wielu trójkątów miłosnych. Hrabia również realizuje taki
scenariusz. Dziewica ucieleśnia jego ideały, wydaje mu się nieśmiertelna, inna - bardziej wspaniała
niż Żona. Henryk „zdradza” Marię, ale zdrada wiąże się z konsekwencjami, a to, co wydawało się
niezwykłe, z czasem traci swój urok. Dziewica okazuje się ułudą, falsyfikatem piękna i poezji. Pragnie
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jedynie oddać kochanka Szatanom, a ci drwią z jego naiwności.
W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie: „rozkosz otchłani mnie porywa”, zjawia się Anioł
Stróż i nakazuje mu wracać do domu. Mąż powraca na łono rodziny i od tego momentu następuje
w nim metamorfoza. Nie wyzbywa się, co prawda poczucia własnej indywidualności, zwiedzie go ono
jeszcze raz pod postacią żądzy władzy, ale od chwili powrotu usiłuje wcielić się w rolę ojca. Jego
Żona, obdarowana przez Boga talentem poetyckim, trafia do szpitala dla obłąkanych i tam umiera.
Orcio zapada na ślepotę i zaczyna zdradzać objawy szaleństwa, widuje ducha matki, rozmawia ze
zjawami. Henryk niepokoi się jego losem, lecz medycyna jest bezsilna wobec takiego przypadku.
W Części II Hrabia ukazany jest jako troskliwy ojciec, choć świadom faktu, iż to on sam przyczynił
się do nieszczęścia syna.
Pewnego razu Mąż rozmawia z Filozofem o idei rewolucji. Mędrzec wyrokuje o konieczności upadku
starego systemu, mówi o potrzebie zmian społecznych. Hrabia nie przychyla się do jego zdania.
Podczas spaceru w wąwozie Mąż rozmyśla o swoim zmarnowanym życiu, o pustce, która zagnieździła
się w jego duszy:
„Pracowałem lat wiele na odkrycie ostatniego końca wszelkich wiadomości, rozkoszy, myśli,
i odkryłem – próżnię grobową w sercu moim. – Znam wszystkie uczucia po imieniu, a żadnej żądzy,
żadnej wiary, miłości nie ma we mnie – jedno kilka przeczuciów krąży w tej pustyni – o synu moim, że
oślepnie - o towarzystwie, w którym wzrosłem, ze rozprzęgnie się – i cierpię tak, jak Bóg jest
szczęśliwy, sam w sobie, sam dla siebie.”
„Hrabia Henryk, dumny i piękny egoista, górujący dostojeństwem krwi i ducha, rodu
i umysłu, jest wielkim panem i wielkim poetą (...). styl jego mowy przez cały ciąg dramatu
jednolity; jest w nim zawsze piękno poezji – i lekka poza, fałszująca ton słowa. Wyjątkowo,
i tylko w scenach z Orciem, wydobywa się z niego głos cierpiącego człowieka, nie cierpiącego
poety. Pycha i poetyzowanie życia, i oschłość serca tam, gdzie to poetyzowanie okaże się
niemożliwe – to cechy, z jakimi występuje w Części pierwszej. (...)” – J. Kleiner (1886 – 1957,
historyk literatury polskiej.
Diabelskie ptaszysko (wielki czarny Orzeł), które pojawia się znienacka, mówi do niego:
„Szablą ojców twoich bij się o ich cześć i potęgę. (...) Nie ustępuj, nie ustąp nigdy – a wrogi twe, podłe
wrogi twe pójdą w pył.”
Tymi słowami zwodzi Henryka, budzi w nim żądzę władzy i sławy. Mąż decyduje się stanąć na czele
arystokratów i wziąć udział w rewolucji. Spotyka się ze swoim rywalem – Pankracym. W trakcie
polemiki dowodzi niesłuszności rewolucyjnych założeń:
„(...) patrzałem wśród cieniów nocy na pląsy motłochu, po karkach którego wspinasz się do góry –
widziałem wszystkie stare zbrodnie świata ubrane w szaty świeże, nowym kołujące tańcem – ale ich
koniec ten sam, co przed tysiącami lat – rozpusta, złoto i krew.” - mówi do Pankracego.
Rozpiera go duma, że jest arystokratą, nie wstydzi się swego pochodzenia, uważa, iż to sam Bóg nadał
władzę jego przodkom. Zobowiązuje się bronić religii chrześcijańskiej, zdobyczy kultury, wartości
rycerskich i honoru arystokratów. Jest nieustępliwy, skutecznie broni swojej klasy, przypomina jej
zasługi, choć zna grzechy ojców.
Gdy zostaje zaprzysiężony na wodza, rozkazuje złożyć arystokratom przysięgę:
„Teraz przysięgnijcie wszyscy, że chcecie bronić wiary i czci przodków waszych – że głód i pragnienie
umorzy was do śmierci, ale nie do hańby – nie do poddania się – nie do ustąpienia choćby jednego z
praw Boga waszego lub waszych.”
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Znać w nim determinację i odwagę, lecz w podświadomości Henryka kryje się pragnienie władzy,
przewodzenia. Rola lidera arystokratów pozwala mu realizować zdradliwe żądze. Możni potępiają go
za decyzję walki, ale jest bezwzględny. Dzielnie walczy w Okopach Świętej Trójcy i jako wódz
zmusza tchórzliwych baronów, hrabiów do boju. Mobilizuje ich napomnieniami dotyczącymi
wspólnej przeszłości, wypomina im swoje przysługi. Widząc przegraną, popełnia samobójstwo. Ze
słowami: „Poezjo, bądź mi przeklęta, jako ja sam będę na wieki!” skacze w otchłań. Woli ponieść
śmierć niż żyć jako przegrany.
„Bogaci się treść psychiczna, gdy Henryk zostaje wodzem i władcą; nadal jednak tworzy on
poemat życia, nie dbając właściwie o ideały, w których imię walczy; tworzy poemat nawet wobec
rozpaczy i śmierci. Ale posiada mimo wszystko psychikę władcy. Tylko – jest to psychika
nerońska: władzę odczuwa jako narzędzie rozkoszy.” - J. Kleiner (1886 – 1957, historyk
literatury polskiej.
Hrabia Henryk jest niewątpliwie bohaterem romantycznym. Wikła się w konflikt ze sobą i światem,
poszukuje własnej tożsamości, czuje się indywidualistą. Fascynuje go poezja, nie tylko jako sztuka
słowa, ale nade wszystko jako ekwiwalent władzy i sławy. Uważa, iż poezja nadaje wielką moc. Proza
codzienności zabija marzenia, pozostaje marność egzystencji, a z tą Henryk nie potrafi się pogodzić.
Jest poszukiwaczem piękna i nie odnajduje go w życiu domowym. Początkowo ideałem wydaje mu
się Żona, pragnie ją kochać, chce by była jego muzą – jego „pieśnią” .
Rzeczywistość nie spełnia oczekiwań Męża, więc wyobraża sobie przecudną kochankę, ale ta jest
tylko tworem chorej ambicji bohatera. Otchłań, w którą zamierza się pogrążyć, symbolizuje jego
wewnętrzny dramat – ocalenia upatruje w śmierci. Nie popełnia samobójstwa, które radykalnie
zmienia jego życiorys i tożsamość (jak np. Kordian z dramatu Słowackiego), zachodzi w nim
indywidualna przemiana. Usiłuje sprostać roli ojca (tym różni się od bohaterów romantycznych), ale
w tej kwestii uważa się za przegranego: „O, synu, przebacz, żem ci dał życie (...)” Ponosi klęskę także
jako wódz, ponieważ broni sprawy przegranej, lecz działa w imię honoru.
Hrabia Henryk jest świadom swoich porażek, wie, że przyczynił się do śmierci Żony i tragedii syna.
Zna grzechy swoich przodków i swoje, za które przeklinają go dusze cierpiące i uwięzione
w zamkowych lochach:
„Za to, żeś nic nie kochał, nic nie czcił prócz siebie i myśli twych, potępion jesteś – potępion na
wieki.” Staje się ofiarą własnych pragnień, marzeń, ideałów. Z cierpienia pragnie „tkać” poezję, a ból
i nieszczęście czynić tworzywem literackim. On również cierpi, ale jest to sztuczne cierpienie
niespełnionego poety, takie, w którym sam się lubuje.
Czy zasługuje na krytycyzm?
Niekoniecznie. Warto pamiętać, że Henryk prócz tego, że był arystokratą, poetą, przywódcą, był
przede wszystkim człowiekiem, a jak wiadomo, natura ludzka jest ułomna. Cechowały go hart ducha,
niezłomność, odwaga i honor. Ocalił swoją godność i zyskał uznanie nawet u wroga – Pankacego.
Ten, w obecności jeńców - baronów, hrabiów, książąt, rzekł po śmierci Hrabiego:
„– on jeden spośród was dotrzymał słowa. – Za to chwała jemu, gilotyna wam.”
Postać Hrabiego Henryka to jednocześnie sylwetka każdego z nas – tropicieli sensu życia,
poszukiwaczy przygód w zwyczajnej egzystencji, marzycieli, wodzów w okopach codzienności. Losy
rodu Henryka to dzieje niejednej rodziny obarczonej klątwą nierozsądnego domownika, to tragedia
wielu jednostek, które zapadają na ślepotę, by znieść ból egzystencji. W szale codzienności i pędzie
cywilizacji trudno być bohaterem idealnym.
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01.02.2017.
Lekcja 6
Temat: Nie-Boska komedia- ideologiczna wymowa utworu.
1. „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego jest nawiązaniem do „Boskiej komedii"
Dantego, ukazuje destrukcję porządku świata boskiego.
2. Ideologiczna wymowa utworu zawarta jest w akcie trzecim i czwartym dramatu, które
poruszają problematykę społeczno-historyczną, ukazują obraz rewolucji - walki
arystokracji i ludu.
a) W liście do Konstantego Gaszyńskiego poeta uznał ten temat swojego utworu za
najistotniejszy: „Mam dramat dotyczący się wielu rzeczy wieku naszego; walka
w nim dwóch pryncypiów: arystokracji i demokracji (...) Jest to obrona tego na co
się targa wielu hołyszów: religii i chwały przeszłości !”
3. Na poglądy poety miało wpływ zainteresowanie historią, filozofią a także znajomość
ówczesnych konfliktów społecznych. Szczególnie ważna była dla niego filozofia dziejów
i rozważania nad przyszłością ludzkości.
4. Krasiński reprezentował romantyczną wiarę w boską opiekę nad światem i kierowanie
losami ludzkimi przez opatrzność, katastrofizm i przekonanie o cykliczności dziejów
ludzkości.
5. Powszechna rewolucja ukazana w drugiej części dramatu zwrócona nie jest jedynie
przeciw warstwom panującym, lecz przeciw wszystkim wartościom: religii, filozofii,
kulturze, prawu, jej celem jest całkowite zniszczenie starego porządku. Rewolucjoniści to
dziki tłum, żądny krwi, zdolny tylko do niszczenia. Składa się on z przedstawicieli
najniższych warstw społecznych: służących, lokai, rzeźników, chłopów, rzemieślników.
Powoduje nimi nienawiść i chęć zemsty na panach, pragnienie zmiany własnej sytuacji
materialnej. Żądają zaspokojenia swoich najprostszych potrzeb: „Chleba, zarobku,
drzewa na opał w zimę, odpoczynku w lecie! (...)”.
6. Doprowadzeni do ostateczności jedyne wyjście widzieli w rewolucji i zburzeniu starych
układów społecznych. Na czele rewolucji stanął Pankracy, genialny przywódca, panujący
nad tłumem, świadomy prawdziwego celu rewolucji. Przed rewolucją broniła się
resztkami sił arystokracja. Ostatnią jej linię oporu stanowiły okopy świętej Trójcy.
Przywódcą arystokracji został hrabia Henryk.
7. Racje obydwu obozów przedstawił Krasiński w polemice przywódców. Pankracy stawia
za cel rewolucji wyrównanie krzywd jakich lud doznawał przez wieki, a przede
wszystkim zaprowadzenie nowego porządku, który ukróci wyzysk i zapewni wszystkim
godne życie, wolność i równość:
„Jęk przez rozpacz i boleść wydarty tysiącom tysiąców – głód rzemieślników - nędza
włościan - hańba ich żon i córek - poniżenie ludzkości, ujarzmionej przesądem
i wahaniem się, i bydlęcym przyzwyczajeniem - oto wiara moja (...)"
8. Za winnych nędzy i ucisku Pankracy wskazuje warstwę panujących: arystokrację. Zarzuca
jej okrucieństwo, zdradę, oszustwa, przekupstwo, rozpustę. Pankracy uważa, że
zdegenerowana arystokracja musi wyginąć i ustąpić miejsca rewolucji.
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9. Hrabia Henryk broni arystokracji, świadomy tego, że jedynie ona niesie ze sobą wszystkie
wartości narodu. To arystokracja tworzyła kulturę, pielęgnowała tradycje, dbała o rozwój
i odpowiadała za bezpieczeństwo państwa, roztaczała opiekę nad poddanymi w czasie
głodu i zarazy, a także stała na straży wiary chrześcijańskiej. W zwycięstwie rewolucji,
przywódca arystokracji widzi zagładę wszelkich wartości. Argumenty Pankracego odpiera
tym, że rewolucjoniści nie są w stanie stworzyć lepszego świata od tego, który istnieje.
Jest o tym przekonany gdyż w obozie rewolucji odnajduje te same zbrodnie, które
wytknął Pankracy arystokracji.
10. Spotkanie przywódców nie mogło przynieść żadnych rozwiązań, było już za późno na
osiągnięcie kompromisu. Strony nie mogły dojść do porozumienia, gdyż poczyniono już
nieodwracalne kroki, a swoje racje przeciwnicy uważali za słuszne. Ostateczne starcie
zbrojne stało się nieuniknione, a jego wynik był przesądzony na niekorzyść arystokracji.
11. Hrabia Henryk ginie broniąc honoru arystokracji.
12. Postawa obrońców okopów Św. Trójcy przekonuje hrabiego Henryka o tym, że
arystokracja sama winna jest swojej degeneracji i klęski.
13. Zwycięstwo rewolucji jest krótkotrwałe. Pankracy pada rażony przez wizję Chrystusa,
świadomy klęski rewolucji pozbawionej jedynego przywódcy.
14. Przedstawiony przez Krasińskiego konflikt musiał zakończyć się klęską obydwu stron.
Zarówno arystokracja jak i obóz rewolucji nie były bez winy, trudno jest odmówić
którejkolwiek ze stron słuszności. Jednakże ich racje, choć słuszne były niepełne
i względne. Końcowa scena dramatu świadczy o przekonaniu Krasińskiego
o konieczności interwencji Boga w historię i losy ludzi.
15. Tragizm w „Nie-boskiej komedii” opiera się na konflikcie cząstkowych racji walczących
ze sobą obozów.
16. Krasiński uważał, że nie każda cena postępu jest moralna i możliwa do zaakceptowania.
Według niego Opatrzność Boska nie mogła zaakceptować zła, gwałtu, rozlewu krwi –
jako metod działania ludzi na drodze do postępu. Zatem rewolucja, mimo że posiada
swoje niezaprzeczalne, cząstkowe racje, pozbawiona jest racji fundamentalnej, to jest
akceptacji Boga. Jako nie mieszcząca się w boskim planie świata, „nie-boska” właśnie –
jest skazana na klęskę, musi być potępiona. Zakończenie utworu przez niektórych badaczy
uważane za sztuczne – ściśle wynika z logiki myśli historiozoficznej Krasińskiego.
Pankracy – samowolnie sięgający po atrybuty władzy boskiej – staje twarzą w twarz
z Bogiem i ginie jako samozwaniec. Bóg jest mistrzem w dziele stworzenia i On jedynie
potrafi tworzyć historię. Symboliczna postać Chrystusa w finale utworu otwiera dwie,
sprzeczne możliwości interpretacyjne. Może sugerować, że nadchodząca epoka będzie
czasem jakiegoś nowego chrześcijaństwa i odrodzonego Kościoła. Może jednak wyrażać
myśli katastroficzne: oto dzieje świata nie będą miały już dalszego ciągu i Bóg przecina
bieg historii, gdyż dopełniła się miara ludzkich nieprawości.

.
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01.02.2017.
Lekcja 7
Temat: Nie – Boska komedia jako dramat romantyczny.
1. Utwór Krasińskiego spełnia wymagania gatunkowe dramatu romantycznego: odrzucenie
reguł dramatu klasycznego i łączenie elementów różnych rodzajów i gatunków literackich
(synkretyzm gatunkowy).
2. Cechuje go luźna struktura, zerwanie z klasyczną zasadą trzech jedności - miejsca, czasu
i akcji:
– Brak jedności czasu - akcja trwa kilkanaście lat, niektóre sceny dzieją się
równocześnie, między innymi są bliżej nieokreślone luki czasowe. W wymiarze
ideowym utwór odbierać należy w perspektywie wieczności.
– Brak jedności miejsca - poszczególne sceny rozgrywają się w różnych, czasem
niedokładnie określonych miejscach: w domu hrabiego, w szpitalu obłąkanych,
w górach, w okopach Świętej Trójcy; często jest to sceneria typowo romantyczna.
W wymiarze ideowym - perspektywa kosmiczna.
– Brak jedności akcji - wiele różnych wątków: życie rodzinne hrabiego, losy Orcia,
starcie rewolucjonistów z arystokracją, walka duchów dobrych i złych o duszę Męża.
3. Pod względem tematycznym utwór dzieli się na dwie zasadnicze części.
– Pierwsza obejmująca akt pierwszy i drugi jest dramatem rodzinnym, ukazującym
rozterki i losy Hrabiego Henryka jako męża i poety.
– Druga - obejmująca akt trzeci i czwarty, to dramat społeczny.
Obydwie części utworu łączy postać głównego bohatera - hrabiego Henryka - oraz
sylwetki kilku bohaterów drugoplanowych.
4. Utwór składa się z czterech aktów, każdy poprzedzony jest wstępem pisanym
zrytmizowaną prozą, wprowadzającym w akcję poszczególnych części utworu.
5. Z dramatu wyłania się wizja świata pełnego dysharmonii, wieloznaczności i napięć
rodzących nierozwiązywalne problemy. Kompozycja utworu cechuje się brakiem związku
przyczynowo-skutkowego pomiędzy poszczególnymi scenami, każda scena ukazuje inny
aspekt przedstawianego świata. Krasiński umiejętnie łączy fantastykę z realizmem np.:
upiór Dziewicy w domu Męża, sąd nad hrabią w podziemiach, apokaliptyczna wizja
Chrystusa powalająca Pankracego. W dramacie patos występuje obok groteski np. kreacja
Pankracego w porównaniu z rewolucyjną obrzędowością: " prosimy ślicznie o głowę
arystokraty". Występują również elementy liryczne: narrator ma cechy podmiotu
lirycznego, łączenie scen zbiorowych pokazanych z rozmachem, np. obraz obozu
rewolucjonistów, ze scenami kameralnymi, np. rozmowa hrabiego z Orciem. Czynnikami
spajającymi dramat są: nadrzędna wobec całości postać narratora, postać głównego
bohatera i pojawiające się we wszystkich częściach postacie epizodyczne (np. Ojciec
Chrzestny) oraz symetria kompozycji: Część I i II, Część III i IV.
„Nie – Boską komedię” Zygmunta Krasińskiego zalicza się do dramatów romantycznych.
Dramat taki charakteryzuje się niescenicznością – trudnościami adaptacyjnymi w kwestii
realizacji utworu jako sztuki scenicznej, połączeniem ze sobą realizmu i fantastyki,
kompozycją otwartą, enigmatycznym (tajemniczym) zakończeniem, negacją zasady trzech
jedności: miejsca, czasu, akcji, łączeniem ze sobą stylów, czasem gatunków i rodzajów
literackich, kontrastowaniem nastroju (patos obok powagi) . Sceny nie muszą łączyć się ze
sobą (brak ciągłości fabularnej), temat dzieła jest najczęściej uniwersalny, ponadczasowy,
dotyczący zbiorowości ludzkiej.
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Dramat romantyczny – ukształtował się w epoce romantyzmu jako opozycyjny do
dramatu antycznego (klasycystycznego). Nie obowiązywała zasada trzech jedności:
miejsca, czasu, akcji (jeden wątek fabularny, brak wątków pobocznych). Kompozycja
była raczej luźna - poszczególne sceny nie musiały łączyć się ze sobą. Utwór mógł
podejmować rozmaitą problematykę, zarówno poważną, jak i błahą. Taki układ
tematyczny mógł występować obok siebie. Łączono kategorie estetyczne: patos z ironią,
groteską, tragizm z komizmem, a fantastykę z realizmem. Był to swoisty synkretyzm.
Wiązano ponadto konwencje gatunkowe, stylistyczne, dramaturgiczne. Adaptacje
sceniczne były przez to trudne w realizacji, dlatego pisarze tworzyli często „sztukę dla
sztuki”, sztuki samej w sobie, nie bacząc na możliwość inscenizacji. Dramat był
wówczas dramatem w sensie „warsztatu pisarskiego”, a nie realizacji scenicznej.
Poprzez obecność fantastyki w utworze autor odwołuje się do wyobraźni odbiorcy. We
wstępie do Części I pojawia się personifikowany wizerunek wszechpotężnej Poezji:
„Gwiazdy wokoło twojej głowy – pod twoimi nogi fale morza – na falach morza tęcza przed
tobą pędzi i rozdziela mgły – co ujrzysz, jest twoim – brzegi, miasta i ludzie tobie się
przynależą – niebo jest twoim. – Chwale twojej niby nic nie zrówna.”
Nad dachem wiejskiego kościółka Anioł Stróż błogosławi przyszłym nowożeńcom. Po chwili
w jego miejsce pojawia się Chór Złych Duchów „wskrzeszających” z martwych pewną
złudnie piękną Dziewicę. Ona ma zwodzić i prowokować Pana Młodego (poetę). Mąż ulegnie
pokusom i podąży za Dziewicą, odbywając z nią lot nad rozległą krainą. Dziewica jednak
zmieni się w potworną marę. Dusze udręczonych sądzić będą Hrabiego, on usłyszy ich
krzyki, wielokrotnie dobiegnie go szatański Głos, spotka nawet Mefista „pochwalającego”
jego głupstwo. Na koniec objawi się sam Chrystus.
W utworze zaznacza się wszechobecność fantastyki połączonej z realiami codziennego życia
(ślub młodej pary, narodziny dziecka), z historią i problematyką społeczną (podział klas
społecznych, kwestia rewolucji).
Sferę wyobrażeń „ożywiają” też opisy – didaskalia dotyczące miejsc i przedmiotów:
„Wieś – kościół – nad kościołem Anioł Stróż się kołysze.” ;
„Komnata pełna osób – bal – muzyka – świece – kwiaty.”
Obszar fantastyki może powodować trudności inscenizacyjne, ponadto pojawiające się sceny
zbiorowe (rewolucyjne walki w Okopach Świętej Trójcy). Współczesne kino znajduje
rozwiązania tego typu problemów, lecz w czasach autora nie istniała jeszcze sztuka
kinematografii. Krasiński obserwował widowiska operowe i teatralne, gdzie twórcy
posługiwali się osiągnięciami ówczesnej techniki, kładąc akcent na efekty wizualne, świetlne
i dźwiękowe. Już wówczas łamali oni klasyczną zasadę trzech jedności: miejsca, czasu, akcji,
a w prezentowanych epizodach nie koncentrowali się na ich łączności. Zresztą poeta nawet
nie pomyślał, by jego dramat wystawiono kiedykolwiek na scenie. Uważał, że jest zbyt
śmiały i kontrowersyjny (rewolucjoniści burzący świątynie, lud mordujący oprawców).
W dodatku cechowało go bogactwo zdarzeń i złożoność problematyki. Dlatego Krasiński
pisał „Nie – Boską komedię” w poczuciu swobody twórczej, nie myśląc o wymogach sztuk
teatralnych. Dzięki temu jego utwór nie musiał zachowywać linearnej fabuły, mogły w nim
istnieć: inwersja czasu (Orcio jako malutkie dziecko, chłopiec i młodzieniec), wieloraka
zbiorowość ludzka i różnorodna tematyka.
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Autor genialnie wykorzystał własną wyobraźnię. Ciekawie nakreślił postać Dziewicy –
Mężowi jawi się ona jako piękność, natomiast Marii jako upiór:
„Żona: Najświętsza Panno, ratuj mnie! – to widmo blade jak umarły – oczy zgasłe i głos
jak skrzypienie woza, na którym trup leży.
Mąż: Twe czoło jasne, twój włos kwieciem przetykany, o luba.
Żona: Całun w szmatach opada jej z ramion.
Mąż: Światło leje się naokoło ciebie – głos twój raz jeszcze – niechaj zaginę potem.”
To „podwójne widzenie” jednej osoby oraz innych bohaterów fantastycznych: duchy,
Anioł Stróż stwarza trudności inscenizacyjne, które jednak można rozwiązać,
wykorzystując rekwizyty teatralne: maskę, kostium lub odpowiednio operując światłem,
nie bez znaczenia jest także charakteryzacja. Niemniej „spektakl” Krasińskiego
zamierzony był raczej jako sztuka literacka, odwołująca się do wyobraźni i fantazji
odbiorcy.
Sceny „Nie – Boskiej komedii” są ze sobą luźno powiązane - brak związku przyczynowo –
skutkowego, choć ogółem tworzą pewien krąg tematyczny. Odbiorca potrafi go
zinterpretować. Miejsca akcji są zmienne: zamek hrabiego, obóz rewolucjonistów, katedra
w zamku Świętej Trójcy. Scena zakończenia jest niemalże autonomiczna, nie łączy się ze
scenami poprzednimi i właściwie z niczego nie wynika. Pomiędzy niektórymi epizodami
upływa po kilka, kilkanaście lat – ślub młodej pary, chrzest potomka, Orcio jak dziecko
i dojrzewający chłopiec.
Dwie sceny rozgrywają się jednocześnie: chrzest Orcia i powrót Męża, po wyzbyciu się
złudzeń o Dziewicy. Takie zaburzenie chronologii charakterystyczne jest zwłaszcza dla
gatunków epickich. Nie ma w „Nie – Boskiej komedii” wyraziście zarysowanych działań
bohaterów, które decydująco posuwają akcję naprzód - na przykład podczas spotkania
przywódców (Hrabia kontra Pankracy) w formie polemiki przybliżone są ich filozoficzno –
polityczne poglądy. Tego typu dysputy występują głównie w prozie powieściowej (epika).
Wszędzie zaznacza się obecność narratora (kreatora). Poszczególne części poprzedza on
wstępem, angażuje się emocjonalnie w wypowiedzi własne i bohaterów. Narrator występuje
zwykle w prozie fabularnej. Powyższe argumenty pozwalają stwierdzić, że „Nie – Boska
komedia” (jako dramat romantyczny) jest dziełem synkretycznym – posiada cechy gatunków
epickich (powieść).
Wacław Kubacki – badacz romantycznego dramatu napisał: „Częsta zmiana miejsca
w teatrze romantycznym to właściwość akcji zewnętrznej, czyli cecha charakterystyczna
epopei. To – co nazywa się potocznie romantycznym mieszaniem gatunków w teatrze, jest
w gruncie rzeczy epizacją dramatu, czyli rozszerzaniem poetyki rodzaju epickiego na
rodzaj dramatyczny.” Interesująca jest również wypowiedź Marii Janion „W twórczości
Krasińskiego (...) często dominuje stanowisko narratora utożsamianego z podmiotem
autorskim i traktującego świat przedstawiony jako swój twór. W „Nie – Boskiej komedii”
podkreśla on swój dystans wobec świata poetyckiej fikcji, choć nieraz przybiera i pozę
barda minionej świetności. (...) Postawę narratora cechuje oscylacja między dystansem
a uczuciowym zaangażowaniem.”
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Na bohaterów oddziałują siły nadprzyrodzone, w pewien sposób warunkując ich losy
(tragizm). Zmagania o duszę bohatera wiedzie Anioł Stróż i Złe Duchy. Są to postaci ze sfery
wyobrażeń chrześcijańskich, a tradycja walk pomiędzy siłami dobra i zła sięga czasów
średniowiecza i wywodzi się z utworów zwanych moralitetami (utwory dramatyczne,
misteria, występowały w nich moce toczące spór o duszę bohatera). Do nich wielokroć
nawiązywali romantycy. Na tej płaszczyźnie uwidacznia się wspólnota świata fantastycznego
i rzeczywistego.
Dzieło Krasińskiego to jednocześnie dramat społeczny ujęty w klamrę historii dziejów.
W tym sensie „Nie – Boską” można określić mianem tragedii nowożytnej. Wyraźnie
nakreślone są tu warstwy społeczne, które skłócone, toczą ze sobą rewolucyjną batalię.
Bohaterowie wyobrażają klasowe ideały i postawy. Podana jest ich skrótowa charakterystyka,
między innymi poprzez wypowiedzi samych postaci.
Autor, wzorem samego siebie, pragnął nakreślić wewnętrzny konflikt poety
zdeterminowanego do życia w określonej sytuacji dziejowej. Nie sprecyzował czasu
historycznego ani przestrzeni geograficznej (jedynym wiadomym miejscem są Okopy Świętej
Trójcy na Podolu), co oznacza, iż nie miał zamiaru przedstawiać wizji konkretnego
społeczeństwa czy określonych faktów historycznych (odwołał się do nich sugestywnie), jego
celem było udramatyzowanie osobistych poglądów historiozoficznych (jednostka w
społeczeństwie i w dziejach, prywatne refleksje).
Luźne powiązanie scen dramatu, wielowątkowość akcji oraz niewyjaśnione zakończenie
(proroctwo końca dziejów ludzkich czy też wizja odbudowy świata?) pozwalają wnioskować
o kompozycji otwartej. Elementem wiążącym jest postać hrabiego Henryka, obecnego niemal
we wszystkich epizodach, ponadto jego osoba jest tu punktem wyjścia do
„wielopoziomowych” rozważań.
O specyfice otwartej kompozycji dramatu mówi Maria Janion:
„Dla formy otwartej znamienna jest różnorodność, rozproszona, asymetryczna wielość
akcji, przestrzeni i czasu [...]. Dramat o formie otwartej posługuje się techniką
zmieniających się punktów widzenia, fragmentarycznymi, luźnymi scenami otwartymi
często na zasadzie asocjacji [kojarzenia]. Może im brakować określonego związku
przyczynowego. Dramat taki gardzi na ogół ekspozycją (...). Liczne wątki biegną obok
siebie. Rolę integrującą odgrywa najczęściej określona postać dramatyczna – swoiście
rozumiany bohater.”
Nie bez znaczenia są „wątki symboliczno – myślowe” ujawniające się w wypowiedziach
różnych bohaterów, a obecne w poszczególnych częściach utworu.
Część z nich naszkicowana jest w pierwszej i drugiej części, w pozostałych zaś zostaje
rozwinięta. Dzieje się tak w przypadku zagadnienia poezji i tematu rewolucji. Dziewica
ucieleśnia Poezję i z nią „zdradza” Pan Młody Żonę. Maria wie o złudzeniach, marzeniach
Męża i by stać się godną jego miłości pragnie zostać poetką. Jako obłąkana, w Części I
wypowiada pewne proroctwo: „Kto jest poetą, ten nie żyje długo.” Jej słowa znajdują
potwierdzenie w Części IV: tragicznie giną dwaj niespełnieni poeci: młody Orcio i jego ojciec
– hrabia Henryk.
W Części II Filozof mową o spróchniałym drzewie, które musi upaść, symbolicznie
nawiązuje do kwestii buntu społecznego i obalenia starego porządku. Jego teorie realizują się
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w częściach następnych. Pierwiastki „symboliczno – myślowe” pełnią, podobnie jak główny
bohater i narrator (obecny we wstępach), funkcję scalającą – wiążą utwór. Zakończenie jest
typowe dla dramatu (tragiczne): giną wszyscy główni bohaterowie.
Dante w „Boskiej Komedii” zaznaczył różnicę między tragedią a komedią. Dla niego
odmienność pomiędzy tymi gatunkami polega między innymi na stopniowej zmianie
nastroju oraz przeciwnym biegu wydarzeń: w tragedii początek zazwyczaj jest podniosły
i spokojny, akcja zmierza ku katastrofie i nią się kończy, natomiast w komedii początek
może być smutny, ale zakończenie musi być pogodne. I tak jest w przypadku dzieła
Alighieri: autor wskazuje najpierw straszliwości piekła, potem prowadzi czytelnika przez
czyściec, a następnie wiedzie do raju. W „Nie – Boskiej komedii” odwrotnie - rzecz
zaczyna się rajską wizją ślubu, harmonii i szczęścia, które nagle zostają zaburzone
i wiodą do katastrofy. W scenach ostatnich pełno już trupów i ruin, można odnieść
wrażenie, że dotarło się do dna piekła. Pojęcie „komedii” zostaje zdeformowane - finał
jest tragiczny i raczej nie śmieszy, ale autor wcale nie twierdzi, że jest to tragedia – zdaje
się mówić: „oto komedia waszego życia i waszych dążeń. Ponura, straszna, ale tylko
komedia.”
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Nie-Boska komedia – Test wiedzy.
1.

2.

3.

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
żelazo i krew
a)
b) zbrodnia i kara
oręż i walka
c)
d) miecz i bunt
Chór Złych Duchów przyzywa widma:
dziewicy, orła, Natury
a)
b) Mefistofelesa, orła, Natury
dziewicy, lwa, Natury
c)
d) dziewicy, orła, Wolności
„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
Pankracego
a)
b) Leonarda
Ojca chrzestnego
c)
d) Bianchettiego

4.

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
Dziewica
a)
b) Nimfa
Niewiasta
c)
d) Księżniczka

5.

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji”
Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
1863 roku
a)
b) 1855 roku
1856 roku
c)
d) 1844 roku
Sługa Henryka to:
Janek
a)
b) Michał
Leonard
c)
d) Jakub
Hrabia zarzuca buntownikom:
sprzeniewierzenie się obyczajom
a)
b) ateizm
podeptanie tradycji
c)
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
potępienia
a)
b) bałwochwalczym
poetyckim
c)
d) prostoty
Przechrzci za cel stawiają sobie:
zdobycie władzy
a)
b) wejście na salony
dominację nad rewolucjonistami
c)
d) zniszczenie chrześcijaństwa

6.

7.

8.

9.
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10. Bianchetti to:
przywódca klubu lokajów
a)
b) wódz żołnierzy najemnych
przodownik Chóru Rzeźników
c)
d) przodownik Chóru Chłopów
11. Buntownicze nastroje potęguje:
zła aura
a)
b) zemsta arystokracji
alkohol
c)
d) głód
12. Malarz nakreślił Orcia jako:
aniołka
a)
b) niewolnika
starca
c)
d) szatanka
13. Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
wzburzonego oceanu
a)
b) lawiny śnieżnej
starego drzewa
c)
d) młodej winorośli
14. Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
księdzem
a)
b) urzędnikiem
poetą
c)
d) oficerem
15. Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
trzy dni
a)
b) dwa miesiące
miesiąc
c)
d) dwa tygodnie
16. Orzeł w utworze symbolizuje:
dumę narodową
a)
b) rycerską sławę
wzniesienie się ponad podziały
c)
d) siłę szlachty
17. Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
wiekowego dębu
a)
b) szubienicy
studni
c)
d) płonącego stosu
18. Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
Miłości
a)
b) Orcia
Poezji
c)
d) Wolności
19. Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
na srebrzystym wzgórzu
a)
b) nad wielkim jeziorem
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w dolinie
w górskim wąwozie
Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
angielskiego łowcę głów
a)
b) portugalskiego konkwistadora
francuskiego rzeźnika
c)
d) hiszpańskiego mordercę
Część drugą zaczyna apostrofa do:
Szatana
a)
b) Orcia
Poezji
c)
d) Boga
Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
Błażej
a)
b) Bonifacy
Bartłomiej
c)
d) Beniamin
Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
spowiednika
a)
b) Ojca Chrzestnego
przyjaciela męża Hrabiny
c)
d) przyjaciela Hrabiny
Orcio zmarł:
z głodu
a)
b) raniony przez Pankracego
na gruźlicę
c)
d) trafiony kulą
Ilościową przewagę wśród walczących mają:
arystokraci
a)
b) chłopi
rewolucjoniści
c)
d) Przechrzci
Zasługami arystokratów według Hrabiego było:
budowanie szpitali
a)
b) budowanie kościołów
budowanie szkół
c)
d) wszystkie powyższe
Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że będą bronić:
godności i tytułów szlacheckich
a)
b) wiary i czci
kobiet i dzieci
c)
d) honoru
Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało
rewolucję społeczną
a)
b) walkę z wiatrakami
walkę narodowowyzwoleńczą
c)
d) walkę o wolność i równość

c)
d)
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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29. Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety,

wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
Wiosny Ludów
a)
b) przewrotu Napoleona
Wielkiej Rewolucji Francuskiej
c)
d) powstania listopadowego
30. Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
na literackich wzorcach
a)
b) na biografii Mickiewicza
na własnych doświadczeniach
c)
d) na doświadczeniach przyjaciela
31. Krasiński:
zachował jedność czasu
a)
b) zachował jedność akcji
zachował jedność miejsca
c)
d) złamał zasadę trzech jedności
32. Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
łatwość w odbiorze tekstu
a)
b) trudności z interpretacją utworu
rozbudowanie didaskaliów
c)
d) trudnościami adaptacyjne
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Nie-Boska komedia – Zadanie domowe 1.
1.

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:

2.

Malarz nakreślił Orcia jako:

3.

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:

4.

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:

5.

Chór Złych Duchów przyzywa widma:

6.

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:

7.

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:

8.

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:

9.

Orzeł w utworze symbolizuje:

10. Bianchetti to:
11. Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji”
Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:

12. Sługa Henryka to:

13. Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety,
wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
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14. Część drugą zaczyna apostrofa do:

15. Hrabia zarzuca buntownikom:
16. Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało

17. Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
18. Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
19. Buntownicze nastroje potęguje:
20. Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
21. Przechrzci za cel stawiają sobie:

22. Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
23. Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
24. Orcio zmarł:
25. Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
26. Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że będą bronić:
27. Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
28. Ilościową przewagę wśród walczących mają:
29. Zasługami arystokratów według Hrabiego było:
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06.02.2017.
Lekcja 8
Temat: Cyprian Kamil Norwid- artysta wszechstronny.

1. Cyprian Kamil Norwid, właściwie Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu
Topór:
– urodził się 24.09.1821 r. w Laskowie-Głuchach,
– zmarł 23.05.1883 r. w Paryżu.
2. Polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof.
3. Cyprian Kamil Norwid często uznawany jest za ostatniego z czterech najważniejszych
polskich poetów romantycznych. Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za
zbytnie uproszczenie, zaliczając jego twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu.
4. Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy
i utrzymując się z prac dorywczych.
5. Twórczość Norwida, trudna do zrozumienia dla jemu współczesnych, została zapomniana
po jego śmierci. Został odkryty ponownie dopiero w okresie Młodej Polski głównie za
sprawą Zenona Przesmyckiego-Miriama (po części również młodego Władysława
Stanisława Reymonta).
6. W 1840 roku Cyprian debiutuje jako poeta wierszem lirycznym „Mój ostatni sonet”.
7. Cyprian Kamil Norwid pisał wiersze, dramaty, poematy, nowele, traktaty i eseje.
Uprawiał rzeźbę, rysunek, rytownictwo i medalierstwo. Malował akwarele i akwaforty.
Wykonywał litografie. Był znawcą muzyki. Tłumaczył Dantego, Szekspira, Byrona
i innych pisarzy. Miał zdolności oratorskie i deklamatorskie. Aż trudno uwierzyć, że
epoka romantyzmu pogrążyła w niepamięć tak wybitnego i wszechstronnie
utalentowanego twórcę. Zmarł samotny 23 maja 1883 roku w przytułku św. Kazimierza
w Ivry pod Paryżem. Jego prochy spoczęły w zbiorowej mogile.
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Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 września 1821 roku w dziedzicznej wsi swojej matki, Laskowo Głuchy, położonej na Mazowszu (w połowie drogi między Radzyminem, a Wyszkowem).
Ojciec poety, Jan , pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Topór.
Matka, Ludwika Zdzieborowska, była spokrewniona z królewską gałęzią rodu Sobieskich.
Cztery lata później umiera matka Norwida, a opiekę nad Cyprianem i jego rodzeństwem przejmuje
prababka, miecznikowa Hilaria Sobieska mieszkająca w Stachówce.
Po śmierci prababki w 1830 roku tuż po wybuchu powstania listopadowego rodzina Norwidów
przenosi się do Warszawy.
W Warszawie Cyprian uczy się w Wojewódzkim Gimnazjum przy Krakowskim Przedmieściu
w Pałacu Kazimierzowskim, później w gimnazjum przy ul. Leszno.
W 1835 roku umiera ojciec poety. Opiekunem sierot zostaje ojczym matki, ojciec chrzestny Cypriana,
właściciel ziemski, Ksawery Dybowski.
Cyprian jako uczeń klasy piątej przerywa naukę w gimnazjum i przenosi się do szkoły malarskiej
Aleksandra Kokulara. Za swojego mistrza w sztuce uznaje artystę malarza Jana Klemensa
Minasowicza.
W 1840 roku Cyprian debiutuje jako poeta wierszem lirycznym „Mój ostatni sonet”. Nawiązuje
kontakt z czasopismem kulturalno-naukowym stolicy, „Biblioteką Warszawską”. Bywa
w warszawskich salonach literackich. Publikuje wiersze liryczne „Wspomnienie” i „Do wieśniaczki”.
W 1842 roku młody poeta zaręcza się z bliżej nieznaną Kamilą L. i po odziedziczeniu pewnej sumy
pieniężnej w spadku po matce udaje się przez Kraków, Wrocław do Drezna z zamiarem kształcenia się
w dziedzinie sztuk plastycznych. Z Drezna jedzie przez Norymbergię i Monachium do Florencji. Tam
podejmuje studia w Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem profesora rzeźby, Ludwika
Pampaloniego. Oprócz rzeźby studiuje rytownictwo, zwiedza zabytki, zaczytuje się w dziełach
literatury włoskiej.
W czasie krótkiego pobytu w Wenecji w kwietniu 1844 roku otrzymuje list od narzeczonej, zrywający
zaręczyny. Norwid reaguje na tę wieść depresją psychiczną. Jego ówczesny nastrój oddaje m. in.
wiersz „Moja piosnka (1)”
W styczniu 1845 roku Cyprian udaje się do Rzymu, gdzie przyjmuje w Kościele Świętego Klaudiusza
sakrament bierzmowania i na pamiątkę utraconej miłości wybiera imię Kamil. Ale w tym czasie rodzi
się już nowe uczucie poety do Marii Kalergis - pięknej arystokratki rosyjskiej. Udaje się za nią
w podróż do Neapolu, zwiedza Pompee, Herkulanum, Sorrento i Capri. Echem tych podróży jest
między innymi wiersz „Italiam! Italiam!”
W 1848 roku Norwida w jego rzymskiej pracowni odwiedza Zygmunt Krasiński. Obaj poeci spotykają
się często, a za pośrednictwem Krasińskiego, Norwid poznaje Adama Mickiewicza. Zaczyna się
interesować sprawą tworzącego się legionu polskiego.
W styczniu 1849 roku poeta opuszcza Rzym i udaje się do Paryża i tam poznaje Fryderyka Chopina
i Juliusza Słowackiego w ostatnich miesiącach ich życia.
W Paryżu Norwid żyje w trudnych warunkach materialnych, najczęściej za pożyczone pieniądze.
Powstaje poemat „Niewola”.
Rok 1850 jest rokiem sporów z Krasińskim i Cieszkowskim, zarzucającymi poecie niejasność stylu.
Przypięto Norwidowi etykietę poezji trudnej, intelektualnej, elitarnej. Poeta odpowiada im zarysem
swoich poglądów na sztukę, które formułuje w poemacie „Promethidion” oraz w rozprawce „Jasność
i ciemność”. Zdaje sobie sprawę ze swojej samotności w walce o nową sztukę, obalając dawne
autorytety.
Zniechęcony do twórczości literackiej przez niesprawiedliwą krytykę, Norwid nękany trudnościami
codziennego bytowania w 1852 roku opuszcza Paryż i udaje się do Stanów Zjednoczonych, gdzie
podejmuje pracę w pracowni graficznej.
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W Ameryce poeta czuje się źle, tęskni za starym kontynentem, a wyrazem tęsknoty jest wiersz
pt. „Pierwszy list, co mnie doszedł z Europy”.
Po trzech latach pobytu w Ameryce Norwid wraca przez Londyn do Paryża. W Londynie powstaje
najrzetelniejszy w swej szczerości liryczny wiersz „Moja piosnka (II)”. Jest ekstraktem, w który
wsączyły się wszystkie Norwidowskie bóle i duszne tęsknoty. Jest świadectwem tęsknoty,
wyposażonej po prostu, prawie dziecięcymi słowy, lecz w doskonałej formie artystycznej.
Rok – 1863; Norwid żyje powstaniem styczniowym. Głuchota i choroba oczu uniemożliwiają mu
wyjazd do kraju, ale staje się jednym z gorących działaczy sprawy polskiej w Paryżu.
Powstaje poemat „Fulminat” oraz, inspirowany przez przedpowstaniowe warszawskie manifestacje
polityczne i wydarzenia z nim związane, poemat „Fortepian Szopena”. Kiedy w czasie powstania
w Pałacu Zamoyskich carscy żołdacy wyrzucili na bruk w akcie zemsty fortepian Szopena, poeta
przywołał wciąż niewygasłe wspomnienia ostatnich spotkań z Fryderykiem, które miały miejsce
w Paryżu tuż przed śmiercią wielkiego muzyka. Siła pamięci spotęgowana przez brutalne fakty
skłoniła Norwida do refleksji nad losem artysty i jego dzieła. Tak oto powstał jeden z najlepszych
tekstów poety „Fortepian Szopena”.
Norwid poświęcił swoją uwagę nie tylko nieprzeciętnemu, genialnemu artyście jakim jest Fryderyk
Chopin, lecz także ludziom czynu. W utworze „Bema pamięci żałobny - rapsod” przywołuje postać
wielkiego polskiego bohatera, Józefa Bema, uczestnika powstania listopadowego i Wiosny Ludów.
Dla Norwida był on żołnierzem na miarę antycznych widzów, ucieleśnieniem bohaterstwa
i romantycznego szaleństwa. Poeta dedykuje swój wiersz pamięci po generale. Ludzie wielcy, tak jak
inni odchodzą, ale zostaje po nich wzniosła myśl, idea, która potrafi natchnąć potomnych.
Cyprian Kamil Norwid pisał wiersze, dramaty, poematy, nowele, traktaty i eseje. Uprawiał rzeźbę,
rysunek, rytownictwo i medalierstwo. Malował akwarele i akwaforty. Wykonywał litografie. Był
znawcą muzyki. Tłumaczył Dantego, Szekspira, Byrona i innych pisarzy. Miał zdolności oratorskie
i deklamatorskie. Aż trudno uwierzyć, że epoka romantyzmu pogrążyła w niepamięć tak wybitnego
i wszechstronnie utalentowanego twórcę. Zmarł samotny 23 maja 1883 roku w przytułku św.
Kazimierza w Ivry pod Paryżem. Jego prochy spoczęły w zbiorowej mogile.
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Norwid - poeta myśli
Norwid był poetą drugiego pokolenia romantyków. Pisarz miał bardzo silne poczucie
zarówno przynależności pokoleniowej jak i odrębności swojej generacji. Doświadczenia
losów generacji własnej i poprzedniej, a także przekonanie o ich zmarnowaniu i przemyślenia
na ten temat zaważyły na poglądach poety. Były one na tyle oryginalne, że aż niezrozumiałe
dla współczesnych co stało się przyczyną niepopularności poety za życia.
Jedną z wyróżniających się odrębności poezji Norwida była głęboka intelektualna jej
warstwa, dominująca nad emocjonalną (rzecz w Romantyzmie niesłychana). Był on poetąmyślicielem czy też poetą-filozofem, obdarzonym bystrym, analitycznym umysłem,
patrzącym krytycznie na świat. Z tego między innymi powodu potomność nadała mu
przydomek poety myśli.
Tematykę jego utworów stanowią głębokie rozważania na ważkie ówczesne tematy będące
przedmiotem publicznych dyskusji. Opinie Norwida nie przysparzały mu zwolenników.
Interesujące go zagadnienia, choć współczesne mu, rozważał w ponadczasowym,
uniwersalnym wymiarze.
Podobnie jak innych Romantyków (choć nieco w inny sposób) cechował go humanizm.
Warto wymienić zakres zainteresowań Norwida. Mówił on między innymi o:
–
–
–
–
–
–
–
–

roli i miejscu człowieka w historii i ich wzajemnych zależnościach;
o własnym wzorcu patrioty;
o opozycji pojęć naród-społeczeństwo;
o swym rozumieniu Ojczyzny;
o swoich rodakach;
o roli sztuki i artysty;
o swych poprzednikach;
o wielkich ludziach swej epoki, a także o wielu innych kwestiach.

Wszystkie jego opinie stanowiły polemikę z romantycznym dziedzictwem (kolejny powód
wyobcowania).
Jednakże ciekawszym aspektem intelektualizmu norwidowskiej poezji (mimo iż tematyka
stanowi bezsporny na nią dowód) są założenia jego poetyki. Stanowiły one jedno ze źródeł
konfliktu Norwida z publicznością i krytyką.
Zbiór "Vade-mecum" stanowił programowy wyraz niechęci poety do liryki łatwej, lekkiej
i przyjemnej, odwołującej się do powierzchownych odczuć i wzruszeń. Norwid narzekał na
nawyk Polaków do "czytań łatwych i pisań lekkomyślnych". M. Jastrun pisał: "Chodziło tu
nie tylko o zmianę formy, ale o coś więcej: o przeobrażenie wyobraźni czytelnika,
o uderzenie w jego sentymenty, w jego tradycyjne pojmowanie poezji w potocznym tego
słowa znaczeniu.
Norwid wierzył, że jego „Vade-mecum” jest ujawnieniem nowej rodzącej się formy
świadomości narodowej, że jest uderzeniem w antyintelektualizm literatury, w marazm
umysłowy społeczeństwa polskiego.
Tak więc podobnie jak i inni romantycy stawiał sobie Norwid wielkie cele i wierzył w swoją
moc kreacji społeczeństwa polskiego. Chciał stworzyć sobie nowego odbiorcę (który byłby
też zapewne jednocześnie wcieleniem ludzkich i obywatelskich cnót według jego
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pryncypiów), do pewnego stopnia znawcę, niemal krytyka (o tych ostatnich wyrażał się
niepochlebnie, wskazując na to, że wyręczają leniwych czytelników). Jednocześnie kpił
niemiłosiernie z przeciętnego czytelnika, który był dla niego wyłącznie tępawym,
intelektualnym snobem, często nie zachowującym nawet pozorów niezbędnego zdaniem
Norwida szacunku dla sztuki (ze względu na jej rolę i wagę - "Promethidion"). Za profana
uważał, szlacheckiego „intelektualistę”, który „lubi po powrocie do domu tak dumać i nogi
moczyć, i słuchać jak mu żona gra na fortepianie Chopina”.
Zarówno ideał inteligentnego czytelnika, jak i tępego mają wspólne korzenie
w norwidowskim światopoglądzie wyrażonym najdobitniej w „Promethidionie”.
Sformułował swoją koncepcję sztuki i „drabiny prac ludzkich”. Wysoko na niej - na samym
wierzchołku - lokuje sztukę i tym samym miejsce dla artysty, podkreślając jego rolę
"organizatora wyobraźni", ale zarazem demitologizuje jego pozycję jako przywódcy narodu.
Ów organiczny związek artysta-widz (słuchacz, czytelnik) to cała rewolucja wobec pozycji
artysty-wieszcza, półboga, ponad społeczeństwem, jak tego chciała romantyczna tradycja. Na
tym tle zrozumiała staje się idea czytelnika-współtwórcy, który dzieło „w duszy swej
dośpiewa”, a czytanie jawi się niemal sztuką. Poeta poświęca temu zagadnieniu sporo miejsca
w wykładach o Słowackim. Według niego dotarcie do złożonego sensu dzieła jest zadaniem
czytelnika. W tym kontekście słowa Norwida ze szkicu „Sztuka w obliczu dziejów" to kropka
nad "i" wyrażanych przekonań o partnerskim stosunku twórcy z publicznością: "Zadaniem
moim (...) jest sprawić, ażeby czytelnik książkę zamykając sam się uczuł artystą - o ile nim
winien być i może".
Przekonania swoje konsekwentnie wcielał w życie, zrażając sobie czytelników. Podkreślając
współtwórczą rolę czytelnika, Norwid szedł drogą poszukiwań demonstracyjnie odwracając
się od tradycji poetyckiej i standardowego myślenia. Żądał od pisarzy, oryginalności, tępił
naśladownictwo, stawiał czytelnikom wygórowane wymagania. Miał za złe także zabiegi
poetów zmierzających do nadmiernego jego zdaniem wygładzania wierszy, do jasności
kompozycji i myśli, które czynią utwór przejrzystym i płaskim.
W swych poszukiwaniach doszedł do "poetyki milczenia", wysnutą z koncepcji mowy
ludzkiej, w której to milczenie jak i słowo stanowi równorzędną część mowy, mającą swoje
znaczenie.
Efekty artystyczne osiągnął Norwid dzięki zamierzonej oszczędności słów, a w milczeniu
i niedomówieniu widział właściwe środki poetyckiej ekspresji. Uważał bowiem. że treść
wyraża się zarówno w słowie jak i w tym co nie zostało wypowiedziane i ukryte w tekście.
Swoista interpunkcja - liczne pauzy i wielokropki, również stanowią próbę użycia ekspresji
ciszy, milczenia, przemilczenia. Współgrają z tą praktyką odbiegające od normy zapisy słów
podzielonych na człony, przy czym sam podział ma istotne znaczenie. Częsta jest także
w jego utworach archaizacja, stosowanie neologizmów. Skutek jest taki, że obok utworów
o przejrzystej treści i łatwych do rozszyfrowania metaforach ("Rozebrana", "Co dzień
woda...", "Krzyś i dziecko", "Nerwy", "John Brown") istnieje bez liku dzieł o symbolice
wieloznacznej i niejasnej ("Święty-pokój", "Mistycyzm", "Słowianin").
Bez wątpienia Norwidowi zależało na takiej niejednoznaczności i zamazaniu treści, ponieważ
zmuszało to czytelnika do postulowanej współpracy w ramach interpretacji dzieła. Wymagało
ono jednak odpowiedniego przygotowania, wysiłku intelektualnego i dobrej woli. Tego
wszystkiego zabrakło współczesnym Norwidowi. Mimo to nie ulegał krytyce domagającej się
jasnego wyrażania myśli.
Swoją konsekwencję i niezłomność okupił zapomnieniem. Jego czytelnikiem idealnym okazał
się dopiero człowiek drugiej połowy XIX wieku, który odkrył i może zrozumiał poetę, który
wyprzedził swoje czasy.
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06.02.2017.
Lekcja 9
Temat: Poetycka wizja pogrzebu bohatera w wierszu C.K. Norwida „Bema pamięci żałobny
rapsod”.
1. „Bema pamięci żałobny rapsod”, to wiersz Cypriana Kamila Norwida z 1851 roku,
poświęcony zmarłemu rok wcześniej generałowi Józefowi Bemowi.
2. Mottem utworu są słowa przysięgi wypowiedzianej przez kartagińskiego wodza
Hannibala: Iusiurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi (przysięgi złożonej
ojcu aż po dziś dzień tak dotrzymałem).
3. Poeta dokonał w utworze stylizacji pogrzebu bohatera (według rytuału średniowiecznorycerskiego, pogańskiego i wczesnosłowiańskiego) oraz mitologizacji postaci generała
Bema.
4. Wiersz:
– ma charakter rapsodu (utworu podniosłego, opiewającego doniosłe wydarzenie
lub niezwykłego bohatera),
– ma wzniosły styl,
– obrazy są dynamiczne,
– metafory i personifikacje uwypuklają symboliczne znaczenie tekstu.

Bohaterem utworu jest generał Józef Bem – patriota polski. Utwór wprowadza nas w poetyckie
misterium pogrzebowe. Cały rapsod podzielony jest na dwie części: pierwsza to opis pogrzebu, druga
zaś to jego ogólnoludzkie, ponadczasowe, filozoficzne przesłanie.
Część pierwsza przedstawia opis pogrzebu skonstruowanego na wzór pochówków dawnych wodzów
słowiańskich. Występują rycerskie rekwizyty – miecz, pancerz, koń, sokół, które nie pasują do wieku
dziewiętnastego. Zatem stylizacja na pogrzeb rycerski cofa wizję pogrzebu Bema ku wcześniejszym
wiekom.
Zaprezentowany przez autora opis jest bardzo bogaty i dokładny, nasze „przejście” do dawnych
obyczajów pogrzebowych nie jest trudne. Stajemy się uczestnikami opisywanych zdarzeń. Widzimy
panny żałobne, które zawodzą i idą z rękoma podniesionymi w górę, chłopców uderzających w tarcze,
powiewającą chorągiew, płonące pochodnie. Pogrzebowy kondukt, w drodze na miejsce
przeznaczenia, wchodzi w wąwóz. Jednak grób nie zatrzymał pochodu, stał się natomiast punktem
zwrotnym, gdyż otworzył bramy przyszłości.
Zanim jednak grób został przekroczony i pochód podążył dalej, w obrazie orszaku dokonała się
zmiana. Na początku był on podmiotem narracji trzecioosobowej (idą, biją, wchodzą), potem zaś jest
już to narracja pierwszoosobowa (zobaczym, powleczem). Pierwsza zamyka przeszłość, druga zaś
otwiera przyszłość. Jest ona jednak kształtowana przez przeszłość: rumak zostaje przymuszony do
skoku „starą ostrogą”, miasta zostają zbudzone ze snu stukotem „urn” grobowych. Można powiedzieć,
że przyszłość wyrasta z dziedzictwa po Bemie.
Zatem nie sam Bem jest bohaterem wiersza, tylko pamięć o nim tkwiąca w narodzie i pobudzająca go
do czynu.
Wymowa utworu jest następująca: pochód przestaje być jedynie pogrzebem, a staje się marszem
bojowników o wolność „zarażonych” wielkością generała. Prawdziwa idea nie umiera, tylko pobudza
narody, których celem nie jest grób, tylko przyszłość – oto przesłanie płynące z wiersza Norwida.
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Jak pisze Marian Stala, „wiersz ten warto czytać z romantycznymi utworami pomyślanymi jako hołd
dla żołnierza – bohatera, z Redutą Ordona, Śmiercią Pułkownika Mickiewicza, z wierszami Na
sprowadzenie prochów Napoleona, Pogrzeb kapitana Meyznera i Sowiński w okopach Woli
Słowackiego. Takie zestawienie z bliską tradycją pozwala docenić konsekwencję, z jaką Norwid
wystylizował żałobną uroczystość ku czci generała Bema, pokazując ją jako niekończący się pochód
w przyszłość, unaoczniający nieśmiertelność sławy generała i przyszłe zwycięstwo idei wolności,
o którą walczył.”
Kształt artystyczny
Wiersz ma charakter rapsodu. W jego tytule autor zastosował inwersję, co zapowiada powagę tematu,
który będzie podjęty oraz wzniosłość stylu.

INWERSJA – według słownika terminów literackich jest to przestawienie naturalnego szyku
wyrazów w zdaniu lub członków składniowych w zdaniu rozwiniętym albo zdań w obrębie
zdania złożonego. Zwiększa ona napięcie, oczekiwanie.

W utworze tym widzimy harmonijne zespolenie takich czynników jak plastyka, muzyczność
i symbolika ideologiczna. Nasycenie wiersza barwami („miecz zielony”, „pobłękitniałe”) i dźwiękami
(„pękanie”) potęguje jego siłę wyrazu.
W „Bema pamięci żałobny rapsod” odnajdujemy także metafory: „Wchodzą w wąwóz i toną”
i personifikacje „trąby długie we łkaniu aż się zanoszą”, rymy: „ramiona-zrobiona, nieba-koleba”.
Na początku utworu występuje apostrofa „Czemu, Cieniu, odjeżdżasz”.
Utwór napisany został tzw. polskim heksametrem wzorowanym na heksametrze antycznym. Używany
jest on najczęściej w funkcji stylizacyjnej jako sygnał archaicznej epickości i powagi.
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06.02.2017.
Lekcja 10, 11, 12.
Temat: Wiara w nieśmiertelność wielkich idei w wierszach C. K. Norwida.
1. C. K. Norwid w swojej twórczości często przywoływał sylwetki wielkich ludzi oraz ich
idee. Chciał tym sposobem podkreślić jak ważni byli w tamtych czasach i jaki mieli
wpływ na społeczeństwo.
2. W utworach:
– „Bema pamięci żałobny - rapsod...”,
– „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”,
– „Do obywatela Johna Browna”
– „Fortepian Szopena”
autor przytacza kilka wybitnych postaci.
3. Celem poezji Norwida była zmiana wzajemnego usytuowania poety i czytelnika.
Oczekiwany przez niego odbiorca miał być współuczestnikiem dialogu, a więc także kimś
współodpowiedzialnym za jego rezultaty. Kimś aktywnie uczestniczącym w rozwiązaniu
postawionych w wierszu problemów, kimś wspólnie z poetą poszukującym sensu
i prawdy.
4. „Bema pamięci żałobny - rapsod..." to utwór poświęcony Józefowi Bemowi, generałowi,
bohaterowi powstania listopadowego, który „za wolność naszą i waszą” walczył
o niepodległość we Francji, w Turcji i na Węgrzech.
BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY-RAPSOD
...Iusiurandum patri datum
usque ad hanc-diem ita servavi...
Annibal
I
Czemu, Cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz,
Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan? Miecz wawrzynem zielony i gromnic płakaniem dziś polan;
Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz.
- Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie,
Jak namioty ruchome wojsk koczujących po niebie.
Trąby długie we łkaniu aż się zanoszą i znaki
Pokłaniają się z góry opuszczonymi skrzydłami
Jak włóczniami przebite smoki, jaszczury i ptaki...
Jako wiele pomysłów, któreś dościgał włóczniami...
II
Idą panny żałobne: jedne, podnosząc ramiona
Ze snopami wonnymi, które wiatr w górze rozrywa,
Drugie, w konchy zbierając łzę, co się z twarzy odrywa,
Inne, drogi szukając, choć przed wiekami zrobiona...
Inne, tłukąc o ziemię wielkie gliniane naczynia,
Czego klekot w pękaniu jeszcze smętności przyczynia.
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III
Chłopcy biją w topory pobłękitniałe od nieba,
W tarcze rude od świateł biją pachołki służebne;
Przeogromna chorągiew, co się wśród dymów koleba,
Włóczni ostrzem o łuki, rzekłbyś, oparta pod-niebne...
IV
Wchodzą w wąwóz i toną... wychodzą w światło księżyca
I czernieją na niebie, a blask ich zimny omusnął,
I po ostrzach, jak gwiazda spaść nie mogąca, przeświéca,
Chorał ucichł był nagle i znów jak fala wyplusnął...
V
Dalej - dalej - aż kiedyś stoczyć się przyjdzie do grobu
I czeluście zobaczym czarne, co czyha za drogą,
Które aby przesadzić, Ludzkość nie znajdzie sposobu,
Włócznią twego rumaka zeprzem jak starą ostrogą...
VI
I powleczem korowód, smęcąc ujęte snem grody,
W bramy bijąc urnami, gwizdając w szczerby toporów,
Aż się mury Jerycha porozwalają jak kłody,
Serca zmdlałe ocucą - pleśń z oczu zgarną narody...
.............................
Dalej - dalej - -

Utwór został napisany w 1851 roku, w wyniku przemyśleń po śmierci Bema.
Poeta zastosował w nim inwersję i znaki interpunkcyjne, które pełnią różne funkcje mające
na celu podkreślenie jego znaczenia i zaznaczenie, że jest to utwór o charakterze
poważnym.
Słowo „rapsod” oznacza dzieło poetyckie, które w podniosły sposób ma sławić czyny
wielkiego bohatera.
Dla autora, Józef Bem był ucieleśnieniem najwyższych wartości moralnych i cnót
wojskowych.
Poeta opisuje wizję jego pogrzebu. Można mówić tu o skojarzeniach z dawnym pogrzebem
słowiańskim lub w czasach wielkich rycerzy.
 Obrzędowi pogrzebania zwłok towarzyszą tłuczenie naczyń i rozrzucanie ziół,
które były symbolem śmierci.
 Ciało generała niesione jest na marach i ubrane w pancerz, symbol walki i odwagi.
 Wokół jego zwłok idą ludzie z pochodniami i proporcami, które jednoczyły ludzi
do walki i oznaczały przynależność do danej grupy.
 Atrybutami jego rycerskiej i zwycięskiej przeszłości są koń, miecz, wawrzyn,
włócznia, trąby, topory, tarcze i łuki.
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 Ludzie idący w orszaku to pachołkowie i zawodowe płaczki.
 Orszak cały czas wędruje, aż do momentu, gdy idee generała poderwą ludzi do
czynu, wtedy dopiero zacznie zmierzać do grobu.
Poeta udowadnia, że pomimo śmierci Józefa Bema, jego idee nadal żyją i są głoszone
wśród społeczeństwa. Bez względu czy jest żywy, czy martwy, jako wielki człowiek
będzie stale motywował do walki. Także zestawienie z bliską tradycją pozwala docenić
konsekwencje, z jakich Norwid wystylizował żałobną uroczystość ku czci generała Józefa
Bema, pokazując ją jako niekończący się pochód w przyszłość, unaoczniający
nieśmiertelność sławy tego człowiek i przyszłe zwycięstwo idei wolności, o którą walczył.
Ma ona być wyrazem przekonania, że pamięć o zmarłym i ideach, za które walczył, nigdy
nie przeminie i nie zgaśnie.

5. „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”, wiersz powstał w styczniu 1856 roku. Norwid
porusza w tym utworze problem wzajemnego stosunku wybitnej jednostki i społeczeństwa,
w którym tej jednostce przyszło żyć.
COŚ TY ATENOM ZROBIŁ, SOKRATESIE...
1
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie,
Że ci ze złota statuę1 lud niesie,
Otruwszy pierwéj...
Coś ty Italii zrobił, Alighiery,
Że ci dwa groby2 stawi lud nieszczery,
Wygnawszy pierwéj...
Coś ty, Kolumbie, zrobił Europie,
Że ci trzy groby we trzech miejscach3 kopie,
Okuwszy pierwéj...
Coś ty uczynił swoim, Camoensie,
Że po raz drugi4 grób twój grabarz trzęsie,
Zgłodziwszy pierwé j...
Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie,
Że dwa cię głazy we dwu stronach gniecie,5
Bez miejsca pierwéj....
Coś ty uczynił światu, Napolionie,
Że cię w dwa groby6 zamknięto po zgonie,
Zamknąwszy pierwéj.....
Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu?...
2
Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie,
Gdzie? kiedy? w jakim sensie i obliczu?
Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie,
Inaczej będą głosić twe zasługi
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I łez wylanych dziś będą się wstydzić,
A lać ci będą łzy potęgi drugiej
Ci, co człowiekiem nie mogli cię widziéć...
3
Każdego z takich, jak ty, świat nie może
Od razu przyjąć na spokojne łoże,
I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem,
Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy,
Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem
Później... lub pierwéj...
1Sokratesowi w kilka czasów po śmierci jego Ateńczycy statuę ze złota postawili.
2
Dante grzebany w Rawennie i we Florencji.
3
Krzysztof Kolumb jest grzebany w Hiszpanii, w St. Domingo i w Hawanie.
4
4 lata temu szukano na cmentarzu komunalnym, gdzie był pochowany jednooki bez nogi
żebrak, żeby Camoensa pochować.
5
Kościuszko leży w Solurze i w Krakowie.
6
Napoleona drugi pogrzeb niedawny.

Utwór pozwala spojrzeć na historię kultury i cywilizacji od strony wielkich
indywidualności. Autor przywołuje kilka przykładów sławnych ludzi, którzy mieli odwagę
i siłę wystąpić z nowymi poglądami i pchnąć ludzkość na nowe tory.
Norwid odwołuje się do postaci Sokratesa, Dantego, Kolumba, Kościuszki i Napoleona.
Wszystkie te osoby łączy to, że ich koniec był tragiczny i nie mieli jednego grobu.
W swoim życiu dokonali wiele rzeczy, ale nie zostali za to docenieni. Ich życie było pełne
cierpienia, nie byli akceptowani przez współczesnych, dlatego też byli truci, więzieni,
prześladowani i stawali się wygnańcami ze swoich ojczyzn.
Nawet po śmierci ich ciała i dusze nie zaznał spokoju. Każdy z nich albo zginął w nędzy,
został zabity, albo miał po śmierci kilka grobów.
Osoby, które ich nienawidziły, chciały wykorzystać ich do własnych celów. Chciały
zbudować i zdobyć popularność na sławie zmarłych.
Według Norwida wielcy ludzie za życia są odpychani na bok, dopiero po śmierci, ich
zasługi są uznawane i chwalone. Dzięki temu tworzy się drugi rodzaj sławy - pośmiertnej.
Norwid przytacza ich imiona po to, aby udowodnić, że każdy z wielkich ludzi został
najpierw zniszczony przez zbiorowość, a dopiero potem zostaje wyniesiony na pomniki.
Jest to wiersz nie tylko o wybitnych jednostkach, ale także o ich rozmijaniu z czasem,
o niewdzięczności ich przyjścia, ich myślenia i działania, o niewdzięczności współczesnej
i niszczącej ich sile zbiorowości.
6. „Do obywatela Johna Browna” – wiersz jest nawiązaniem do postaci amerykańskiego
farmera, który usiłował zorganizować powstanie zmierzające do zniesienia niewolnictwa
w Ameryce. Został on za swą działalność pojmany, postawiony przed sądem i skazany na
śmierć 02.11.1859 roku. Wyrok wykonano 02.12.1859 roku.
Utwór został napisany jeszcze za życia Johna Browna. Wielu obywateli sprzeciwiało się
ogłoszonemu wyrokowi, wysyłając listy i petycje.
62

C. K. Norwid też na to zareagował pisząc ten utwór.
DO OBYWATELA JOHNA BROWN
(Z listu pisanego do Ameryki w 1859, listopad)
Przez Oceanu ruchome płaszczyzny
Pieśń Ci, jak mewę, posyłam, o! Janie...
Ta lecieć długo będzie do ojczyzny
Wolnych - bo wątpi już: czy ją zastanie?...
- Czy też, jak promień Twej zacnej siwizny,
Biała - na puste zleci rusztowanie :
By kata Twego syn rączką dziecinną
Kamienie ciskał na mewę gościnną!
Więc, niźli szyję Twoją obnażoną
Spróbują sznury, jak jest nieugiętą;
Więc, niźli ziemi szukać poczniesz piętą,
By precz odkopnąć planetę spodloną A ziemia spod stóp Twych, jak płaz zlękniony,
Pierzchnie więc, niźli rzekną: "Powieszony..." Rzekną i pojrzą po sobie, czy kłamią? - Więc, nim kapelusz na twarz Ci załamią,
By Ameryka, odpoznawszy syna,
Nie zakrzyknęła na gwiazd swych dwanaście:
"Korony mojej sztuczne ognie zgaście,
Noc idzie - czarna noc z twarzą Murzyna!"
*
Więc, nim Kościuszki cień i Waszyngtona
Zadrży - początek pieśni przyjm, o! Janie...
Bo pieśń nim dojrzy, człowiek nieraz skona,
A niźli skona pieśń, naród pierw wstanie.

Podmiot liryczny zwraca się w apostrofach do Johna Browna, aby poprzeć idee wolności
dla Murzynów i protestować przeciw wykonaniu kary, jednak wie, że list może dojść za
późno.
Ameryka nie jest ojczyzną wolnych ludzi i „mewa” będzie leciała tak długo, aż to nie
zostanie zniesione.
Młode pokolenie po śmierci Browna nauczy się okrucieństwa, idee wolności do nich nie
dotrą, a jego stracenie będzie miało negatywny wpływ na świadomość młodych
amerykanów. Będzie to oznaczać koniec wolności w Ameryce i będzie zaprzeczeniem
ideałów, o które walczyli Kościuszko i Waszyngton.
Scena egzekucji została przedstawiona w taki sposób, że to Brown nie chciał już dłużej
żyć.
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Pomimo tego, że odszedł, jego ideały przetrwał i poderwały ludzi do walki.
Norwid w tym utworze występuje w obronie pokrzywdzonego farmera i Murzynów,
uważa, że to Brown został najbardziej skrzywdzony.
Autor wyraża nadzieję, że śmierć wybitnej jednostki sprawi, iż idee, które głosi, zostaną
wprowadzone w życie.

7. „Fortepian Szopena” - czyli o ideale sztuki doskonałej
„Fortepian Szopena”, w tym wierszu poeta odwołuje się do postaci i twórczości Fryderyka
Szopena. Jest to wyraz hołdu poety dla wielkiego kompozytora i pianisty. Utwór został
napisany między 1863/1864 r. Przyczyną jego powstania stało się wydarzenie dotyczące
wyrzucenia na bruk przez żołnierzy carskich fortepianu Szopena. Był to odwet za nieudany
zamach na carskiego namiestnika.
Norwid odwiedził Szopena, kiedy Ten był chory. Utwór miał ukazać artystę poprzez
muzykę. Jest refleksją nad istotą sztuki.
FORTEPIAN SZOPENA
DO ANTONIEGO C............
La musique est une chose étrange!
Byron
L'art?... c'est l'art - et puis, voila tout.
Béranger
I
Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie
Nie docieczonego wątku
Pełne, jak Mit,
Blade - jak świt...
- Gdy życia koniec szepce do początku:
"Nie stargam Cię ja - nie! - Ja... u-wydatnię!..."
II
Byłem u Ciebie w dni te, przedostatnie,
Gdy podobniałeś... co chwila - co chwila Do upuszczonej przez Orfeja liry,
W której się rzutu-moc z pieśnią przesila,
I rozmawiają z sobą struny cztéry,
Trącając się,
Po dwie - po dwie I szemrząc z cicha:
"Zacząłże on
Uderzać w ton?...
Czy taki Mistrz!... że gra... choć - odpycha?"
III
Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku!
Którego ręka - dla swojej białości
Alabastrowej... i wzięcia, i szyku,
I chwiejnych dotknięć - jak strusiowe pióro 64

Mięszała mi się w oczach z klawiaturą
Z słoniowej kości...
I byłeś jako owa postać - którą
Z marmurów łona,
Niżli je kuto,
Odejma dłuto Geniuszu... wiecznego Pigmaliona!
IV
A w tym...coś grał - i co? zmówił ton - i co? powié Choć inaczej się echa ustroją,
Niż gdy błogosławiłeś sam ręką Swoją
Wszelkiemu akordowi A w tym... coś grał - taka była prostota
Doskonałości Peryklejskiéj,
Jakby starożytna która Cnota
W dom modrzewiowy wiejski
Wchodząc, rzekła do siebie:
"Odrodziłam się w Niebie
I stały mi się Arfą - wrota,
Wstęgą - ścieżka...
Hostię - przez blade widzę zboże...
Emanuel już mieszka
Na Taborze!"
V
I była w tym Polska - od zenitu
Wszechdoskonałości dziejów
Wzięta tęczą zachwytu - Polska - przemienionych kołodziejów!
Taż sama - zgoła
Złoto-pszczoła...
(Poznał-ci-że-bym ją - na krańcach bytu!...)
VI
I - oto - pieśń skończyłeś - - i już więcéj
Nie oglądam Cię - - jedno - słyszę:
Coś?... jakby spór dziecięcy - A to jeszcze kłócą się klawisze
O nie dośpiewaną chęć:
I trącając się z cicha
Po ośm - po pięć Szemrzą: "począłże grać? czy nas odpycha??..."
VII
O Ty! - co jesteś Miłości-profilem,
Któremu na imię Dopełnienie;
Te - co w sztuce mianują Stylem,
Iż przenika pieśń, kształci kamienie...
O! Ty - co się w dziejach zowiesz Erą,
Gdzie zaś ani historii zenit jest,
Zwiesz się razem: Duchem i Literą,
I consummatum est...
O! Ty... Doskonałe-wypełnienie,
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Jakikolwiek jest Twój i gdzie?... znak...
Czy w Fidiasu? Dawidzie? czy w Szopenie?
Czy w Eschylesowej scenie?...
Zawsze - zemści się na tobie... Brak
- Piętnem globu tego - niedostatek:
Dopełnienie?... go boli!...
On - rozpoczynać woli
I woli wyrzucać wciąż przed się - zadatek!
- Kłos?... gdy dojrzał - jak złoty kometa Ledwo że go wié w ruszy Dészcz pszenicznych ziarn prószy,
Sama go doskonałość rozmieta...
VIII
Oto patrz - Frydryku!... to - Warszawa:
Pod rozpłomienioną gwiazdą
Dziwnie jaskrawa - - Patrz, organy u Fary; patrz! Twoje gniazdo Owdzie - patrycjalne domy stare,
Jak Pospolita-rzecz,
Bruki placów głuche i szare
I Zygmuntowy w chmurze miecz.
IX
Patrz!... z zaułków w zaułki
Kaukaskie się konie rwą Jak przed burzą jaskółki,
Wyśmigając przed pułki:
Po sto - po sto - - Gmach - zajął się ogniem, przygasł znów,
Zapłonął znów - - i oto - pod ścianę Widzę czoła ożałobionych wdów
Kolbami pchane - I znów widzę, acz dymem oślepian,
Jak przez ganku kolumny
Sprzęt podobny do trumny
Wydźwigają... runął... runął - Twój fortepian!
X
Ten!... co Polskę głosił - od zenitu
Wszechdoskonałości dziejów
Wziętą hymnem zachwytu Polskę - przemienionych kołodziejów:
Ten sam - runął - na bruki - z granitu!
I oto - jak zacna myśl człowieka Potérany jest gniéwami ludzi;
Lub - jak od wieka
Wieków - wszystko, co zbudzi!
I oto - jak ciało Orfeja Tysiąc pasji rozdziera go w części;
A każda wyje: "nie ja!..."
"Nie ja!" - zębami chrzęści *
Lecz Ty? - lecz ja? - uderzmy w sądne pienie,
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Nawołując: "Ciesz się późny wnuku!...
Jękły głuche kamienie - Ideał sięgnął bruku - - "

Poeta pisząc o Fryderyku porusza problem aktu tworzenia dzieła sztuki. Muzyka jego
powoduje wiele skojarzeń, które zdają się być doskonałością i pięknem.
Muzykę kojarzy z liryką Orfeusza i dłutem Pigmaliona, świadczą, że wielka sztuka wyraża
się poprzez dzieła oryginalne i wybitne.
Poeta przywołuje kilka postaci wraz z ich dziełami. Pisze o rzeźbach Fidiasza, tragediach
Ajschylosa, psalmach Dawida i muzyce Szopena.
Wracając do wymienionego wcześniej zdarzenia. Wyrzucenie fortepianu świadczy o braku
szacunku do polskiej sztuki. Norwid próbuje dojść do wniosku, który mówi, że każda idea
najpierw jest odrzucana, aby potem odrodzić się i zatryumfować.
Poeta wyraża także smutek, ponieważ jego twórczość nie jest rozumiana przez
współczesnych, ale kiedyś będzie dobrze odbierana przez innych.
8. Cyprian Kamil Norwid był wspaniałym poetą, oryginalnym, który nie wzorował się na

czyjejś twórczości. W jego poezji można znaleźć szereg myśli nowatorskich i środki
wyrazu poetyckiego.
Norwid jest twórcą uniwersalnym, często wychodzącym poza ramy poezji narodowej,
patriotycznej, podporządkowanej jakiejś idei.
Jak widać w wyżej wymienionych utworach, Norwid miał wiele szacunku dla znaczenia
i idei wybitnych jednostek.
Z jednej strony nie pochwalał przesadnego kultu indywidualności, ale z drugiej strony
mocniej niż romantycy podkreślał autonomię każdego człowieka i sprzeciwiał się jej
instrumentalnemu traktowaniu, podporządkowaniu racjom i interesom zbiorowym.

67

08.02.2017.
Lekcja 13
Temat: Sytuacja człowieka we wszechświecie- C. K. Norwid „W Weronie”.

W Weronie
Cyprian Kamil Norwid
1
Nad Kapuletich i Montekich domem,
Spłukane deszczem, poruszone gromem,
Łagodne oko błękitu - 2
Patrzy na gruzu nieprzyjaznych grodów;
Na rozwalone bramy do ogrodów,
I gwiazdę zrzuca ze szczytu - 3
Cyprysy mówią, że to dla Julietty,
Że dla Romea, ta łza znad planety
Spada - i groby przecieka;
4
A ludzie mówią, i mówią uczenie,
Że to nie łzy są, ale że kamienie,
I - że nikt na nie nie czeka!
Wiersz „W Weronie” zbudowany jest z czterech numerowanych tercyn.
Utwór odwołuje się do dramatu Romeo i Julia Williama Szekspira. Zabieg ten jest punktem
wyjścia w rozważaniach poety. Norwid przejmuje aspekt niniejszej historii odnoszący się do
śmierci Romea i Julii i odkrycia ich tragedii.
Liryk „W Weronie” stanowi kontynuację tych wydarzeń, zawierającą spojrzenie na nie
z perspektywy upływającego czasu. Pozwala to poddać je bardziej wnikliwej i rozważnej
ocenie.
Ponadto wiersz ten nawiązuje również do ballady Adama Mickiewicza pt. Romantyczność,
a nawet stanowi jej zminiaturyzowaną wersję. Niewątpliwie przynosi podobny światopogląd
do Mickiewiczowskiego i staje się jego istotnym dopełnieniem (romantyczna opozycja czucia
i wiary wobec racjonalistycznego szkiełka i oka).
Inspiracją dla poety do napisania tego wiersza było zapewne zwiedzenie rzekomych domów
skłóconych rodzin werońskich patrycjuszy oraz zobaczenie równie nieprawdziwego grobu
Romea i Julii. Owe ruiny i grobowce Szekspirowskich bohaterów stanowiły w okresie
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romantyzmu jedną z największych atrakcji turystycznych Włoch. Norwid odwiedził ten kraj
pod koniec lat 40. XIX w.
Utwór W Weronie powstał najprawdopodobniej w lipcu 1848 r. lub w styczniu następnego
roku. Poeta był we wspomnianych miejscach zapewne tuż po burzy i bezpośrednio po tym,
jeszcze tego samego dnia, napisał swój wiersz. Przeniesienie życia fikcyjnych postaci
w realny świat i utrwalenie w nim ich istnienia świadczy o wielkim sukcesie dramatu
Szekspira, za sprawą którego doszło do zatarcia granic pomiędzy fikcją literatury
a rzeczywistością.
I tak, dzieje Julii Kapuleti i Romea Monteki należą już do przeszłości. Miejsca, w których
żyli, uległy niszczącemu działaniu czasu. Panuje w nich cisza i bezruch śmierci.
W wierszu już od początku uwagę zwraca niezwykle wyrazista, funkcjonalna i przejrzysta
kompozycja. Stosując kryterium struktur językowych, z łatwością można zauważyć, że na
utwór składają się dwie części, z których każda zawiera parę kolejnych strof i tworzy jedno
rozbudowane zdanie.
Sekwencję pierwszą stanowi zmetaforyzowany opis przyrody, wypowiedziany przez
nieokreślonego narratora, a drugą – przywołane przez niego komentarze cyprysów oraz ludzi
na temat fenomenu spadającej gwiazdy, ukazanej w ostatnim wersie drugiej strofy.
Pierwszy wers – Nad Kapuletich i Montekich domem – jeszcze bardziej konkretyzuje teren
akcji, bezpośrednio odwołując się do miejsc zamieszkania dwojga głównych bohaterów
Szekspirowskiej tragedii.
Mury domów Romea i Julii obserwuje upersonifikowana natura, reprezentowana przez
łagodne oko błękitu, czyli księżyc (rzecz dzieje się w nocy). Określenie błękit może być
mylące, więc należy je uznać bądź za licencję poetycką, bądź przyjąć, że w wizji Norwida
włoskie niebo w blasku księżyca rzeczywiście wydaje się błękitne. Ukazany firmament jest
oczyszczony po burzy i jaśnieje nieskażoną poświatą. Spłukanie deszczem może też
sygnalizować zdystansowanie owego oka wobec losów nieszczęśliwych kochanków,
patrzenie na nie z perspektywy czasu, które oczywiście nie wyklucza zaangażowania
uczuciowego i empatii. Natomiast sformułowanie poruszone gromem odwołuje się do
częstego złudzenia optycznego, kiedy to wyłaniający się zza chmur księżyc wygląda, jakby
mknął po niebie pod warstwami zastygłych w ruchu obłoków. Poruszenie to może być także
synonimem stanu poruszenia emocjonalnego (wzburzenia lub współczucia). Księżyc został
przedstawiony za pomocą metafory oka, której źródłem są zapewne popularne w XIX w.
ornamenty tzw. „oka Opatrzności”.
Niestety, ta uosobiona figura nie widzi okazałych pałaców, lecz gruzy i rozwalone bramy do
ogrodów, będące synonimem ruiny uczuć Romea i Julii (w wymiarze doczesnym). Nie bez
znaczenia jest obraz ogrodzeń posiadłości rodów Werony, gdyż w każdej siedzibie
szlacheckiej brama, przeważnie ozdobiona herbem, była symbolem rodzinnej świetności.
O ile Norwid wspomniał na początku pierwszej strofy o domach Kapuletich i Montekich,
o tyle z drugiej zwrotki wynika już jednoznacznie, że zostały po nich już tylko gruzy. Między
czasami powodzenia werońskich rodów a obecną sytuacją ich zapomnienia upłynęła dla
przyrody zaledwie chwila, choć dla człowieka przeminęły wieki.
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Łagodne oko błękitu, przyglądając się ruinom domów rodzinnych Romea i Julii, zrzuca
gwiazdę. Gwiazdę tę należy uznać za wyraz współczucia, jakim niebo, a pewnie i cała
przyroda darzy tragicznych kochanków. Gwiazda bowiem przypomina łzę, którą
upersonifikowany księżyc roni nad losem dawnej pary.
Pierwsza i druga strofa zostały ze sobą zestawione na zasadzie wymownego kontrastu
między potęgą niezniszczalnej przyrody a kruchością życia człowieka i stworzonych przez
niego wartości, podległych bezwzględnemu prawu niszczenia i przemijania. Ludzie oraz ich
miłość i nienawiść należą do przeszłości, a jedynym materialnym śladem ich istnienia są
ruiny ich rezydencji. Uwagę przykuwa jeszcze jedna związana z tym opozycja: wizja nieba
jest silnie zmetaforyzowana, a opis ruin – prosty i zwyczajny
Spadająca gwiazda zwiastuje szczęście. Interpretacja tego wydarzenia staje się jednak
w wierszu przedmiotem sporu, którego wynikiem są dwie przeciwstawne koncepcje
rozumienia przedstawionego zjawiska. Biorą w nim udział poddane antropomorfizacji
cyprysy, pełniące funkcję rzecznika ludu i natury, oraz ludzie – sceptycy reprezentujący ogół
społeczeństwa.
Według cyprysów, cmentarnych drzew, spadająca gwiazda jest łzą przenikającą groby
nieszczęśliwych kochanków:
Cyprysy mówią, że to dla Julietty,
Że dla Romea, ta łza znad planety
Spada – i groby przecieka;
Cyprysy nie są tutaj tłem sytuacji lirycznej, lecz zaangażowanym w polemikę pełnoprawnym
bohaterem wiersza. Zdrobnienie imienia Julii nadaje ich wypowiedzi ciepły, życzliwy ton. Te
uosobione rośliny prezentują wierzenia ludowe, zgodnie z którymi meteoryty to łzy anioła
płaczącego nad losem człowieka.
Przeciekając przez ziemię, docierają do prochów ofiar tragicznej miłości i nienawiści, by
spełnić swoje przeznaczenie. Uroniona przez niebo łza, która zdolna jest przedostać się do
grobów Romea i Julii, wymownie świadczy o ogromnym współczuciu, jakim niebo darzy
nieszczęśliwą parę.
W utworze tym można odnaleźć charakterystyczne dla literatury romantyzmu ukazywanie
ludzkiej egzystencji w perspektywie nieskończoności, bowiem przedstawiona przestrzeń sięga
od głębin nieba aż do głębin ziemi.
Drzewa zmarłych znajdują się na granicy dwóch światów: ziemskiego oraz pozaziemskiego,
dlatego potrafią rozpoznać to, co wywodzi się z tego drugiego. Co więcej, znajdują się one
najbliżej grobu kochanków, trwają przy nich cały czas, więc ich głos jest wystarczająco
przekonujący, by konkurować z opinią ludzi. Wyrażone przez nie poglądy zdradzają
romantyczny sposób widzenia i odczuwania świata.
Cyprysy zdają się mówić, że świat uczuć jest trwalszy od materialnego, dzięki czemu wielka
miłość Romea i Julii przezwyciężyła śmierć. W tym kontekście tragedia kochanków staje się
tak ogromna i przejmująca, że nawet po upływie wielu lat wywołuje w niebie rozrzewnienie.
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Natomiast wedle koncepcji racjonalistycznej trzeźwo myślących ludzi ukazane zdarzenie
nie ma żadnego znaczenia: spadające gwiazdy są dla nich zwykłymi kamieniami, w których
nie należy dopatrywać się żadnych głębszych treści:
A ludzie mówią, i mówią uczenie,
Że to nie łzy są, ale że kamienie,
I – że nikt na nie nie czeka!
Ich głos jest głosem zasklepionego w poglądach starca z Mickiewiczowskiej Romantyczności.
Z punktu widzenia pragmatyka takie rozumowanie wydaje się słuszne – meteoryty nie są
przecież łzami, na które ktoś czeka. Sąd ludzi demaskuje wszelkie złudzenia o świecie
i obnaża poza nimi surową i bolesną prawdę życia. Jednak opinia ta wydaje się słuszna
jedynie do momentu, kiedy nie dostrzeże się w sposobie jej przytoczenia olbrzymiego
ładunku ironii: czy można wypowiadać się uczenie na temat tak oczywisty jak bezcelowość
spadania meteorytu? A zatem osoby te, paradoksalnie mając rację, równocześnie się mylą.
Ciasnota ich umysłów polega na tym, że nie potrafią wyjść poza powierzchowną ocenę
rzeczywistości i niezdolni są do poszukiwania w niej ukrytych znaczeń. Ich poglądy zostały
więc opatrzone wysublimowaną ironią narratora. Ludzie ci boją się uczuć, ponieważ stanowią
one zagrożenie dla panowania ich rozumu. Nie mogą lub nie chcą przyjąć do wiadomości, że
rozum nie może wypełnić człowieka do końca – jego ważkim dopełnieniem są emocje.
Człowiek hołdujący racjonalizmowi, a ignorujący swój emocjonalizm, pozbawia się
potrzebnych mu doznań uczuciowych i największych wartości.
Obraz ukazany w dwóch pierwszych zwrotkach jest zatem zinterpretowany na dwa
całkowicie odmienne sposoby. Stwierdzenie ludzi uczonych w ostatniej strofie boleśnie
przeciwstawia się zawartej w poprzedniej zwrotce prawdzie moralnej o pięknie uczuć
kochanków z Werony.
Kontrast ten tworzy opozycja między uczuciowym a rozumowym pojmowaniem świata oraz
między literacką rzeczywistością przejmująco pięknej legendy a obiektywną rzeczywistością.
Szczególnie wymowny jest kontrast zestawiający łzy współczucia z kamieniami. Te dwa
najważniejsze motywy utworu zyskują wymiar symboliczny.
Łzy i cierpienie człowieka często pozostają niezauważone. Przyczyną tego jest ludzka
obojętność i brak empatii, wynikająca z postawy racjonalistycznej czy materialistycznoutylitarnej. Ta negatywna cecha społeczeństw bardzo niepokoi Norwida, który piętnuje owe
tendencje i pragnie rozbudzić w ludziach tępiejącą wrażliwość.
W wiersz ten wpisane jest przekonanie o przemijalności i ulotności wszystkiego co doczesne,
i trwałości pamięci o ludzkich dokonaniach. Historia Romea i Julii tworzy metaforę praw
rządzących światem i staje się zawsze aktualna. Tematem skrycie obecnym w wierszu może
być także problem powierzchowności sądów ludzi, którzy rzadko potrafią rozszerzyć swoją
perspektywę postrzegania wydarzeń, zwykle biorąc pod uwagę w jej ocenie jedynie własny
punkt widzenia i nie uwzględniając dodatkowych uwarunkowań.
Wydaje się, że żadna z koncepcji rozumienia zjawiska spadającej gwiazdy nie jest opatrzona
narratorskim komentarzem, więc czytelnik powinien wybrać pogląd, z którym się utożsamia,
i na tej drodze odtworzyć przesłanie utworu.
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Jednak dzieje się tak tylko na pozór. W istocie ironia, z którą narrator eksponuje uczone
poglądy ludzi, subiektywizuje jego rolę i sprawia, że opowiada się on po stronie
romantycznego postrzegania rzeczywistości i taki punkt widzenia dyskretnie sugeruje
swojemu odbiorcy.
Prawdy, jakie Mickiewicz ukazał bezpośrednio w Romantyczności, Norwid zaprezentował po
niespełna trzydziestu latach w krótkim liryku o niezwykle skondensowanej treści, posługując
się aluzjami i nie narzucającymi się sugestiami – jak przystało na prekursora nowoczesnej
poezji. W ten sposób na nowo utrwalił na kartach literatury romantyczną postawę wobec
świata, gdzie czucie i wiara przemawia silniej niż mędrca szkiełko i oko. Miej serce…
i patrzaj w serce, nie tylko miej, ale i patrzaj – zdaje się nawoływać Norwid w wierszu pt.
W Weronie, wracając myślami do Romantyczności Mickiewicza.
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