
Powtórka z lektur 

 
Zygmunt Krasiński -  rozdarty miłością i cierpieniem. 

Jak pisała prof. Maria Janion, dla Krasińskiego jako romantyka istniał jeden istotny punkt 
oparcia: „zbuntowany, cierpiący człowiek szukający sensu swego bytu między ziemią a 
niebem”. (TVP)  https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=523666 

Mówił o sobie, że jest: 

,,wierszokletą z niebiańskimi dźwiękami w sercu". 

"Ludzie usłyszą tylko twarde szczęki. Ja dniem i nocą słyszę serce moje. Ono tak 
bije na krwi mojej falach jak gwiazda brzmiąca na wirach błękitu…” 

https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/1057907,Zygmunt-Krasinski-wieszcz-rozdarty-miloscia-i-cierpieniem 

https://www.google.com/search?q=krasi%C5%84ski&tbm=isch&tbs=rimg:CTyyT0l1TKhMYREwtZMnseZP&client=firefox-b-d&hl=pl&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwiY7_PagaLtAhUAAAAAHQAAAAAQBg&biw=1349&bih=598#imgrc=5nnyIqubBP66PM 

 
Podobnie jak Mickiewicz w „Dziadach” i Słowacki w „Kordianie”, 
Krasiński najpierw ukazuje typowy dla bohatera romantycznego 

dramat osobisty . 

Początkowy tytuł brzmiał „Mąż”. Poeta zmienił go jednak, 

nawiązując do „Boskiej Komedii” Dantego. Tytuł „Nie-Boskiej 

komedii” można interpretować, że poeta chciał pokazać 

działania ludzi jako nieboski czynnik dziejów lub zasugerować, 

że wydarzenia przedstawione w utworze toczą się przeciwko 

Bogu i wbrew jego woli.   

  
 

https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=523666
https://www.google.com/search?q=krasi%C5%84ski&tbm=isch&tbs=rimg:CTyyT0l1TKhMYREwtZMnseZP&client=firefox-b-d&hl=pl&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwiY7_PagaLtAhUAAAAAHQAAAAAQBg&biw=1349&bih=598#imgrc=5nnyIqubBP66PM


Motywy powstania dramatu: 

Wewnętrzne rozterki poety dotyczące wyboru między posłuszeństwem wobec 
ojca a patriotycznymi uczuciami, a także przeinaczony i zdemonizowany obraz 
powstania, napięcia społeczne, jego własne przeżycia wpłynęły na kształt ideowy 
pisanej w tym czasie  „Nie-Boskiej Komedii”: 

  doświadczenia poety związane z manifestacją warszawską w trakcie pogrzebu 
senatora Bielińskiego, w której Krasiński zgodnie z przykazaniem ojca, a wbrew 
własnemu sumieniu, nie uczestniczył.  

 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.  

 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).  

Motyw rodziny - dramat rodzinny (dwie pierwsze części) 

 Główny bohater w dwóch pierwszych częściach jest ,,Mężem’’ i poetą,  a poezja bierze górę 
nad szarą prozą życia, co jest bezpośrednią przyczyną dramatu rodziny. 

 Poślubił piękną Marię i nie może początkowo uwierzyć w swoje szczęście; 

 Chór Złych Duchów nasyła na Męża wielkie pokusy: piękną Dziewicę (uosobienie Poezji), 
sławę i wizję życia w prawdziwym raju, a on nie potrafił się im oprzeć.  

 Poczuł się rozczarowany przyziemnym życiem i zatęsknił do wznioślejszych zajęć niż 
przygotowywanie chrztu czy wypełnianie codziennych obowiązków wobec żony i 
syna: „Od dnia ślubu mojego spałem snem odrętwiałych, snem żarłoków, snem fabrykanta Niemca 
przy żonie Niemce – świat cały jakoś zasnął wokoło mnie na podobieństwo moje – jeździłem po 
krewnych, po doktorach, po sklepach, a że dziecię ma się mi narodzić, myślałem o mamce”. 

 Staje się egocentryczny i egoistyczny zgadzając się na każde skinienie Dziewicy. Przyznał 
się widmu, że nigdy nie kochał i nie pokocha Marii, ponieważ uważał się za kogoś lepszego od 
niej. Maria zdała sobie sprawę z tego, że przegrywa walkę z poezją uosobioną przez Dziewicę. 

 Mąż zdaje sobie sprawę z tego, do czego doprowadził jest już za późno. Za pychę, 
arogancję i zaniedbywanie rodziny spotkała go bardzo sroga kara – najpierw Maria 
popadła w obłęd i zmarła, a Orcio, ich syn, zaczął tracić wzrok. 

 Podczas chrztu Maria poprosiła Boga, by ich Orcio został wielkim poetą, aby ojciec 
nigdy od niego się nie odwrócił. Mimowolnie wyrządziła tym samym wielką krzywdę 
dziecku, które padło też ofiarą ignorancji swojego ojca. Orcio przez całe życie dręczony 
był przeróżnymi wizjami, które uniemożliwiły mu czerpanie radości z dzieciństwa i  nie  
wiódł długiego i szczęśliwego życia. W czwartej części rozgrywa się dramat:  Orcio ginie 
od zabłąkanej kuli, a jego ojciec rzuca się w przepaść. 



Dramat społeczny ( część druga) 

 Hrabia Henryk to człowiek zaangażowany politycznie, stojący na czele skazanej na zagładę 
arystokracji, broniącej się już tylko w Okopach Świętej Trójcy przed nadciągającymi zastępami 
rewolucjonistów pod wodzą Pankracego -  charyzmatycznego przywódcy, człowieka o żelaznej 
woli, jasno myślącego i konsekwentnie zdążającego do celu. Henryk i Pankracy, to krańcowo 
dwie różne osobowości.  

 Nocna wyprawa Henryka do obozu rewolucjonistów, przypomina wędrówkę przez piekło, 
pokazuje destrukcję wszelkich wartości po obu stronach. Giną obaj – Henryk, który 
samobójczym gestem próbuje sam siebie ocalić przed ostateczną klęską, i Pankracy, 
przytłoczony wizją krzyża i zwyciężającego Galilejczyka. 

Rola poety i poezji w ,,Nie-Boskiej komedii’’. 

 Według Krasińskiego poezja osiągnęła już szczyt doskonałości. Poeta ukazany jest 
przez Krasińskiego jako postać tragiczna, która nie ma szansy na szczęście, jeśli 
próbuje pogodzić życie ziemskie z poezją.  Poeta to człowiek obdarzony talentem  i 
wyróżniający się od innych nieprzeciętnością. Talent oddala go od ludzi i przybliża do  
świata fantazji, a to prowadzi do osamotnienia. 

 W takiej sytuacji znajduje się Hrabia Henryk, który próbuje połączyć pragnienia ludzkie 
z pragnieniami poetyckimi. Potrzebuje miłości, poślubia Marię, ma syna, jednak nie 
rezygnuje z poezji, ale ona stawia mu warunek, każe wybierać między nią a życiem 
ziemskim. Niemożliwość dokonania takiego wyboru sprawia, że Henryk jest poetą 
nieszczęśliwym. Próbował on bowiem pogodzić życie rodzinne z twórczością poetycką, 
ściągnąć w ten sposób poezję z jej wyżyn doskonałości. 

Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”- 

część trzecia i czwarta. 

Wojny pomiędzy arystokracją a przedstawicielami ludu pracy: 

 Krasiński przedstawia w utworze swoje stanowisko odnośnie rewolucji. Wpływ na 
światopogląd poety miał jego ojciec, który chciał podtrzymania wiodącej roli szlachty i 
popierał carat, opowiadał się za systemem feudalnym,  podpisał się pod wnioskiem 
cara Mikołaja skazującym na rozstrzelanie przywódców Narodowego Towarzystwa 
Patriotycznego, którzy wsparli tak zwany spisek dekabrystów. Wpływ generała na syna 
był tak wielki, że Zygmunt porzucił pomysł wzięcia udziału w powstaniu listopadowym 
i razem z ojcem uciekł do Petersburga. Odziedziczył po ojcu uwielbienie dla 
arystokracji. Stanął po stronie szlachty w jej sporze z klasą robotniczą. Otwarcie 
krytykował ideę walki klas i krwawego przewrotu, powołując się na Rewolucję 
Francuską ( 1789 r.), która spowodowała, że władza w wielu państwach przeszła z rąk 
monarchów w ręce ludu -  mieszczaństwa. Krasiński nie pochwalał takiego stanu rzeczy, 
uznawał, że jedynie szlachcice zasługują na miano prawdziwych obywateli 
Rzeczpospolitej. 



„Ci nędzarze, szewcy, przechrzty i krawcy, chciwi pieniędzy, nie wiedzący nic o Polsce i o jej przeszłości, 
chcieli robić majątki, zarabiać, spekulować, równocześnie wieszając, rzucając kalumnie, podburzając – a 
teraz rozpowszechniający broszury przeciw wszystkiemu, co jest prawdziwie szlachetne i wielkie u nas. Oni 
właśnie nazywają to arystokracją; ale jeśli mnie kochasz, wierz mi i wiedz, że poza arystokracją nie ma nic 
w Polsce, ani talentów, ani oświaty, ani poświęcenia. Nasz stan trzeci – to błazeństwo, nasi chłopi – to 
maszyny. Tylko my jesteśmy Polską”. 

 Tylko arystokracji można powierzyć wielką misję odzyskania przez ojczyznę 

niepodległości, aby ta mogła odbudować dawny porządek i przywrócić świetność 

tronu. Pogardę dla rewolucjonistów pokazuje Hrabia Henryk zwiedzając obóz 

buntowników przywodzi na myśl wędrówkę po piekle znaną z „Boskiej komedii” 

Dantego. Rewolucjoniści zostali przez poetę niemal całkowicie odarci z 

człowieczeństwa:  

„(…) wszyscy nędzni, ze znojem na czole, z rozczuchranymi włosy, w łachmanach, z spiekłymi twarzami, z 
dłoniami pomarszczonymi od trudu - ci trzymają kosy, owi potrząsają młotami, heblami - patrz- ten wysoki 
trzyma topór spuszczony - a tamten stemplem żelaznym nad głową powija; dalej w bok pod wierzbą chłopię 
małe wisznię do ust kładzie, a długie szydło w prawej ręce ściska. – Kobiety przybyły także, ich matki, ich 
żony, głodne i biedne jak oni, zwiędłe przed czasem, bez śladów piękności - na ich włosach kurzawa bitej 
drogi - na ich łonach poszarpane odzieże - w ich oczach coś gasnącego, ponurego, gdyby przedrzeźnianie 
wzroku” 

 O prymitywizmie rewolucjonistów ma świadczyć mocne zaakcentowanie ich pijaństwa 

i zamiłowania do hucznych zabaw:  

„Kubek lata z rąk do rąk - a gdzie ust się dotknie, tam głos się wydobędzie, groźba, przysięga lub 
przeklęstwo – On lata, zawraca, krąży, tańcuje, zawsze pełny, brzęcząc, błyszcząc, wśród tysiąców. – 

Niechaj żyje kielich pijaństwa i pociechy!”. 

 Zaakcentowanie, że wśród  rewolucjonistów można odnaleźć także tak zwanych 
przechrztów, czyli Żydów, którzy przyjęli chrzest dla korzyści materialnych i mieli w 
utworze swój interes w wybuchu rewolty, która zmiecie z ziemi chrześcijaństwo.  W 
ten sposób Krasiński bardzo wyraźnie dał do zrozumienia, że istotą rewolucji jest 
położenie kresu Kościołowi. Każdy, kto staje po stronie buntujących się przeciwko 
arystokracji staje się z miejsca wrogiem Boga. W utworze widzimy też, że sam Stwórca 
opowiedział się po stronie szlachty, kiedy blask Chrystusa poraził na śmierć przywódcę  
rewolucjonistów  - Pankracego. 

 Krasiński zdawał sobie sprawę, że nastroje społeczne wkrótce przełożą się na wielki 
zryw mas ubogich, dlatego chciał wpajać czytelnikom feudalne poglądy. Zalecał 
pogodzenie się z faktem, że arystokraci zawsze będą lepsi, bogatsi, mądrzejsi i bardziej 
cnotliwi od innych  stanów społeczeństwa. Uważał, że szlachta, została stworzona do 
tego by rządzić resztą ludności. Warto podkreślić, że Krasiński dostrzegał nierówności 
i niezadowolenie mas, lecz uważał rewolucję za najgorsze wyjście z tej sytuacji. 

 
 
 
 



 Symbolika w „Nie-Boskiej komedii” jest bardzo 

bogata, co uwidacznia się nie tylko w postaciach 

( zbiór charakterystycznych postaw), ale i całej fabule utworu. 

 Hrabia Henryk nie jest postacią o cechach indywidualnych:  w pierwszych dwóch 
częściach dramatu uosabia ogół poetów, a w pozostałych dwóch częściach jest 
ucieleśnieniem wszelkich arystokratycznych cnót. 

 Pankracy – człowiek młody, zdolny, inteligentny, ambitny i pozbawiony skrupułów. Nie 
liczyła się dla niego przeszłość i tradycja, a jedynie przyszłość i nowoczesność. W taki 
właśnie stereotypowy sposób postrzegano przywódców lewicowych ruchów 
emancypacyjnych czy robotniczych. 

  Jezus powracający na ziemię nie przypomina już jednak Mesjasza, a bardziej 
„Mściciela”. Symbolizuje w ten sposób nie tylko nadejście dnia Sądu Ostatecznego, ale 
również wielką i bezapelacyjną siłę boską, z którą nic co ludzkie nie może się równać.  

 Walka czarnego orła z wężem. Można ją interpretować jako przepowiednię 
nadchodzącego boju pomiędzy klasami społecznymi. Dumny orzeł w tym przypadku 
symbolizuje arystokrację, a przebiegły wąż rewolucjonistów. Zwycięstwo ptaka nad 
gadem napawa Henryka przekonaniem, iż jemu również uda się odeprzeć siły wroga.  

„Idź, podły gadzie (…) nie ma żalu po tobie w naturze, tak oni wszyscy stoczą się w dół i po nich 
żalu nie będzie - sławy nie zostanie (…)”. 

 Symbolem chrześcijaństwa w dramacie są okopy Świętej Trójcy – ostatniego bastionu 
wyznawców Chrystusa. Na czele wojsk broniących się przed natarciem 
rewolucjonistów stał sam Henryk, a w ręku dzierżył miecz świętego Floriana, czyli 
powszechnie znany symbol dowództwa i boskiego poparcia. 

 

Źródło: https://klp.pl/nie-boska-komedia/a-6178.html 
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