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„NIEBOSKA KOMEDJA“ KRASIŃSKIEGO

Nieboska komedja jest nietylko utworem społecznym,, 
zresztą zawsze aktualnym, jest dziełem sztuki, jest poezją. 
Dzieło sztuki zaś — mimo że wymaga komentarzy historycz
nych — jest przecie czemś w rodzaju cudu i musi być rozwa
żane z punktu widzenia innego. Przywiązywanie zbyt ścisłe 
utworu poety do wypadków życia nie rozwiązuje ani nie tłu
maczy idei utworu, bo utwór taki jest właśnie nierealny, jest 
tem, co nigdy miejsca nie miało, jest odbiciem w myślach ge- 
njalnego człowieka wypadków życia, które wtedy przybierają 
i formy i barwy niezwykłe. Taką ideą była dla Krasińskiego 
walka, czy tylko spotkanie się dwu światów: świata przeszłości 
i świata przyszłości. Każda taka epoka — a trwa ona zawsze — 
jest godna poematu i jest tragiczna, bo nosi w sobie śmierć 
jednego obrazu życia, śmierć, która jest koniecznością i wy
pływa z charakteru epoki jednej — „do zbrodni popełnianych 
przez ojców dorzucają własne zbrodnie“, a raczej muszą dorzu
cać nowe zbrodnie i nie mają cnót, albo nie mają usprawiedli
wienia czynów, które tłumaczyło czyny dawne — dlatego ska
zani są na zagładę i wielkie milczenie jest po nich. A przecie 
z nimi schodzi do grobu jakaś wielkość, śmierć ich jest dla 
ludzkości stratą, cnoty ich, zamierające i mniej żywe, są przecie 
pełne piękności i uroku, i opłakiwać tę piękność muszą poeci, 
tylko poeci — nie redaktorzy pism postępowych, ani fanatycy 
religijni czy społeczni. Tymczasem wschodzi nowa zorza, 
która nie „rozparła się jeszcze w tym nowym świecie“, wscho
dzą przekonania i czyny inne, obce, wrogie, zawzięte, okrutne, 
bezwzględne, które tak samo w sobie niosą konieczność tych 
strasznych czynów, które umierać muszą przez te czyny — 
i nad niemi niema zmiłowania, ani im dano cofać się wpół drogi — 
jakże ich nie ma opłakiwać poeta, jakże nie ma ich wysławiać 
ten, dla którego życie nie ma jutra, ani wczoraj, tylko dziś, dla 
którego czyn ludzki nie ma wyboru, jest tylko bolesną koniecz
nością, jest tragiczną śmiercią. To też może najlepszem ujęciem 
tego poematu było zdanie jednego poety, że hr. Henryk i Pan
kracy, to jedno i że musieli umrzeć razem. Fałszywa była opinja 
tych, którzy w Pankracym upatrują wroga, którego imię naw et
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było najwstrętniejszem  imieniem, jak mówił w swych odczy
tach o Nieboskiej Komedji Stanisław Tarnowski. Pankracy bo
wiem znaczy w szystko rozwalający i znaczenie to znał Kra
siński. Fałszywa jest opinja tych, którzy szukali gloryfikacji 
lub usprawiedliwienia dawnej przeszłości, albo gorszyli się po
tępianiem arystokracji, albo zgoła przypuszczali, że Krasiński 
mógł żałować sw ego czynu i pisać potem inaczej dla zagła
dzenia grzechu. Krasiński nigdy inny nie był. Autor Resu- 
recturis, autor Psalmu żalu nie miał powodu wypierać się 
swych myśli. Owszem ten najmądrzejszy, najwykształceńszy 
z naszych wieszczów znał dzieje ludzkości i rozumiał koniecz
ność dziejową, a  że poetą był najczystszej wody, umiał zająć 
stanowisko epika, który widzi i opisuje, duszą najwrażliwszą, 
duszą, której żadna skarga, żaden ból ludzki, żadna krzywda 
ludzka obca i tajna nie jest, — który ma dla tych zjawisk 
życiowych chm urną twarz Zeusa nefelegerety, niewzruszoną 
i tragiczną.

Bohaterstwo nie jest wszystkiem, trzeba mieć za sobą 
słuszność dziejową, dlatego, mimo że obaj są Orły — gniazdo 
jednego strzaskane piorunem. Przeszłości nikt z drogi nie zwróci, 
dlatego — żadne „gdyby“ nie pomoże, „trza nam mordować 
się wzajemnie“. Ale i zwycięzca ma swoje piekło. „Nie czas 
mi jeszcze spocząć“ mówi do Leonarda Pankracy. Nietylko to: 
ma piekło wewnętrzne, chwile zwątpienia. „I odtąd nie było 
jednej duszy wielkiej na ziemi, któraby nie tęskniła i nie szu
kała Boga i któraby przy końcu swej drogi nie wątpiła, czy 
znalazła Boga, którego szukała“, mówi Krasiński w Modlitew
niku, komentując słowa: „Eli, Eli lama sabachtani — Czemuś mnie 
opuścił“. Ta chwila znajduje swój wyraz w najbardziej wzru
szającym monologu Pankracego jeszcze przed zwycięstwem, 
w monologu, kończącym się temi znamiennemi słowy: „myśli 
moja, świat nowy utworzyłaś naokoło siebie, a sama błąkasz 
się i nie wiesz, czem jesteś. Nie, nie, nie, ty jesteś wielką“. Ta 
niepewność i przeczucie niedoskonałości towarzyszy wszelkiemu 
dziełu nowemu, szczególniej w myślach poety czułego, który 
„widzi trawę, co grób jego kryje“. I śmierć Pankracego, choćby 
przez samego poetę w liście do R e e v e ’a interpretowana jako 
zwycięstwo miłości nad nienawiścią, ta myśl, że dzieło doko
nanej sprawiedliwości nie jest sprawiedliwością ostateczną i za
łamać się musi na widok jakiegoś wyższego zwycięstwa, ta  
myśl zabójcza, druzgocząca, nie jest dla duszy Pankracego po
tępieniem, raczej jej apoteozą, jest ze stanowiska poetycznej 
twórczości jak najczystszą, najbardziej skończoną i najbardziej 
prawdziwą tragedją ducha ludzkiego. Jakże szczęśliwym wobec 
tego wydaje się los hr. Henryka, który nie znał kompromisów 
ni ustępstw  i który zginął, walcząc o swoją prawdę!

Ale ponad tę tragedję dziejów ludzkości panuje tragedja 
samego poety, owego obrońcy prawd zachodzących, prawd prze
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żytych, tragedja, która w triumfie jego nawet, w triumfie 
bohaterskiej śmierci nie znajdzie zadośćuczynienia ani spokoju. 
„Za to, żeś nic nie kochał, nic nie czcił prócz siebie, potępion 
jesteś na wieki“. I ta tragedja jakby druga melodja unosi się 
nad tragiczną melodją walki, superponuje się niejako w dziwną, 
pogłębiającą tragizm, harmonję. Zaczyna się to od wstępu. Jak 
w greckich dramatach chór zapowiada rozpaczliwy konflikt. 
„Przez ciebie płynie strumień piękności, ale ty nie jesteś pięk
nością“, „dajesz znać o świetle, a światła nie znasz“. Ta nie
doskonałość ducha ludzkiego, ten konflikt rozumu z uczuciem 
jest źródłem najboleśniejszej walki, która w duszy poety zawsze 
i wszędzie odbywać się musi. I może to on sam błaga o „odro
binę ciemności“, o jedną chwilę zapomnienia, o „zadławienie 
mu źrenic“, które wciąż widzą. „Błogosławiony ten, w którym 
zamieszkałaś, jako Bóg zamieszkał w świecie: niewidziany, 
niesłyszany... Taki cię będzie nosić na czole swojem jako 
gwiazdę, a nie oddzieli się od ciebie przepaścią słowa“. Taki — to 
znaczy taki Mickiewicz, takie dziecię na łonie matki, które nic 
nie wie o piękności swojej. Taki, który nie roztrząsa i nie po
równuje, taki, który może być świętym, bo wita wszelkie zda
rzenie radością i zaufaniem, bo nie rozważa wypadków, tylko 
je przyjmuje, taki, który zna zachwyt bezkrytyczny, miłość bez 
sądu, poświęcenie bezmyślne. Do tych szczęśliwych tęsknił 
poeta przez całe życie. Miłość jego do żony była złudzeniem, 
była mu formą, w którą wtłoczyć chciał swą nienasyconą tę
sknotę — na wzór Baudelaira — w piersi ukochanej chce za
topić sztylet o siedmiu ostrzach, potem, kiedy ją ozdobił wszyst- 
kiemi myślami i pragnieniami swemi, potem, kiedy otoczył ją, 
niby kadzidłem, czcią i modlitwą własną. I dlatego tę miłość 
zabija wspomnienie. Jeden „obraz“ zasłaniany jest przez drugi. 
Próżno nad domem unosi się anioł, obiecując pokój ludziom 
dobrej woli.

A kiedy wreszcie wystąpi do walki o to, co mu się zdaje 
najświętszem, myśl jedna żyć w nim będzie i gryźć mu duszę 
oprócz tej, która dręczy Pankracego — czy słuszna jest sprawa, 
czy dobra jest droga — myśl inna, straszniejsza dla niego, 
której nie znał Pankracy, — myśl o tem, co jest czynu tego 
pobudką: czy wiara w słuszność sprawy, czy chęć władzy i rzą
dzenia innymi. Pankracy ma przecie ten jeden punkt stały: 
pewność swojej własnej dobrej woli. Pankracy nie walczy o sie
bie, nie rządzi się ambicją. Może mieć wątpliwości natury my
ślowej : ale obce mu są wątpliwości gorsze — natury uczuciowej : 
Pankracy ma czyste sumienie, hr. Henryk go nie ma. Nad jego 
losem, nad jego zamiarami, nad uporem jego, za który wierny 
jego Jakób do piekła go wysyła, nad jego miłością nawet — 
pochyla straszną twarz zwątpienie o czystości tych najświęt
szych zamiarów, zwątpienie o szczerości tych najświętszych 
uczuć.
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Niemożność uśpienia tego sądu rozsądku, tej krytyki ro
zumowej, niemożność wzbudzenia w sobie owej wiary dosko
nałej, owej miłości bezkrytycznej, to jest tragedja, która nad 
tragedją zdarzeń unosi się jako moc szatana nieubłagana, nie 
dająca się uśpić ani usunąć.

To też Nieboska Komedja pozostanie dramatem wiecznym, 
nieśmiertelnym, nietylko dlatego, że znaczy zatarg pomiędzy 
starem a nowem pokoleniem, zatarg, który zawsze każe nam 
opłakiwać przeszłość i szukać błędów w teraźniejszości, która 
zawsze widzieć będzie złe strony przewrotu, a dobre strony 
zwyciężonego, która zawsze nad zwycięzcą wyrzecze słowa 
potępienia. Nie dlatego tylko Nieboska Komedja jest wiecznie 
żywa, ale i dlatego, że jest tragedją ludzi, którym nie dano 
być fanatykami, którym nie dano być świętymi, którym nie 
dano być bez potępienia, którzy nie mogą jako bogowie kazać 
świecić słońcu swemu na złe i na dobre, i spuszczać deszcz 
na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Do tych szczęśliwych, w któ
rych zamieszkał Bóg, Krasiński nie umiał się zaliczyć, dlatego 
nie może powrócić do raju.
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