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ВСТУП 

 

Терміном «романтизм» (франц. romantisme) позначається зазвичай ідейний 

і художній рух, що виник в європейських країнах на рубежі XVIII і XIXст. та 

отримав відображення в різних галузях науки і мистецтва.  

Прийшовши на зміну ідеології Просвітництва, Романтизм був породжений 

як визвольним рухом народних мас, пробудженням французької буржуазної 

революції кінця XVIII ст., боротьбою проти феодалізму і національного гніту, 

так і розчаруванням широких суспільних верств у результаті цієї революції і 

всього капіталістичного прогресу в цілому. 

Заперечення сучасної дійсності, критика капіталістичної цивілізації з її 

пануванням «Безсердечного чистогану» і новими формами поневолення 

народних мас, викриття міщанськи відсталих і обмежених сторін буржуазної 

духовної культури та побуту становлять характерну рису Романтизму в цілому. 

На відміну від просвітителів XVIII ст., які палко вірили в безумовність 

історичного прогресу, романтики настільки ж односторонньо бачили 

переважно тіньову, негативну сторону капіталістичного розвитку. Викриття 

каліцтва і прози буржуазної дійсності, прагнення до цілісності розвитку 

людської особистості і гармонійного суспільного устрою, були нерозривно 

пов’язані у романтиків з пошуками нових ідеалів, які мали в умовах того часу 

ілюзорний, утопічний характер. У різній спрямованості цих пошуків 

розкривається глибока неоднорідність романтичного руху. Якщо прогресивна 

частина романтиків зверталася у своїх утопіях до майбутнього, покладаючи 

надії на перебудову суспільного порядку, то представники консервативних груп 

у Романтизмі ідеалізували добуржуазне, середньовічне минуле, якому 

надавалася видимість патріархальної ідилії. 

Польський романтизм в літературі ХІХ ст. має величезне значення для 

розвитку національних літератур окремих слов’янських країн. Ці народи 

пройшли складний історичний шлях. У ХІХ ст. тільки Росія мала більш-менш 

гарні умови для розвитку національної культури. Окремі українські землі 
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перебували під російським та австро-угорським впливом. Болгарія страждала 

під турецьким гнітом. Після кінцевої поразки Наполеону територію Польщі, 

правлячі кола якої примикали до наполеонівської коаліції, було розподілено 

між Російською імперією, Австро-Угорщиною й Прусією. В результаті 

більшість слов’янських народів не мала навіть національної освіти. Згадаємо, 

наприклад, німецькомовну Прагу або російськомовний Київ. Названі умови 

призвели до відставання розвитку національних літератур. Відсутність 

національної освіти і статусу державних для національних мов призвели до 

того, що у ХІХ ст. мови слов’янських народів тільки починають формуватися 

як мови національних літератур. У ХІХ ст. починається міцний національно-

визвольний рух, особливо у Польщі, Чехії, Словаччині. Романтизм як 

мистецтво національного, виключного й героїчного, набуває у цьому сенсі 

особливого значення. Саме епоха романтизму дарує полякам Міцкевича, 

Словацького й Красінського, українцям – Шевченка.  

Головною темою польського романтизму завжди була тема свободи, 

особливо свободи національної. Література романтизму грала у цьому зв’язку 

велику революційну роль. Вона надихнула поляків на повстання, яке почалося у 

1830 р. і було жорстоко придушене російською армією у 1831 р. Реакція з боку 

російського уряду (а саме на території, яка була підконтрольною йому, 

вибухнуло повстання) була жорсткою: Варшавський університет було закрито, 

твори Міцкевича й Словацького заборонені. Тому літературне життя 

зосередилось в еміграції ( Міцкевич, Словацький, Шопен та ін. ). В еміграції 

з’являються «Пан Тадеуш» Міцкевича, «Кордіан» Словацького, «Не-

Божественна комедія» Красінського. Велич духу народу, який не скорився під 

численною перевагою ворогів, стає головним мотивом польських художників. 

Польща кінця XVIII і початку XIX ст. представляла собою країну з 

переважаючим натуральним господарством, яке однак починало вже 

розкладатися під впливом розвитку капіталістичних відносин. Виникали 

передумови капіталістичного господарства, з’являлися мануфактури, починався 

процес пролетаризації селянства. Поруч з пануючими класами – феодальними 
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панами-магнатами і дрібномаєтним дворянством – зросла міська буржуазія, яка 

починала вимагати своїх прав, свого «місця під сонцем». Одночасно посилення 

кріпосницької експлуатації викликало селянський рух, що виразився у ряді 

селянських повстань. На основі розпаду натурального господарства почався 

процес розпаду феодально-поміщицької державності, розвал державного 

апарату дворянської Польщі. Прогресивна частина дворянства (обуржуазнені 

дворяни) разом з верхівкою буржуазії почала боротьбу за оздоровлення 

державного ладу Польщі, за пристосування його до умов капіталістичного 

розвитку країни (Конституція 3 травня 1791).  

Розвал польської феодально-дворянської держави полегшив стан сусідів 

Польщі – царської Росії, Австрії і Пруссії. У 1795, після наполегливої і 

кровопролитної боротьби (повстання Костюшка), польська держава перестала 

існувати. Незабаром почав позначатися результат розділів Польщі – 

національний гніт. Цей гніт з особливою силою обрушився на дрібнопомісне 

дворянство і міську буржуазію особливо в тій частині Польщі, яка відійшла до 

царської Росії. Тут почалася русифікація польських шкіл та університетів, 

позбавлення дворянської та буржуазної інтелігенції можливості просуватися по 

державній службі, в армії і т.д. Економічні заходи, проведені царською владою, 

гальмували розвиток капіталізму в Польщі. Дрібне дворянство та міська 

буржуазія ставали головною рушійною силою в боротьбі проти розділів і 

положення, що створилося після Віденського конгресу. Тим часом великі пани-

магнати спокійно мирилися з національним гнітом і шукали біля трону 

російських царів опори проти селянського руху, проти демократизації дрібного 

дворянства і вимог своїх прав міською буржуазією. Таким чином дрібнопомісне 

дворянство і прошарок міської буржуазії, стають носіями і прапороносцями 

національно-визвольного руху. Ці шари намагаються втягнути народні маси 

(селянство) в національно-визвольний рух. Дрібномаєткове дворянське 

середовище, його сподівання і прагнення, з традиціями повстання 1794 і 

імператора Наполеона, стали тим ґрунтом, на якому виросла польська 

романтична поезія.  
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Романтизм створив видатних поетів: Адама Міцкевича, Юліуша 

Словацького, Зигмунта Красінського. Прихильниками романтичної течії стали 

ті ж верстви, які підтримували національно-визвольний рух. «Звільнення в 

літературі», так би мовити змови в мистецтві, було явищем близьким до 

визволення нації. 

Романтична польська література створювалася в еміграції. В основному 

вона закінчила свій шлях розвитку в 30-х рр.., після розгрому повстання. 

Міцкевич, Словацький, Красінський створили в ці роки свої найбільш великі 

твори. Стрижнева ідея цієї літератури – смиренні, християнські, містичні 

переживання минулого Польщі і таке ж містичне вирішення питання про її 

майбутнє. Відірваний від конкретного політичного та громадського життя 

Польщі, не враховуючи і не розуміючи ні уроків минулого, ні завдань 

майбутнього, романтизм еміграції, правда, піднімався до великої поетичної 

висоти і розмаху, але зрештою, виявився безсилим вирішити основні питання 

своєї епохи. Він не міг порвати з феодалізмом і змушений був шукати виходу з 

глухого кута у феодальної ідеології – в релігії. Так романтизм польської 

літератури все більше втрачав своє революційне значення і створив 

специфічний, що витає в хмарах, романтичний містицизм, який у деякій мірі 

наклав свій відбиток на весь пізніший розвиток польської літератури, аж до 

останнього часу. 

Найсуперечливішою виявилася рецепція «третього віща» польського 

Романтизму – Зигмунта Красінського. Станіслав Бжозовський писав, що «серед 

усіх наших романтичних письменників Зигмунт Красінський найменше був 

вивчений і прочитаний» [65; 123]; а декілька років перед тим – у «Філософії 

польського Романтизму» – зазначав, що автор «Іридіона» «в усій нашій і 

загальноєвропейській поезії є незмірно цікавим психологічним феноменом» 

[65;110]. Такої думки були й інші видатні критики епохи, а серед них і 

Вільгельм Фельдман, який у полемічній книжці «Ті, хто применшує велетнів» 

наголошував на винятковій складності душі Красінського, в якій поетична 

геніальність химерно поєднувалася з авторським стилізуванням власного життя. 
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Фельдман запропонував власну інтерпретацію психіки поета, що ґрунтується на 

емфатичному відчуванні в душі митця [68; 24]. 

Дійсно великим поетом Красінський є лише у двох своїх творах: в 

«Іридіоні» і «Не-Божественній комедії». «Не-Божественна комедія» – це 

шедевр творчості Красінського, де він з винятковою драматичною силою і 

глибоким класовим чуттям, але з реакційними висновками підняв соціальну 

проблему. Його безмежна ненависть до демократії, до народних низів базується 

на правильній оцінці історичної ролі селянських і буржуазних мас, призваних в 

подальшому скинути магнатів і шляхту. У Парижі, в Римі, у всій Європі він 

бачить привид соціальної революції і всю силу свого таланту вживає для 

боротьби з цією примарою. Два світи борються в «Не-божественній комедії» – 

світ аристократії і світ демократії. Красінський бачить силу ворога і слабкість 

католицьких шляхетських рядів. Вождь демократії Панкратій перемагає в цій 

боротьбі, але, перетворивши на руїни старий світ, він не в змозі побудувати 

новий, бо, на думку Красінського, тільки у співдружності класів можливо 

творення. Переможець Панкратій гине, переможений Христом – символом 

любові. «Не-Божественна комедія» – єдина у своєму роді спроба з позицій 

феодальної ідеології дати бій смертельному противнику аристократії – 

народним масам.  

Лірична поезія Красінського, його розлогі римовані проповіді 

християнського смирення і покірного підпорядкування селянства шляхті ніколи 

не користувалися успіхом. Тільки найбільш затяті консерватори, краківські 

клерикали, старанно, але безуспішно роздмухували уявну велич цієї поезії. 

Останні роки життя Красінського сповнені все зростаючою ненавистю проти 

всього, що життєве і прогресивне в Європі.  

Красінський був драматургом, поетом, автором численної кореспонденції. 

Він постійно боровся із самим собою, був внутрішньо суперечливою людиною, 

дуже конфліктував із близькими, особливо з батьком, якого одночасно дуже 

любив та поважав. Від самого дитинства Красінський мав слабке здоров’я. На 

противагу Адаму Міцкевичу, що виріс у бідній родині, та Юліушу Словацькому, 
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який походженням з інтелігенції, Красінський був аристократом, що певним 

чином вплинуло на його світогляд, стосунок до всього, що відбувалося 

навкруги, та до оточуючих його людей. 

Літературна критика ХІХ – початку ХХ століття виходить на новий рівень. 

Під впливом західноєвропейської філософії змінюється світогляд дослідників 

літератури і підхід до літературознавства, що також відбилося і на українському 

літературознавстві. Вже в ХІХ ст. дослідники і критики літератури намагалися 

з’ясувати зв’язки мистецтва, творів з культурою та духовним життям 

письменників. Крім того в українській науково-літературній критиці 

з’являються спроби визначити зв’язки та вплив літератур інших народів, 

зокрема слов’янських, на українську. Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. до 

порівняльних студій звертаються такі українські літературознавці як: Михайло 

Драгоманов, Іван Франко, Павло Житецький, Олександр Колеса та ін. 

Микола Євшан одним з перших серед українських критиків та 

літературознавців зауважив та дослідив вплив слов’янської, зокрема польської 

літератури на творчість українських письменників. Так, наприклад, він провів 

паралель між творчістю українських письменників та Богдана Залеського, 

Зигмунта Красінського, зазначивши, що Красінський безперечно мав вплив на 

українську письменницю – Лесю Українку. Критичний дискурс Євшана 

характеризується розумінням специфіки польської літератури, знанням історії – 

не тільки літератури, але історії взагалі – національного характеру поляків, 

характеризується орієнтацією в культурному житті польського суспільства. 

Можуть про це свідчити статті про Зигмунта Красінського. 

Вплив Зигмунта Красінського згодом почали досліджувати і інші 

українські літературні критики. Ярослав Гординський описав це питання в своїй 

праці «Тарас Шевченко і Зигмунт Красінський» (1917р.). Автор посилається на 

зізнання Богдана Залеського, що Шевченко добре говорив польською, отже 

вважає, що він міг зустрічатися з Красінським під час перебування останнього в 

Петербурзі, але жодного підтвердження цьому немає. Подібність тем, мотивів, 

однакові враження обох письменників, Гординський пояснює не лише як 
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результат впливу польського пророка на українського, а також як наслідок 

подібних подій і обставин в їх країнах і особистому житті. Вони також мали 

спільні джерела своєї творчості, зокрема Святе Письмо та польська 

революційна література. Дослідник порівнює поеми Шевченка «Сон», 

«Посланіє» і «Великий льох» та твір Красінського «Не-Божественна комедія», 

переконуючи нас, що творчість Красінського справді мала місце серед 

літературних джерел Шевченка, хоча автор неодноразово повторює, що 

подібність треба шукати не лише у впливі, але й у спільній культурі, літературі, 

яку вони читали. 

Над цим питанням також працював Ростислав Радишевський. В 

компаративістичному аспекті автор аналізує вплив Зигмунта Красінського на 

творчість українських письменників, зокрема Тараса Шевченка і Лесі Українки, 

але більше уваги присвячує останній паралелі. Науковець спирається у своїх 

дослідженнях на те, що в особистій бібліотеці української письменниці були 

знайдені твори Красінського «Іридіон» і «Не-Божественна комедія». 

Проблематика цих творів стосується суспільних та політичних питань. Подібні 

літературні мотиви можемо побачити у працях Лесі Українки. Автор детально 

аналізує подібність «Оргії» Лесі Українки і «Іридіона» Зигмунта Красінського, 

звертаючи увагу на час і місце подій в цих драмах, існування двох таборів, які 

ведуть між собою боротьбу. Можемо також знайти спільні риси головних героїв 

Антея і Іридіона, патріотів, що виступають проти загарбництва, хоча варто 

зазначити, що методи їх боротьби відрізняються. Ростислав Радишевський 

також припускає, що Леся Українка могла запозичити у Красінського 

драматичну форму, адже мала одну драму також написану прозою. 

Автор аналізує й поезію цих письменників, де також знайшов подібні 

висловлювання і мотиви, що можна побачити у зіставленні віршів. Поняття 

української школи, яке досліджував Радишевський, не охоплює Зигмунта 

Красінського, хоча існують безсумнівні зв’язки цього письменника з Україною, 

про що ми можемо дізнатися з праці наступного дослідника. Петро Даниляк 

написав єдину свого роду статтю «Зигмунт Красінський і Поділля», в якій 
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йдеться про роль України в житті польського пророка. З цього дослідження ми 

дізнаємося про походження Красінського. Починає автор від відомого 

Вавженти, від якого взяв початок герб Слеповрон, з якого власне і походить 

Зигмунт Красінський. Серед предків польського письменника було чимало 

відомих людей, навіть з королівської родини. Франциска Красінська була 

дружиною принца Кароля, сина Августа ІІІ Саса. Завдяки бабусі Зигмунта 

Красінського, Антоніні, українське місто Дунаєвці наприкінці ХІХ століття 

стало промисловим центром цілого регіону. Автор також описує палац і костел, 

а також інші пам’ятки, що постали з допомогою цієї родини та залишаються в 

цьому місті до сьогодні. 

Описуючи біографію відомого польського пророка, Петро Даниляк звертає 

особливу увагу на те, що Зигмунт Красінський кілька разів був на Україні, 

найчастіше в Дунаєвцях. Невдовзі після смерті матері Красінський, у віці 

близько десяти років, разом з батьком приїхав до бабусі, яка проживала саме в 

Дунаєвцях на Поділлі. Під час перебування в Україні, Красінський відвідував 

різні міста навколо. Відвідування Кам’янець-Подільського залишило велике 

враження у малого Зигмунта, яке згодом він описав у своїх листах. Він був 

також на Окопах Св. Трійці. Саме в цьому місці його герой граф Генрик у «Не–

Божественній комедії» бореться з новим світом і його принципами: «Od baszt 

Świętej Trójcy do wszystkich szczytów skał, po prawej, po lewej, z tyłu i na przodzie 

leży mgła śnieżysta, blada, niewzruszona, milcząca, mara oceanu , który niegdyś miał 

brzegi swoje, gdzie te wierzchołki czarne, ostre, szarpane, i głębokości swoje, gdzie 

dolina, której nie widać, i słońce, które jeszcze się nie wydobyło» [89; 396]. У цій 

драмі також бачимо образ Дністра, який залишився у пам’яті Красінського ще з 

дитинства: «(Staje na odłamku baszty, wiszącym nad samą przepaścią) Widzę ją całą 

czarną, obszarami ciemności płynącą do mnie, wieczność moją bez brzegów, bez 

wysep, bez końca, a pośrodku jej Bóg. jak słońce, co się wiecznie pali – wiecznie 

jaśnieje – a nic nie oświeca» [89; 412]. 

Відомо також, що під час перебування у бабусі, Красінський закохався в 

Олену, яка так і не відповіла йому взаємністю. Підтвердження цьому можемо 
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також знайти в оповіданні Юзефа Ролле «Бабка поета»: Latem 1828 roku 

szesnastoletni kawaler, student uniwersytetu, przybył do Dunajowiec razem z 

nierozłącznym Gaszyńskim. Uważał za obowiązek odszukać damę serca. I znalazł ją 

w osobie czarnowłosej pani Heleny, miłej dwudziestoletniej córki jedynej służącej w 

skromnym orszaku starościny, która wykonywała obowiązki kucharki. Młody student 

w niej się zakochał. Dogadzał jej, mówił komplementy, lecz dziewczyna stanowczo 

odmówiła mu, zachowując się poważnie i z godnością [142: 273]. 

Окреме місце в житті Зигмунта Красінського займала бабуся 

Антоніна.Петро Даниляк описує у своїй статті їх теплі стосунки, про які 

свідчить також багата кореспонденція польського письменника, де лише добрі 

згадки про улюблену бабусю. Після її смерті внук лише раз був у Дунаєвцях. 

На окрему увагу заслуговує ще один український літературний критик. 

Євген Нахлік – автор монографій «Доля-Los-Судьба», що являє собою 

порівняння найвідоміших представників української, польської та російської 

літератури. Стаття має на меті зрозуміти з одного боку розвиток слов’янської 

літератури, історіософських, ідеологічних та естетичних пошуків авторів, а з 

іншого індивідуальність кожного письменника і окремо кожної літератури. 

Детально дослідити неповторність авторів і описати їх внесок у світову 

літературу можна лише у порівнянні з іншими. 

На думку Євгена Нахліка, Зигмунт Красінський поєднує в собі фаталізм і 

провидіння. Автор аналізує цікаву тему приречення і провидіння, роль релігії і 

Бога в житті та творчості письменника, що до цього часу не описувалось в 

українській літературній критиці. На основі творів і приватних листів до батька 

і Генріка Ріва, науковець характеризує дискурс долі у творчості Красінського, 

який і сам вірив у те, що кожен живе за сценарієм, який Бог заздалегідь 

приготував для нас: 

Kto zdoła zwalczyć swoje przeznaczenie! Na próżno człowiek myśli, że idzie 

przez życie sam. Prowadzi go za rękę tajemniczy los i ten, kto musiał paść, pada, a 

inny rośnie w chwałę i potęgę, bo tak mu było przeznaczone. Od kołyski do grobu 
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bezlitosny demon ustawicznie to powstrzymuje nas o krok od niebezpieczeństwa, to 

nas ku niemu popycha [93; 128]. 

Актуальність дослідження. Переживши катастрофу кінця ХVIII століття, 

в результаті якої було втрачено польську державність і територіальну цілісність, 

а потім низку невдалих спроб здобути незалежність, польська суспільна думка в 

ХІХ століття за будь-яку ціну прагнула вийти із стану перманентної кризи, 

духовного застою, ідеологічного протистояння й розколу. Окрім теоретиків 

месіанізму Ю.Вронського й А.Тов’янського, мислителів-романтиків 

Ю.Шанявського, М.Мохнацького, А.Цешковського, тут важливу роль відіграли 

три великі польські поети-пророки А.Міцкевич, Ю.Словацький і З.Красінський, 

у творчості яких, нарівні з рисами містицизму, візіонерства, месіанізму й 

утопізму, особливо гостро постали культурософські та історіософські проблеми. 

Про творчість Зигмунта Красінського схвально відгукнувся у «Лекціях із 

слов’янських літератур» у Colleg de France у Парижі А.Міцкевич. Він назвав 

його драму «Не-Божественна комедія» реальним твором, у якому «дух 

переплівся з матерією». Світ комедії він вважав «умовним, так само, як є 

умовними час, місце, персонажі». Цей твір, на його думку, пронизаний «духом, 

який усі відношення видимого світу створює і скеровує». 

Творчості З.Красінського присвятили окремі праці польські дослідники 

І.Грановський, С.Пігонь, Ю.Уєйський, Ю.Кшижановський, Ю.Клейнер, 

М.Яньон, М.Страшевська, С.Скварчинська, A.Вітковська, Р.Пшибильський, 

М.Б’єнчик і А.Фабіановський. В Україні інтерес до творчості Зигмунта 

Красінського виявляли І.Франко, Леся Українка, М. Євшан, Я.Гординський, 

Р.Радишевський, С.Левінська, Р.Кухар, П.Даниляк. Вагомий внесок у 

дослідження творчості Зигмунта Красінського належить Є.Нахліку, який у 

монографії «Доля. Los. Судьба. Шевченко і польські та російські романтики» 

(2003) схарактеризував творчість польського романтика в компаративному 

аспекті. 

Дослідники сходяться на тому, що творчість З.Красінського встановлює 

нові взаємовідносини між мистецтвом і життям, мистецтвом і суспільством, 
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створює нову систему художньої мови, де вже не домінує риторика, яка до 

ХVIII ст. визначала тип культури, види мистецтва, від якої залежали вибір 

тематики, сюжет, композиція, лексика. 

У той же час письменник, услід за іншими романтиками, такими як Дж. 

Байрон, Г. Гайне, А. Міцкевич, Ю. Словацький, модифікував старі й створив 

нові форми драматургії, які не вкладаючись у сценічний час, мають характер 

«драми для читання». 

Глибокого і ґрунтовного осмислення потребує драматургічна творчість 

З.Красінського. Вона належить до малодосліджених явищ доби романтизму, де 

насамперед варто схарактеризувати проблематику світоглядних концептів, які 

власне й визначають та характеризують його романтичне світобачення, 

трагічне, історіософське й провіденційне світосприйняття.  

Період зрілого романтизму в Польщі середини ХІХ ст. характеризувався з 

одного боку, ідеями свободи і незалежності, прометеїзму, сарматизму, що 

обумовило розвиток не лише літератури, але й історії та політичних подій у 

країні. З другого, потужними впливами релігіозно-філософського месіанства та 

містицизму. Головні мотиви творчості З.Красінського, як і всієї тодішньої 

польської літератури, зумовлені революційно-визвольними подіями, 

скептицизмом, і соціальною депресією, яка охопила Польщу, Францію, Італію 

та, практично, увесь периметр периферійного європейського простору. Однією з 

головних рис романтичної історіософії була спроба сприйняти й змоделювати 

події майбутнього на профетичному рівні, що спонукало поетів-пророків 

запропонувати своє бачення історії і по-своєму інтерпретувати проблеми 

сучасності. 

Драматургічна творчість З. Красінського в контексті європейського 

романтизму, польського зокрема, є яскравим виразником головних шляхів 

розвитку естетичної думки епохи та релігійно-філософських векторів поступу, 

де переплітаються тенденції національно-історичного романтизму, зверненого 

до традицій минулого, який підпорядковує особистість «об’єктивному» сенсу 

історичного процесу і покладає надію на «історичну місію» окремих народів, і 
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космічного романтизму, що сприймає світ як творчу потенцію, а джерелом 

безконечного вважає містичне переживання природи і мистецтва. У 

З.Красінського, як і А.Міцкевича, і Ю.Словацького, переважають ідеї 

виняткового покликання польського народу, ідеї, які підтримував ідеолог 

національно-визвольного руху Й.Лелевель. Тому драматургія З.Красінського 

насичена месіанізмом, який у польському національному характері відшукує 

початок спокути і виражає віру у провіденційну роль польського народу. 

Кульмінаційного пункту ця тенденція досягає у «Не-Божественній комедії». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі полоністики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у рамках науково-дослідної програми 

«Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний 

реєстраційний номер 11БФ044-01), науковий керівник – доктор філологічних 

наук, професор Г.Семенюк. Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої 

ради Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 5 від 18 грудня 2012 року).  

Мета і завдання дослідження – системно дослідити специфіку 

драматургії З.Красінського у контексті трагізму, історіософії і християнізму. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

– схарактеризувати особливості змалювання польського народу у 

драматургії З.Красінського як «pharmakosu» – зцілювальної жертви;  

– витлумачити катастрофічний вимір опозиції «класицизм - романтизм»; 

– окреслити трагізм помсти в «Іридіоні»; 

– розкрити роль Еросу і Танатосу та їх трагічних контекстів у творчості З. 

Красінського; 

– проаналізувати новаторську форму «Не-Божественної комедії» як засіб 

змалювання майбутнього і вірогідного; 

– простежити мотиви «еволюції-революції» (образ Панкратія); 

–висвітлити дантівський інтертекст «Не-Божественної комедії» як засіб 

відтворення екзистенційних питань історії; 
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– сформулювати риси провіденціалізму у «Не-Божественній комедії»; 

– вивчити антично-християнську традицію в «Іридіоні»; 

– осягнути проблеми теодицеї і метафізичного виміру у ньому;  

– означити релігійну символіку драми «Іридіон»; 

– схарактеризувати тематичні комплекси Провидіння і Фатуму; 

– визначити риси месіанізму у драматургічних творах З.Красінського. 

Об’єктом дослідження є драматургічна творчість З. Красінського, зокрема 

«Не-Божественна комедія» та «Іридіон» у контексті творчих пошуків 

письменника (поетичних, епічних, зокрема епістолярію).  

Предмет дослідження – специфіка інтерпретації концептів трагізму, 

історіософії та християнізму в драматургічних творах З.Красінського. 

Теоретико-методологічну основу дисертації складають фундаментальні 

праці з історії польського романтизму (Г.Вервес, A.Вітковська, І.Грановський, 

М.Драгоманов, Ю.Кшижановський, Ю.Клейнер, Я.Кульчицька-Салоні, 

Є.Нахлік, С.Пігонь, Р.Пшибильський, Р.Радишевський, М.Страшевська, 

С.Скварчинська, С.Тарновський, Ю.Уєйський, І.Франко, Д.Чижевський, 

М.Яньон), з історії польської літератури (Ю. Бахужа, М. Брацка, А. Васько, 

Д. Данек, В. Єршов, Б. Каленба, А. Ковальчикова, М. Кузяк, А. Кусяк, 

Я. Лавський, С. Маковський, З. Медзінський, Л.Сафронова, М.Слівінський, 

Я. Сенніцький, З. Судольський), теорії й методології літературного процесу 

(О. Астаф’єв, М.Бахтін, О.Білецький, Л.Грицик, Т.Гундорова, Р.Інгарден, 

Е.Касперський, Г.Клочек, Ю.Ковалів, Ю.Лотман, З.Мітосек, І.Неупокоєва). 

Методи дослідження: порівняльний, культурно-історичний, філологічний, 

біографічний, метод інтертекстуального аналізу, феноменологічний, 

рецептивної естетики, герменевтичний, інтерпретаційно-текстового аналізу.  

Наукова новизна роботи. Вперше в українському літературознавстві 

системно висвітлено й інтерпретовано специфіку драматургічної творчості 

З.Красінського, розкрито трагічну концепцію двосвітності у його творах, 

зокрема змалювання польського народу як «pharmakosu» – зцілювальної 

жертви, окреслено катастрофічний вимір опозиції «класицизм - романтизм» і 
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трагізм помсти в «Іридіоні», роль Еросу і Танатосу та їх трагічних контекстів, 

проаналізовано естетику і поетику історіософії у «Не-Божественній комедії» та 

«Іридіоні», новаторську форму «Не-Божественної комедії» як засіб змалювання 

майбутнього і вірогідного, мотиви «еволюції-революції» (образ Панкратія), 

дантівський інтертекст «Не-Божественної комедії» як засіб відтворення 

екзистенційних питань історії, риси провіденціалізму у «Не-Божественній 

комедії», витлумачено проблему християнізму у драматургічних творах 

З.Красінського, зокрема візію Божого Промислу, антично-християнську 

традицію і релігійну символіку в «Іридіоні», тематичні комплекси Фатуму і 

Провидіння, риси месіанізму у драматургічних творах З.Красінського. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що в ній уперше розкрито 

специфіку концептів трагізму, історіософії і християнізму у драматургічних 

творах З.Красінського, здійснено їх цілісний аналіз на тлі інших творів 

польського романтизму. 

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані у 

вищій школі, при підготовці курсів з історії польської літератури і 

порівняльного літературознавства, а також при написаннні підручників і 

відповідних посібників, створенні навчальних програм цих курсів. 

Особистий внесок здобувача – обґрунтування концепції трагізму, 

історіософії, християнізму у драматургічних творах письменника. Дослідження 

є індивідуальною роботою, його результати отримано без участі співавторів. 

Апробація результатів дослідження. Робота обговорена та рекомендована 

до захисту на засіданні кафедри полоністики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 27 

жовтня 2015 р.). Результати дослідження апробовані на міжнародних наукових 

конференціях: «Універсум Юзефа Ігнація Крашевського» (Київ-Житомир, 12-15 

жовтня 2012 р.), «Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та 

самобутність» (Київ, 18 жовтня 2012 р.); «Етнознакові функції культури: мова, 

література, фольклор» (Київ, 17 жовтня 2013 р.); «Сучасна філологія: 

парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 9 жовтня 2014 р.); «Дух нового часу у 
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дзеркалі слова і тексту» (Київ, 8-10 квітня 2015 р.); «Lączy nas Polska: problem 

tekstu i języka w literaturze współczesnej» (Краків, 18 липня 2015 р.); «Традиція – 

сучасність пограниччя: письменство, освіта, історія» (Київ - Умань, 21-24 

вересня 2015 року). 

Публікації. Основні аспекти дослідження висвітлено у 8 публікаціях у 

фахових виданнях, із них 1 – у закордонному виданні: 

1. Вінійчук О. М. Взаємодія історизму та трагізму в драматургії Зигмунта 

Красінського / Ольга Вінійчук // Літературознавчі студії. Вип. 37. Частина 1. – 

К. : ВПЦ «Київський університет», 2013 – С. 105-111. 

2. Вінійчук О. М. До питання античності і християнства в «Іридіоні» 

Зигмунта Красінського / Ольга Вінійчук // Київські полоністичні студії. – 

Т. ХХІІ. – К., 2013. – С. 74-77.  

3. Вінійчук О. М. Провіденціалізм у творах Зигмунта Красінського / 

Ольга Вінійчук // Літературознавчі студії. Вип. 40. Частина 1. – К. : ВПЦ 

«Київський університет», 2013. – С. 169-175. 

4. Вінійчук О. М. Витоки романтичності Зигмунта Красінського / Ольга 

Вінійчук // Київські полоністичні студії. – Т. ХХІV. – К., 2014. – С. 462-467.  

5. Viniichuk. O. Recepcja Zygmunta Krasińskiego w ukraińskiej krytyce 

literackiej / Olga Viniichuk // Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne 

tendencje. Zbiór prac naukowych. – T. VI. – Piła : Wydawnictwo Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2014 – S. 55-61. 

6. Вінійчук О. М. Бог у творчості Зигмунта Красінського / Ольга Вінійчук 

// Літературознавчі студії. Вип. 43. Частина 1. – К. : ВПЦ «Київський 

університет», 2015. – С. 161-166.  

7. Вінійчук О. М. «Не-Божественна комедія» З. Красінського: назва і 

структура / Ольга Вінійчук // Київські полоністичні студії. – Т. ХХVІ. – К. : 

ДІА, 2015. – С. 336-342. 
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Додаткові публікації: 

1. Вінійчук О. М. Естетика романтизму у літературознавчих студіях Миколи 

Євшана / Ольга Вінійчук // Студії з україністики : зб. наук. праць / [за ред. 

Р. Радишевського] ; Міжнар. школа україністики НАНУ, Ін-т філології 

КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2012. – Вип. ХІІ. – С. 69–76. 

 

Структура і зміст роботи зумовлені метою і завданнями дисертації. Вона 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної 

літератури. Загальний обсяг дослідження – 198 сторінок, основний текст – 180 

сторінок. Список літератури налічує 205 джерел. 

 



 20 

РОЗДІЛ І. ТРАГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ДВОСВІТНОСТІ У 

ДРАМАТУРГІЧНИХ ТВОРАХ З.КРАСІНСЬКОГО 

 

1.1. Особливості змалювання польського народу у драматургії 

З.Красінського як «pharmakosu» – зцілювальної жертви. 

 

В середині ХІХ ст. серед польських романтиків тривав досить бурхливий 

спір на тему історії, її сенсу, таємниці або прозорості для розуму, а також на 

тему сенсу праці і жертви, відношення історичних, змінних систем до того, що 

в людині незмінне, духовне чи навіть надприродне. Звісно, в центрі дискусії 

опинилася проблема Польщі – переоцінка її історичного минулого, зрозуміння 

сенсу теперішньої трагедії, а також спроби визначення майбутнього, що 

знаходяться завжди під знаком надії. Як доля Польщі пов’язана із долею і 

призначенням людськості, яка місія їй випала серед інших народів і що їй 

приготувало майбутнє – так можна сформулювати проблеми тогочасного 

покоління. 

В основі філософії романтиків полягали вчення Гегеля, але для 

романтичної свідомості, що суперечила дійсності, була неприйнятною його 

філософія в розумовому плані, що люди осягли повне самопізнання , розуміння 

істоти і мети своїх зусиль і дій. Сучасність не може бути керуванням і фіналом 

історії, це втратило би сенс їх обох – історія повернулася б у стан хаосу, а її 

мета була б перемогою людського каліцтва: закони сили, егоїзму. Оскільки в 

суспільстві можлива ще свобода і гармонія, а в це дуже сильно вірили, історія 

має ще свою функцію – не сказала ще останнього слова. 

Основою поглядів Красінського були три мотиви: християнська 

потойбічність у вірі, головна роль народу в історіософії, збереження 

традиційної форми суспільства в політиці. 

Народ – найважливіше кільце в ланцюгу, що починається від одиниці, 

самотнього духу, до людськості, духу колективного. І це не просто 
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посередницький етап на шляху до вищих форм існування, а натуральна, 

безпосередня постать людського життя і участі у визволенні. Народи це «Школи 

духів, що розбудовують в собі різну владу, ідеї, напрямки, думки, це людськість, 

з настрою і згоди якої має народитися живий і досконалий організм, що зветься 

божим королівством і пануванням святого Духа на планеті» [37; 409]. 

Людина не розчиняється у людськості, а приймає у ній участь діяльністю – 

в народі і для народу, оскільки він «живий орган людськості», ніби конкретна 

індивідуальність обдарована божою ласкою і волею. Народність треба 

напрацювати, вона здобувається довгим історичним трудом, який дав 

результати лише у новітні часи, коли християнство увійшло у фазу 

колективного здійснення, з окремих одиниць почало переходити на спільного 

духа. Це також симптом, що вказує на те, що зближається кінець земної історії, 

а день божого Королівства наближається. 

Для Красінського справжнє спасіння не може мати нічого спільного зі 

справами цього світу, які для духу означають лише опір і боротьбу. Він був 

вразливим на істоту історичного побуту, відчував що людина невіддільна від 

того, що постійно неповне і не завершене, що відбувається в стражданні і труді, 

що включає досконалість. Тому вищезгадане Королівство романтиків 

наповнювало його неспокійність, могло бути етапом приготування, але в 

жодному випадку не остаточною метою. Якщо ж утопія має реалізуватися, тоді 

треба її помістити в іншому просторі, у потойбічності. Постала проблема дуже 

важлива для цілої епохи, яка поділила людей, що роздумують про майбутнє 

людськості, на два табори: тих для кого спасіння, настільки було досяжним, 

мусило реалізуватись в земних діяннях, а також тих, для кого історія була 

однорідним простором, що включав раптове чудо переродження і залишав місце 

для трансцендентності, де розіграється останній акт історичної драми. 

Пробудження історичної свідомості було пов’язане з таким розумінням 

історії, в якому тріумфує сенс і доцільність. У часі не лише спливають або 

з’являються різні явища – він скерований, має мету, досягнення якої буде 

одночасно означати смерть часу. Отже, він нероздільний з ідеєю місії, цієї 
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активної сторони історичного приречення, направленого до людей і вимагає їх 

співпраці. У цій перспективі Красінський ставить питання про майбутнє 

Польщі. Людськість виконує своє призначення через призначені окремим 

народам місії. Саме народам, а не державним інституціям, бо вони являються 

лише зовнішніми рамками, тілом народного духу і часто перебувають з ним у 

конфлікті, не встигають за його глибоким призначенням/покликанням. Але це 

тілесна форма необхідна для виконання місії, історія і політика створюють 

державу. Красінський пише: «Dopiero takie państwa narodowe zdołają być 

prawdziwie Chrystusowymi i, wiecznym powiązane pokojem, czynnie zmierzać do 

Królestwa Bożego» [97; 31]. Як легко держави, керовані жорстокою силою, 

забувають про це фундаментальне правило, прикладом чого були розділи 

Польщі. І тут настає спекуляція, що була такою характерною для того 

синтетичного, багатоплощинного мислення романтиків, типовим різновидом 

якого був польський месіанізм. 

Святе право народу, у випадку Польщі, було трагічно придушене, народ 

пройшов муку та смерть. Але це не була реальна смерть, адже дух не вмирає, 

смерть тіла має призвести до воскресіння. А зважаючи на те,що в історії нічого 

не відбувається просто так і випадково, трагедія Польщі несе в собі вищий сенс, 

служить загальній меті. Спасіння особистостей вимагало жертви Христа – 

спасіння людей вимагає жертви Польщі. Смерть невинного і покинутого всіма 

народу, а в майбутньому його відродження подарує світу новий етичний 

порядок, змінить взаємини в політиці, що панували до того часу «On pierwszy 

nieśmiertelności narodowej dowiedzie pod warunkiem Chrystusowości narodu. On 

pierwszy tę Chrystusowość narodową wniesie w świat, tak jak pierwszy Chrystus 

objawił nieśmiertelność pod warunkiem połączenia się z Słowem Bożym wszelkiego 

szczególnego ducha ludzkiego. Odtąd w tę prawdę wierzyć będą duchy zbiorowe, 

rządy, państwa, mocarstwa, ludy, i przemienić się będą musiały na Chrystusowości 

zbiorowe, tak jak osobnicy przemienili się na chrześcijan przed dwoma tysiącami lat 

– i to stanowić właśnie będzie wstęp do Królestwa Bożego na ziemi, bez którego by 

duchy nasze, jakeśmy wyżej powiedzieli, do żywota wiecznego wyrobić się i dojść 
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nie mogły» [97; 31]. І далі роздумує Красінський: де знайти народ, покликаний 

для цієї необхідної ролі в історії, народ, що має чудове минуле і розп’ятий у 

безбожному сьогоденні, який тішиться надією і вірою, викреслений з живих, 

однак триваючий у стражданні? «Na takowe zapytanie nie odpowieżże, każde 

dziecię europejskie, Polski imieniem? Zaprawdę, że niczyim innym!» [97; 31]. 

Доля народу нероздільно пов’язана з екзистенціальним простором 

творчості і зміни, що з одного боку укоренився у колективній пам’яті, а з іншого 

боку постійно виходить за свої межі, сповнений нових сподівань. Одним з 

головних чинників у зрілості цієї історичної свідомості була політична криза, 

тобто криза суспільного життя, що опинилося перед новими вимогами і під 

новою загрозою. У Красінського ми бачимо, як відношення до політики 

виходить на інший рівень, у більш загальні сфери, де є таємниця існування і 

призначення суспільства. «Tym czynem polityka przesięga za własne granice. – 

Dziecko, kto mówi, że to polityczna zbrodnia – zbrodnia to daleko głębsza, bo 

religijna, bo przekraczająca za sfery świeckie i dotykająca okręgów Bożych. – 

Państwo utworu ludzkiego, państwo, z gry chuci ludzkich powstałe, rozszarpać 

byłoby to polityczną zbrodnią; ale narodowość świętą rozebrać i chcieć zabić, kiedy 

bez niej obejść się nie może urzeczywistnienie idei ludzkości na ziemi, jest 

targnięciem się przeciwko prawdzie Bożej – prawdzie wiecznej: jest 

świętokradztwem! Tak samo jak z drugiej strony – nieuznanie tego gwałtu, opieranie 

się tej bezbożności jest Religią!» [97; 150]. 

Злочин над Польщею виходить за межі політики, це не просто етичний 

злочин, а історіософський – з огляду на сенс історії і шляху до майбутнього. 

Але в цьому полягає надія польських романтиків – оскільки рух історії 

неможливо затримати жодними людськими засобами, майбутнє вже визначене. 

Ця теза переходить у Красінського в історіософію наперекір всьому. Сенс 

сьогоднішнього дня історичний, а не лише моральний сенс страждання. 

Месіаністичні історіософські концепції Зигмунта Красінського, що 

містяться в поетичних творах не створюють однорідної, логічно пов’язаної 

цілісності і не можуть називатися системою. Той факт, що вони лежать в основі 
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поетичних і драматичних творів, пов’язаний з характерним баченням поета для 

польського романтизму – поета-пророка, свого роду жерця, що виконує роль 

посередника між Богом і народом. 

Характерною рисою польської історіософії в Романтизмі було переконання 

про особливу місію деяких народів. Внаслідок вчення Гердера, вважалося, що 

кожен з них має лише собі притаманні переваги, у зв’язку з чим, має щось, чим 

збагачує решту людства. Кожен з народів, як колективний дух має своє місце в 

планах Провидіння . Бог кожного наділив якоюсь певною місією, якимось 

покликанням. Красінський говорить про Польщу , як про невинну жертву і 

порівнює її долю із стражданнями Христа, колективним месіанізмом, бо 

головну мету виконує весь народ. 

Зв’язок поезії і історіософії у свідомості Красінського складається з кількох 

ланок, що взаємно доповнюють і зміцнюють одна одну. Першою з них є 

своєрідний метод поетичної творчості на основі інтенсивної і безперервної 

зрілості читання письменником не лише поетів, а насамперед філософів і 

істориків. При цьому Красінський обирав не істориків, що публікують 

спеціалізовані праці, факти, він читав праці дослідників про історіософію, що 

порушують великі проблеми, зацікавлених сукупністю історичного процесу і 

його закони. Першим таким вчителем Красінського був Пелегріно Россі, його 

лекції з всесвітньої історії молодий поет слухав у Женеві: «[...] Jego sposób 

wykładania jest wyborny, nie wylicza drobnostkowych faktów, ale zastanawia się nad 

ogółem historii i z prawdziwie filozoficzną powagą wzrusza groby narodów i popioły 

królów. [...] Trudno mu zrównać w obrazach nagłych i pełnych kolorytu. Wymowny i 

piquant przez swój cudzoziemski akcent, romantycznie zupełnie wykłada historią w 

niekturych miejscach» [96; 87 i 108]. 

У свою чергу ознакою розуміння такого роду історіософії як натхнення і 

початкової фази творчого процесу, можуть бути коментарі у кореспонденції з 

Генриком Рівом, якого Красінський вважав молодшим другом у письменницькій 

професії, і так само як інших вчив,що треба читати і як писати: «Czytaj 

Ballanche’a, czytaj Micheleta „Preface a l’histoire universelle”, a potem „Histoire 
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romaine”. Otworzy się przed tobą cały nowy świat idei; wtedy rzuć te myśli w swój 

poetycki tygiel [...] a potem z ufnością i mocą ducha każ to drukować» [93; 540]. Той 

самий метод, який він радив своїм товаришам, автор застосував і у своїй 

творчості на що вказує інформація про походження і обставини написання 

першої версії «Іридіона»: «Czytałem tej zimy Ballanche’a, Damirona, Quineta; 

dalej czytałem Pismo święte [...]. I jeszcze napisałem coś, co pod niektórymi 

względami mnie przypomina, a mianowicie bezwładem i myślą niekiedy dość 

głęboką. Nazywa się to dość dziwacznie: Irydion Amfilochides» [93; t. 2; 73-74]. 

Пошук інтелектуального підґрунтя поетичних висловлювань в 

філософсько-історичних працях, до чого Красінського заохотив Адам Міцкевич, 

здається не просто наслідуванням літературних взірців і поглядів критиків, а 

етапом приготування до творчого процесу. Внаслідок чого, піклування про 

літературні взірці і жанрові послідовності переходять у нього на другий план, а 

форма твору стає синкретичною, більше залежить від його історіософського 

змісту. Філософсько-історичну ерудицію автора можна розпізнати прочитавши і 

проаналізувати його твори. Реконструкція філософсько-історичного контексту 

творів – умова їх гармонії інтерпретації, але не завжди свідчить про оригінальне 

значення твору і сенс його форми. Багато для зрозуміння філософської вимови 

самої творчості Красінського зробив Земовіт Меджинський. Досліджуючи 

польського письменника, він визначив власну проблему Красінського 

філософською мовою, характеризуючи взаємозв’язки окремих проблем, 

пов’язаних між собою у творах і кореспонденції поета [123]. 

Для правильного літературного сприйняття творів третього польського 

пророка обов’язковою умовою є врахування сукупності історіософії і поезії, що 

було предметом рефлексій самого Красінського, що неодноразово 

повторювалося у його листах. На думку поета ідеї, взяті з історіософських 

праць, доповнюють творчість, уяву, він вважав, що поезія має бути 

філософською, але вона не має про це знати: «Poezja musi być filozofaczną, ale 

nie powinna sama o tym wiedzieć» [95; 203]. «Ostateczna doskonałość polega na 

tym, aby odczuć to, co się wprzódy zrozumiało; aby czytać biegle to, co się 
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salabizowało, aby nie patrząc z bliska na partyturę grać na klawikordzie to, co się 

przedtem, nuta po nucie, wystudiowało» [93, t. 2; 126-127]. 

Твір повинен мати інтелектуальний характер, але не науковий, при цьому 

він має бути експресією особистих історій. Літературна форма відповідає 

історіософській матерії ще тому, що сама історія сприймається як прогресивний 

рух людського духа, яким керує Провидіння. У своєму листі до Гащинського 

Красінський пише: «Uważaj, że historia, jak tylko weźmiesz dość znaczną jej 

przestrzeń, poetyczną się staje: to jest, że budżet, interwencja, handel, etc. nikną, a 

zostaje się tylko ich synteza, to jest główny postęp rodu ludzkiego w tym czasie ku 

Bogu, rozwinięcie jego władzy przeczuciowej, jego nadziei w nieśmiertelność; i 

dlatego w końcu historia jest najdoskonalszym, najrytmiczniejszym poematem» [95; 

73]. 

Красінський прийняв поезію, відповідно до якої, закони історії 

відповідають законам поетичної форми, а конкретніше з істотою епосу і міфу. У 

праці «Кілька слів про Юліуша Словацького», автор зазначає, що поляки були 

менше щасливі ніж греки і германці, які мали Гомера і «Нібелунгів» вчасно, 

тобто на початку національної історії. Поляки ж дочекалися своєї поетичної 

епопеї-історії лише у сучасності, що функцію у житті народу виконує така 

поезія, як «Балладина», але тут ми вже маємо справу також з іронією: «W 

„Balladynie” dwa światy, pierwotny, sławiański i dzisiejszy, krytyczny, który nosi na 

sobie napis consumatum est – plączą się i spajają nieustannie [...]. dlatego też 

„Balladyna” jest dramatem, ale takim, w którym nie tak osoby z sobą walczą, jak 

raczej dwie epoki, z których dawniejsza ciągle pragnie się objawić majestatycznie, a 

późniejsza zrywa jej koronę z czoła i sądzi ją sądem potomnych» [93, t. 3 „Kilka 

słów o Juliuszu Słowackim; 259-260]. 

Сучасний поет, як Словацький, виражає становище свого часу, його 

відновлення і погляди на минуле, допускаючи при цьому іронію, щоправда не 

повторюючи в своїх творах феномену «наївної історії», якщо був первісний 

епос. 
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Останньою ланкою, що пов’язувала у Красінського націю і пізнання історії, 

вважається концепція пізнання через сам акт художньої інтерпретації. Людина 

може пізнати лише те, що створила сама, тобто не природу, творіння Бога, а 

суспільний світ, створений людиною. Здатність творити єднає людину з Богом 

як творцем. Творчий процес це також істота історії, в якій дух поступово 

набуває здібностей і атрибутів, що наближують його до Бога. Знати історію 

означає в цьому контексті, не просто володіння правдивими знаннями про події, 

що відбувалися в минулому, а насамперед розуміння творчого процесу, в якому 

ці події мали місце. Найбільш вдале формування епістемології, що логічно 

виникає з такої концепції побуту, можемо знайти в листуванні з Августом 

Чешковським (1841р.): «Empirią dojść Boga nie sposób – nogdzie doświadczyć 

Boga nie można, bo doświadczać to jest mieć stosunek z rzeczą skończoną, opisaną. 

Bóg zaś nieskończonym jest! Nieskończoność stworzyć trzeba. Twórczością tylko, 

natchnieniem, najwyższą wolnością rozumu, metodą poetycką nie do obrazów 

zewnętrznych ale do głębi własnego ducha przystosowaną, dorwać się można Boga» 

[92; 50]. 

Все, що стосується Бога, має також стосуватися історії. Отже для 

Красінського поетичний творчий акт відповідає неемпіричному акту пізнання 

духовної дійсності не лише «в Богу», який сам трансцендентний для світу, але 

також у провіденційному плані історії людства, у долі народів і визначних 

особистостей , оскільки вони – прояв реалізації цього плану. В історіософській 

драматургії Красінського («Не-Божественна комедія» і «Іридіон») ми маємо 

справу не просто з художньою формою вираження раніше сформульованих 

ідей, їх треба сприймати як запис своєрідного досвіду пізнання, в якому 

відбивається як правда, так і сам процес її досягнення, через світогляд поета. Це 

представлено символічними образами, знання яких охоплює не стільки 

конкретні історичні факти, минулі чи майбутні (які в даному випадку відсутні), 

скільки певні загальні риси чи аспекти історичного процесу, а разом з цим і 

його подвійну структуру, земну і метафізичну. Красінський у пізнанні історії 

прагне не історичної правди всіх часів [95; 209]. 
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Характерною рисою романтичної літератури вважається філософічність, це 

вказує не лише на її зв’язок з філософськими системами, але й на той факт, що 

саме література намагається визначити місце людини в світі, пізнати сенс 

природи і історії. Отже література періоду Романтизму ставила перед собою 

питання і завдання фундаментального характеру, що характеризувалося 

максималістськими та метафізичними тенденціями, прагненням формувати 

систему, пояснювати реальність, а також мала практичний характер, їх 

філософія прагнула оновлення культури і людства. 

Якщо говорити про романтичну філософію, йдеться насамперед про 

німецьку ідеологію, що була представлена послідовниками Канта (такими як 

Шилінг, Гегель, Фіхте), то особливо важливою є постать самого Канта, бо саме 

він направив філософію на дослідження «я». Також, розрізняючи сферу явищ і 

сферу «речей самих в собі», виявляючи обмеження людини яка пізнає тільки 

явища, Кант поставив питання про пізнання тієї другої сфери, таким чином він 

дав початок романтичній метафізиці. Згадані філософи, сприймали реальність 

як динамічний феномен, що підлягає змінам, еволюціонує, переповнений 

суперечностями, що мають поєднатися на вищому рівні. Система Фіхте 

базується на концепції особи, яка закликає до існування реальність. 

Фіхте робив акцент саме на проблематику дії, реалізацію свободи «я» і 

втілення ідеального в реальність. Його філософія несла етичний і 

гуманістичний характер. 

Натомість Шилінг був єдиним романтиком, серед згадуваних філософів, 

схилявся до розумової спекуляції, а також до інтуїції і почуттів, він створив 

романтичну філософію природи (тотожності). Шилінг сприймав природу як 

творчу силу. В основі реальності помістив абсолют, що розвивається і створює 

матерію і особу. 

В істоті філософії Гегеля полягає концепція розвитку історії культури. 

Гегель виявляв реальність, що підлягає розуму, діалектику. Він сформулював 

право розвитку історичного духу окремо від суб’єктивного. 
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У романтичній літературі філософічність часто пов’язана з метафізикою. 

Метафізична проблематика виступає в поезії романтизму у вигляді світу духів, 

що представляють спіритичну концепцію буття. Йдеться про антимонію духу і 

матерії. 

З філософічністю літератури цього періоду пов’язані також її містичні 

тенденції. Поети епохи прагнули розгадати таємницю абсолюту, відшукати 

Бога, втраченого в попередній епосі. Через вивчення релігії ці пошуки 

приводять до безпосереднього спілкування з Богом. Створюється література, що 

показує не лише це спілкування, а й отримані з нього знання. Окреме місце в 

романтизмі займає польська національна філософія, що була представлена А. 

Чешковським, Б.Трентовським і К. Лібельтою. Філософи ставили мету 

відродження Польщі і людства, створивши філософію вчинку, не лише 

духовного, внутрішнього, а такого, який створюватиме світ культури, 

цивілізацію народу і суспільства. Тут з’являються елементи релігійні і 

месіаністичні. 

На філософсько-моральні рефлексії Зигмунта Красінського мала вплив 

насамперед тогочасна історія, навіть якщо дія твору була перенесена у 

віддалене минуле. Красінський не лише шукав історичну правильність, ті 

пружини, що змінювали хід історії, а також стежив за історичною подібністю, 

що відповідала його власним знанням. Тому він сприймає надії минулого як 

принцип цієї подібності. 

«Іридіон», друга історіософічна драма польського письменника, дозволяє 

глибше зрозуміти такий важливий для історизму поета принцип. Іридіон, грек, 

вихований батьком в ідеї помсти Риму,він живе лише жагою вчинку, своїй меті 

присвячує все: кохану сестру, своє кохання, життя відданих йому людей. Він не 

може ані хвилину бути собою, він був лише втіленням помсти, фанатичним 

слугою цієї ідеї. Іридіона у його вчинках підтримує старик Масинісса, таємнича 

фігура, що була персоніфікацією фатуму або історичним сатаною, ця постать 

символізувала безсмертя, але не зважаючи на його допомогу Іридіон зазнає 

поразки. Він не знищив Рим, залишився проклятим тими, хто йому вірив. 
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Перемога ж була по стороні християн, що страждають і моляться в катакомбах, 

хоч і єпископ Віктор був проти будь-яких форм фізичної активності. В 

майбутньому хрест запанував над Колізеєм, а язичництво Риму рухнуло в 

безодню. І сталося все це згідно передбаченого історичного часу, через 

Провидіння, людина не може і не повинна прискорювати або змінювати 

історичні події. В «Іридіоні» хід історії, керований волею і думкою Бога, має 

свій оптимістичний сенс, але діяння людини, що випереджують час приречені 

на поразку. Ця ідея була долею Іридіона, символічної постаті драми, на якій 

зосередився поет. 

Твір був також критикою, що має політичне вістря, в основі якої 

романтична філософія, листопадове повстання з його героїзмом і 

непотрібністю. 

Погляди та задуми Красінського можна пояснити історизмом, завдяки 

якому всі вічні та незмінні ідеї і вартості залишаються у вимірі часу, історії. 

Як вважали модерністи, історизм Красінського наближався до 

французького традиціоналізму. Автор «Іридіона» у своїй історіософській 

концепції майже не залишав місця для свободи творчості, роблячи історію 

детермінованою, а людину – іграшкою провидіння. 

Дослідники «Іридіона» під історизмом розуміють зацікавлення історіями, 

минулим. Вони трактують задум Красінського, як образ епохи антично–

християнського перелому. Науковці не замасковують романтичних основ цієї 

думки, не підкреслюють розбіжностей між романтичним сприйняттям традиції 

та самою традицією. 

Натомість дослідники говорять про вальтерскоттівську модель історизму в 

«Іридіоні» і найголовнішою заслугою поета вважають образ давньої історичної 

епохи. [188; 35] 

На першому плані у драмі виступає історична тематика, що охоплена в 

рамках реальності. Інша тема створюється низкою аналогій і алюзій, які ми 

спостерігаємо у символіці твору. 
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Щоб осмислити історизм в «Іридіоні», треба розуміти відмінність 

стародавнього та сучасного світу, що точиться на основі антично–

середньовічної та сучасної культури. Треба пам’ятати, що світосприйняття, яке 

склалося в античності та середньовіччі було створене Богом, що поступається 

сьогоденному баченню світу. Проходять покоління й віки, однак у світі панує 

постійний, абсолютний порядок, кожен елемент історичної дійсності має своє 

місце у структурі буття. 

Цей класичний виклад європейського універсалізму несприйнятливий для 

сучасної людини. Як сповідник історизму, вона бачить світ виключно в 

історичному порядку, або часовому співвідношенні. Вона шукає правди в 

історії, у процесі формування дійсності. 

Головною романтичною основою «Іридіона» стає антитеза античності й 

християнства. Поет встановлює між античною та християнською традицією 

гостре протиріччя. Це можна пояснити тим, що автор вбачає в цій відмінності 

та антагонізмі обох традицій ключ до зрозуміння історії європейської культури. 

Суперечливість між античністю та християнством це основа, поштовх до 

історичного процесу. У цьому процесі також займатиме важливе місце 

прагнення до вирівняння напруги, діалектичного знесення протиставлень, 

подолання стану рівноваги, симетрії та гармонії. 

Романтик перш за все намагається впоратися з дилемами сучасної 

епістемології, суб’єктивізму і спіритуалізму. Він прагне якомога точніше 

відтворити історію, реалії того часу, але разом з тим не виходити за рамки 

романтичного твору, та зробити твір зрозумілим для сучасного читача. 

Філософське поняття епістемології та антропології вписане у цілісність історії 

європейської культури, у діалектичний процес перемін, у низку тез і антитез. 

 

1.2. Катастрофічний вимір опозиції «класицизм – романтизм». 

 

Рання творчість Зигмунта Красінського зазнала сильних впливів 

англійського та французького романтизму (байронізм, вальтерскотівська 
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повість, французька історична повість та роман). Адам Міцкевич, чекаючи від 

Зигмунта Красінського передусім «думки», наполіг на відході його від «шумної 

романтики». Історіософські та естетичні погляди Красінського сформувалися 

під впливом праць німецьких філософів-ідеалістів та французьких істориків. 

Історія постає головною його темою. Його історіософські концепції посіли 

місце між катастрофізмом та оптимізмом, прогресією та традиціоналізмом, при 

цьому чільну роль відіграла ідея романтичного провіденціалізму (вплив Бога на 

хід історії), котра окреслює межі самостійної діяльності людства. 

Зигмунт Красінський у своїй кореспонденції неодноразово використовував 

категорії романтичної школи. Найбільш романтичним серед польських 

письменників, що наслідував основи романтичної естетики, на його думку був 

Юліуш Словацький. Адам Міцкевич, натомість, був прихильником німецької 

романтичної школи і Джорджа Байрона, творив національне мистецтво, шукав 

індивідуальні форми вираження, хоча і часто звертався до традиції. 

Відношення Зигмунта Красінського до Джорджа Байрона і Вільяма 

Шекспіра відображує погляди поета на романтичність. Без історично-

літературного тла неможливо до кінця зрозуміти творчість автора «Не-

Божественної комедії». Поет писав про «моральне шаленство», що охопило ХІХ 

століття. Він спостерігав це явище у французькій, а також англійській 

літературі, насамперед у творчості Байрона, який зламав усі принципи, що 

панували до цього часу, збільшив сенс віри в Бога. Бунт став для нього 

найвищою цінністю, яка підтвердила існування людини, її особистість [175, 48]. 

У листі до Франциска Моравського, Красінський пише: 

«Kto go [Byrona] naśladuje, przepaść musi; on jest sobą samym, początkiem 

żadnej szkoły być nie może, a kto wie, czy nie jest końcem romantycznej, ostatnim 

echem średnich wieków; bo choź powątpiewa jak Spinoza, szydzi jak Wolter, nieraz 

w nim coś rycerskiego się obudza, powstaje nagle baron angielski w szyszaku i zbroi, 

pan nad mnogimi wasalami, a choć nie wierzy ukrzyżowanemu Bogu, jakże 

doskonale pojmuje i Danta, i Tassa, i gdyby oni sami – ich głosem przemawia. 
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Jednak Don Juan oromny wpływ wywarł na teraźniejszą literaturę francuską» [96, 

306]. 

Наслідування Байрона було дуже популярним у ХІХ столітті та не 

відповідало вимогам нових часів, це належало вже до минулого. Камеральний 

критик цінував у творчості англійського письменника відкриту правду про 

людські почуття, найглибші таємниці її душі, натомість повністю відкидав 

бунтівницькі настрої героїв по відношенню до Бога і світу. Байронізм був 

визнаний явищем, що вже минає, і не створить підґрунтя для появи нової школи 

в мистецтві [175, 49]. Як бачимо, до Байрона було, певною мірою, амбівалентне 

відношення. У листах знаходимо чимало думок, які часом суперечать одна 

одній. Він сприймав Байрона як генія і творця нової літератури. 

Зигмунт Красінський знав, що на популярність і розвиток легенди Байрона, 

мала вплив книга Томаса Мура «The Letters and Journals of Lord Byron, with 

Notices of his Life». У 30х роках він радив Генрику Ріву: «Читай Байрона, читай 

його весь час від початку, знову і знову» [93, 443]. Так само він писав до 

Константа Гащинського: «Вчитуйся в Шекспіра, Гете, Байрона, вчитуйся в 

письменників з глибоким мисленням, бо це єдина поезія, що залишиться на 

віки» [95, 46]. У 1831 році думка автора Каїна змінилася, він не вірив Богу, 

належав при цьому до «диявольської школи»: 

«Wolność bez Boga, bezbożne bohaterstwo, a w literaturze szkoła sataniczna, 

już w czasach Grecji obwieszczona w Prometeuszu, odnowiona w gorzkim 

zwątpieniu Hamleta, w Szatanie Miltona, idealizuje sama siebie. […] Co do mnie, to 

im uważniej patrzę na świat, tym wyraźniej dostrzegam w nim wszechpotężną 

fatalność, drwiącą z Opatrzności, lecz przyjdzie dzień, w którym upadnie ona przed 

Opatrznością» [93, 443]. 

Світ Вільяма Шекспіра, Джона Мільтона та Джорджа Байрона, був світом 

Приречення, а не Провидіння. Листи з 1831 року роблять величезний вклад на 

тему боротьби Провидіння з Приреченням і поетичного визнання віри в 

Провидіння [68]. Байрон був позначений клеймом Темряви, зростав із бунту, 

відкривав світ, позбавлений Провидіння, а отже світ розпачу і фаталізму. Тому 
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Красінський написав, що Байрон був примарою довгої, бурливої ночі. 

Література повинна показувати світ, який має «знамено божественності» [175, 

50]. Життя героїв Байрона і Шекспіра було виконанням Приречення, а не 

боротьбою з ним. 

Поет стверджував, що творець «Гяура» використав невіру, яка принесла 

готовність і вразливість серця, щирий розпач, але він підкреслював, що нові 

часи вимагали насамперед віри. 

Зигмунт Красінський, як свідок тріумфу Байрона, його абсолютного 

панування, стверджував, що прийшла нова епоха, де автор поем, якого колись 

вважали темним і скандальним, став популярним і зрозумілим. У листі до 

Юліуша Словацького від 23 лютого 1840 року, Красінський писав: «Сьогодні до 

кожної дитини проникли думки Байрона – сидить малеча за лавками, з різками, 

і уявляє себе Корсаром, Джурою, Манфредом і т.п.» [97, 441]. 

Чимало листів Красінського було присвячено Байрону і його творчості, 

навіть у 1843 році, про що свідчать слова, скеровані до Дельфіни Потоцької, 

викликані черговим опрацюванням улюбленого «Манфреда»: 

«Kto cierpi, niech czyta Byrona, tego skaleczonego anioła. […] Wstrząsnł mną 

całym wczoraj, jest taka prawda w nim, choć tylko części jednej natury i losów 

człowieka, że aż razem strach chwyta i artystycznie miło się robi» [94, 20]. 

Як бачимо, Зигмунт Красінський неодноразово повертався до Байрона. 

Захоплення ним перемішувалось із незадоволенням через відсутність віри в 

Бога, в Провидіння. Красінський знайшов вихід для естетичної концепції 

сучасної літератури, ним була критика романтизму в «чистому вигляді», а саме 

романтизму Байрона і Шекспіра. 

Красінський шукав підтримки для мистецтва в етиці та релігії. У 1842 році 

він написав: «у наші дні віра є такою необхідною, як у часи Байрона була 

невіра, через всі заперечення і знищення, яких мусила заподіяти, пройшла вже 

ця Епоха» [94; 636]. 

Поет очікував нового мистецтва, яке характеризувалося б піднесеністю, 

вірою в Бога, правдою про світ і людське існування, він був прихильником 
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трагізму в мистецтві, що дозволяє відчути катарсис, бачення світу Шекспіра, в 

якому піднесеність сплітається з комізмом, «відчуття з неба» із «звичайними 

пустощами». У листі до Дельфіни Потоцької у 1843 році, Красінський писав, 

що з неба почуттів треба падати на звичайні «пустощі», він вважав, що саме в 

цьому Шекспір був майстром, хоч часом і перебільшував, але настає час, коли 

мистецтво піднесеться до чистого, нового ідеалу, вище потреб нерелігійних 

століть [94; 126]. 

Ці думки висловлював вже інший Красінський, автор «Передсвіту», який 

поєднував поезію з профетизмом, віру з історією, провіщував надходження 

релігійної епохи. Він відчував, що створює нове мистецтво, реалізує найвищі 

етичні та естетичні ідеали, відкриває нову епоху в польській поезії. 

Красінський, зокрема у 40х роках, позиціонував себе як поета мислителя, 

творця нової літератури у міру нових часів, отже він вважав, що перейшов вже 

через романтичні принципи. Ще у листі до Франциска Моравського (1833 рік) 

він виразив надію, що тоді у літературі почнеться подальший розвиток, коли 

поезія знайде правду, поміряється з байронівською темрявою, відкриє Бога: 

«[…] co w teraźniejszej literaturze jest najzgubniejszym, najbardziej 

przeciwnym porządkowi wszechrzeczy, przeznaczeniom duszy ludzkiej i celom 

ludzkości całej – to, że każda walka moralna kończy się na zwycięstwie złego […]. 

Poezja to na wspak natury, bo przeznaczeniem duszy jest cierpieć, zmagać się, 

ale wreszcie ujrzeć Boga […]» [96; 307]. 

На формування таких думок мав би вплинути Адам Міцкевич. У світлі 

кореспонденції сучасна література мусить звернутися до релігійного 

середньовіччя, міфічної Півночі та стародавньої Греції: 

«Ja nieraz płaczę za średnimi wiekami, za ową poezją, która utworzyła Danta i 

dźwignęła katedry gotyckie. Jako błyskawicy służą za tło czerne chmury, tak jej tłem 

były padania Północy, skandynawskie sagi […]» [96; 306]. 

Красінський вже у ранній молодості з величезним зацікавленням читав 

літературу Півночі. В одному з листів до батька він написав: «Днями я читав 
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«Нібелунгів» – можуть порівнюватись з «Іліадою» […]. Там є простота, яка за 

серце хапає, божественна простота […]» [97; 67]. 

Крім вищенаведених естетичних взірців, поет багаторазово наслідував 

німецьку літературу: Жан Поля, Гартмана фон Ауе, Йоганна Гете та ін. Ці 

впливи призвели до того, що його світогляд змінився: «Переді мною відкрився 

новий світ» [93; 248] . На думку автора листів, німецькі поети: «розчиняються і 

всесвіті у той час, коли Байрон утісняє всесвіт у себе, а Шекспір впроваджує 

світ у рамки суспільства […]» [93; 248] . Він також вважав, що: «Німці краще за 

все зрозуміли природу літаючих тіл, вібрацій; зітхають і підносяться до якоїсь 

форми, потім знову падають на лоно Бога» [96, с. 249]. 

Епістолярні враження від прочитання можуть вразити, наприклад більше 

здивування для Томаса Мура ніж Байрона, для Жан Поля, ніж для Шекспіра. 

Красінський почувався романтиком нових часів, отож визнавав не школу 

Байрона чи Шекспіра а мистецтва, що виникло з національного духа, з духа 

історії та релігії. 

Про це свідчить лист Красінського до батька від 30 січня 1836 року. Поет 

дуже критично оцінив національну традицію, епігонізм в мистецтві, шляхетське 

минуле, з докором запитував у батька, чи існує поезія, архітектура чи музика 

польська, що взагалі на світі є польського, крім «рубашності» [96; 311-312]. У 

цих ствердженнях автор оскаржив за ці культурні борги не лише батька, але й 

усе покоління, що вже відходило, вказав при цьому, на особливу польську 

«рубашність». Епістолярний маніфест провіщував остаточну кризу класичної 

парадигми культури. Нова література повинна віднайти національну й 

індивідуальну особистість. Стефан Треугут стверджував, що лист до батька (з 

1836 року) є прикладом історіософської публіцистики, яку можна порівняти з 

твором Словацького «Гроб Агамемнона». Дослідник підкреслив, що це була 

«спроба романтичного стилю і мислення категоріями кризи епохи». 

Красінський написав свій маніфест зрілого романтика. Він прагнув народження 

нової епохи, яка мала вирости з гармонії між класицизмом і романтизмом. 

Здійсненням і реалізацією естетичних ідеалів «філософа літератури» – що 
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дивує, стала поезія Віктора Лапрада. Була відома збірка «Odeset poems», яку 

видано у 1844 році. У листі до Дельфіни Потоцької, ми можемо прочитати: 

«[…] większy to poeta ten Laparde niż Lamartine i Hugo. Dotąd o nim nie wie 

Francja. […] 

W Lamartinie jeszcze klasycyzm, co zakrawa na Rasyna, w Hugo jeszcze 

romantyzm, co zakrawa na Szekspira. W Lapardzie już nowa era, już świeża, wolna 

poezja dni przyszłych, co godzi z sobą kształt przedziwny Lamartyna, czyli 

klasycyzm, z śmiałością bez granic Huga, czyli romantycznością. Świat starożytny i 

chrześcijański już zlane w jedno […]» [94; 519–520]. 

Коли Красінський писав про творчість Лапрада (у 1844 році), він визначив 

зразок поезії, до якої тяжів. Новий естетичний ідеал був синтезом античності і 

християнства, класицизму і романтизму, чимось таким, що можна назвати 

«Класичний романтизм». Письменник вимагав від поезії профетичності, 

необхідності проголошення третьої ери в історії людства, епохи духа. 

Описуючи творчість Лапрада, він вказував на власну концепцію літератури, яку 

спробував реалізувати у «Передсвіті» та «Псалмах майбутнього» [175; 54]. 

Чи назвав би Красінський себе романтиком? Якщо враховувати 

солідарність з ідеалами його покоління – то так, однак він не був прихильником 

естетичної школи романтизму, тобто послідовником Шекспіра чи Байрона, що 

підкреслив у листі від 18 листопада 1831 року: 

«To pewne, że jest we mnie jakaś dziwna mieszanina. Jestem spadkobiercą 

kultury dość zapóźnionej w rozwoju, a sam opanowałem kulturę europejską, 

wszedłem w nią, studiowałem ją dniem i nocą; potem gdy już chciałem się jej oddać, 

gdy chciałem odrzucić całą przeszłość i poić się przyszłością, pewnego razu piękną 

nocą włoską, w świetlt księżyca, zbłądziłem między ciemne portyki, co mnie 

przyprowadziły do krzyża pośród starego cyrku rzymskiego, i ten krzyż mnie 

powstrzymał» [93; 554-555]. 

Відкриття хреста в Колізеї мало для Красінського значення не лише 

символічне, бо визначило його подальшу поетичну дорогу. У листі до Ріва від 1 
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грудня 1831 року поет заявив: «я людина, що віддала честь хресту Колізею». 

Про тривалість цієї переміни свідчать думки з 1944 року: 

«Poezja klasyczna była miłością piękności widomej, dotykalnej, romantyczna 

miłością piękności niewidzialnej, niedotykalnej, a poczynająca się teraz jest miłością 

miłości, miłości tej, która zarówno źródłem widomego jak niewidzialnego piękna! 

Czyli, że poezja ta jest miłością piękności ducha, kiedy tamte były miłościami 

osobno wziętymi, piękności ciała albo też duszy! Już trzecia osoba, osoba ducha 

wychyla się z człowieka, kiedy taka poezja nastaje!» [94; 527]. 

Красінський вважав, що сучасна поезія має поєднувати в собі тіло з духом, 

класичність з романтичністю, красу з ідеєю. Вже «Не-Божественна комедія» 

виникла на відстані від романтичності. З кореспонденції виходить, що поет 

сприймав себе як співзасновника нової епохи, був переконаний, що проголосив 

«любов краси духа» і притримувався цієї концепції до кінця свого життя. 

У листі до батька ми можемо знайти ставлення Красінського до трагічної 

творчості «Byliśmy najniepewniejszym, najbłędniejszym, najbledszym, że tak 

powiem, narodem w historii ludzkości. Nic nigdy organicznego, zupełnego, całego u 

nas nie było: ni arystokracji, ni mieszczaństwa, ni ludu [...] Dlatego tak łatwo koniec 

przyszedł na nas. Żeby nasza arystokracja miała była z kim walczyć, jak francuska, 

jak angielska – byłaby była dzielną i żywotną. Życie jest to tarcie się, jest to 

podwójność, nie zaś jedność spokojna. A szlachta polska była jednością – 

sobiepańską, niedbałą o nic, bo nic się jej nie sprzeciwiało, nie nauczyła się życia, w 

letargu leżała: obudzenie jej było śmiercią» [96; 311]. 

Не було релігійних війн, бо так насправді не було сильної віри, деспотизму, 

опозиції. Польська література з латиномовної перейшла у французькомовну, а 

отже і немає польської історії, немає згадок народного побуту ні філософської 

історії. На думку Красінського, така історія була б дуже жахливою, її не зміг би 

написати поляк. І навпаки немає польської епопеї, бо нема історії, немає 

польської трагедії, бо нема предмету трагічності в польській історії. Він вважає, 

що трагізм може бути лише там, де були глибокі почуття. Далі в своєму листі, 

Красінський перераховує можливі теми трагедії: політичні злочини, війни і 
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переслідування, жага до панування і т.д. але не було нічого. І далі найбільш 

гіркі слова про польську історію: «Ni cnota, ni niegodziwość, ale mezzo termino: 

blazeństwo. Ni sroga tragedia, ni idylla niewinna, ale mezzo termino: farsa. I tak 

leżąc na kożuchu, pijąc małmazję i piwo, trefnując dziwne krotofilnie – zeszliśmy do 

grobu» [96; 316]. 

Виникає питання, чому такий лист Красінський написав саме до батька? 

Можемо здогадуватись, що його батько, генерал, засуджував сина, за малу 

зацікавленість своїм родом, традиціями. Красінський, аналізуючи минуле 

Польщі, захищався перед такими претензіями як посередньо, так і 

безпосередньо. Він писав, що люди є тими, ким їх зробило минуле,саме минуле 

а саме предки в цьому винні. Не може вже йтися про якусь активність, бо ми 

лише виплачуємо їх борги. В листі з’являється романтичний фатум, тобто 

історія. Тут власне ми знаходимо пояснення, чому обидві трагедії Зигмунта 

Красінського, «Не-Божественна комедія» і «Іридіон» написані не про історію 

Польщі. І чому Красінський не написав трагедію про події власного народу, бо в 

«Не-Божественній комедії» Польща, це лише місце акції, сюжет немає нічого з 

нею спільного. Але з іншої сторони, не дивлячись на вмираючий клас в Окопах 

св.. Трійці, слова засудження, що промовляє Панкратій, нагадують власні 

погляди Красінського, а поразка аристократії позбавлена шляхетності, подібно 

до того, як був позбавлений кінець Польщі, на думку автора. У творі немає 

трагедії вмираючого світу, тут йдеться про трагедію графа Генрика. 

Вважається, що Адам Міцкевич написав третю частину «Дзядів» , трагедію 

про історію Польщі. Але історія Польщі в цьому сенсі не була трагічною, це 

було виконання божого плану, що виключає трагічність. Тут може бути лише 

трагічний герой – Конрад, поки він сам не зрозумів божого плану і не побачив 

конфлікту у поглядах Бога і своїх. У даному випадку месіанізм знищує трагізм. 

З цього положення виходив і Красінський. Кінцівка «Іридіона» містить в собі 

перемогу над трагізмом, що означає месіаністичний напрямок у творчості 

Красінського, після якого він вже не писав трагедій. Багато науковців вважали 

Красінського за одного з найвидатніших польських трагіків. Йому вдалося 
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написати ці дві трагедії (хоча друга є дещо сумнівною), бо у роки написання, 

він ще не був месіаністом, а демократом взагалі ніколи не був. Він перебував у 

нещасній ситуації для самого себе, але з точки зору польської і світової 

літератури, ця ситуація виявилась позитивною. Письменник не бачив жодних 

аргументів які б дозволили йому розглядати конфліктні відносини, не було 

якогось остаточного критерію. Красінський зробив велике зусилля, щоб 

створити почуття трагізму в польській літературі. Для письменників Молодої 

Польщі він був: «samopoznaniem, a oni potrzebowali ucieczki przed sobą. Proces 

psychiczny Krasińskiego to usiłowanie uzasadnienia przed samym sobą stanowiska 

bezczynnej i bezsilnej jednostki myślącej. Opiera się ona na kłamstwie, że 

ukształtowana przez historię psychika przez samo swoje trwanie może stać się 

źródłem siły i życia. To zasadnicze kłamstwo duchowe jest chorym punktem całego 

stanowiska Młodej Polski wobec romantyzmu. Zagadnienie Młodej Polski polegało 

na tym, czy zdoła ona przemóc punkt widzenia kulturalnej psychiki, by zająć 

stanowisko bezpośrednio w walce z żywiołem stwarzającej swoje życie pracy. 

Krasiński całe życie ulegał własnej niechęci i niemocy przezwyciężenia tego 

stanowiska bezsilnej historii»[43; 239-241]. 

Так написав Бжозовський, який ненавидів Красінського. Вони мали багато 

спільного у своїх поглядах на історію Польщі, але разом з тим Красінський був 

протилежністю Бжозовського, для котрого месіанізм, який так прославляв 

Красінський, був лише пасивною життєвою позицією. 

У творчості Красінського виступають протагоністи романтичної драми: 

Бог, диявол і людина, які співіснують в «гегелівському» театрі історії, як теза, 

антитеза і синтез. Вони грають драму вільності та необхідності, визначають 

кордони волі і фаталізму. Цю драму Красінський знав дуже добре, й 

неодноразово повертався до неї. У листі до батька він знову пише «Ile mogę, 

staram się hartować duszę przeciw temu, co ma nadejść, bo myślę, że coraz gorzej 

będzie. Ja to nazywam przeznaczeniem. Czyli że u mnie wola innych ludzi i 

okoliczności zowie się przeznaczeniem. Jest to fatum starożytne, okrutne, niczym nie 

odwrócone w swojej zawziętości, ale góruje nad tym Opatrzność Boska, która 



 41 

czasem łamie i kruszy to Fatum, która w tym świecie niekiedy, a w tamtym zawsze 

oblewa promieńmi chwały i nieśmiertelności» [94; 527]. 

Тут автор розвивав мотиви Баланжа, улюбленого філософа своєї молодості. 

У Красінського людина має вічно змагатися з долею і провидінням. В цьому 

полягає основа обох драм письменника. Фатум в «Не–Божественній комедії» 

стає історією, а над ним стоїть провидіння, але «не божественний» світ 

керується своїми історичними правами, обов’язками. Найвища істина не має 

бути перед фіналом, лише в самому фіналі. На думку Красінського, Бог 

залишив політичний порядок людям та їх волі, не варто вірити в його 

присутність у світі, він може промовляти в людських душах, подібно як злі 

сили, але його голос лише радить. Він вмішується лише у виняткових випадках, 

як наприклад у фіналі «Не-Божественній комедії», хоч і трошки ірраціонально. 

Саме незнання божих вироків зробило фінал драми несподіваним і 

дискусійним. Зрозумілим є одне, історичний світ, як не-божественний, не 

створить сам майбутнього, тому історія не веде/ приводить до досконалості, до 

чого може привести лише Бог. 

В обох драмах Красінського єдиний вихід – це загибель старого 

суспільства: в Іридіоні падіння старого Риму, в «Не-Божественній комедії» 

сьогоднішнього немічного світу, в цьому проявляється структурна єдність обох 

творів. Отже подібний коловорот засуджуючих одна одну «старих» і «нових» 

злочинів з’являється і в Іридіоні. З одного боку трухлявий Рим, а з іншого 

збунтовані грецькі і варварські раби. Римлян називають «старими гнобителями 

світу», що гине, так само як і в попередньому творі бракує величності. 

Мрія бунтівників, як і селян в «Не-Божественній комедії» – це помста. 

Ідеал помсти Іридіон виражає язичницькою піснею Конрада: «Bezkarnie deptać 

można po ciele, z którego wyleciała dusza – a my samą duszę państwa, duszę świata 

wydrzem i zabijem»[89, 231]. 

Тут так само світ представлений історичним детермінізмом, але цей 

людський детермінізм, фаталізм не-божественного світу стає, як і в 

попередньому творі, фаталізмом помсти і злочину. Голос Бога не відзивається в 
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Іридіоні, він тільки з порадою виступає голосом в душах християн, що 

перебувають в катакомбах. Голоси «диявольського» фаталізму ведуть Іридіона 

ще сильніше, ніж дівчина-спокуса графа Генрика в «Не-Божественній комедії». 

Масинісса, це не Мефісто або Люцифер Байрона, не диявол підступу у 

Словацького, це голос помсти і мордування, голос диявола, що реалізується 

людиною в історії , не етичний голос розуму. Масинісса не може діяти 

самостійно, порядок історії спочиває в людських руках. 

Катастрофа, яка настигла передреволюційну Францію, прищепила 

переконання про смертельність всіх цивілізацій. Але катастрофізм Красінського 

в «Іридіоні» має амбівалентний характер, а не лише песимістичний, як в «Не-

Божественній комедії». 

Трагічний конфлікт в «Іридіоні» побудований на зіткненні фатуму 

неминучого знищення і діями Іридіона, що наближувало цю смерть, він штучно 

намагається прискорити натуральний процес падіння Риму. А вічне місто було 

«другим фатумом світу», як доводить Іридіону Ульпіамус. Виходить що фатум 

проти фатуму, і що ж тут може вдіяти людина, навіть така як Іридіон. 

У творі проявляється трагізм двох істин, які можуть лише заперечувати 

одна одну, трагізм розходження божественного ладу і не-божественної історії. 

Але домінуючою рисою є трагізм самих героїв – графа Генрика, Панкратія, 

Орцьо, Іридіона, це третій тип трагізму – неминучої втрати великих цінностей. 

Усвідомивши власну роль в світі, герої все одно не відступають від загибелі 

світу і себе разом з ним, кидаються в обійми необхідності, які нав’язала їм 

історія, вони не уникають того, що мають виконати, навпаки хочуть зробити це, 

навіть ціною власного життя. 

Цей культ поразки Красінський вибрав і представляв вже у своїх 

попередніх творах, однак якщо в «Агай-Хані» вона виконувала скоріше 

декоративну роль, то в обох аналізованих драмах Красінського є глибинний 

сенс: фаталістична пасивність трагізму поразки. Не варто її порівнювати з 

месіаністичною міфологією поразки як відродження через загибель, коли вона є 

дією – чим більше страждання, тим більш тотальне знищення, тим краще 
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воскресіння. У Красінського поразка виявляється лише поразкою, 

месіаністичний парадокс з’являється лише у закінченні «Іридіона». 

Красінський кидав своїх героїв до дії, наказував їм руйнувати готові світи, 

вибирати самознищення, і давав їм за це не героїзм, а гірке усвідомлення 

власної непотрібності. Рим впаде, але не Іридіон його знищить, Панкратій не 

створить нового світу, найглибше поразку прийняв граф Генрик: він знає, що 

нічого не зруйнує, нічого не зцілив, до нічого не здатний, нічого не вартий в 

цьому світі, який визначають Бог і історія. Він діє наперекір своїм інтересам, 

волі всіх, хто зібрався в окопах святої Трійці. Єдиною обороною власної 

гідності було кинутись до свого приречення. Він не відступить, хоча все що 

зробить, буде жестом, в якому криється той аристократичний гонор, про який 

він так часто говорить якого ніхто крім нього немає. Це гонор трагічного героя, 

котрий хоче до кінця пережити, зрозуміти свою поразку, подолати приречення – 

тільки виконуючи його. Генрик прагне пізнати детермінізм, щоб виконати його 

до кінця, і таким чином зберегти відвагу і гордість. «Іридіон» натомість – ще 

більш гірка трагедія, головний герой так сильно кинувся в призначення світу, 

що сам хотів його виповнити, схилити Рим, який і так загине. Вчинки Іридіона 

були непотрібні, невчасні, він поніс поразку через свої діяння. Іридіон це вже 

полеміка з революційним романтизмом, з романтичними вчинками, яким 

Красінський протиставляє права приречення світу, божий лад, органічний 

розвиток. Найбільші з його героїв ті, які прийняли романтичну анти-дію – 

виконали свою долю і красиво загинули. 

 

1.3. Трагічний конфлікт драми “Не-божественна комедія» і трагічний 

образ поета. 

 

Як романтична драма, «Не-Божественна комедія» не підлягає чітким 

правилам античної трагедії. Істота трагічності полягає не в конструкції твору, а 

в світі окремих постатей. Міститься вона у поглядах двох головних героїв, які в 

кульмінаційній сцені драми під час розмови представляють свої думки. Як 
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Генрик, так і Панкратій мають власний погляд на світ та обов’язки людини і, 

критикуючи один одного, обоє мають рацію. Не можна однозначно заперечити 

думці Панкратія щодо аристократії – говорить про неї як про клас, який вже не 

може діяти, а має звільнити місце новій силі. Революціонер підкреслює 

пагубний вплив аристократії на загальне положення країни, нагадує про 

численні збройні розправи з підданими, та інші жахливі вчинки. 

(...) Jęk przez rozpacz i boleść wydarty 

tysiącom tysiąców – głód rzemieśników – nędza 

włościan – hańba ich żon i córek – poniżenie 

ludskości ujarzmionej przesądem i wahaniem się, i 

bydlęcym przyzwyczajeniem – oto wiara moja (...) 

[89; 134] 

Він, як проводир революції, переживає разом з пригніченими людьми та 

відчуває обов’язок взяти участь у місії, мета якої полягає у створенні нових 

можливостей для людей. Панкратій впевнений у своїх поглядах, а тому 

сильніше атакує позицію Генрика, який представляє іншу, позитивну сторону 

керуючого класу. Він наголошує на заслугах і цінностях, якими аристократи 

прославилися в історії, клопотаннях у суспільних та релігійних питаннях. 

Слова Генрика також не позбавлені сенсу, хоча стосуються виключно 

минулого, а не актуальних справ. Обидва співрозмовці в тій чи іншій мірі праві 

і в тому сенсі еквівалентні. Щодо їх аргументів, то вони постійно залишаються 

на тому самому рівні. На нашу думку це можна назвати трагізмом часткової 

слушності, яка народжується на основі двох різних сторін однієї правди. 

Наполягання Панкратія лише на своїх поглядах та неприйняття інших 

версій розв’язання проблеми, приводять до появи роздратованого 

несправедливістю Ісуса, який засуджує його до смерті. Натомість Генрик, попри 

те, що добре усвідомлює безнадійність свого положення і чудово знає яке 

майбутнє очікує аристократію, вступає у нерівну та заздалегідь приречену на 

поразку боротьбу. У діях обох героїв прослідковується риса трагічності, яка 
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засуджує життя кожного з них різними способами, та призводить до 

катастрофічних результатів. 

Інша сторона трагізму «Не-Божественної комедії» базується на суспільстві 

загалом. Людство, хоча і прагне створити новий, кращий світ (погляди 

Панкратія, що були підтримані революціонерами), не зможе цього досягти, доки 

піддається найнижчим інстинктам (бажання мордування, помсти та знищення), 

які провадять до самого дна людської моральності. Єдина мета, до якої вони так 

зосереджено йдуть – це неусвідомлюване самознищення. 

У «Не-Божественній комедії» присутні два типи детермінізму, над її світом 

висять божі вироки, але визначають цей світ права історії, саме тому драма 

розігруються в атмосфері фатуму. Граф Генрик вірив колись в прогрес,щастя 

людського роду «Przed stoma laty, przed dwoma wiekami polubowna ugoda mogła 

jeszcze... Ale teraz, wiem – teraz trza mordować się nawzajem – bo teraz im tylko 

chodzi o zmianę plemienia» [89, 243]. Найбільш гіркі слова звучать у відповідь на 

пропозицію Панкратія «Daremne marzenia – kto ich dopełni? – Adam skonał na 

pustyni – my nie wrócim do raju» [89, 245]. Тепер Генрик має боронитися і 

загинути, залишаючись самотнім серед вагань і страху аристократії. Але він 

вважається трагічним героєм не лише через приналежність до суспільного 

класу, а через пізнання власної долі, і долі світу, як і Панкратій. 

Панкратій, людина без імені, без предків, без янгола-охоронця, який знає, 

що мусить започаткувати нову епоху, бо до цього його схиляє істина 

скривджених. Він говорить до графа Генрика «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 – która chleb i cześć im 

rozda na wieki.»[89, 253]. Граф Генрик знає, що має загинути, Панкратій вірить в 

необхідність діяти, один є фаталістом поразки, інший – прогресу, немає місця 

для вибору. Панкратій і Генрик чітко бачать лише свої власні ролі і 

необхідності, отже обидва були трагічними героями, пізнали самих себе, кожен 
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з них розуміє істину іншого, вони знають, що грають в трагедії. Красінський 

усвідомив, що аристократія розуміє трагізм, чим і відрізняється від буржуазії, 

яка заперечувала його існування, для якої одне лише слово «трагедія» означало 

неприємність. 

У «Не-Божественній комедії» присутній театр в театрі, маємо велику 

трагедію історії, минулого, провини батьків, які привели до того, що не злагода, 

а кров панує навколо, а в цій великій трагедії – син на якому тягар спадщини, 

вбитий з вини батька. Трагедія Орцьо (сина графа Генрика), сліпого поета-

дитини, яка має бачення покарання і катастрофи (як і сам автор твору), трагедія 

невинного, який підлягає знищенню згідно з правилами цього світу. 

Фаталізм злочинів тяжіє над історичним світом, люди тут можуть мати 

лише часткову рацію, що обмежується тільки критикою власних злочинів. 

Панкратій визнає віру в прогрес «Jedno tylko prawo uznaję i przed nim kark 

schylam – tym prawem świat bieży w coraz wyższe kręgi – ono jest zgubą waszą i 

woła teraz przez moje usta»[89, 253]. Граф Генрик перекреслює ці думки, знаючи, 

що у таборі революціонерів бачив лише «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»[89, 246]. Граф Генрик представляє 

старі злочини світу, а Панкратій – нові, але жоден з них не може принести 

людству відродження. 

Трагізм поета у « Не-Божественній комедії» полягає насамперед у тому, що 

автор свідомо стає на бік Диявола. У листі до К. Гашинського Зигмунт 

Красінський стверджує: «Wieku mojego nie cierpię, a jednak wszystko we mnie 

zgodnie z wiekiem, w którym żyję:te same rozhudzane żądze i niemożność ta sama, 

te same półwiary i półbłyski rozumu i ta sama nuda ogromna, straszna, piekielna, 

zimna jak lód, pożerająca jak ogień. O, Ty nie wiesz, jak często przychodzi mi na 

myśl samobójstwo» [95;177]. 

Оскільки конструкція образу поета відповідає часу «якого він не зносить», 

його творчість теж може створювати сумнівні цінності. 
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Красінський, залишаючись романтиком, відійшов у романтичній поезії від 

категорії своєї епохи. Кохання, поезія, і слова поета, як джерело поетичного 

захоплення, вже у вступі до драми стають малозначущими у порівнянні з 

пеклом. Пізніше долучається до них ще мотив революції, що теж належить до 

романтичних категорій і також замаскований у своєму диявольському 

походженні. 

Автор «Не–Божественної комедії» не мав сміливості або бажання надавати 

релігійного характеру, «сакралізувати» ті цінності, які для нього самого були 

важливими. 

Мрії про славу не мають цінності. Від справжньої поезії неможливо 

відділитися , треба її носити в собі: «Błogosławiony ten, w którym zamieszkałaś, 

jako Bóg zamieszkał w świecie, nie widziany, nie słyszany, w każdej części jego 

okazały, wielki, Pan, przed którym się uniżają stworzenia i mówią: „On jest tutaj.” – 

Taki cię będzie nosił gdyby gwiazdę na czole swoim, a nie oddzieli się od twej 

miłości przepaścią słowa. – On będzie kochał ludzi i wystąpi mężem pośród braci 

swoich. – A kto cię nie dochowa, kto zdradzi za wcześnie i wyda na marną rozkosz 

ludziom, temu sypniesz kilka kwiatów na głowę i odwrócisz się, a on zwiędłymi się 

bawi i grobowy wieniec splata sobie przez całe życie. – Temu i niewieście jeden jest 

początek» [94; 328]. 

Однак не про таку творчість мріє граф Генрик, а також і сам Зигмунт 

Красінський. Вони обидва хочуть гарних витворів земної краси, що 

захоплюють. Вони вірять, що через поезію можуть дістатися правди. Однак тут 

з’являється Диявол і зміст може бути ним змінений, як у «Імпровізації» 

Міцкевича спокуса доповнення Божого повідомлення, додавання нового змісту 

до слів Христа. 

Щоб наблизитись до чоловіка і увійти до його поетичної фантазії, дружина 

має збожеволіти. Це має означати, що світ цінностей чоловіка шалений в своїй 

істоті. У хворій уяві дружини з’являються дивні елементи: «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 



 48 

– 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 – Najświętsza Bogarodzica jedna 

się jeszcze modli i gwiazdy, Jej służebnice, nie odbiegły Jej dotąd – ale i Ona pójdzie, 

kędy idzie świat cały» [98; 345]. 

Такого роду поезія призводить до божевілля, хоча навіть тут з’являються 

елементи застереження. Дружина просила Бога про дар поета: «Od kiedym cię 

straciła, zaszła odmiana we mnie – "Panie Boże", mówiłam i biłam się w piersi, i 

gromnicę przystawiałam do piersi i pokutowałam, "spuść na mnie ducha poezji", i 

trzeciego dnia z rana stałam się poetą» [98; 343]. Він виконав її прохання, вона 

стала такою як її чоловік: «Patrz na mnie. – Czy nie zrównałam się z tobą? – 

Wszystko pojmę, zrozumiem, wydam, wygram, wyśpiewam. – Morze, gwiazdy, 

burza, bitwa. – Tak, gwiazdy, burza, morze– ach! wymknęło mi się jeszcze coś – 

bitwa. – Musisz mnie zaprowadzić na bitwę – ujrzę i opiszę – trup, całun, krew, fala, 

rosa, trumna» [98; 344]. Але разом з цим її чекала трагічна доля поета: «Kto jest 

poetą, ten nie żyje długo [...] Dobrze mi, bo umieram przy tobie»[98; 346]. 

Бажання бути поетом входить у план діяльності Диявола, але шляхетна 

мотивація може також призвести до «божого шаленства». Божевілля дружини, 

що також було наслідком страждання і самим стражданням, – це елемент 

правди, що у «не-божественному» світі здається дивним. 

Творчість, що може бути сприйнятою в цьому світі, має небагато спільного 

з «божественними цінностями», але незважаючи на це, і може власне тому, не 

перестає бути привабливою. Сам Зигмунт Красінський в автохарактеристиці 

своєї творчості писав: «Ja nigdy nie mogę dojść do czegoś słodkiego, niewinnego; 

w poezji mojej nic nigdy nie było naiwnego, potulnego, dobrego. Szatan, nie anioł 

stróż mój, natchnął mnie od lat dziecinnych. Zawsze pękające serca, przeklinające 

siebie same serca cisnęły się pod moje pióro. Gruz i popiół, oto państwo moje i 

siedząc na tych ruinach zżarłem ostatki nadziei i miłosierdzia Pańskiego w sobie» 

[97; 177]. 
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Отже поезія не була сакральним простором, в якому реальний світ підлягав 

впорядкуванню. Вона виражала метафізичну самотність людини і описувала 

світ таким, яким він їй здавався. 

Вже на самому початку «Не-Божественної комедії» у вступі до першої 

частини постає проблема поета і поезії у світі. Автор говорить, звертаючись до 

поезії, що вона нищить тих, хто присвятив їй себе: «Nie przeto wyrzekam na 

ciebie, Poezjo, matko Piękności i Zbawienia. – Ten tylko nieszczęśliwy, kto na 

światach poczętych, na światach mających zginąć, musi wspominać lub przeczuwaé 

ciebie – bo jedno tych gubisz, którzy się poświęcili tobie, którzy się stali żywymi 

głosami twej chwały» [89; 328]. 

На думку Красінського поезія – це абсолют, що досяг вершини 

досконалості. Поет у Красінського це людина наділена надзвичайним талантом, 

але роздвоєна, знаходиться на межі земного і поетичного життя. Є в ній щось, 

що відрізняє її від інших, посередніх людей. Також одночасно віддаляє поета 

від людей і наближує до світу фантазії, що призводить до самотності. Поет це 

трагічний образ, що не має шансу на щастя, якщо намагається поєднати земне 

життя з поезією. 

У такій ситуації опиняється Граф Генрик. Він намагається поєднати 

людські прагнення з прагненнями поетичними. Потребує кохання, одружується 

з Марією, має сина, але не може відмовитися від поезії. Вона втілена в образ 

дівчини, вимагає від нього обрати між собою і земним життям. Неможливість 

такого вибору робить його нещасним поетом. Чоловік, поет, лідер повстання – 

насамперед є типовим романтичним героєм. Самотній, суперечливий, не 

впевнений у своїй правді він не вміє відрізнити уяву і мрії від реальності. 

Герой почувається вільним, тому шукає велику ідею життя: любов, поезія, 

патріотизм. Він прагне бути ідеальним поетом, тому йде за маревом, в якому 

вбачає свої мрії, фантазії, а не зло і смерть. Залишається самотнім як в 

родинному житті, так і у своїх політичних поглядах, як лідер табору 

аристократів. Захищає те, що залишилось, традиції, навіть тоді, коли інші 

здаються, або взагалі не хочуть приймати участь в боротьбі. 
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Генрик переконаний у власній могутності і величі і тим самим провокує 

зло, диявол відкриває перед ним три образи: романтичне кохання з ідеальною 

коханкою, славу і спокійне життя. Це головні теми поезії епохи. Однак Генрику 

не вдається створити ідилію. Дівчина, яка мала йому в цьому допомогти 

виявляється ілюзією і підступом диявола. Та, заради якої, він залишає Марію і 

Орцьо, і в якій він бачить янгола, губить не лише Генрика, а і його близьких. Він 

мріяв про безсмертя, але в той же час він звичайна людина, яка піддається 

спокусам, схильна до егоїзму і помилок. Не може відповідно створити велике 

мистецтво, залишаючись лише людиною. 

Особиста і родинна драма спричиняють до того, що він починає шукати 

нову мету в житті. І нею стає боротьба. Граф Генрик стає лідером табору 

аристократів під час повстання. І знову не може відрізнити правду від фальші і 

власних переконань. У розмові з лідером революціонерів ідеалізує свій 

суспільний клас, підкреслює його заслуги для культури країни. Це помилкове 

бачення ситуації критикує співрозмовник героя. Панкратій говорить про 

моральну зіпсованість аристократів, їх ледачість, кривду, яку завдавали багато 

століть нижнім класам і пагубний вплив на долю країни: «Głupstwo i niedola 

kraju całego – oto rozum i moc wasza. – Ale dzień sądu bliski i w tym dniu obiecuję 

wam, że nie zapomnę o żadnym z was, o żadnym z ojców waszych, o żadnej chwale 

waszej» [89; 394]. 

Отже для головного героя битва, закінчується поразкою. Він програє як 

чоловік, поет і політик. 

Світ у «Не-Божественній комедії» не має порядку, у ньому домінує 

дезорганізація і знищення: «Wszędzie rozwaliny jakiegoś ogromu, który musiał 

wieki przetrwać, nim runął – filary, podnóża, kapitele – ćwiertowane posągi, 

rozrzucone floresy . którymi oplatano starodawne sklepienia – teraz mi pod stopą 

zamignęła stłuczona szyba – zda się, że twarz Bogarodzicy na chwilę wyjrzała z 

cieniu i znów tam ciemno – tu, patrz, cała arkada leży – tu krata żelazna zasypana 

gruzem – z góry lunął błysk pochodni – widzę pół rycerza śpiącego na połowie grobu 

– gdzież jestem, przewodniku?» [89; 377–378]. 
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Цей фрагмент символізує падіння цивілізації, хаос дійсності та зміни. 

Автор не стверджує, що це зміни на краще, адже вони формуються на насиллі 

та злочині. У творі занепадає старий світ аристократичних ідеалів і традицій, на 

його місце має прийти суспільство вільних людей, не обмежених жодними 

правилами, навіть моральними. Автор підкреслює, що це неправильний шлях 

до розвитку країни, бо не базується на культурі і повазі до досягнень минулих 

епох. 

У цьому хаотичному світі граф Генрик хоче віднайти свою 

індивідуальність. Намагається реалізувати себе як чоловік і батько родини, в 

якості поета і творчої людини, а також у революції. І жодної з цих функцій йому 

не вдається виконати належним чином. 

Трагізм головного героя у його спробах викрити індивідуальність. Замість 

того, щоб переживати звичайні людські драми, його життя нагадує зразок 

поетичної драми. Неодноразово «Głos Skądziś» каже йому «Dramat układasz». 

Герой намагається поєднати дійсність з ліричною уявою, що є неможливим. 

Його поезія і мистецтво несправжні. Нереалізований як поет, він кидає 

натхнення у людському стражданні, але його слова говорять самі за себе. 

Шукаючи Марію в пустому будинку він каже: «Jakież dźwięki otoczą ją w nocy? 

– Skowyczenia i śpiewy obłąkanych. Widzę ją – czoło, na którym zawsze myśl 

spokojna, witająca – uprzejma – przezierała – pochylone trzyma– a myśl dobrą swoją 

posłała w nieznane obszary, może za mną, i błąka się. biedna, i płacze» [89; 377–

378]. 

Поезія у «Не-Божественній комедії» стає прокляттям, шаленістю розуму і 

душі. Її краса виявляється оманою: «Ty grasz cudzym uszom niepojęte rozkosze. – 

Splatasz serca i rozwiązujesz gdyby wianek, igraszkę palców twoich łzy wyciskasz – 

suszysz je uśmiechem i na nowo uśmiech strącasz z ust na chwilę – na chwil kilka – 

czasem na wieki. – Ale sam co czujesz? – ale sam co tworzysz? – co myślisz? – Przez 

ciebie płynie strumień piękności, ale ty nie jesteś pięknością. – Biada ci – biada! – 

Dziecię, co płacze na łonie mamki – kwiat polny, co nie wie o woniach swoich, 
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więcej ma zasługi przed Panem od ciebie» [89; 327]. Їй не вистачає зв’язку із 

дійсністю, життям. 

Зрозумівши марність своїх зусиль і прагнень він кидається у безодню. 

Програє і стає трагічним образом втраченого кохання, нереалізованого поета, 

переможеного лідера. Його трагічна смерть виявляється черговою поетичною 

дією. 

 

1.4  Трагізм помсти в «Іридіоні». 

 

Події в особистому житті З.Красінського, поглиблене вивчення та роздуми 

про філософію, призвели до зміни світогляду Красінського, його внутрішнього 

зміцнення. Синтетичним виразом отриманих результатів було написання 

«Іридіона», який найбільше з усіх творів поета втілює духовність свого 

геніального творця. У цьому творі художньо переплітаються класичність, 

романтизм та християнізм. 

«Іридіон» можна поділити на дві частини: одна язичницька, поетична, 

героїчна, переповнена жагою помсти; друга – християнська, філософічна, що 

вимагає розуму і гідності. Автор згодом визнавав, що до такого завершення 

надихнули його – логіка і необхідність, хоча в серці він більше схилявся до 

язичницької частини ніж до філософічної. Якщо розглянути весь процес 

формування твору, засвідченого у листуваннях Красінського, виродження 

християнського і філософічного закінчення в останній момент, робить враження 

якогось отямлення, ніби нав’язаного ззовні, але чужого як для твору, так і 

почуттям автора. Звідси можемо зробити висновок, що Красінський, довівши 

твір до місця, коли Іридіон побачив зганьблений Рим, мав стати здобиччю 

Масинісси, не протиставляв себе в моральному плані своєму герою, бо бачив 

його трагізм не в помилковості, а в недоречності його дій. Навіть після того, як 

автор додав закінчення, в якому вчинок Іридіона було засуджено, а для його 

спасіння були поставлені жорстокі умови, він і далі був солідарним зі своїм 

героєм, наголошуючи на те, що його трагізм полягає в тому, що він почав свою 
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боротьбу завчасно. Він був керований помстою, яка й була причиною трагічної 

долі героя. Еллада в очах Амфілоха і Іридіона було гарним міфом з минулого, 

але не народом, що був здатний до життя. Сам ініціатор помсти, Амфілох, 

усвідомлює, що походить з народу, що мав поневолену душу. Символічність 

його одруження з Грімхільдою виражає нездатність до життя і діяння народу, 

який історично вже вмер. Якщо навіть знайшовся серед тогочасних греків той, 

хто не може змиритися із неволею і хотів би помститися Риму, то ця людина 

зможе лише передати своїм дітям саму ідею помсти: силу духа і здатність діяти 

мусить їм дати варварська мати. Тому ми не можемо говорити про боротьбу, яка 

зцілила б народ, який живе і, краще мати свій власний історичний побут, 

йдеться виключно про помсту. І це не випадково, що це слово так часто 

з’являється в тексті як самого твору, так і листах Красінського, що стосується 

його написання. Дії і наміри Іридіона завжди визначаються словом помста. 

У чому ж полягала помста? – Красінський не скупився на подробиці, щоб 

показати, що цього Риму, який колись переміг Грецію, вже не існує. Якщо 

потомки Циніонів і Вересів, теперішні гладіатори, прибувають до загонів 

Іридіона, чи можна уявити собі кращу помсту пам’яті тих, хто колись поневолив 

Елладу, Рим Хеліогабала – якщо йдеться про його мешканців – немає вже нічого 

спільного з тим Римом, який міг би пробуджувати почуття помсти в Іридіоні. 

Після Риму залишились тільки давні мури – символи злочинного минулого, яке 

давно пройшло. Саме ці мури Іридіон хоче побачити в руїнах і ганьбі, і за таке 

задоволення віддає душу дияволу. 

Цей пакт, підписаний з Масиніссою, як ніщо інше, свідчить про наміри 

Іридіона, які не виходять за межі звичайної помсти. Іридіон не питає, що буде з 

Елладою, коли на місці Форум, Колізею залишиться лише прах, це мовчання 

можна було б зрозуміти, якби твір було написано на сто років раніше, тобто в 

період коли й мови не було про визволення Греції від турецького загарбництва. 

На момент створення Красінським свого героя, ситуація Греції давала привід до 

позитивних рис у діяннях Іридіона. Саме тоді Греція на той час боролася за 

визволення, як власними силами, так і за допомогою єврейських держав. У 
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період, коли Красінський писав «Іридіона» (1832–1835) Греція відповідно до 

Лондонської конференції 1830р., не була вже поневоленою, це була незалежна 

держава і син Амфілоха, пробуджуючись зі сну міг втішитись від такої новини. 

Але його творець не дозволив йому цим цікавитись, наказуючи йому лише 

прагнути до знищення Риму, зробив його сином помсти. 

Красінський чітко показав, що Іридіон ненавидить Рим, але жодного доказу 

любові до Греції не навів. 

Ідея написання «Іридіона» з’явилася в петербурзький період, коли 

Красінський, завезений батьком, проти своєї волі, на двір царя Миколая, 

переживав глибоке моральне приниження, через те, що він має грати перед 

тираном і ворогом польського народу, роль вірного підданого. Страдаючи від 

власної слабкості в реальному житті, він ще сильніше і жорсткіше мститься 

ворогу в своїй уяві. Якщо ж Красінського від молодих років свого життя не 

полишала ідея помсти, коли його власне життя не давало йому для цього 

приводу, то немає нічого дивного в тому, що після пережитого в Петербурзі, 

концепція людини, що самотньо боролась з ворогом батьківщини, прийняла 

форму виключно «сина помсти». 

Але розмір і абстрактний характер помсти Іридіона мурам Риму, увійшли б 

у сферу психопатології, якби ми її трактували як сироту реального образу душі 

Іридіона. Однак ми маємо усвідомлювати, про що стверджував сам автор, що в 

його творі «ідеї більше рухаються ніж люди». Це дуже важливе ствердження, 

цей коментар, пояснює нам як недооцінку психологічної правдоподібності , так 

і характер стилю твору. Під час особистого спілкування молодого Красінського 

з Міцкевичем у Швейцарії 1830 року, Міцкевич сказав Красінському що 

«шумність це глупство». Красінський зрозумів це застереження і почав 

працювати над позбавленням свого стилістичного перебільшення, про що добре 

свідчить «Не-Божественна комедія». Однак в «Іридіоні» «шумність» 

повернулася, але не без причини. Твір можна назвати історіософічним синтезом 

і алегорією, люди – це не люди, а лише носії ідей, ми не віримо в реальність їх 

страждання та наслідки їх вчинків. Велика риторика стилю відповідає виміру 
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проблем і відмежовує психіку постатей. Завдяки чому, ми спокійно сприймаємо 

такі непослідовні речі у творі, як наприклад, коли Іридіон виголошує в розмові з 

Масиніссою своє galilaee vicisti «Ach! Gdyby jej Bóg żył nad wszystkimi bogi – 

gdyby On był jedyną prawdą świata!» [89; 716], і через мить впадає у розпач від 

думки, що майбутня перемога християнства знову зробить Рим господарем 

світу. Красінський переживав у той час глибоку кризу свого відношення до 

католицизму і хотів у закінченні твору показати руїни обох Римів, язичницького 

і християнського, наказуючи своєму герою знову вибухнути помстою проти 

того Риму, який не був жодною мірою відповідальний за падіння Греції. Коли 

Красінський писав це закінчення, сам твір перестав бути для нього поетичним 

вираженням внутрішньої реакції на петербурзьке приниження. На перший план 

висунулися соціальні питання і необхідність долучитися до справи 

незалежності. Красінський попав під вплив батька, який представив йому 

листопадове повстання, як соціальну революцію. Як «Не-Божественна комедія», 

так і закінчення «Іридіона» повстали з одного й того самого підґрунтя: з гострої 

дискваліфікації листопадового повстання. Не моральний характер тих чи інших 

дій Іридіона стає предметом осуду, а сама ідея боротьби за волю незважаючи на 

її засоби. Фабула «Іридіона» могла би бути сформована цілком інакше, герой 

твору міг би не чинити жодного зі своїх злочинів, а сенс закінчення залишився 

б таким самим: воскресіння народу не силою зброї, а лише з «праці століть», бо 

надійшов для цього час. 

Ця частина твору, що була дописана пізніше, та ідея якої не відповідала 

початковому задуму, приводить до того, що у своїй остаточній редакції 

«Іридіон» стає алегорією непристосованого до реальності. Якби історія помсти 

Іридіона мала алегорично уявляти боротьбу польського народу за свободу, було 

б демагогією базувати на такій алегорії висновок про недопустимість самої 

боротьби. Ми знаємо, що Красінський, на початку написання свого твору, не 

мав таких намірів, але через закінчення, яке повністю змінило початкову 

концепцію, створив основу для неочікуваної політичної кар’єри «Іридіона» в 

Польщі та за її межами. 
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Не позбавлені також моральності докази вчинків Іридіона, що так жорстоко 

знищені християнами. Герой стоїть перед дилемою: або зрада предків, угода з 

поневолювачами, відступлення від справ грецьких і варварських невільників 

(що було для Красінського підлістю), або приречений на поразку вчинок. Автор 

пояснює нам, чому аргументи християнської етики можуть бути цінностями 

чужими для сина Амфілоха і Грімхільди. Недарма в тому світі, де старі боги 

шаліють, а християнський Бог помирає, в сфері свого панування виловлюючи 

людські душі – діє ще не незрозуміла сила необхідності, тобто Фатум, остатня 

причина, якій нічого не могло упиратися. У його владі герой. Саме в цьому 

полягає трагічність ситуації Іридіона. Його життя ще при народженні, а 

повторно у час смерті його батька, обмежене кордонами, невблаганний Фатум, 

якому Іридіон як постать зі старожитності підкорюється, не дає йому вийти за 

межі цих границь. Власне з цією трагічністю має боротися Іридіон, але так 

боротися, що перемогти не може. Якби він був правдивим християнином 

відразу мав би прихильників і помічників серед Назарійців, але тоді віра не 

дозволила б йому вмішувались в бої і справи помсти, він не зміг би так 

боротися. Тому Іридіон не міг стати християнином, а через те, що все одно 

потребував допомоги християн, мусив вдатися до підступу. Так спираючись на 

обмані і фальші, довівши, що може розпочати боротьбу, не досягає перемоги. У 

цьому полягає трагічна плутанина у долі і характері Іридіона, він грішний, але 

поки хоче помститися не може бути не грішним, та й помститися йому не 

вдається, бо його покарано, за те, що він намагається це зробити, однак 

відмовитись від свого вчинку він теж не може. Герой опиняється в замкнутому 

колі, будь-яке його починання приречене не поразку, і трагічний він не через 

свої вчинки, а через те ким і де він народився, через своє призначення і долю. 

Трагізм «передчасного вчинку» приніс етичне обумовлення амбівалентного 

відношення Красінського до свого героя, як символічного представника 

боротьби за визволення народу. Відповідно до загальної тенденції творчості 

Красінського – трагізм дозволив освітити величчю всіх тих, хто програв, 

проклятих і зганьблених тих, хто мусив загинути. Звісно, за згаданою 
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палінгенетичною схемою, всім цим нещасним героям, Красінський залишив 

шанс спасіння і реабілітації у наступній спробі. 

Одночасно їх трагічне страждання, як найвища цінність життя, могло 

піднести людство на вищий етап розвитку. 

Про велику проникливість автора і його вразливість на конфлікти, що 

містяться в історичному матеріалі свідчить той факт, що у драмі про Іридіона 

знайшлося місце для зіткнення двох концепцій християнства з початкового 

періоду його розвитку. Боротьба тривала віками і навіть найдосконаліша 

релігійна система не могла це припинити. 

Іридіон у драмі Красінського, як не дивно, не є героєм який в своїх 

розрахунках спирається на безпідставних мареннях. Навпаки, його дії 

керуються проникливим вивченням шансів і сил. Якщо ж Іридіон міг певний 

час розраховувати на вирішальний для нього успіх серед християн, то тому, що 

частина з них належала до прихильників хіліастичних уявлень про швидке 

надходження Христа. Намагаючись завоювати Корнелію Іридіон використовує 

наступні аргументи: «Czyś nie słyszała od wielu świętych, że bliskie czasy? Czy nie 

pamiętasz słów Jedynego, kiedy odchodząc przyrzekł swoim, że powróci i królować 

będzie? Czyż ulubieniec Jego na dzikiej Patmos nie powtarzał, że Babilon runie, a 

sprawiedliwi na gruzach zasiędą?» [89; 635]. У цьому добре стилістично 

збудованому висловленні героя виступають всі основні елементи 

ранньохристиянського хіліазму, разом з посиланням на запевнення Христа про 

швидке повернення і апокаліптичні погляди. 

Красінський зрозумів на яких уявах і настроях міг спирати свої наміри 

Іридіон прагнучи навернути християн проти язичницького Риму. Сила, буйність 

революційних тенденцій в межах раннього християнства була історіософічним 

обумовленням такого формування акції драми. На цьому базуються й погляди 

Корнелії, яка закликала до боротьби під проводом нового втілення Христа: «On 

zstąpił drugi raz na ziemię i tą rażą miecz w Jego prawicy połyska. Do broni! Kości 

umarłych, żyjący kapłanie, ludu boży, odpowiedzcie! On tak kazał. Za mną! Do 

broni, do broni!» [89; 644]. Цим хіліастичним, революційним прагненням 
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протиставляється в драмі біскуп Віктор. Він представляє офіційну ідею 

Костелу, як стабільна структура, представляє також віру в майбутнє цієї 

інституції: «Zaprawdę, zaprawdę, ludy pokłon jej oddadzą i nie będzie cezara, który 

by przed nią nie uderzył czołem.» [89; 631]. Духи працюють над світом , звук у 

хреста розходиться поміж народів. Тому ідея земної, збройної допомоги науці 

Христа здається біскупу Віктору злочинною. І тут знову маємо справу з 

глибоким проникненням Красінського у сенс і характер внутрішньої 

диференціації раннього християнства. 

Зауважимо, що в символічній постаті Іридіона немає протиставлень ані до 

примирення між ідеєю помсти, боротьби і ідеєю праці духа для майбутнього. 

Він носій і однієї ідеї і іншої. У цьому полягає перш за все його символічність. 

Він втілив у себе духа старої епохи, а працюватиме для нової. Спір налічує 

кільканадцять століть. Іридіон був тоді, є тепер і буде в майбутньому. 

З’являється ціла низка антитез, від ситуативних, до яких має увійти герой, щоб 

символ «ожив» – до цілої серії антитез у світі ідей, щоб діалектика 

суперечностей затріумфувала в фіналі. 

Красінський не завжди хотів знати про те, що за перебореними 

протиріччями народжуються нові, його структуральне історичне мислення 

динамічно охоплювало початок руху, потім динаміку замінювала фінальна мета. 

Символіка ідеї, втіленої в бунт і спасіння грека, має історіософську мету, 

функцією такого механізму, стилістичною у широкому розумінні, є категорія 

естетичної піднесеності. Високий стиль романтизму, який сприймається 

двозначно. Звісно романтикам було замало звичайного поняття «краси», але 

також зрозуміло, що в категоріях гармонічної ідеальності Красінський не міг би 

охопити заперечливу постать Іридіона, грішника без вини, сестри, падіння 

всього стародавнього світу, ідеї відродження грішного, злочинного патріота, вже 

не кажучи про прекрасного, імпонуючого історичного диявола. Символічного 

зла, засудження без порятунку, а разом з тим, носія патріотичної ідеї помститися 

ворогу. Масинісса піднесений, пробуджує найсильніші почуття, які тільки 
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відомі людському розуму. Саме ця категорія піднесеності відповідає символіці 

Красінського у драматичному процесі, що точиться проти ідеї повстання. 

Іридіон в ім’я обраної мети робить низькі і підлі вчинки. Сестру віддає за 

дегенерата, кохану і ту, що кохає обманює. Автор не намагається виправдати, 

зробити шляхетними ці вчинки, навпаки, нагромаджує обставини, які 

змальовують дії ще гірше. Містифікація у стосунках до Корнелії наступає 

одразу в момент розпачу, яка здається щирою «Masynisso! Bądź mi przeklęty, 

jeśli jej zguby nie odkupisz mi zwycięstwem!» [89; 643]. Перстень виманює у 

Хеліогабала легким шантажем. Іридіон тільки мститься, не рятує народ, але він 

присвячує своїй помсті все. Помста це природжене право земних справ. Небо її 

не знає, але любов автора звертається до того, що земне. Отже, маємо історію 

злочину, поразки, зрештою насичення помстою через віки. На кінець – молитва 

Корнелії, вирок Христа і неочікувані слова. «i nie było komu powiedzieć, gdzie się 

podziały ślady myśli mojej – ale Ja wiem, ze ona trwa i że ona żyje!» [89; 731]. 

В ім’я Христа, щоб на повторну спробу, хоча при першій теж йшов з 

Христом, має тепер йти зі словами щирого покаяння і любові, але ж думка про 

помсту триває і жива. Іридіон репрезентує ідею помсти. Його поразка – поразка 

ідеї. У творі зло бореться з добром, ненависть з любов’ю, Масинісса, бог зла, з 

Христом. Масинісса втілює концепцію зла, він – надприродний розум 

позбавлений серця, патрон не лише Іридіона, який ненавидить, а й Іридіона, 

який може позбавитись всіх почуттів. Невблаганний холодний розум, 

необхідність, ідентифікується також з Фатумом, також невблаганним і 

байдужим до долі страждаючих людей. Дивиться з висоти на вихри землі і неба. 

Масинісса – бог, чітко говорить так про себе, на це вказує також образ 

Масинісси, коли він йде будити Іридіона, який спав віками. Християнство це 

основна тема у драмі, але головна думка виходить зовсім не з християнської 

технології. Надприродний світ у творі Красінського не містить в собі містичної 

атмосфери, це лише літературна фікція, що створює історіософські ідеї автора. 

Зіткнення античного детермінізму і християнського індетермінізму не 

розв’язана історично. Стара концепція не зникає з появою нової. Фатум не 
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звільняє місця Провидінню разом із занепадом стародавнього світу, Фатум 

триває. Так само і Масинісса не піддається часу, все інше минає, а він 

залишається. Все, що людське, гине. Про кінець стародавнього світу говорять 

перші речення, далі маємо напророчене падіння всього, що прийде після нього. 

Важко знайти розв’язання суперечностей у творі, ми маємо проблематику, 

але бракує однозначної відповіді і оцінки самого автора. 

«Іридіон» починається від картини всього стародавнього світу, від 

динамічного бачення його розпаду, не від опису, але від історіософського 

бачення. У фіналі твору все зникає, це була лише думка, але вона «триває і 

живе». 

Місце місії, через підступну інтригу, що призвела до визволення і зцілення 

співвітчизників, зайняла у творі Красінського єдина мета – помста. Красінський 

відмовився від питань любові до батьківщини, безкрає присвячення її, а 

поставив проблему, яка викликала найбільше заперечень. Але зробив це таким 

чином, що при деформації ідеї, не постраждав образ шляхетного героя. Іридіон 

зовсім не живе жагою помсти, що правда, прагне помститися, тільки не для себе 

самого. Імператив, керуючий вчинками героя, це насамперед виконати бажання 

святої волі батька. Адже наказ помсти Амфілох прививав своїм дітям від 

перших днів їх життя, щоб це було єдиним сенсом і метою їх екзистенції: «Czy 

pamiętasz wyspę Chiarę, na której wzrośliście, ty i siostra twoja, boska Elsinoe? […] 

biegaliście swobodnie, rozkosznie po trawnikach wśród kwiatów […] odpoczywając 

na łonie matki, na ojca kolanach; a on co wieczór błogosławiąc wasze głqwy do snu 

pochylone: «Pamiętajcie – powtarzał – nienawidzić Romy. Dorósłszy, niech każ den 

z was ściga ją przeklęstwem swoim» [89; 573–574].  

Ментальність Іридіона була сформована таким чином, що помста, хоч 

серце часом чинило їй супротив, у системі цінностей юнака знайшла провідне 

місце, була для нього найважливішою справою, лише тому, що це був 

батьківській заповіт. «Wtedy w najdalszej komnacie pałacu zaczęła się ta noc 

ostatnia, w której zawiązały się losy moje. Wokoło nas jaśniały płomienie trójnogów 

– Masynissa rzucał w nie kadzidła – głowa Amfilocha leżała na łonie przyjaciela i 
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stopniami schodziło z niej życie […] Wreszcie przysiągłem przed jego świętym 

obliczem. On dłoń trzymał na czole moim – przysiągłem rozkoszy nic mieć – 

przywiązania nie znać – litości nie słuchać – ale żyć, by niszczyć, dopóki duch mój 

się z ojca duchem nie połączy» [89; 637–638]. 

Парадокс полягав у тому, що не дивлячись на те, що герой служив 

неетичній ідеї (принаймні з точки зору християнської моральності), однак Бог 

християн бере до уваги саме наміри. Юнак міг бути виправданим. Натомість 

тягар вини і відповідальність за зраду лягає в «Іридіоні на іншу постать. 

Злочинець, який не дочекається милосердя – Масинісса. Африканський старець 

у Красінського натхненник, радник, авторитет, який може з легкістю нав’язати 

свою волю вихованцю. 

Конструюючи постать Масинісси, Красінський використав власне підступ. 

Масинісса запевняє Іридіона, що виконання підступного плану призведе до 

падіння Риму – символу тиранії над греками, у дійсності він зовсім не хотів 

занепаду Риму, для нього було важливішим зцілення столиці імперії зла. «O 

miasto serdeczne moje, błogosławię tobie!. O Roma, w cieniu tych ramion bądź 

spokojnej myśli! Zbawiona jesteś dla podłości twojej! Zbawiona jesteś dla 

okrucieństwa twego! Żyj i uciskaj […]» [89; 682]. 

Він обдурив Іридіона. Жорстко використав довіру юнака для реалізації 

своїх власних планів. Амфілохідес був йому потрібний як повільний інструмент 

у бажанні не щодо Греції, не стародавньої імперії Риму, лиш всього світу і його 

історії. Насправді противником Масинісси був не Рим, а Бог. 

Станіслав Тарковський так описував цю постать: «Масинісса», це 

політичний диявол, диявол в історії, який не чекав, щоб підійти і почути ту чи 

іншу одну людину, він хотів щоб кожний добрий і здоровий напрямок, який 

з’явиться у суспільному житті людей, зламати й на зле обернути, щоб кожну 

пристрасть, кожне добре почуття підрізати на самому корені, або принаймні 

підлити його отрутою так, щоб ним пройнялося і зіпсувалося, щоб з кожної 

доброї думки або принципу вивести фальшиві і пагубні наслідки «» [177; 284-

289]. 
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Майстер обману добивався також душі Іридіона, але основна боротьба у 

творі розігрується між Масиніссою і християнством. Там старець так палко 

намовляв Амфілохідеса втягнути до справи помсти також римських 

прихильників Христа: «Trójco, która miałaś trwać na wieki, rozerwałem cię dzisiaj 

w sercach dzieci najukochańszych błogosławieństwa Twego! Nie – Ty nimi nie 

zaludnisz spustoszałych przestrzeni, kędy wrzały niegdyś roje szczęśliwych i 

pięknych. Ty już nigdy takich nie dostaniesz synów! Sama zgasiłaś słońca, które były 

chwałą Twoją!» [89; 657]. 

«Іридіон» було написано в нову епоху. Красінський дивився на 

проблематику вже з перспективи досвіду листопадової поразки. До того ж 

відношення поета до повстання тривалий час формувалося через листи і 

новини, які присилав батько, який намагався викликати у Зигмунта не бажання 

до будь-яких революційно-визвольних дій. У результаті протагоніст 

Красінського зазнав потрійної невдачі. По-перше через те, що його місія 

закінчилася поразкою і не мала жодного впливу на хід історії. По-друге, герой 

дав себе обдурити, маніпулювати собою, як спільний інструмент без волі. По-

третє, він служив неетичній фальшивій справі. 

Довгий час дослідники «Іридіона» зосереджувались передусім на драмі, 

власне чому присвячена найбільша частина досліджень і інтерпретацій. Лише 

Вацлав Кубацький у «Вступі» до видання твору у 1967 році зламав таку 

тенденцію, намагаючись показати істотне для розуміння всього твору, значення 

інших частин. Потрібної думки дотримувались Марія Яньон, яка на основі 

мотивів зі вступної поеми і Закінчення запропонувала вписати до «Іридіона» 

історичні погляди Красінського. 

 

1.5. Ерос – Танатос і їх трагічні контексти. 

 

Про те, що від кохання можна іноді померти, а це почуття нагадує 

таємничу хворобу, яка молодих енергійних людей робить блідими, безсилими і 

нещасливими, знали вже давні письменники. Для романтиків зв’язок зі смертю 
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був нероздільним, зрозумілим і певною мірою необхідним, про що свідчать як 

численні варіанти містичних одружень, так і популярні герої вампірів. 

Це певною мірою відповідало фундаментальному переконанню, що 

кохання сильніше за смерть. Тому не дивно, що для Красінського, людини у якої 

взагалі все було пов’язане зі смертю, подібна асоціація здавалася привабливою. 

Романтичне кохання – це поєднання двох душ, яке сильніше за смерть. Це 

кохання позбавлене еротизму, але має цілий ряд реквізитів: квіти, вірші. 

Романтичне кохання сповнене трагізмом. 

Теорією справжнього неземного кохання Зигмунт Красінський розпочав на 

початку 30–х років у листуванні з Генриком Рівом. Сфера вічного, 

ідеалізованого кохання, яка була притулком величної романтичної поезії, була 

відокремлена від родинного життя, одруження, родинних обов’язків . Коли його 

батько, генерал Вінцент Красінський змусив сина одружитися із жінкою, яку 

Зигмунт не кохав, його теорія почала реалізуватися. Спочатку були відлуння 

тривалого роману з Йоанною Бобровою, коли вже наближалось одруження з 

Елізою Браніцькою, народжується з новою силою черговий роман, вже з 

Дельфіною Потоцькою. На кохання не було місця в родинних планах. Весілля 

сприймалося як угода. 

Жінки займали важливе місце у житті Красінського і кожній він надавав 

особливого, індивідуального значення. Вони були для нього музами. Найбільш 

палким і трагічним його коханням, була без сумніву Дельфіна Потоцька. Після 

тривалого роману, навіть коли Красінський був вже одружений з Елізою 

Браніцькою, вони залишилися приятелями. Це був емоційно сильний зв’язок, 

насичений трагізмом. 

У «Не-Божественній комедії» Красінський представляє образ кохання 

молодого подружжя Графа Генрика і Марії, яка дуже кохала свого чоловіка. 

Мотив еросу і танатосу представляє сцена, коли певного дня Чоловік 

прокидається з дивним почуттям, перед очима постає кохана надзвичайної 

краси: «Skądże przybywasz, nie widziana, nie słyszana od dawna – jak woda płynie, 

tak płyną twoje stopy, dwie fale białe– pokój świątobliwy na skroniach twoich – 
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wszystko, com marzył i kochał, zeszło się w tobie. (przebudza się) Gdzież jestem! – 

ha, przy żonie – to moja żona. – (wpatruje się w Żonę) Sądziłem, że to ty jesteś 

marzeniem moim, a otóż po długiej przerwie wróciło ono i różnym jest od ciebie. – 

Ty dobra i miła, ale tamta... Boże – co widzę – na jawie!» [89; 331].  

Образ гарної, мертвої дівчини, посланий злими духами спокушає графа і 

манить його за собою: «Przeklęta niech będzie chwila, w której pojąłem kobietę, w 

której opuściłem kochankę lat młodych, myśl myśli moich, duszę duszy mojej...» 

[89; 332]. Вона його вабить безсмертям і славою: 

«DZIEWICA. 

Pójdzieszli za mną, w którykolwiek dzień przylecę po ciebie? – 

MĄŻ. 

O każdej chwili twoim jestem» [89; 333]. 

З нею відбувається «фантастичний» політ. Але веде він до пекла: «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 [...] Boże, czy Ty mnie za to 

potępisz, żem uwierzył, iż Twoja piękność przenosi o całe niebo piękność tej ziemi – 

za to, żem ścigał za nią i męczył się dla niej, ażem stał się igrzyskiem szatanów?» 

[89; 340]. Однак Генрик усвідомлює, що кохає дружину і повертається додому. 

Повернувшись знаходить свою кохану в лікарні, де вона вмирає у нього на 

руках. Кохання дружини врятувало Графа від смерті, але вона не уникла 

власних страждань і смерті. 

Танатичний мотив проявляється також єдиним можливим зв’язком життя зі 

смертю-агонією. Це простір між життям і близькою смертю, коли людина має 

зробити останній крок у безодню. Так страждає Марія перед смертю: «W głowie 

mi ktoś lampę zawiesił i lampa się kołysze – nieznośnie» [89; 346]. 

В перших двох частинах головний герой це ще не Граф Генрик, а просто 

Чоловік, поет. Власне цей факт вважається основою драми всієї родини. Любов 

до поезії перемогла сіру прозу життя. Родинна драма розігрується на 

приватному просторі, в домі Чоловіка і його родини. Але ми тут маємо справу 

не з аналізом родини взагалі. Красінський дивиться на цю проблему з 
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перспективи своєї епохи, він зіставляє романтичні ідеали з їх реальним 

втіленням. Твір починається зі сцени весілля Генрика (Чоловіка) з Марією 

(Дружина). Герой не може повірити в своє щастя, він безмежно закоханий в 

Марію, про що свідчать його слова: «Jakżeś mi piękna w osłabieniu swoim – w 

nieładzie kwiaty i perły na włosach twoich – płoniesz ze wstydu i znużenia – o 

wiecznie, wiecznie będziesz pieśnią moją» [89; 330]. Янгол–охоронець 

благословляє цей шлюб: «Pokój ludziom dobrej woli – błogosławiony pośród 

stworzeń kto ma serce – on jeszcze zbawion być może. – Żono dobra i skromna, zjaw 

się dla niego – i dziecię niechaj się urodzi w domu waszym» [89; 329]. 

Але ідилія тривала недовго, вже у цьому фрагменті видно, що Чоловік 

ідеалізує об’єкт свого кохання, прагне бачити свою кохану через призму поезії. 

Насправді після шлюбу герой розчаровується в своїй дружині, для його 

поетичної душі вона звичайна і земна. Чоловік віддаляється від неї, втікає у свої 

мрії, спокійне, родинне життя біля дружини, стає для нього стражданням. Герой 

вважає, що таке життя вбиває його поетичний дар: «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. [...] Boże, czyś Ty sam uświęcił związek dwóch ciał? czyś Ty sam wyrzekł, 

że nic ich rozerwać nie zdoła, choć dusze się odepchną od siebie, pójdą każda w 

swoją stronę i ciała gdyby dwa trupy zostawią przy sobie?» [89; 332]. 

Кохання до Марії минає, а свій шлюб Чоловік сприймає як зв’язок двох тіл, 

душі яких уже давно розійшлися. Важлива постать родинної драми також сама 

Марія, вона помічає зміни, що відбуваються в Генрику, намагається знайти 

причини його байдужості і починає у всьому винуватити себе. Дружина прагне 

зробити все щоб Чоловік знову закохався в неї, теж стає поетесою, щоб бути 

ближчою до чоловіка. Але хор духів спокушає чоловіка романтичними 

примарами: красивої Діви, слави в образі орла, життя в раю: «Z naszych sklepów 

wynidź, spróchniały obrazie Edenu, dzieło Belzebuba – dziury zalepiem i 

rozwiedziemy pokostem – a potem, płótno czarodziejskie, zwiń się w chmurę i leć do 
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poety – wnet się rozwiąż naokoło niego, opasz go skałami i wodami, na przemian 

nocą i dniem. – Matko naturo, otocz poetę!» [89; 329]. 

Оточений романтичними мріями, Чоловік не в стані займатися родинним 

життям, не може встояти перед спокусою, навіть народження дитини нічого не 

змінює. 

День хрещення їх сина виявляється критичним моментом – граф Генрик 

відсутній на такій важливій для родини урочистості. Марія відчуває себе 

покинутою, прагне, щоб чоловік кохав принаймні сина, благає Бога про 

поетичний талант для сина, щоб він міг наблизитись до батька: «Błogosławię 

cię, Orciu, błogosławię, dziecię moje. – Bądź poetą, aby cię ojciec kochał, nie 

odrzucił kiedyś» [89; 338], під кінець вона втрачає свідомість, а згодом 

божеволіє, вона опиняється в будинку для божевільних і там вмирає. Орцьо 

виховується без матері, батько піклується про нього, але романтичні фантазії 

відривають його від сина. Хлопчик росте слабким, зануреним у свій власний, 

трагічний світ, де його відвідує дух померлої матері, на додаток до цього він 

втрачає зір, лікар підозрює у нього божевілля. Тимчасом граф Генрик охоплений 

мріями про славу думає про боротьбу з революцією, переживає про долю сина, 

але не відмовляється очолити табір аристократів. Гордість і настирливість 

змушують його до протистояння з революціонерами, хоча видно, що шансів на 

перемогу майже немає. Граф Генрик програє, він не може врятувати 

аристократів від смерті, син гине від кулі, а він сам чинить самогубство 

кидаючись з мурів св. Трійці, вмираючи, він проклинає романтичну поезії і себе 

самого. 

У постаті головного героя «Не-Божественної комедії» Красінський втілив 

частину своїх переконань. Поет вірив що кохання можливе лише між людьми, 

які дійсно внутрішньо вільні і незалежні. Він сам одружився в 1843 році, 

реалізуючи побажання батька, на Елізі Браніцькій. Батько подарував йому замок 

в Опіньогуже. Можемо припустити, що в постаті Чоловіка і його трагічному 

коханні, письменник зобразив свої проблеми і переживання. Історія графа з 1 та 

2 частинами твору – це образ долі нещасливої людини, яка відчуває потяг до 
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іншого світу, до світу фантазії, духа, мрії. Можливо той факт, що автор 

присвятив стільки уваги цьому питанню – це результат внутрішньої потреби 

романтика, який завжди розривався між поглядами батька і однолітків. Цей твір 

його власна драма, родина Красінського мала аристократичне походження, тому 

для батька поета листопадове повстання було, бунтом проти порядку і позиції, 

яку вони займали. 

«Не-Божественна комедія» Зигмунта Красінського це твір, який 

представляє особисту драму романтичного поета Чоловіка – графа Генрика. Ця 

драма, ще не помічена самим головним героєм, з’являється вже на початку 

твору, у сцені весілля графа Генрика з Марією. Молода, майбутня Дружина, 

звичайна дівчина, яка на слова чоловіка про велике, безкрає кохання відповідає 

простою мовою, присягаючись на вірність. 

Вона не помічає в своєму Чоловіку надзвичайних рис, якими він наділенні. 

Чоловік, натомість бачить у своїй молодій дружині ідеал, янгола коханку і хоче, 

щоб вона була його музою і натхнення, бо власне така жінка має бути поруч із 

романтичним поетом. Чоловік відчуває себе поетом, він не в стані бути у 

звичайній реальності. Він винятковий, вразливий, наповнений переживаннями і 

пошуками правди, краси і того всього, що важко знайти в звичайному житті, 

отже, він відрізняється від інших, відчуває себе не таким як всі, кимось 

викорененим. 

Саме тому Чоловік не цікавиться звичайним життям, справами родини, 

дружиною, дитиною, він нездатний до нормального життя, розуміння простих, 

але необхідних речей. Але й не робить абсолютно нічого, щоб це змінити, через 

несвідомість, бо екзальтація романтизмом закриває йому правдиву форму 

реальності. Він віддається уяві про свою високу роль через поезію, звідки втеча 

від реальності, родини і обов’язків, і починається переслідування маренням, яке 

він називає поезією. 

Генрик, як поет, шукає справжню поезію, шукає правду про сенс і мету 

життя, він вірить, що зможе знайти спокій своєї душі через поезію. На жаль, те 

що він називає поезією, це лише омана, яка нищить його уяву і не дає нічого 
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крім почуття неповноцінності і родинної трагедії. Це призводить до розпачу 

його дружини, вона усвідомлює, що не виправдовує очікувань чоловіка, що 

вона для нього занадто проста, реалістична і не зможе відчувати, сприймати 

поезію. Саме тому, як мати, вона благає Бога про те, щоб її син – Орцьо, став 

поетом. Пізніше, в божевіллі, Марія і про себе буде говорити як про поета, 

прагнучи, таким чином повернути кохання свого чоловіка. Граф Генрик, 

повертаючись до дому з мандрівки, де опинився через оману поезії, усвідомлює 

свою помилку, яка привела його та його родину до трагедії. Він почувається 

винним у смерті дружини, а також у майбутньому каліцтві сина, який спокутує 

провину батька, за його пошуки поезії. Орцьо не звичайна, нормальна дитина, 

через що Генрик сильно переживає. Тільки тепер, переживши трагедію чоловіка 

(втрата дружини) і батька (хвороба сина), він зрозумів і почав цінувати 

нормальність людини. Але вже пізно щось змінювати, він програє сам перед 

собою, перед своєю родиною. Порівнюючи постать поета – Чоловіка з «Не–

Божественної комедії» з іншими героями романтичної літератури, що називали 

себе поетами (Конрадом з «Дзядів» частина 3, А. Міцкевича, ліричним героєм 

«Мого Заповіту» Ю. Словацького), треба зауважити, що Красінський інакше 

представляє і описує проблему романтичного поета, він вважає що , це не 

просто покликання, але й тягар для людини. Це дуже видно на прикладі 

головного героя твору, та його родини, а також через голоси, які чутно в 

будинку божевільних. Під час відвідин Чоловіком Дружини в лікарні для 

божевільних, він чує голоси божевільних, вони називають себе поетами, 

пророками, визволителями світу, але на думку автора це люди несамовиті і 

нещасливі. 

Окремо слід розглянути «Не-Божественну комедію» як трагедію родини. 

Сцена весілля Генрика і Марії, яка з’являється на початку першої частини 

драми, обмежена однією картиною – обряд вінчання та присяга чоловіка: «(...) 

bom znalazł tę, o której marzyłem – Przeklęstwo mojej głowie, jeśli ją kiedyś kochać 

przestanę» [89; 330]. 
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Цими словами Генрик присягається у вічному коханні і сам визначає свою 

долю. Атмосфера бажаного щастя двох закоханих триває ще під час весільних 

гулянь, але в наступній сцені з’являється привид Діви, яка знищує уявлення 

Генрика на шлюб. Він починає усвідомлювати свою помилку – не може 

побачити у своїй дружині те, що кохав раніше. Генрик хотів бачити в ній янгола, 

наділеного надприродною силою та красою, а натомість раптом відкрив для 

себе те, що вона звичайна жінка, для якої, так само як і для інших весь світ 

зосереджений на чоловікові, дитині та домі – «(...) ty, stworzona dla ogródka i 

domku, ale nie dla mnie...» [89; 333]. 

Ця свідомість приносить йому перше розчарування, а разом з ним бажання 

облишити все те, що його обмежує. Саме через це Генрик почав розглядати 

поняття родини як обмеження для його творчого духу, що уповільнює його 

розвиток, та заплутує у коло земних справ, які своєю банальністю та 

одноманітністю, пригнічують його душу та позбавляють поетичного натхнення. 

Однак коли він хоче зійти з цього шляху, виявляється, що вже запізно – його 

родина вже не існує. Через невідповідальність Генрика, його егоїстичний вибір 

«я понад усе в світі», сумування Марії, для якої чоловік був усім у світі, а 

єдиним бажанням було його повернення, родина розпадається. 

Марія, вихована як і кожна жінка того часу, мала чітко окреслені межі у 

поведінці, поза які не можна переступати, але і не хотіла того робити. 

Здійсненням щастя жінки міг бути лише чоловік і діти, отож Марія знайшла у 

зв’язку з Генриком все те, до чого прагнула, поки не з’явився привид Діви, а 

разом з ним розчарування чоловіка щодо ілюзії щасливого шлюбу. Марія жила в 

раю, який вигадала сама. Раптово стала чужою для свого чоловіка, покинута, 

втратила все те, що мала, у що вірила, а єдиним спасінням була спроба стати на 

одному рівні з Генриком – стати поетесою: «Czyż nie zrównałam się z tobą?–

Wszystko pojmę, zrozumiem, wydam, wygram, wyśpiewam(...) Jakżem szczęśliwa» 

[89; 344]. 

Божевілля і смерть дружини, а також заздалегідь приготована та сама доля 

дитині: «Jam to sprawiła – błogosławiłam, dodałam przeklęstwo – on będzie poetą» 
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[89; 345]. – це все, що залишилося від родини. В ім’я «вищих» вартостей та 

егоїстичних намірів, розпалося те, що є найбільш цінним та важливим у житті 

кожної людини. На місці утвореної пустки з’явилася самотність, поезія і 

людська трагедія. 

Отже, драма Красінського вказує на трагізм бути романтичним поетом, 

трактує поезію, як оману, манію, яка не приносить нічого доброго тим хто її 

створює, та навіть, хто якось пов’язаний з поетами, лише нещастя, страждання і 

сльози. 

 

Висновки до розділу І 

 

Отже, романтична драматургія письменника – це ліричне самовираження 

трагічних почуттів поета. «Стану світу», як загальних трагічних обставин, у 

його творах нема, є стан духу, бо світ – це душа героя. Смерть і зло вічні, вони 

іманентно закладені у самому механізмі життя, а в людській індивідуальності 

закладено необхідність боротьби з вічним злом. Але зло не можна перемогти 

шляхом революції, воно зникне тоді, коли людство засвоїть ідеї Христа. Однак 

шлях до самовдосконалення у дусі християнського вчення складний і вимагає 

людських жертв. У цьому і трагізм життя, і причина «світової скорботи» поета 

та суть трагічної концепції двосвітності письменника. 

Дійсність повна трагізму і життя існує та рухається вперед лише за рахунок 

вчинків героїв. Про себе письменник каже: «Jak Dant przez piekło przeszedłem za 

życia». Cлова безумної Марії віщують катастрофу: «Wszystkie światy lecą to na 

dόł, to w gόrę, – człowiek każdy, robak każdy – «Ja Bogiem» – I co chwila jeden po 

drugim konają, – gasną komety i słonca». Постає тема колективного шаленства, 

бунту, революції, утопічної мрії про нове життя. Це світ навиворіт, лише не у 

смішному, а в трагічному вигляді. Світ можуть врятувати лише ідеї Христа. 

У розділі порушена тема творчості, яка, пов’язана із старою суперечкою 

класицизму і романтизму. Однак тут ідеться не про напрямки у літературі, а про 

різні типи світовідчуття і світогляди про різне ставлення до творчості в усіх 
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сферах. На думку З.Красінського, основу творчості складають закономірність, 

свобода і благодать, вони можуть бути присутні у творі у різних пропорціях. 

Головним конфліктом «Не-Божественної комедії» виступає божественно-

диявольське: «Twoje rozpacze i westchnienia opadają na dόł i Szatan je zbiera, 

dodaje w radości do swoich kłamstw i złudzeń – a Pan je kiedyś zaprzeczy, jako one 

zaprzeczyły Pana». Диявольське начало пронизує увесь сконструйований 

поетичний світ, автор помічає його елементи в історії, мистецтві, любові та 

протиставляє йому духовне життя, осінене благодаттю. Поет є носієм творчого 

духу, який може зруйнувати природно-рабські основи суспільства і створити 

його за своїм взірцем. Тоді буде явлене духовне суспільство, царство духа, 

царство Боже. Взірцем поета, для З.Красінського, є Данте, його духовний 

провідник, який у першій частині твору керує Юнаком, веде його колами життя. 

Данте не лише поет, але і пророк, наділений надприродною силою і знаннями. 

Йому протипоставлений образ графа Генрика, поета-мрійника. 

В одному з підрозділів виразно окреслено, що провідний мотив драми 

«Іридіон», бунт Іридіона, суголосний повстанню 1831 р. Ідея помсти 

реалізована в постаті головного героя, його діях та роздумах, він переконливо 

йде до поставленої мети, за що його у підсумку було й покарано. Іридіон 

зважується на подвиги, які, з точки зору, етики заслуговують цілковитого осуду і 

ведуть до моральної поразки: «Wznieć silną wolę w sobie – ten świat, ktόry ci 

wkazuję, wyzwij do boju! Stań się, czym kilku było na ziemi – nisszczycieliem – a te 

gmachy, pain życiem tysiącόw, te wille rozigrane w promieniach słońca, te trofea, te 

wszstkie pamiątki i rozkosze ludzi oddamy w puściźnie po ludziach skorpionom i 

wężom». Його вчинки, цілком виправдані (зокрема помста Риму), у творі 

потрактовано як грішні, злочинні, що підлягають загальному засудженню. Саме 

за свої помилки та провини він приречений на багатовічне покаяння, щоб 

виховати в собі нове, уже в повній мірі християнське почуття любові до 

вітчизни. Осередком грішних ідей бунту у творі виступає Масинісса, 

безсмертний янгол, уособлення сили і призначення диявола. 
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Також зосереджено увагу на мотивах Еросу і Танатосу не лише у 

драматургічній творчості З. Красінського, а й у особистому житті письменника. 

Кохання мало для нього важливе значення, проте було сповнене трагізму, 

відокремлене від одруження, родинного щастя, саме такі автобіографічні риси 

закладено в «Не-Божественній комедії». Для З. Красінського, як і для 

романтиків загалом, категорія Танатосу була обов’язковою – це відповідало 

переконанню, що кохання сильніше за смерть. Дисертантка аналізує категорії 

Еросу і Танатосу на прикладі перших двох частин твору. Трагічне, невзаємне 

кохання і гонитва за примарами юності призводять до божевілля і смерті 

дружини: «Przeklęta niech będzie chwila, w ktόrej pojąłem kobietę, w ktόrej 

opuściłem kochankę lat młodych, myśl myśli moich, duszę duszy mojej…». Увесь 

твір насичений танатичними мотивами: графа спокушає образ мертвої дівчини, 

посланий злими духами, агонія і смерть Марії і Орцьо, революція, що 

приносить спустошення і смерть. Найбільше таких образів представлено в 

Окопах св. Трійці: багато трупів християн: «Czarno tam w jej głębi, od głόw 

ludzkich czarno – dolina cała zrzucona głowami ludzkimi, jako dno morza głazami». 

І зрештою самогубство самого графа Генрика, до кінця відданого своїм 

переконанням. Інтерпретуючи останню сцену, можна дійти висновку, що на 

смерть приречені світ і людство – таке апокаліптичне бачення дійсності, яка 

«протікає» між Еросом і Танатосом. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМА ІСТОРІОСОФІЇ В «НЕ-БОЖЕСТВЕННІЙ 

КОМЕДІЇ» ТА «ІРИДІОНІ» 

 

2.1. Новаторська форма драматургії як засіб змалювання історичного 

минулого і вірогідного. 

 

«Не-Божественна комедія» відповідає вимогам романтичної поетики, вона 

вписується у загальну культурну атмосферу епохи і тим самим створює цю 

атмосферу. З «Дзядами» вона пов’язана вільною формою, що синтезує 

різноманітні художні засоби та філософічні ідеї. Якщо «Дзяди» – це драматична 

поема, що виникла на основі злиття міфології та романтичної системи 

цінностей, то «Комедія» реалізує синтез поезії з іншою складовою культури 

Романтизму – з філософією історії. Вона – романтичний суд над історією. В той 

час, як правило, проблематика торкалась листопадового повстання, боротьби за 

незалежність, соціально-політичного минулого, історії чи поезії та поета перед 

національними обов’язками. Проблематика Красінського також сягає до двох 

протилежних груп: аристократії та простого люду.  

«Не-Божественна комедія», виражаючи концепцію одного цілого, 

представляє собою одночасність різних художніх точок зору, під новими 

нашаровуваннями композиції, у ній можна помітити застиглі пласти сюжету. 

Вони служать основою, на яку зводиться єдина архітектурна споруда. 

«Комедія», вже закінчена автором, продовжувала жити та видозмінюватись. 

Поет змінював та відкидав епіграфи, що мали неабияке значення для її 

розуміння; переробив заключну сцену останньої частини драми (що не є 

поправкою, а лише здійсненням права романтика на безкінечне творіння, знак 

живої поезії). 

Іронія, пафос, пророкування, не застигаючи у чітко визначеній формі, а 

зливаючись в єдине ціле, створюють багатовимірний текст. Часом поет 

звертається то до мови символів, допускаючи їх взаємозв’язок з «реальними» 
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персонажами, то до сатиричної манери, навіть реалістичної, що визначає 

різноманітність значень «Комедії».  

«Не-Божественна комедія» займає серединне місце між мистецтвом слова 

та сцени. Вже Міцкевич помітив, що її важко буде поставити через поширені 

описи, та пропонував вивести на сцену самого поета, який читав би «Комедію» 

на фоні живих картин. Його рекомендації прийняв до уваги А. Шифман у 1920 

р. та увів до постановки драми Поета. Небо і пекло можна було б представити, 

як у сучасній опері, писав Міцкевич, намічуючи зв’язок романтичної драми з 

містерією і визначаючи її домінанту – слово. [26; 180] 

Те, що Красінський довіряв слову більше ніж сценічному жесту чи 

образотворчому ряду спектаклю, не означало відмови від театрального бачення. 

Опера значною мірою вплинула на «Не-Божественну комедію», у тому числі на 

організацію її семантичного рівня. Найбільший вплив на польського поета 

здійснив Вебер. Л. Шиллер у постановці 1926 р. орієнтувався на оперу. Для 

«Комедії» спеціально була створена музика. Красінський навіть сам залишав у 

тексті драми позначки на музичний початок «Комедії». Музика супроводжувала 

живі картини у першій частині «Не-Божественної комедії»; Духи співають у 

третій частині; сатанинська музика лунає під час появи Діви в першій частині. 

«Не-Божественна комедія» належить до найвідоміших досягнень польської 

драматургії у період Романтизму. Цей літературний жанр з’явився в першій 

половині XIX ст. та одразу став одним з найважливіших форм поетичного слова 

того періоду. Драматургія того часу тяжіє до шекспірівських традицій: відкидає 

принципи трьох єдностей (місця, часу і дії), а також стилістичну єдність. 

Поєднуються різні жанри, перемішуються вільні стилі, переплітаються реальні 

та містичні сцени та ін. 

У «Не-Божественній комедії» немає чітко окресленої техніки написання, 

характеру. У творі немає одного якогось місця дії, постійної та тривалої 

фабулярної лінії, часових обмежень та ін. Красінський відмовився від так 

званих традиційних «трьох єдностей», бо був правдивим романтиком. Але автор 

на цьому не зупиняється, отож у творі Зигмунта Красінського « Не–
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Божественна комедія» знаходимо чимало елементів, що доводять його 

приналежність до романтичних творів. 

Тут варто згадати про єдність місця – дія в драмі відбувається в багатьох 

місцях, що є типовим для романтичної драматургії – окремі сцени 

підкреслюють те, що місце акції постійно змінюється, раптово переходить в 

інше: спальня в будинку чоловіка, божевільня, табір революціонерів, 

внутрішність намету, замку, кафедрального собору. 

Дотримано також єдності часу – початкові сцени «Не–Божественної 

комедії» представляють нам шлюб та весільне свято молодих, наприкінці твору, 

в останніх сценах дія відбувається вже через чотирнадцять років після смерті 

Марії, дружини Генрика. Між окремими сценами відбуваються швидкі часові 

зміни, також деякі події відбуваються паралельно. Єдність дії – адже «Не-

Божественна комедія» – це драма яка охоплює багато сюжетних ліній та 

мотивів. Серед них належить виокремити мотив поета і поезії, родинного 

життя, суспільного життя, революції, та надприродного світу. Ці мотиви 

поєднані автором в одному творі справляють враження одного цілого. 

Характерним є також і поєднання стилів – поєднання багатої метафорики 

з фрагментами поетичної прози, що передує кожній частині твору та, 

наприклад, наукового стилю доктора, який розповідає про стан здоров’я Орчі, 

або церковний стиль під час молитов дуже вдало поєднані автором, що на той 

час було дуже актуальним для романтичної драматургії. 

Поєднання реалістичних та фантастичних сцен – реальному світу 

представленому в «Не-Божественній комедії» протиставляються сцени в яких 

з’являються постаті з надприродного світу, а саме: постать янгола, який рятує 

Генрика, привид Діви і орла, а також хор злих духів: «W drogę, w drogę, widma, 

lećcie ku niemu! – Ty naprzód, ty na czele, cieniu nałożnicy umarłej wczoraj, 

odświeżony w mgle i ubrany w kwiaty, dziewico, kochanko poety, naprzód. W drogę i 

ty, sławo, stary orle wypchany w piekle, zdjęty z palu, kędy cię strzelec zawiesił w 

jesieni – leć i roztocz skrzydła, wielkie, białe od słońca, nad głową poety...» [89; 71] 
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Боротьба добра зі злом, порушення моральних та етичних проблем, а також 

проява поведінки персонажів, як символів визначених положень, нав’язують до 

мораліте. Цим самим автор повторює пошуки А. Міцкевича та сучасну драму у 

її мелодраматичному варіанті. Красінський змішує жанр, що обслуговує 

високий сакральний зміст як і у Середньовіччі, так і в епоху Бароко, з 

мелодрамою. Їх поєднання свідчить про особливу жанрову свободу та 

проникнення до глибинного зв’язку сенсу і жанру, а також створює різкий 

контраст, властивий кожному насправді романтичному твору.  

«Не-Божественна комедія» складається з чотирьох частин, поєднаних 

одним спільним героєм, графом Генриком. Кожна з цих частин відкривається 

прологом – ліричним вступом. Треба зауважити, що вони поєднуються попарно 

на основі сюжетної лінії. Перші дві – це лінія Генрика-поета, дві останні – 

Генрика-борця. Ці частини не представляють собою одне замкнене ціле. 

Якщо Міцкевич у «Дзядах» проникав у глиб слов’янської народної 

культури і його поема бере свій початок від народної міфології, то Красінський 

обрав для себе інше середовище – культуру Середньовіччя. Вона окреслила 

художні орієнтири і виявилась відповідною художнім втіленням проблем 

філософії історії. «Свої ідеали Романтизм вмістив у Середньовіччі. Не можна 

говорити тут про схожість цих двох епох – на них слід подивитися інакше: 

Середньовіччя є так би мовити підсвідомістю і надсвідомістю Романтизму, це 

екстраполяція ідеалу, мрія Романтизму про самого себе, але мрія, яка знає, що 

вона мрія» [26]. Поет не повторював театральні чи поетичні форми Середніх 

віків, але вони постійно були присутніми в його свідомості. Явне посилання на 

них він робить у назві поеми та у загальному нарисі композиції, якою мав намір 

обійняти вже написану «Не-Божественну комедію» та пропоновані її частини. 

Майже одночасно з появою «Не-Божественної комедії» тривав поетичний 

процес створення другого великого твору Зигмунта Красінського – «Іридіону». 

Ідея написання виникла ще під час перебування у Петербурзі, у 1832-1833 

роках, і тримав цю думку, розвиваючи її аж до другої половини 1835 року. Він 

спробував написати половину твору ще в Петербурзі, але у Варшаві знищив 
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рукопис. Восени 1833 року, після приїзду з Відня і перебуванні у Венеції, де 

Красінський закінчив «Комедію», ця ідея повернулася з неабиякою силою, вона 

не давала авторові покою, особливо під час відвідування Риму. 

Ідеї та дії персонажів твору Красінський хотів представити у незвичній 

формі драми. Складна тема вимагала підходящої оправи, яку їй могла 

забезпечити лише відповідно складна драма. Звичайно поетичний задум не був 

окреслений в рамках лише історичного, чи лише фантастичного твору. Тож 

Красінський використав можливості, які відкривала перед ним конвенція 

романтичного синкретизму, він вільно поєднав драму з епічно-ліричними 

формами Вступу і Закінчення, створюючи літературно довершену цілісність, 

немовби відбудовану межами абсолютного початку та остаточного кінця. 

Вступ до «Іридіона» не представляє одного жанрового та стилістичного 

типу, не зважаючи на те, що сам автор називає його «повістю». Що правда 

написаний прозою, але нічим не нагадує типових прозаїчних творів. Це скоріше 

наближена версія поеми чи поетичної повісті. Вступ відносно невеликий, 

складається з дванадцяти коротких частин, що своєю конструкцією нагадують 

пісні. Якщо заглибитись в окремі частини, можна зрозуміти зв’язок Вступу з 

Закінченням, яке деякі науковці вважають штучним, дописаним пізніше і не 

маючим відношення до решти тексту. 

Хоча цілісність всього твору і незаперечна, все ж таки Закінчення 

відрізняється досить таки істотно від Вступу, як з погляду композиції, так і 

стилістики. По-перше воно коротше майже в два рази, однак налічує сорок 

пісень, що майже в чотири разі більше ніж у Вступі. Але ці маленькі частини 

справляють враження сильно ритмізованого прозою вірша. Закінчення своєю 

меланхолійністю, тематикою, що змінюється зі змінами настрою, нагадує 

популярний на той час в Романтизмі жанр описово-рефлексної поезії. 

Красінський вдається до описів Риму на заході сонця, взагалі вечір та ніч – це 

найбільш сприйнятливі пори доби для романтиків. Темінь, сутінки, що сходять 

над античними руїнами – це найбільш відповідний пейзаж для появи таємничих 

перехожих, що мандрують руїнами колись пишного Риму. В такій обстановці і 
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розпалюється боротьба гріху та праведності, спасіння та поступу, 

нескінченного кохання та бездонної ненависті, врешті решт остаточного 

вирішення долі героїв об’єднанням Божественних та диявольських сил. 

Світанок розганяє рештки імли, що оточує героїв містерії. Єдність перемагає 

диявола, кладе кінець злу. З темінню ночі також відходять медитаційні думки 

поета: «I weszło słońce nad ostatkami Romy – i nie było komu powiedzieć, gdzie się 

podziały ślady myśli mojej – ale ja wiem, że ona trwa i że ona żyje!» [89; 731] 

У «Іридіоні» простежуються два плани: план історичний та сучасний. 

Відповідно до такої конструкції функціонують два засадничі часи. Перший – це 

час відтворених ситуацій минулого, які конституюють перебіг подій у драмі. 

Другий час – це час актуальних ситуацій, на яких ті попередні залишають свій 

відбиток, детермінують дії героїв та організовують проекцію наступних подій. 

У цій системі Вступ і Закінчення діють так сказати сучасно, висуваючись 

на перше місце, як історіософська медитація поета. Сама драма натомість в 

такій ситуації стає чимось на зразок історичного анекдоту, прикладу або 

історичного претексту. 

Беручи до уваги таку часову конструкцію, не можна визначати «Іридіон», 

як драму зі вступом та епілогом. А саме тому, що всі частини невід’ємні для 

властивого зрозуміння функції часу у творі. Всі три частини становлять 

цілісність з оригінальною формою. Безпосередньо проблема часу в драмі 

пов’язана з дуже модною в старі часи, а також відродженою в Романтизмі 

органічною теорією розвитку історії. На підставі природничої аналогії 

Полібіуш передбачав падіння Риму. У Польщі прихильником природничої 

аналогії був Леон Боровський. Згідно з теорією, Схід був дитинством людства, 

Греція юністю, республіканський Рим чоловічим століттям, а імперія цезарів 

старістю. Завдання омолодження світу мало постати перед Німеччиною. 

Красінський був під впливом цієї теорії. Його вступ до «Іридіона» починається 

з падіння старожитнього світу: «Już się ma pod koniec starożytnemu światu – 

wszystko, co w nim żyło, psuje się, rozprzęga.» [89; 563] 
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Іридіон у розмові з Корнелією, говорить до неї: «Stało się pod wieczór światu 

– zwiędły kwiaty poranku, zgasły ognie młodości na egejskich wybrzeżach. Raz 

jeszcze na Północy ozwał się głos wolnych.» [89; 638] 

У дискусії з Улпіанусом, протиставляє натхненну молодість Греції, 

старому, егоїстичному вихованню римлян, погрожуючи їм: «Ty i cezar twój błogo 

marzycie, jak starcy czekający na dzień odmłodnienia – a dzień ten będzie śmiercią 

waszą.» [89; 702] 

Природнича концепція часів мала бути також надією на уникнення нещасть 

та провалів, яких споконвіків зазнавало людство. 

Відносно простіше у драмі представлена проблема простору. Романтична 

естетика вимагала від творця збереження історичного і локального колориту. 

Шекспір, випроваджуючи на сцену римлян, лише подавав вказівку, де 

відбуваються події (напр.: на Форумі), не турбуючись про те, як сучасники його 

собі уявляли. Але в Романтизмі вимоги були значно суворішими. Звичайно, 

Красінський дотримувався цих постулатів, коли писав «Іридіона». Але поет 

полегшив собі завдання таким чином, що загальну атмосферу на тлі якої 

відбувалися події, описав у Вступі і роз’яснив її детальніше вже у посиланнях, 

не присвячуючи їй занадто багато уваги у самій драмі. У поясненнях, 

представляючи політичні і суспільні сили: люд, сенат, військо, провінцію, – 

впровадив реалії тогочасної епохи. Вони, крім того, вплетені у події драми. Для 

збереження історичного колориту, поет вмістив згадки про тогочасну філософію 

та літературу. Римського характеру драмі надають античні, археологічні та 

топографічні подробиці, що свідчить про те, як бездоганно автор зумів з руїн 

реконструювати стародавній Рим. 

Структура твору досить складна і повна пасток для тих, хто однозначно 

визначають «Іридіон», як романтичну драму. Без сумніву «Іридіон» це драма, 

але аналіз його побудови не може відноситися виключно до визначення 

елементів його «драматичності». Раніше при розгляданні твору обмежувалися 

«книжковим» аспектом. Обговорювали фабулу, сюжет, осіб, ідеї і конфлікти 

героїв. Але прийняття такої наукової перспективи спровадило до того, що 
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сценічні аспекти твору залишалися без уваги, вони ставали другорядною 

проблемою. Навіть самі видавці неодноразово поглиблювали «книжковий 

характер» «Іридіона». У виданні Національної бібліотеки з 1925 року, вони 

розбили будову драматичних частин твору на «образи», а не на «сцени». Все те, 

що було в артистичній формі незрозумілим або, що не підлягало загальним 

канонам, було розтлумачено відбитком філософічної думки поета. Найгірше те, 

що ці елементи стали вважати деструкційними для твору, хоча і відіграли 

велику роль у сучасній конвенції романтичного театру. Композиційне 

новаторство «Іридіона», крім того, проявляється в його драматичній структурі. 

Розглянемо детальніше описом структури драми, що подібно до «Не-

Божественної комедії», поділений на чотири частини, при одночасному відступі 

від традиційного поділу на акти. 

Перша частина вражає багатством драматичного матеріалу. Тут 

повторюються провідні мотиви Вступу та представлена експозиція головних 

сюжетів твору. Крім того, у першій частині автор презентує нам головних героїв 

драми, характеристику середовища у палаці, зав’язку низки основних інтриг. З 

точки зору структури драми, це найбільш класична частина твору, хоча важко 

було б віднайти в ній повагу до основи трьох єдностей, що є фундаментальною 

для класичної драми. 

Друга частина твору відрізняється від першої, можна навіть сказати 

знаходиться в опозиції. Саме тому, що це найбільш романтична частина 

«Іридіону». Дії цієї частини Красінський помістив у сценічне оформлення 

катакомб. Труни, цвинтарі, молитви, світло і темрява, таємниця і спів зібраних 

учасників сакрального обряду створюють хвилююче тло подій. На такому фоні 

розігруються найважливіші сюжетні лінії драми: метафізична, політична і 

психологічно-інтимна. З точки зору ефектів романтичного театру це 

найцікавіша частина твору. 

Третя частина вносить перелом у політичні та психологічно-інтимні події 

твору. Вибухає повстання, Іридіон стає намісник цезаря, приходять перші 

відомості з полю бою. Александр стає власником палацу, помирають Елсіное та 
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Хеліогабал. Під важкі удари долі попадає також, головний герой твору, він 

втрачає Корнелію, виникають проблеми з союзниками, біскуп Віктор усуває 

його з кола вірних, проклинаючи за грішні наміри. 

Четверта частина розв’язує всі політичні проблеми, виразно замальовуючи 

історіософські паралелі. Масинісса відкриває своє правдиве обличчя і наміри. У 

цій частині з’являється, крім того, виразна заповідь Закінчення, в якому 

розіграється співставлення сил пекельних та провидіння. 

Привертає увагу ще й драматична структура твору. В «Іридіоні» можна 

виокремити три основних типи театру: класична трагедія, шекспірівська 

політично-психологічна драма та драматична містерія, що базується на основі 

середньовічної містерійної драми. 

Рим Хеліогабала, це тема класичної трагедії з відомим антифеодальним 

забарвленням, Іридіон – постать неоднозначна, типовий стоїк, позбавлений 

виразного психологічного образу. Безбарвна у своєму коханні Елсіное виражає 

свої почуття, як античні героїні: «Irydionie, wroga twego nie będę kochała!» [89; 

691] 

Хеліогабал, як тиран позбавлений демонізму. Александр грає досить таки 

схематичну роль ласкавого володаря. 

Класична партія драми наповнена гострим сюжетом, діалогами описово-

інформаційного типу, масками. Про класичний характер цього твору свідчать 

часті звіти гінців. Крім цього істотного аргументу класичною є мова твору, 

багата різними стилістичними фігурами, напр. апострофи, риторичні антитези. 

Іншу драматичну структуру твору становить шекспірівський романтичний 

театр. До неї належить християнсько-катакомбна частина «Іридіону», збагачена 

інтимними сценами. Це театр великих морально-політичних пристрастей і 

конфліктів епохи. Ця структура, можна сказати, є фундаментом понад часової 

політичної паралелі, що віддає революційним заворушенням Європи XIX ст. і 

приховані наміри поета. 

Третя драматична структура «Іридіону», це виразні елементи театру 

містерії. Життя і діяльність Іридіона повністю підпорядковані двом неземним 
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силам: дияволу уособленому у постаті Масинісси та провидінню. Таким чином 

драма перетворюється у містерію, в якій панують такі права, як і в 

середньовічних релігійних творах. За цими правами в цілій драмі, особливо в 

Закінченні, відбувається боротьба за душу Іридіона між Корнелією – янголом та 

Масиніссою – дияволом. Добрі та злі сили борються за душу людини подібно як 

у фіналі «Фауста». Однак Іридіон залишається врятованим. Але їде у заслання 

на північ, на землю «могил та хрестів», що буде місцем його покаяння і 

остаточного спасіння. 

Вступ твору не становить єдиної структури. Насправді окремі уривки 

поєднуються тотожністю наратора, але обставини, в яких оповідач береться до 

розповіді не ідентичні для всієї драми. Власне з цього боку перший фрагмент 

Вступу принципово відрізняється від інших: «Już się ma pod koniec starożytnemu 

światu» [89; 563]. 

Це речення, яке відкриває весь твір зазвичай відчитується, як інформація, 

що відноситься до дійсності драми, оскільки представлені у ньому події 

розігруються «під кінець античного світу», тобто у третьому столітті після 

народження Христа. Натомість не зверталося уваги на факт, що процитовані 

слова окреслюють час, в якому наступає їх вираження. Зауважимо, що в цьому 

реченні оповідач не тримається на відстані від описуваної дійсності, а виступає, 

як один з її компонентів: «Już się ma pod koniec starożytnemu światu – wszystko, 

co w nim żyło, psuje się, rozprzęga i szaleje – bogi i ludzie szaleją […] Wśród 

zamętu wznoszę pieśń, która mi gwałtem z piersi się dobywa» [89; 563]. 

Оповідач не говорить, як особа, яка дивиться з 19 століття на історію в 

далекому минулому. Він промовляє з центру вмираючої античності. Час 

розповіді співпадає із часом подій, про які йде мова. Це дрібне спостереження 

наводить нас на наступну допоміжну інформацію при ідентифікації оповідача 

Вступу. Слухаючи уважно його слова, зауважимо, що це постать досить 

незвичайна, стурбована, охоплена якоюсь потужною необхідністю творіння. 

Ідея, яку він прагне реалізувати, черпає своє джерело зі зла, що точить рештки 

античного світу: «Naprzód, bogi i ludzie! – szalejcie do woli – ostatni to szał, 
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ostatnia to gonitwa wasza […] Z tego świata, co się zżyma i kona, wycisnę myśl 

jedną jeszcze w niej będzie miłość moja, choć ona jest córką szaleństwa i zwiastunką 

zguby!» [89; 564–565]. 

Чому оповідач-поет вимовляє такі дивні слова – закляття. Звідки в його 

стилістиці стільки шалених і негативних емоцій? І чому весь час закликає 

пекельні сили? «Niechaj duch zniszczenia ku pomocy mi będzie – niech moje 

natchnienie kręci się i toczy się, rozlega na wsze strony jako piorun burzy, któren 

grzmi teraz nad wiekami przeszłości i wszelkie życie str4ca do otchłani» [89; 563]. 

Досить карколомним здається факт, що в настільки романтичному творі, як 

«Іридіон» поет вдався до класицистичних риторичних фігур, ми вважаємо 

навпаки, Красінський наважився на прийом, який класикам напевно не 

прийшовся б до душі. Щоб зрозуміти у чому полягає ця обдумана і вражаюча 

конструкція, достатньо усвідомити – вступна поема стає зрозумілою лише в 

поєднанні з драмою. Звісно ця залежність має і зворотну дію: історіософський 

сенс фабули, представленої у драмі проявляється лише завдяки Вступу і 

Закінченню. Без знання подій, презентованих у драмі, ми не змогли б зрозуміти, 

про що говорить оповідач Вступу, наприклад у наступних реченнях: «Z tego 

świata, co się zżyma i kona, wycisnę myśl jedną jeszcze […] imię jej nadam, postać 

nadam i choć poczęta w Rzymie, dzień, w którym Rzym zginie, nie będzie jej 

ostatnim» [89; 565]. Аналізуючи процитований фрагмент, можемо стверджувати, 

що йдеться в ньому про Іридіона, оскільки власне він стає виконавцем думки, 

ідей помсти, тільки вже у драмі. 

Так само і з оповідачем. Наскільки темними і незрозумілими здаються його 

слова, якщо припустити, що вони належать поету, настільки ситуація зміниться, 

коли ми знову звернемося до драми. Особа, яка виступає там як найпотужніший 

творець, що режисерує всі події, це африканський старець. Це він, спочатку на 

Амфілоха, а через нього Амфілохідеса навіяв думку про помсту. Це він 

надихнув героїв й створив їх за власним планом. Це він, пекельний дух, втягнув 

Іридіона у справу, побудовану на знівечені римської імперії. І це саме його голос 

звучить у вступній поемі. Перший фрагмент Вступу – це великий монолог духа 
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зла, промовлений на схемі античності, коли він прийняв думку про ще одну 

битву зі своїм вічним ворогом. Звідси присутність тієї ненависної ноти в нарації 

поеми: «Naprzód w szał, naprzód w tan, bogi i ludzie, wokoło myśli mojej […] Ona 

trwa, dopóki ziemia i ziemskie narody – ale za to w niebie dla niej miejsca nie 

masz!» [89; 565]. 

Дослідники поеми інтерпретували цей фрагмент, як сповіщення про 

помсту Греції Риму. Тимчасом оповідач (дух знищення) передвіщає значно 

потужнішу інтригу: силу своєї пісні хоче використати у боротьбі з Богом. 

Перейдемо до наступних частин поеми. Спершу варто визначити 

обставини, в яких промовляє наратор: «Gdzież jesteś, synu zemsty, synu pieśni 

mojej! Już czas zmartwychwstać, by deptać po zwłokach olbrzyma […] Godzina 

dobija – bo kędy miasto wieczne panowało, dziś grób szeroki, rozwarty, napełniony 

kośćmi i gruzem, opleciony pełzającym i bluszczem, i ludem» [89; 566]. 

Як бачимо, у другому фрагменті маємо справу з новою ситуацією. Це вже 

не античність. Оповідач проходить повз руїни Риму, щоб дістатися місця, де 

поховане тіло Іридіона. Від моменту промовляння зловісних слів першого 

фрагменту пройшли сотні років, прожив своє життя Амфілох, виконав місію 

Амфілохідес, а потім ще довгий час ненависний їм Рим боронився від 

останнього занепаду, який все одно надійшов. Тепер оповідач приходить 

розбудити героя, якому була обіцяна можливість потішитись поразкою римської 

імперії.  

Деякі дослідники схиляються до ототожнення оповідача з поетом, але на 

нашу думку, це не так, докази чого знайдемо у наступних частинах твору. Вся 

ситуація змальована у другому фрагменті «Вступу» є логічним продовженням 

мотиву, що розвивається далі у драмі. Згадаймо, що в останній сцені Масинісса 

обіцяв Іридіону радісний день пробудження, взамін чого взяв з нього присягу, 

що отримає душу Іридіона: 

«Masynissa. A jeśli wieki zniszczę dla ciebie? 

Irydion. Co? 
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Masynissa. Jeśli cię wyrwę spośród pędzących fal czasu i złożę na miękkim 

brzegu, uśpię cię na łonie nicości i zapomnienia – aż do chwili, w której te wieże 

rozrzucę i wbiję do ziemi? Jeśli wtedy obudzę cię takim, jakim dzisiaj jesteś? 

Irydion. W Rzymie po latach wielu? 

Masynissa. Tak, by dopełniła się jedyna żądza twoja, byś deptał ruiny i popioły! 

[…] 

Irydion. Będę twoim […]»[89; 719–720]. 

Другий фрагмент поеми показує момент, коли Масинісса приходить 

виконати свою обіцянку і одночасно забрати плату за неї: «Już czas 

zmartwychwstać, by deptać po zwłokach olbrzyma. ... pamiętasz? – przysięgałeś. 

Wyrzekłeś się nadziei, wiary, miłości, by raz tylko, raz jeden spojrzeć, a potem 

zanurzyć się tam, gdzie miliony... Godzina dobija» [89; 566]. 

Впорядковуючи хронологію окремих частин «Іридіона», зауважимо, що 

другий фрагмент поеми розігрується значно пізніше, ніж події представлені у 

драмі. Зрештою, подібним чином побудований час оповіді наступних частин 

вступної поеми. До самого кінця вже не підлягають змінам обставини, в яких 

говорить там оповідач. Від третього до восьмого фрагменту змінюється лише 

предмет оповіді: поема переходить в епічну історію про історію роду Іридіона. 

Розповіді (в яких оповідач почергово використовує теперішній і минулий часи) 

постійно складає Масинісса, що стоїть на розвалинах Риму, власне перед 

моментом пробудження юнака: «Nim powstaniesz, opowiem twe dzieje» [89; 567]. 

Як зрозуміти цю промову? До кого звертається оповідач? Хто його 

товариші? Варто відповісти на ці питання, вважаючи, що наратор це поет. Інша 

картина вимальовується, якщо ці слова належать самому Масиніссі, адже 

потрібним чином він спілкується і в драматичній частині, з підданими собі 

підземними духами: 

«Nadchodzą słupy ognia, wśród nich Masynissa. 

Chór podziemnych głosów. Patrz! staliśmy się jak lampy cichej świątyni, o my 

gorejący, o my nieszczęśliwi, ofiary mąk tylu, od wieków tylu! 
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Masynissa. Przyjdzie chwila, w której cała ziemia na pastwę oddaną warn 

będzie – ale na dzisiaj tu koniec drogi waszej – nie pójdziecie dalej!» [89; 656–657]. 

Ще одне речення поеми важливе для характеристики наратора: «Powstań – 

chodź – wzywam cię – ja i straszniejsza potęga jeszcze» [89; 566]. 

Кого має на увазі Масинісса? – про Диявола. Він же лише один з його слуг. 

Як у «Вступі», так і в драматичній частині, африканський старець кількаразово 

згадав про свого каторжного владику темного королівства: 

«Masynissa. Wrogu! […] 

Na szczytach niebios, wśród potęg Twoich, doznasz, co to piekło nasze! 

Chór. Chwała nam i temu, co dotąd jaśnieje w ogniu odrzucenia, jak pałał 

niegdyś tęczami siły! Chwała nam – chwała nam! 

Masynissa. On skazę piorunów zakrył dłonią na czole. Na dnie przepaści on 

myśl krzepi na dzień ostatni świata! Chwała jemu» [89; 658]. 

Оскільки ми уже знаємо, хто говорить у вступній поемі, слід підкреслити, 

що важливе значення для інтерпретації твору має факт, що оповідачем першої 

частини зроблено слугу пекла. Отже, конструкція «Іридіона» зі вступом, що 

вимовляється одним з героїв драми – послідовне доповнення плану твору. 

 

2.2. Мотиви «еволюції–революції» (образ Панкратія). 

 

Велика французька революція сприяла розвитку індивідуальності людини 

по відношенню до самої себе та своїх можливостей. Захищаючи суверенність 

народу в боротьбі з династичними монархами, вона формувала розвиток 

демократичної, республіканської європейської свідомості. Перелом, якого 

досягла, започаткував еру революцій ХІХ і ХХ ст. Романтики усвідомлювали, 

що це вона була першою подією, яка відкрила довгий історичний процес. 

Свідомість революційності епохи призвела до того, що романтики представляли 

сучасність вживаючи поняття і символи, які були сформовані під час 

переживання революції, або містились в історичних та філософських працях, 
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що були їй присвячені. Особливу роль відігравала у їх творчості революційна 

символіка. 

Романтизм у Польщі пронизаний темами національної свободи, що мало 

велике значення для розвитку не лише літератури, а й історії та політичних 

подій в країні. Головні мотиви і теми літератури польського романтизму були 

зумовлені революційними подіями, які панували на той час у Польщі. Цей 

період породжений був як визвольним рухом народних мас, пробуджених 

французькою буржуазною революцією кінця XVIII ст., боротьбою проти 

феодалізму і національного гніту, так і розчаруванням широких суспільних 

верств у результаті цієї революції і всього капіталістичного прогресу в цілому. 

Заперечення сучасної дійсності, критика капіталістичної цивілізації з її 

пануванням і новими формами поневолення народу, викриття міщанські 

відсталих і обмежених сторін буржуазної духовної культури та побуту 

становлять характерну рису Романтизму в цілому. 

Головною темою польського романтизму завжди була тема свободи, 

особливо свободи національної. Література романтизму грала у цьому велику 

революційну роль. Вона надихнула поляків на повстання, яке почалося у 1830 р. 

і було жорстоко придушено російською армією у 1831 р. Варшавський 

університет було закрито, твори Міцкевича й Словацького заборонені. Тому 

літературне життя зосередилось в еміграції (Міцкевич, Словацький, Шопен 

тощо). 

Драми «Не-божественна комедія» та «Іридіон», написані відразу після 

1830 року, свідчать про те, що їх автор шукав відповіді на причини поразки 

повстання, подальші шляхи розвитку світу. Проте вони зводились лише до 

морального вдосконалення народу через згоду і любов «нового християнства» і 

були осудом революційної боротьби. В «Іридіоні» загинув старий Рим 

поганський і запанував християнський. «Не-Божественна комедія» є 

християнською трагедією про революцію, адже 3. Красінський співвідносив 

історичний розвиток і християнство. В центрі твору, як визначив сам автор, 

боротьба між аристократією й демократією. А в «Псалмах майбутнього» 
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польський автор відкрито проголосив примирення через взаєморозуміння 

шляхти і народу. 

«Не-Божественна комедія» – це шедевр творчості Красінського, де він з 

винятковою драматичною силою і глибоким класовим чуттям, але з 

реакційними висновками поставив соціальну проблему. Його безмежна 

ненависть до демократії, до народних низів базується на правильній оцінці 

історичної ролі селянських і буржуазних мас, призваних у подальшому скинути 

магнатів і шляхту. У Парижі, в Римі і у всій Європі він бачить привид 

соціальної революції і всю силу свого таланту вживає для боротьби з цією 

примарою. Два світи борються в «Не-Божественній комедії» – світ аристократії 

і світ демократії. Красінський бачить силу ворога і слабкість католицьких 

шляхетських рядів. Вождь демократії Панкратій перемагає в цій боротьбі, але, 

перетворивши на руїни старий світ, він не в змозі побудувати новий, бо, на 

думку Красінського, тільки у співдружності класів можливо творення. 

Переможець Панкратій гине, переможений Христом – символом любові. «Не–

Божественна комедія» – єдина у своєму роді спроба з позицій феодальної 

ідеології дати смертельний бій противнику аристократії – народним масам. 

«Не-Божественна комедія» Зигмунта Красінського також представляє 

революційність того періоду. ІІІ та ІV частини твору присвячені темі революції, 

френезії, що представлена протистоянням двох таборів на чолі із графом 

Генриком і Панкратієм. Такій проблематиці сприяли тогочасні історичні події у 

світі, зокрема у Польщі, особисте життя Зигмунта Красінського та його 

відношення до листопадового повстання. 

На представлений у творі образ революції впливала особлива інтерпретація 

листопадового повстання. Красінський, через вплив батька, сприймав це як 

якобінську революцію проти аристократії, рух, що під виглядом любові до 

вітчизни хотів реалізувати свої особисті цілі. Він вважав, що революціонери 

хочуть нажитися на цих подіях, спекулюючи та вбиваючи, виступають проти 

всього шляхетного і великого. Таке представлення революціонерів з’явилося в 

«Не-Божественній комедії» під час мандрівки графа Генрика до табору 
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революціонерів. Особливу роль виконували тут «перехрести», що 

віддзеркалювали антисемітські переконання Красінського. Це саме євреї, які 

прагнули використати революцію, щоб запанувати над світом, мали бути 

головними ініціаторами руху, на його думку. Сприймаючи революцію, як 

нищівне прагнення знищити старий християнський світ і його систему 

цінностей, Красінський виключав можливість існування революційної 

схильності у польському релігійному дусі, тож поєднував демократів з тим, що 

на його думку було «чужим» – з єврейським духом. 

Згодом Адам Міцкевич гостро зреагував на відношення Красінського до 

революції, хоча вони були солідарні у розумінні «польскості». На відміну від 

інших романтиків, Красінський відкидав можливість самовдосконалення, а 

отже і самовизволення людини. Це суперечило баченню екзистенції людини, як 

і занепаду та фаталізму тієї катастрофи, що наближалась. Створення утопічних 

проектів, що порушують божественну санкцію, яка необхідна для діянь людини, 

спроби створення «не-божественного» світу, можуть призвести до знищення. 

На думку Красінського, революція не може відновити обличчя землі. 

На написання «Не-Божественної комедії» так само мало вплив бажання 

висловити свої погляди на тему повстання і дискусії з батьком, що заборонив 

Красінському приймати участь у ньому, оскільки це була революція проти 

аристократії і пануючих на той час порядків. Також мали місце спостереження 

самого поета пов’язані з тодішньою політичною ситуацією в Європі ( 

революційні події в західноєвропейських країнах). 

Тема революції і боротьби класів багаторазово порушувалась різними 

письменниками, однак Красінський представляє революцію, що несе зло і 

ненависть, її єдина мета одну замінити посаду влади на іншу. Революція у 

Красінського – це кровопролиття, насилля, несправедливість. Революціонери – 

це селяни, що не мають жодних ідеалів, гідності, честі, жінки легкої поведінки, 

вороже налаштований до католиків і до самого Бога народ. 

Історіософія в «Не-Божественній комедії» представлена такими 

напрямками: 
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– Катастрофізм (мотив судного дня. Бог висунув вирок і невідомо, що буде 

далі - відродження чи знищення.) 

– Міленаризм (циклічна концепція світу; революція – період щастя – 

катастрофа – революція.) 

– Провіденціалізм (Бог створює історію.) 

– Романтична френезія – (Підкреслювання елементів шаленості.) 

– Діалектична концепція (Історія, як стирання протилежностей – 

аристократія використовує і підпорядковує собі бідних. Історія у «Не-

Божественній комедії» не залежить тільки від людей. Світ розвивається через 

насилля, злочин, страждання.) 

– Гегелівська тріада (теза – антитеза – синтез. У «Не-Божественній 

комедії» не говориться конкретно про листопадове повстання, але твір 

посилається на нього, підкреслюючи, що метою революції було знищення 

аристократії.) 

Саме Красінський, що аристократом, переконаний, що Європа знаходиться 

у передчутті загальної народної революції, яка згідно історіософії є історичною 

необхідністю, вона неминуча, її причиною стають злидні, кривда і страждання 

народних мас, а також егоїзм. Революція на думку Красінського, це катастрофа, 

що приводить до знищення дотеперішнього доробку людства, вона не здібна 

побудувати кращий світ, спирається на помсті і ненависті. 

Для зображення картини великого перевороту і апокаліпсичного бачення 

тих різких змін, Красінський застосував власні знання і судження, що 

стосувалися французької революції, релігії «нового християнства», 

сентсимоністів. 

У другій частині драми Філософ у розмові з Чоловіком висловлює 

переконання, що світ розвивається через кровопролиття, страждання, нищення 

старих форм суспільства. Автор твору подібним чином розумів механізм 

розвитку історії. Він повною мірою розумів необхідність суспільної революції, 

але водночас, зважаючи на суспільні, філософські та релігійні погляди, не міг її 

схвалити. Красінський так і не визначив, чи трагічне значення драми (гинуть 
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глави обох таборів, один як переможений, другий як переможець) означає 

цілковиту загибель людства, чи навпаки відродження. Діяння обох таборів 

Красінський лише частково виправдовував: для аристократії аргументом були 

заслуги в організації цивілізованої держави, для бідного народу – безліч кривд і 

багатовікових страждань. Але обидва аргументи автор засуджував, оскільки 

вони не мають значення по відношенню до головної істини людства , що 

виступає у вигляді Бога, що доглядав за світом і знаходився поза історією. У 

такому випадку ми маємо справу вже з провіденціалізмом, тобто трактуванням 

історії як результат божих вироків. 

Мандрівка графа Генрика до табору революціонерів переконує його, що їх 

прагнення направлені на «заміну місць»: лакеї мають стати панами, пани – 

лакеями. Революція не має на меті віднайти людську гідність, лише призводить 

до деградації та мордування. У драмі Красінського вона має свою трагічну 

рацію, яку відкриває лідер революції Панкратій у розмові з графом Генриком, а 

саме він говорить про голод, бідність та людське приниження, його мета 

зробити землю багатим та щасливим домом для всіх. Але він має програти, бо 

революція повторює давні злочини, граф Генрик говорить до Панкратія: «Ja 

także znam świat twój i ciebie – 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. – A ciebie tam nie było – nie raczyłeś zstąpić 

pomiędzy dzieci twoje – bo w głębi ducha ty pogardzasz nimi – kilka chwil jeszcze, a 

jeśli rozum cię nie odbieży, ty będziesz pogardzał sam sobą» [89; 390–391]. 

Панкратій це одна з головних постатей драми, на тлі еволюції якої, 

простежується мотив революції та її мети. Він не визнає віри в Бога, традиції, 

відмовляється від принципів, що дозволяє йому і його прихильникам мордувати 

без докорів сумління. Місце Бога займає свобода. Революціонери вважають, що 

якщо творець допустив, щоб люди страждали від бідності і приниження, то 

його не можна називати справедливим і добрим. Тому вони відвертаються від 

Бога і створюють нову ідеологію, в основі якої рівність. Панкратій вимагає 
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повної покори, остерігаючи Леонарда : «[...] tylko pięć kul w twoich piersiach za 

to, żeś śmiał głos podnieść o ton jeden wyżej w mojej przytomności. – (przystępuje 

do niego) – Wierz mi – daj sobie pokój» [89; 368]. Його жорстокість також 

проявляється у сцені, коли він перемігши, страчує аристократів. Зовнішній 

вигляд головного революціонера цілком відповідає його ролі: «[...] 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 się wcina pomiędzy koście i muszkuły – a od 

skroni broda. czarna wieńcem twarz opasuje – nigdy krwi, nigdy zmiennej barwy na 

licach – oczy niewzruszone, wlepione w słuchaczy – chwili jednej zwątpienia, 

pomieszania nie dojrzeć; a kiedy ramię wzniesie, wyciągnie. wytęży ponad nimi, 

schylają głowy, zda się, że wnet uklękną przed tym błogosławieństwem wielkiego 

rozumu – nie serca [...]» [89; 362]. Поет описує Панкратія як дуже розумну 

людину, впевнену у собі, яка настирливо, незважаючи на можливі наслідки, 

прагне реалізувати план руйнування привілейованих класів і зайняти місце над 

соціальною ієрархією. Він усвідомлює свою велич і силу, вміє переконувати 

людей у своїй правоті та може повести за собою натовп, але не до кінця 

ідентифікує себе зі своїм народом, частиною якого себе проголошує. Вважає 

себе кращим, а люди не завжди правильно сприймають його план створення 

нового світу. Вони бачать у майбутньому матеріальне багатство і убогість душі. 

Панкратій це помічає і переживає, що бунтівники погано зрозуміли ідею 

революції, лише насолоджуються пияцтвом і розпустою: «Pięćdziesięciu hulało 

tu przed chwilą i za każdym słowem moim krzyczało: – “Vivat” – czy choć jeden 

zrozumiał myśli moje? – pojął koniec drogi, u początku której hałasuje? [...]» [89; 

366]. Саме це дав йому усвідомити його головний ворог – граф Генрик, якого 

Панкратій хотів вмовити приєднатися до свого табору. Панкратій зауважує у 

Генрику рівного собі, поета – поводиря душ, але йому не вдається переконати 

графа у слушності революції, він бачить, що Генрик також бореться за певні 

цінності, має свою мету. Ця ціль відрізняється від революційної ідеї, бо 
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пов’язана із християнською культурою і традицією. Лідер аристократів не 

розділяє поглядів Панкратія, він не вірить в наміри революції: «Z pokolenia, 

które piastuję w sile woli mojej. narodzi się plemię ostatnie, najwyższe, 

najdzielniejsze. – Ziemia jeszcze takich nie widziała mężów – Oni są ludźmi 

wolnymi, panami jej od bieguna do bieguna. – Ona cała jednym miastem kwitnącym, 

jednym domem szczęśliwym, jednym warsztatem bogactw i przemysłu» [89; 391]. 

Граф Генрик насміхається з Панкратія, називаючи його «міщанським сином», 

людиною без землі, предків, кочівником, який не в стані встановити новий лад, 

оскільки відрікся усіх моральних принципів, вдався до жорстокості, пияцтва і 

розпусти. На чому ж має базуватися нова, створена ним система? 

Ідея Панкратія виявляється, як не дивно, слушною, після перемоги він 

промовляє: «[...] 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 teraz na nich leży. – Inaczej dzieło zniszczenia odkupionym 

nie jest» [89; 415]. Але він помиляється у шляхах реалізації своїх планів. Він 

вмирає, вражений Галілейчиком, який «прийшов», щоб нагадати йому про 

порушені права, приниження божественного, чому навіть великий поводир має 

скоритися. 

Серед дослідників життя і творчості З. Красінського існує припущення, що 

прототипом цього героя драми був Леон Лубенський, з яким вони разом вчилися 

в університеті. Красінський відвідував Лубенського у Женеві у 1831 році, та 

згодом почав вважати його своїм ворогом, демоном революційності, холодною і 

позбавленою почуттів людиною. Можливо саме йому ми завдячуємо розмову 

Генрика з Панкратієм у ІІІ частині «Не-Божественної комедії». 

Аналізуючи подорож графа Генрика з Перехрестом до табору 

революціонерів, можна виокремити стилізацію подорожі колами пекла Данте і 

Вергілія з «Божественної комедії». В окремих колах пекла страждають 

грішники поділені на категорії за скоєними гріхами: п’яниці, злочинці, 

дегенерати. У випадку «Не-Божественної комедії» кола пекла становлять 

учасники революції – збунтовані верстви суспільства: селяни, м’ясники, лакеї. 
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Їх атрибути і зброя це їх знаряддя праці – для селян це коси і сокири, для 

м’ясників – ножі. Серед натовпу також видно філософів, художників і жінок 

(навіть шляхетних), що були захоплені новою ідеєю свободи і новою релігією. 

Значну частину революціонерів становлять вбивці, які вбачали у цьому 

можливість мордувати без наслідків. Стилізація табору революціонерів до 

«пекла Данте», це прояв небажання автора до френезії, він не хотів описувати 

такого типу масові і криваві сцени, але тим самим дає нам усвідомити, що 

революція пов’язана зі злом і є нічим іншим як проявом діянь диявола. 

Революція не створює, а тільки нищить цінності, а створювані нею обряди 

«нової релігії» представляються, як оргія. 

В історіософії З. Красінського, що представлена в «Не-Божественній 

комедії» зло – це обов’язковий елемент світу. Людина без божої допомоги не 

може поконати зло, не може сама собі надати спасіння. Катастрофізм 

Красінського, неодноразово порівнювався з катастрофізмом Станіслава 

Віткевіча (література ХХ ст.), який написав драму про революцію «Шевці» 

(1931-1934 рр.), так само схилявся до переконання, що людина назавжди 

поринула в коловорот злочинів. 

Ідейні переміни Красінського, що призвели його до месіанізму, надали його 

поглядам нового, оптимістичного характеру. Віра у провидіння, що історія – це 

реалізовані людиною задуми Бога, надихнула його до створення програми 

морального відродження людськості. Поняття прогресу Красінський почав 

поєднувати з поверненням до культивування традиційних цінностей. Ці зміни 

ми бачимо вже у наступних творах автора, де з’являється милосердя. Але під 

час Весни народів (1848 р.) катастрофічне уявлення Красінського відновилося із 

ще більшою силою в «Незакінченій поемі», що мала стати першою частиною 

«Не-Божественної комедії». У тогочасних подіях поет помітив реалізацію 

власного бачення історії, а в ролі Панкратія бачив заангажованого у революцію 

Адама Міцкевича. Критичне ставлення Красінського до насилля і переконання, 

що Польща може отримати спасіння тільки через присуди Бога, спричинили до 



 95 

того, що в свої останні роки поет засуджував злочинну боротьбу за 

незалежність Польщі. 

У «Не-Божественній комедії» переважає релігійна інтерпретація революції, 

яка відрізняється анти прометеївським та антиутопійним відношенням до 

революційних подій. Красінський був вихований у заможній родині генерала, 

відносився до вищих верств суспільства, отже під час революції, через заборону 

батька не підтримував протестантів, через що на собі відчув обурення і 

жорстокість якобінців. Саме тому він мав суперечливе відношення до 

революції. Як написав Анджей Фабіановський: «Красінський бачить 

революцію, як діяння позбавлене основи прогресивної політики, як ряд змін, 

що не тільки руйнують традиційне сприйняття цінностей, але й людський світ 

взагалі. Отже революція позбавлена реалістичного політичного бачення, якщо в 

своїй програмі не визначає умов тривалості людства, як примарної цінності. 

Смерть так часто з’являється в таборі Панкратія з приводу автономної 

невідповідності вартості людської особи. Людина у суспільстві нового типу 

позбавлена навіть ідентифікації з власним народом» [166; 18-19]. 

Революціонери розривають зв’язки з традицією і прагнуть перемоги. Для 

представників аристократії революція була чимсь гидким, подібним до 

прадавніх ритуалів помсти ворогам, людожерства. Тим більше це суперечило 

поглядам Красінського, який на час написання «Не-Божественної комедії» мав 

сформоване вже бачення суспільства і ролі, яку мусили виконувати в ній 

представники його класу. Герої революції або виходили з низин суспільства, або 

браталися із натовпом, видавали себе за того, ким не були. 

«Не-Божественна комедія» – це драма про революцію, але йдеться про 

революцію, як частину внутрішнього досвіду поета. Революція – це справжній і 

найбільший парадокс твору. Представлена у творі через свого ворога, тобто 

«аристократа», як він сам себе називає. Вона становить частину його 

особистості, як примара катастрофи, що ось-ось настане. Автор передчував 

надходження «великої революції», яку він вважав вже не політичною, а 

суспільною. Звісно концепт революції у Красінського з’являється через 
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уявлення про Велику французьку революцію, про антагонізм листопадового 

повстання, що було нав’язане та інтерпретоване відповідно батьком, для них це 

була боротьба тих, хто не має, з тими, хто має. Одночасно цей концепт 

являється найбільш особистим і символічним сенсом життя поета, графа 

Генрика, героя минулого століття, минулої ери, хоча може і сучасної. «Не-

Божественна комедія» показує насамперед духовні перипетії романтичного 

поета, що знаходиться між ідеалом і дійсністю, між катастрофою і надією на 

спасіння. 

«Не-Божественну комедію» трактують як узагальнення історіософського 

розуміння поета європейських суспільних рухів після французької революції та 

поразки листопадового повстання у Варшаві, який під впливом батька був 

схильний сприймати як якобінську революцію. Друга видатна драма – 

«Іридіон», автор писав її протягом 1834-36 рр. та майже одразу видав, у 1836р. 

Вона присвячена іншій добі перелому, занепадові римського царства. Цей твір 

був сприйнятий як твір політичних алюзій, які мали місце напередодні 

листопадового повстання. Красінський ставить проблему прав пригнобленого 

народу, спонуканого до помсти ворогові: пройняті ненавистю та спрагою 

помсти дії героя драми з точки зору християнської етики цінуються як гріх. 

Відроджений по століттях, Іридіон приходить до Польщі, де розпочинає нове, 

повне спокути, терпіння та любові життя. 

Революція для Красінського мала апокаліптичне звучання, він не сприймає 

її як історичну необхідність, як силу, що повинна відродити суспільство. Такий 

висновок стосується передусім «Іридіона», загальна спрямованість польської 

драми – любов до поневоленої батьківщини і ненависть до гнобителів. 

Головні, змальовані 3. Красінським, методи боротьби у цій драмі – 

хитрощі, зрада. Красінський справді наділяє Іридіона глибоко патріотичними 

почуттями, проголошуючи при цьому, що метою життя головного героя є 

помста. Християни відступають від методів боротьби Іридіона, адже мстити – 

означає руйнувати, тобто насильно змінювати існуючий стан речей. Думка про 

збройну боротьбу так легко випала з концепції твору, як і виникла. Таким 
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чином, бунтарський героїчний характер Іридіона, його ненависть до 

деспотичного Риму розчиняється в християнському консерватизмі автора 

драми. У кінці твору герой стверджує терпіння неволі, цілоденну без 

перепочинку працю, віру в духовне начало, завдяки чому, йому здається, може 

відбутися звільнення народу. «Йди і дій, – говорить голос із неба Іридіону, – 

хоч серце висохне в грудях твоїх... дій безупинно і без відпочинку, бо ця «праця 

віків є запорукою відродження». Як бачимо, Красінський говорить про 

виражене в абстрактній формі діяння, яке мало виконувати божу волю в дусі 

непротивлення злу, а отже, було позбавлене революційних перетворень світу. 

 

2.3. Дантівський інтертекст драми: екзистенційні питання історії. 

 

Довкола назви «Не-Божественної комедії» існує небагато інтерпретацій. 

Більшість з них зосередилась на підкресленні своєрідної опозиції і одночасно 

залежності в стосунку до великого витвору Данте Аліг’єрі. Це питання 

просував один з перших рецензентів «Не-Божественної комедії» Володимир 

Адольф Вольневич: «Tytuł Nieboska komedia jest przeciwstawieniem Boskiej 

komedii (La divina commedia) Dantego; jak tamta same idealnie, niebieskie traktuje 

rzeczy, tak ta ziemskie; prócz tego Nieboska komedia przedstawia diabelską, to jest 

niebieską stronę każdego z wielkich stronictw, na które ludzkość obecnie podzielona» 

[194; 78 ]. Як бачимо, автор рішуче виділив присутність елементу «земного 

«диявольського», як «не-божественного» у драмі Красінського. 

Броніслав Хлібовський, присвятив більше уваги питанню назви твору, він 

так її пояснював: «Jak pierwotny tytuł utworu Mąż był wyrazem pragnień ambicji 

poety, tak drugi, później nadany, Nieboska komedia, odnosi się do stanowiska, jakie 

za przykładem Dantego zajął młody poeta względem współczesnego mu 

społeczeństwa i rozdzielających je obozów» [45; 26]. Подібність підкоду, здається 

Хлібовському дуже простою: «Jak u włoskiego mistrza, tak i u Krasińskiego siła 

nienawiści dla współczesnych a miłości dla ideału wywołała ten stan podniecenia 
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władz duchowych, który pozwolił po mistrzowsku pochwycić i odtworzyć moralną 

fizjonomię ówczesnego społeczeństwa» [194; 27]. 

Єдиний монографіст «Не-Божественної комедії», Станіслав Добжицький, 

також досліджував паралель між Данте і Красінським, в основному спираючись 

на «Незакінчену поему», стверджуючи, що в «Сні», Данте був провідником 

Красінського по пеклу сьогодення. Але у «Не-Божественній комедії» все 

виглядало інакше. На думку Добжицького, Красінському не йшлося про 

подібність комедії Данте зі суспільним питанням ХІХ століття, адже спочатку 

твір було названо «Чоловік» і лише перед виданням автор змінив назву на «Не–

Божественну комедію». Науковець вважає, що польський письменник мусив 

побачити якусь паралель між своїм твором і Данте Аліг’єрі, якщо так його 

назвав, але ми можемо про це лише здогадуватись, адже ні в сюжеті ні в формі 

творів жодної подібності не існує: «Dopiero później, przed wydrukowaniem 

poematu, uderza go mniemane podobieństwo z Komedią Dantego. Oczywiście, jakieś 

podobieństwo Krasiński widzieć musiał, skoro pierwotny tytuł w tym kierunku 

zmienił. Prawdę mówiąc, to my dzisiaj tego podobieństwa żadną miarą dopatrzyć się 

nie możemy; nie ma go ani w domyśle, ani w formie. Ale musimy się liczyć z tym, że 

je widział Krasiński, stąd starać się odgadnąć, gdzie je widział» [53; 20]. Це 

здавалося Добжицькому досить підозрілим і неясним, але згодом він помітив 

подібність в образі табору демократів із пеклом, змальованим у Данте, 

жахливості сцен, а також у появі Христа, який перетворює боротьбу на 

гармонію, що наближено до Дантеївського неба. 

Юліуш Клейнер також вважав, що назва драми складає своєрідну 

парафразу назви Данте, він вказував на типологічні збіжності між Данте і 

польськими романтиками. Для всіх них мало бути характерним з’єднання 

політичного ідеалу із релігійним. Однак, Клейнер також не бачив безпосередніх 

генетичних збіжностей «Не-Божественної комедії» Красінського із 

«Божественною комедією» Данте. На думку Клейнера, не весь твір, а лише 

назва наводить асоціації з Данте Аліг’єрі, крім цього якнайбільше можна 

говорити про аналогії між подорожжю графа Генрика до табору революціонерів 
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з Дантеївським пеклом, а заперечення божественності спричинили до появи 

думок, що драма буде пов’язана із мороком безнадійності. Позиція Клейнера 

здається слушною, основна проблематика твору має бути розглянута з точки 

зору іншої ідеології, адже на рукописі твору Красінського був запис (Людська 

комедія). Ця назва, що була використана у творчості Оноре де Бальзака, а також 

пізніша його заміна може свідчити про характерну історіософську гру 

поняттями: «людський» і «небожественний». 

Польські письменники епохи романтизму дуже охоче зверталися до 

творчості Данте. Особливе місце серед них займає Зигмунт Красінський. В його 

творчості, від часу появи «Не-Божественної комедії», можна побачити 

перейняття і поступовий розвиток мотивів Данте, від того ж часу Красінський 

починає дивитися на світ через призму світобачення Данте. 

Вже за життя Красінського називали «польський Данте» [75]. Звичайно ж 

на це вплинула «Не-Божественна комедія», назва якої асоціюється відразу ж з 

«Божественною комедією» Данте. Але не зважаючи на цю схожість, назва 

сприймається не цілісно, а найбільше уваги звертається на епітет «не-

божественна», який навмисно записується разом. До таких інтерпретацій 

призвів сам Красінський, підписуючи свій твір у рукописній формі «Людська 

комедія». Згідно з Владиславом Фолькерським, французький переклад драми 

повинен був отримати назву Міцкевича з Французьких лекцій: «Пекельна 

комедія» [56]. 

Навіть якщо ми погодимося, як Марек Пєхота, з тим, що Данте був єдиним 

«фальшивим хрещеним батьком «Не-Божественної комедії», а Красінський 

штучно і через певний час пов’язав ґенезу власного твору з Божественною 

комедією, то і розуміти назву польської драми треба як головний вказівник для 

просування в світі дантеївських натяків автором «Іридіону». Варто і треба 

зосередитися на тому «не» – відділеного від іншої частини назви. Воно вказує 

на характер натяку: одночасно нагадуючи твір Данте і заперечуючи виразні 

зв’язки. На це звертає увагу Конрад Гурскі: 
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«Красінський не назвав цю драму «Небожественна комедія», але «Не-

Божественна комедія». Отже, в нас є щось свідомо продумане в якості 

протиставлення до твору Данте, підкреслене карикатурною ситуаційною 

карикатурою: у Данте Вергілій водить поета по пеклу, а тут роль римського 

віщуна наслідує Пшехшта як провідник Генрика по табору революціонерів. 

Тому що, «Божественна комедія» приводить нас одразу в потворність кругів 

пекла, аби поступово заспокоювати жах в образах чистилища, і врешті 

принести радісне і піднесене розв’язання в картинах раю. Однак тут у нас «Не-

Божественна комедія»: з пекла, в яке перетворюється світ, встигаючи начеб то 

до щастя квітучого саду, не має і не буде виходу. Все скінчиться в пеклі» [58]. 

Отже, мова йде про такий зв’язок, який був би одночасно і запереченням. 

«Не-Божественна комедія» через те «не» вступає в зв’язок з «Божественною 

комедією», щоби тільки відректися від будь яких зв’язків з нею. 

«Не» наслідує зрештою послідовно дантеївські мотиви в творах 

Красінського. Данте, який водить героїв Красінського по земному пеклу, 

співчуває: «Пекло давніх людей не настільки мені боліло» [89, 456]. Натомість, 

навпаки, автор Іридіону вводить до своїх творів постаті з пекла Данте, також 

додаючи «не»: 

«Ні Лаокон в стінах Ватикану 

Ані Уголін в повістях Данте 

Для мене не приклад болісті […] 

Хто в якому пеклі є людиною? 

Не шукай –не шукай за далеким віком […] 

Я сам сьогодні, зараз приклад болісті». [ 89; 123] 

Стражденні герої Данте (так само як і інші герої, названі в вірші), не 

доростають величчю свого терпіння до нових часів, більш болючих і важких. 

Форма світу «сьогодні, зараз» залишає Уголіна без пафосу, щоби на місце героя 

Данте поставити більш стражденне ліричне «я». Нові часи в значній мірі 

переросли в стражданнях часи Данте. В ліриці Красінського з’являється й інша 
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постать з Пекла Данте – Франциска да Ріміні. І знову своїм запереченням він 

показує, що вона не така як у Данте: 

«I w piekle nie jest bez Boga opieki, 

Kto z ukochaną, choć w piekle, na wieki! 

Bo wyższym szczęściem niźli samo szczęście 

Dla kochających wieczne dusz zamęście! 

Niech lud szatanów nad nimi się sroży: 

Gdy kochać mogą – w nich żyje Duch Boży! 

Patrz, w tym burzliwym potępienia, lesie 

Wszyscy na dole jęczą obaleni! – 

Tych jednych dwoje w powietrza przestrzeni 

Powiew miłości nieśmiertelnej niesie – 

Mimo łez gorzkich, mimo krwawych znamion, 

Cos zbawionego wygląda z ich twarzy – 

Tak, że myśl twoja wokoło ich ramion 

Skrzydła, anielskie – których brak im – marzy!» 

[Pod obrazem Franceski da Rimini, 89; 85] 

Заперечення Красінського відносяться до системи Данте. Красінський 

завжди не згоден з одним з елементів Данте (у Данте місцем для гріховних 

законів є пекло. Красінський розміщує їх там же, але хоче бачити їх не 

позбавленими божої опіки). 

Рисою натяків Данте у Красінського завжди є сильна артистична 

деформація, яка знаходить своє місце у запереченні. Світ Данте (в основному 

пекло) не пасує, на думку Красінського, до нових часів. То пекло менше болить, 

пекельні страждання там дуже малі. Отже, бажаючи писати про світ ХІХ віку 

категоріями Данте, Красінський повинен використовувати свої заперечення (бо 

це вже не світ Божественної комедії), та інші деформації (бо це вже інший світ).  

Важливе значення відіграє відчуття зміни, яка відбулася у світі від часів 

Данте. Звичайно ж, це зміна на гірше. У порівнянні з дегенерацією світу в ХІХ 

віці, пекло в «Божественній Комедії» здається ідилією. Данте, який є героєм 
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першої частини «Не-Божественної Комедії» («Незакінченої поеми») 

Красінського, нахабно повертається до порівняння старих і нових часів. Бачачи 

воїнів нових часів, говорить їм: 

«Dawniej, kiedy męże stawali do boju, znali, jakiej sprawie służą i czemu trzeba 

umierać – oni jako bogi wojny, a wy jako jej bydlęta» [89; 436] 

Ось його думка з приводу тих, які присвячують себе роботі для зиску: 

«Kiedy ciało moje jeszcze z tamtej strony grobu w szczerym blasku słońca szło 

ku grobowi, byli także naonczas wyrobnicy na ziemi, a chorągwie ich cechów 

powiewały na krużgankach wież […] – ale miecz tkwił, różaniec wisiał im u boku; 

ich ręka na wzburzonych falach umiała rudlować, na łądzie sypać niezdobyte szańce 

[…] – Co wy dzisiaj z palcami jak wosk miękkimi poczniecie, wy, których usta nie 

zmówiły nigdy pacierza? Wy, bez sił na ziemi i bez nadziei w niebo, a łaknący 

złota?» [89; 441] 

Подібно до цього говорить інший герой «Незакінченої поеми», Банкір-

Князь, про гроші:  

«Gdy się miliony ma, trzeba być wspaniałym. Pieniądz dziś, czym było 

papiestwo dawniej – więc ma się obowiązki» [89; 473]. 

Задля протиставлення старих і нових часів протиставляються батьки і діти: 

«Nie wierzcie fałszom – wyście sługi – ale ojce ojców waszych byli wolnymi w 

prostocie serc swoich. – Wiara w Boga tarczą im była do ucisku ludzi – swieżość 

wiosny rozkwitała w ich duszach; w czasie równym czy w zamku na szczycie skał 

oni byli sobą – kochali kochając lub walczyli walcząc. – Dziś jako świat wielki, tak 

miłości nie ma, i jako świat wielki, tak i walki nie masz». [89; 444] 

Тим часом Данте допомагає його учень – Немовля – говорячи про 

венеціанського аристократа, що він «енергійних батьків нікчемний син». 

Цей утопічно представлений час, який псує світ (позитивному 

Середньовіччю протиставляється негативне ХІХ ст.., характерною рисою якого 

є культ золота), причина описуваних деформацій. Новий час вимагає нових 

потойбічних світів, інакше побудованих для нових, гірших людей. 
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Зміна потойбічних світів – це чергова деформація дантівського світу, яку 

робить Красінський. Наскільки в світі Данте провідною рисою є ієрархічний 

лад, настільки в потойбічних світах ХІХ ст. панує хаос. Пекло в «Незакінченій 

поемі» це «темне підземелля», «льох». Простір потойбічних світів Красінського 

млистий, він не має нічого спільного з твердими і виразними пеклами і небами 

Данте: 

«Zdało się młodzieńcowi, że się postać Danta k’niemu odwróciła [...] I jak słup 

bladawy uniosła się postać w przestwór ciemny i po mglistych stąpała wyziewach, 

gdyby po falach nadpowietrznych. Czasem z pod jej stóp wyrywał się nikły meteor, 

a ztąd i zowąd podnosiły się szare brzaski i przepływały i gasły w oddali; a duszy 

młodzieńca stało się bardzo smętno, bo nie wiedziała dokąd idzie. A szła w 

nieskończoność i czuła, że w nieskończoność złego». [89, 435] 

«Gdy oczy podniósł, wszędzie ciemności – a środkiem ich płynęły blade 

cmętarze, pełne sterczących rusztowań i kości niepogrzebanych, płynęły jedne za 

drugiemi jak nawałne chmury» [89, 439] 

Стирання кордонів потойбічних світів звичайно ж має зв’язок з 

зіпсованістю світу нових часів. Це підкреслює ще факт, що пекло знаходиться 

не під землею, а воно є плоске і знаходиться на її поверхні. У листі до 

Гашиньського Красінський так описує нове місцезнаходження пекла: «Można za 

naszych czasów wiele o piekle rzeczy nowych powiedzieć, bo się piekło odmienia z 

postępem czasu, podróż nawet nie tak daleka jak za Gibelina starego. On musiał 

schodzić aż do pępka Lucypera, aż do środka ziemi, teraz na powierzchni można się 

zostać». [95; 197] 

На скільки світ у «Божественній Комедії» вертикальний, мандрівка 

відбувається від низин пекла до верхівок неба, на стільки в творчості 

Красінського він горизонтальний, і всі його переходи, як писав Гурский: 

«закінчаться в пеклі». 

Падіння дантівського ладу відповідає змінам, які, на думку Красінського, 

відбулися у світі. Він став пекельний і важкий. Вибори, які треба робити, без 
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зрівнянь, стали більш важкими. Характеристичною є відсутність орієнтування у 

людей, які там живуть. 

Мандрівка по пеклу це один з найбільш улюблених мотивів Данте у 

Красінського. Так можна розглядати третю частину «Не-Божественної Комедії». 

Олександр Юнг, пише: «Wędrówka Męża przy boku Przechrzty jest istną sferą 

dantejską w tym poemacie. Są tu naprawdę kręgi złorzeczeń, kręgi bestialskiej 

rozpusty, zwierzyniec piekieł, [...] tu owi Rzeźnicy, Przechrzty, ci Chłopi itd. – 

tworzą chór piekielny» [75; 107]. 

Також потойбічний світ містить характерну строфу: 

«Jak Dant – przez piekło przeszedłem za życia!» [89; 153] 

Здавалося б, що перед нами більш просте призвання твору Данте. Однак і 

ця строфа свідчить про деформований світ ХІХ ст. Подібну роль до відомого 

нам заперечення виконує замовчування, крім пекла, інших есхатологічних 

місць. 

Данте пройшов не тільки через пекло – тільки пекло було провідною 

темою розмови в потойбічному світі. І тому, дантеївські паломники 

обмежуються в ХІХ ст. оглядинами пекла (рідше чистилища). 

В описах пекла переважає пародійна деформація. Як зауважив Збігнев 

Судольські: 

«powierzając Przechrzcie rolę przewodnika poprzez makabryczny świat 

krwawego przewrotu, dokonał Krasiński jakby zamierzonej parodii „boskiej” 

wędrówki poprzez zaświaty, w której fantazją Dantego kierował Wergiliusz». [166; 

71] 

Пародія тут не «начебто», її легко помітити, ще більше, вона є постійною 

рисою цих мандрівок – хоча можливо це не пародія твору Данте. Маємо справу 

з висміюванням релігії. Пам’ятаємо, що місце Папи Римського в цьому світі 

займає гріш. Відповідно біржа виконує роль «святині, в якій зараз мешкає 

Людство» , а фінансова спілка – навіть роль божества. Банкір-Князь 

захоплюється рекомендаціями Юнака: «przez taki dom poleconyś mnie! Przez 
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Rotmana i Spółkę! Dom wszechmocny, gruntowny, wiekuisty! Anim myślał cię 

obrażać panie Hrabio! Dajże mi rękę, daj!» [89; 480]. 

На місці Вергілія з’являються у ролі провідників Пшехшта або Банкір-

Князь, які поєднують в собі суперечливі стихії: єврейське походження 

поєднується з християнством, аристократизм з біржовою спекуляцією. Таке 

поєднання характерне для хаосу нового часу. 

Однак, треба тут додати, що підставляння нових постатей на місце 

дантеївських героїв, це постійна практика Красінського. Наскільки введення 

провідників Пшехшта або Банкіра-Князя має характер пародії «божественної 

мандрівки», настільки заміна Вергілія на Данте, Беатріче на «мою Беатріче» і 

Данте на графа Генрика свідчить про продовження дантеївської мандрівки, 

нових паломників в новому світі. Постать Данте в цьому випадку поєднує з 

Божественною Комедією, але все інше, крім нього, в цьому світі змінилося. 

Особливо обурює паломників, які подорожують по пеклу, зруйнування 

суспільної ієрархії (це знаходить своє відображення також в безформному 

вигляді пекла), а в основному те, що це дозволяє євреям і плебеям становлення 

над панами світу. Світ в ХІХ ст. огорнутий революцією «заміни місць», стара 

аристократія змінюється на нову, карикатурну. У пеклі (або ж у світі) зрештою 

домінують євреї. Купці виконують тут потрійну роль: суддів, жерців, королів. 

Чистилище ХІХ ст., майже як пекло, винесене на поверхню землі. Воно 

обмежене польськими землями, менше ніж пекло, яке охопило цілий світ: 

«Kupcy tylko jedni na tronach śród tej nocy błyszczą. – I świat był jako Giełda jedna, 

ciemna – a oni, jako króle świata!» [89; 460]. 

Це «чистилище сьогоднішніх днів» це «цілий народ розвішений над 

власною землею в муці Христа». Змінилася роль цього місця – не служить 

очищенню від гріхів, стає місцем невинного страждання, яке призводить до 

воскресіння. Насправді, невідомо, кого мав би врятувати Христос, якщо пекло 

розтягнулося на цілий світ, порятунок цілого світу стає неможливим. Отже, 

дорога до неба замкнулася. Про це говорить Данте – герой Красінського: «tam 
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piekło i rozpad i sądny zgon – a tu ból tylko! Wszakem powiedział ci: z bólu 

zmartwychwstaje duch – z podłości tylko zmartwychwstania nie masz!» [89; 465]. 

З наступної частини «Незакінченої поеми» виходить, що все ж таки 

можливо врятувати світ і воскресіння. Однак виникають протиріччя: або нове 

пекло дає вибраним прощення, або треба поставити під сумнів сенс Голгофи. 

Так чи інакше, розширення пекла на цілий світ (за виключенням Польщі) 

вносить хаос в дантеївський лад. 

Виконати прохання Юнака – показати йому «небо – то третє – на землі» 

неможливо. Неба в цьому світі немає. Ця зміна дантеївського світу полягає на 

запереченні. Брак неба або доступу до нього постійно підкреслюється. Данте – 

герой Красінського – звертається до Бога: «Ojcze Niebieski! Onych dni zaciemniły 

się Twoje drogi na tej kuli ziemskiej. Twarz Twoja zakryła się obłokiem. Znów Cię 

ludzie szukają i znaleźć nie mogą. Ty wschodzisz – Ty wejdziesz. Czemuż oni patrzą 

w sam środek niebios? Czemuż nie na widnokręgi? – Ojcze Niebieski! Ta chwila 

przejścia, to straszny zmierzch oczom, to straszna pokusa myślom, to straszny ból 

sercom ich! Jeśli jej nie skrócisz, to wielu z nich poginie!» [89; 425] 

До Юнака говорить: «Dotąd na waszym świecie piekło tylko i czyściec – ale 

duch Pana zamieszkał wam w piersiach – wyście jak przepaści – a w głębiach 

waszych tajnie ukryte błękitu» [89; 466]. 

Дитину, яку Данте зустрів в пеклі, він просить молитися «до Бога, який є 

на небесах», дитина відповідає: «На небесах може бути, але не на землі». 

Бачимо тут відношення до Панської Молитви, яке функціонує, як натяки Данте. 

Заперечення наявності Бога на землі свідчить про зміну світу ХІХ ст., з його 

висунутим на поверхню світу пеклом, з непомірно малим земним чистилищем, 

яке виконує невідому функцію, з пусткою замість неба. 

Можна це трактувати так, наче небо Данте залишилося на місці (на відміну 

від пекла і чистилища), але перестало бути доступним. Місце неба є в 

майбутньому або укривається в глибинах духа. Недоступність неба це найбільш 

болісна зміна дантівського світу в світі ХІХ ст. 
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Ми маємо справу з «Не-Божественною комедією», бо вона заперечує твір 

Данте, чи тому що не від Бога походить. «Божественна комедія» Данте перед 

усім показувала впорядкування космосу і віри в те, що поет може показати той 

Божий порядок. Таке бачення світу поета здавалося основою формули 

літератури Міцкевича. Поет-пророк показує метафізичний план світу.  

Те, що демонструється в творі Красінського, мало нагадує Божий порядок. 

Поет, принаймні той, яким його зробила романтична культура, легко піддається 

сатані, вважаючи його галюцинації справжньою вартістю. Так складений твір не 

міг бути «Божественною комедією». Абсолютно «небожественним» було все те, 

що відбувалося в оточуючому світі. Модні пози, ідеї мали мало спільного зі 

справжніми цінностями. Показувався «не-божественний» світ. Поет не був над 

тим світом. Він повністю належав до того світу, і в цьому полягав його трагізм. 

Однак, він був близьким до думок Данте, і натяк на це бачимо в назві. 

«Божественна комедія» показує, що люди байдужі до світу, що вони ігнорують 

божественні цінності. Твір Данте був протестом проти земної справедливості і 

передчасному створенню примарних цінностей. Цей аспект неодмінно 

присутній у Красінського. Поет у Данте і у Красінського стають на сторону 

Бога. Віщун має бути віщуном божої правди.  

Зигмунт Красінський звернувся не до польського Середньовіччя, яке могло 

направити романтика у те саме русло, що й західноєвропейське, а до 

італійського, а саме до його ключової фігури – Данте. 

Данте був його духовним лідером, його Вергілієм у світі мистецтва. Саму 

«Комедію» Красінський часто називав – мій Данте; наприклад, він писав листа 

до свого товариша, що хоче знищити свого Данте и почити писати його по–

іншому. [26; 181]. 

Сучасники Красінського часто називали його польським Данте, він і сам 

неодноразово порівнював себе з ним: 

Z ojców mych ziemi przez wroga wygnany 

Deptać musiałem obcych ludzi łany 

I słyszeć z dala tych szatanów wycia, 
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Co ziemię moją okuli w kajdany – 

Jak Dant – przez piekło przeszedłem za życia! 

Z «Przedświtu» [89; 117] 

«Не-Божественній комедії» Красінський подав епіграф з «Гамлету»: «Бути 

чи не бути». Ці слова акумулювали ту енергію, яка випромінювала для 

романтиків кордон буття та небуття, життя та мистецтва, взагалі перехід з 

одного стану в інший, з однієї сфери в іншу. Вони завжди віддавали перевагу не 

рівноважному положенню а пограниччю, принципово відкрите для коливань, 

для рухів в протилежні сторони. Кордон припускав вибір, який був 

кардинальною проблемою романтика, що заявив про себе, як про вільну 

людину, тож він кожного разу вирішує для себе, яке направлення має обрати 

незалежно від традицій та канонів. 

Звернення до монологу Гамлета свідчить також про театральні смаки 

поета. Театр раннього Бароко ідеально відповідав їм. Зигмунт Красінський в 

«Комедії» прагне свободи, якої Шекспір досяг у своєму театрі. 

Назва твору якоюсь мірою цитує «Божественну комедію», показуючи 

відношення з нею. Твір Данте для польського письменника не лише зразок. Про 

її значення для себе він говорить у назві, але у той самий час заперечуючи її 

часткою – «не». Ця частка не лише заперечує, а й доповнює цитовану назву, в 

чому можна прослідити знак культури Романтизму. Красінський не мав наміру 

наслідувати Данте, на що одразу вказав своїм запереченням, але все ж таки 

залишився в рамках трьохярусної картини світу. У своїй праці «Не-

Божественная комедія» З. Красінського, Л. А. Софронова зауважила: «Своєю 

назвою, випереджуючи сенс поеми, поет хотів сказати, що або Бог відмовився 

від людства, або люди забули про Бога» [26; 183] 

Змістовим ядром твору виявилося не протиставлення божественного 

людському, хоча це можна прочитати у назві. Але скоріше за все, Красінський 

не хотів однозначного сприйняття назви. Він прагнув викликати в культурній 

пам’яті сучасників ще одну змістову опозицію: божественне-диявольське. Не-
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божественне, за замислом автора – це не стільки людське, скільки диявольське, 

сатанинське. 

Слідуючи Данте, Зигмунт Красінський мав намір з «Не-Божественної 

комедії» зробити трилогію, але не хотів будувати її, заклавши в основу зміну 

ярусів картини світу: пекло – чистилище – рай. Романтику таким чином 

структурований простір здавався простим та умовним. Він вбачав його в 

духовному світі людини, житті ідей, мистецтві. У зв’язку з цим Красінський 

писав: «Бути поетом – це означає максимально направляти сучасність до 

минулого чи майбутнього, землю, з одного боку, до неба, з іншого – до пекла». 

З. Красінський розділив загальне зацікавлення романтиків теорією 

еволюції та одночасно відродив старий епос, зробивши організуючими 

центрами припущених частин драми: юність – зрілість – старість. Поет мав 

намір показати людство в історичному розвитку та емоційному стані, написати 

поему волі та дії. Він хотів простежити шлях людини з юності до старости, 

накреслити лінію життя умовної, загальноприйнятої людини XIX ст. 

Ідея трилогії виникла у Красінського вже на початку роботи з «Комедією», 

але не була реалізована до кінця. Він написав лише «Першу частину «Не-

Божественної комедії» (1840-1843), яка згодом розпадається на декілька 

відносно самостійних частин. 

Перша, вступ, вводить в поему Данте. Він керує юнаком, головним героєм 

першої частини трилогії, веде його по житті, спочатку з’являючись під іменем 

Алігер і не одразу розкриваючи свою чудову сутність. Данте у Красінського не 

лише поет, але й пророк, наділений надприродною силою та знаннями. Він 

чимось схожий на Середньовічного чарівника. Юнак не одразу бачить Алігера, 

тобто Данте, в його справжньому обличчі. Лише погрузившись у дивний сон, 

він раптом помічає навколо голови Алігера лавровий вінок, який то зникає, то 

знову з’являється. Юнак пригадує його. Той, хто пройшов пекло, чистилище та 

рай, був знайомим йому з портрету в його рідному домі. Таким чином, Алігер та 

Данте зростаються у єдину постать, що має важливу функцію в поемі юності, 

як назвав Красінський першу частину трилогії. 
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У другій частині трилогії, саме в «Не-Божественній комедії», яка була 

написана раніше, виступає вже не юнак, а чоловік. Він є символом зрілості. 

Спочатку «Не-Божественна комедія» мала назву «Чоловік» (іноді так 

називається головний герой твору Генрик). Чоловік-герой, борець, стає 

чоловіком у подружжі. Це показується у перших двох частинах «Комедії», де 

розвивається сімейна драма. 

У третій частині трилогії, яка так і не була написаною, мав з’явитися 

Старець, який синтезував би розум та почуття, прогрес та гармонію, минуле й 

майбутнє. Він повторив би образ юнака, але без боротьби та невпевненості. 

Красінський запевнював, що ця частина трилогії про старість, стане 

удосконаленням поеми про молодість, вона постане перед нами у більш 

високій, розвиненій формі. Старець мав зробити поезію реальністю. Цього так і 

не сталося, бо як вже зазначено, третя частина не написана, але ідея про неї 

робить першу частину яснішою для сприймання. 

Персонажі трилогії: Юнак – Чоловік – Старець не були конкретними та 

віднесеними до реальності. Вони були наближені до умовних Середньовічних 

персонажів, що були відбитком людства, свого роду алегоріями, як Кожний, 

Людська Натура та Красінський хотів зобразити не окрему людину, а людину 

взагалі. Він одного разу сказав, що Генрик – це тип людини, тому ціле людство 

здавалось йому героєм «Комедії». [19; 186] Персонажі в комедії «рухаються 

наче тіні чарівного ліхтаря, показуючи нам лише профіль та дуже рідко – свій 

облік. Часом вони кидають декілька слів…» – писав А. Міцкевич про героїв 

Красінського. [120] 

Побудова окремих епізодів сюжету показує неабияке тяжіння до 

абстрактності. Як і діалоги персонажів, вони надто лаконічні. «Комедії» взагалі 

характерний лаконізм не лише на рівні слова, але й на рівні сюжету. 
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2.4. Риси провіденціалізму у «Не-Божественній комедії» та «Іридіоні». 

 

Провіденціалізм – релігійно-філософське спрямування, в основі якого є 

уявлення, що Бог оточує постійною турботою світ, який він створив: підтримує 

його існування, керує ним і спрямовує його до певної мети. Віра у провидіння – 

одна з найважливіших складових релігійної думки у багатьох культурах. У 

польській філософській традиції ідея опіки Бога над світом стає однією з 

найважливіших ідей християнської філософії. Провіденціалізм мав великий 

вплив на літературу, зокрема у польському романтизмі. 

Характерне для романтичного провіденціалізму бачення дійсності 

представлено у двох літературних жанрах – драмі та історичному романі, де 

розкривається новий тип мислення, а саме зацікавлення силою, завдяки якій 

дійсність стає об’єктивною. Особливо чітко це підкреслює романтична трагедія, 

в основі якої життя, що не залежить від людської волі. Це маніфестація 

історичного провіденціалізму – показує трагедію людської долі настільки, 

наскільки показує її історизм, а відтворюючи історизм – розкриває його 

провіденційний зміст. Провидіння в романтичній трагедії постійно реалізується 

за рахунок людських страждань, як вищий моральний сенс існування світу. 

Як зазначила О. І. Білютенко, велика французька революція призвела до 

критики раціоналізму, заперечила віру в достатність розуму і раціоналістичну 

інтерпретацію світу, це призвело романтиків до «ренесансу» ідеалізму в 

філософії. Також змінилося відношення до Бога, через незадоволеність 

результатами революції, люди почали звертатися до релігії, з’явилися нові 

антропологічні концепції. «Романтики включали Бога під час і простір Космосу. 

Бар’єри та кордони між божественним і небесним зникали, захоплене ставлення 

до природи робило можливим містичний контакт з нею, а потім і з Богом. 

Природа, любов, історія повинні були відповісти на фундаментальні питання 

буття, знайти ключ до великих загадок світу. Романтики починали з твердження, 

що розум не відповідає на ці питання, більше того – не хоче і не дозволяє їх 

ставити, що вся раціоналістична філософія XVIII століття прагнула саме до 
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того, щоб відвернути від пошуків вищих правд. Людина нової епохи була 

позбавлена наївної безпосередності в сприйнятті світу: її світ був неясним і 

повним загадок. І світ, і людина стають складними, незрозумілими. Романтики 

відмовилися від ідеї антропоцентризму. Особистість вже не домінувала над 

світом, але разом з тим ставала могутньою, найбільш досконалою частиною 

природи» – пише дослідниця [3]. 

Схожа ситуація була і в Польщі. Функцію французької революції виконало 

листопадове повстання, після його поразки поети і письменники також 

намагалися знайти відповіді на свої питання в релігії. Люди зрозуміли, що 

наслідки історичних подій не залежать від них, вони відчували участь 

божественної сили. Це призвело до того, що романтики почали звинувачувати 

Бога у всьому, чого не могли пояснити, сперечаючись з ним, та вимагаючи 

змилування над людським світом. Однак Бог не давав відповідей ані у 

філософії, ані у літературі. 

Такі історичні події в Польщі призвели до великої еміграції більшості 

представників мистецтва, зокрема літератури. Отже, романтична польська 

література створювалася в еміграції. В основному вона закінчила свій шлях 

розвитку в 30-х рр., після розгрому повстання. Міцкевич, Словацький, 

Красінський створили в ці роки свої найбільш великі твори. Стрижнева ідея цієї 

літератури – смиренні, християнські, містичні переживання минулого Польщі і 

таке ж містичне вирішення питання про її майбутнє. Відірваний від конкретного 

політичного та громадського життя Польщі, не враховуючи і не розуміючи ні 

уроків минулого, ні завдань майбутнього, романтизм еміграції, правда, 

піднімався до великої поетичної висоти і розмаху, але, зрештою, виявився 

безсилим вирішити основні питання своєї епохи. Він не міг порвати з 

феодалізмом і змушений був шукати виходу з глухого кута у феодальній 

ідеології – в релігії, в Провидінні Божому. Так, романтизм польської літератури 

все більше втрачав своє революційне значення і створив специфічний, що витає 

в хмарах романтичний містицизм, який у деякій мірі наклав свій відбиток на 

весь пізніший розвиток польської літератури, аж до останнього часу. 
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Поет шукав підтримки для літератури в етиці, релігії, він очікував нового 

мистецтва, яке характеризувалося б піднесеністю, вірою в Бога, правдою про 

світ і людське існування, він був прихильником трагізму в мистецтві, що 

дозволяє відчути катарсис. 

У добу романтизму тенденції, що зачіпали роль провидіння, набули 

особливої популярності. На поширення цієї течії у великій мірі вплинуло 

відкриття французькими мислителями доробку Джамбатісти Віко, а в 

особливості його концепції провидіння. Бог пильнує за ходом історії, робить 

історію випадком супернатуралістичних порядків, але не забирає у людини 

можливості діяти. 

Також Боссюе, як один з провідників тенденцій провидіння, вплинув на 

творчість романтиків. Причому він не був прибічником крайньої версії теорії, 

оскільки не визнавав усіх подій, який мали історичне значення, результатом 

втручання надприродних сил. Він явно відрізняв священну історію від історії 

світської і не позбавив людину права на активну роль в історії. В особливості на 

політичній арені суб’єкт проявляє творчі здібності, які вміщують його в ряду 

конструктора історії. Отже, Боссюе надає великим суб’єктам особливу позицію, 

зокрема, панівні і могутні грають на його історичній шаховій дошці роль 

головних фігур. Провидіння демонструє свої цілі, передусім, на полі релігійної 

історії, тоді які історія політична є доменом діяльності людських героїв. Разом 

із цим Боссюе підкреслював, що в історії не трапляються події, непередбачувані 

з точки зору божественної перспективи. 

У такій системі історія здається прозорою, оскільки її наповнюють 

принципи, що впорядковують події, тому що Боссюе поставив знак рівності між 

історичною площиною і роботою провидіння в історії. Насправді він не 

виключав виникнення у певних випадках хаосу в світі, але протиставляв його 

порядку природи. Як вказав Пьєр Хазард, аналогічну опозицію природи і історії 

ми зустрічаємо вже в роботах Фонтенеля і Бейля. 

На Провидіння посилаються не тільки Віко і Боссюе, а також Хердер, 

Гегель, де Местер, Баланш, Фридерик Шлегель, Мишле, Квіне вписують його в 
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коло історичних рішень. Останній відзначився сміливою спробою укладання 

історичного розвитку в ряд синтетичних проекцій. Усе людство він поставив 

перед божим ликом і в “L`avenir de réligion” представив історію як розвиток 

Божих ідей у різних місцях і формах. 

Хердер сприймав Провидіння як принцип історичної творчості, а 

одночасно збагачував його образ натуралістичними акцентами. Автор «Ідеї для 

людської історії» вбачав у теологічних концепціях засіб, що служить для 

розкриття таємниці прав історичного процесу. Долею людей керує божественна 

доброта, отже, найбільше щастя і честь пов’язані з діяннями у її рамках. Хердер 

виступав проти теорії випадку в історії. За його баченням, історія формувалася в 

результаті роботи сил природи і людської активності. У порівнянні з Віко і 

Боссюе він обмежив роль чинника провидіння у кристалізації плану розвитку 

історії. 

На противагу до типового мислення в категоріях провидіння, Гегель не 

вбачав божественного піклування історією у теологічному сенсі. Цього типу 

сила не мала вирішального значення щодо гарантій реалізації релігійної 

свободи. Автор «Феноменології духа» відмежовувався від циркулюючих течій 

тогочасної історіософії, оскільки не представляв ритму історичних подій як 

результату наступних актів безпосередньої роботи абсолюту.  

У сприйнятті Зигмунта Красінського Провидіння здавалося маніфестацією 

історичної необхідності, що проявлялося у формі загальної ідеї, яка виражала 

дух часу. Цій необхідності протиставляється вільна воля суб’єктів. Як ця 

остання, так і понад-індивідуальна необхідність, характеризуються певними 

автономними цінностями, які неодноразово є взаємовиключними. Внаслідок їх 

зіткнення оживає історична сцена, хоча такого роду зіткнення не наближає 

людину до щастя. Третій Провісник писав про трагізм, який проходить через 

життя поколінь. Ця драма, одначе, не деградує життя людини, але допомагає 

розвивати усі сторони людської науки. У своїх думках щодо провидіння 

Красінський не поєднувався зі спробами, які ведуть до трансформації людей в 

безвольні пішки на історичній шаховій дошці, але визнавав суб’єктність 
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суб’єкта. У його трактуванні, Провидіння не лише створювало людський світ, 

але й встановлювало остаточні цілі. Воно пильнувало за шляхом, що дозволяє 

реалізувати остаточне призначення через появу нових правд, призначення 

божих мужів і прикривання арсеналом народів і кар. 

Історія здавалася далекою від асоціацій зі сліпим і неслухняним процесом 

власне з огляду на втілення плану провидіння, телеологічного плану. До 

переконань Красінського не потрапляли погляди з раціоналістичним 

забарвленням, відповідно до яких історія є лише продуктом людських зусиль. 

Подібним чином він відкидав матеріалістичні тенденції, які вбачають у людстві 

часточку всесвіту і підпорядковують його одвічним правам природи.  

Тим часом над історією «піднімається Божий Дух і в глибині злого і 

збоченого породжує добро. Організує справедливість і укладає воскресіння!», 

як він запевнював у листі до Августа Чєшковського. Це не легке і не просте 

явище, оскільки «перед кінцем такого скільки ж буде важких переправ, скільки 

болю, жахіття, відрази може трапитися». 

Ще з молодості Красінського захоплювали історіософські погляди 

Баланша. Від нього він отримував знання на тему домінуючого за давніх часів 

призначення як плоду людської волі і Провидіння, що є силою, яка формує долі 

за сучасної доби. Християнство визволило людство з-під влади призначення, 

яке тяжіло над давнім суспільством. Вплив Баланша відзначився в ідеї «Не-

Божественної комедії», де поляризація позицій головних героїв знайшла 

відображення у площині Провидіння і призначення, а також в прогнозах про 

остаточне покарання людини Провидінням. 

Молодий Красінський цінував припущення Баланша щодо того, що 

людською долею керує закон провидіння, який розвивається в діалектичному 

ритмі, і у цьому зіткненні формується історичний прогрес. Джерела історичних 

конфліктів він шукав через зіткнення людей, які представляють Провидіння, з 

людьми призначення. Це підтверджує припущення Боссюе щодо того, що 

нібито про існування Провидіння свідчить не лише уклад життя суспільства, 

але також протилежні явища. Таке сприйняття надихало віру в надходження 
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надприродної справедливості, яка повертає порядок, що відповідає вказівкам 

провидіння. З огляду на це історія відкрила чітке обличчя, оскільки з’явилися 

механізми, які дозволяють впорядкувати події у сенсі припущень провидіння. 

В очах молодого поета історична арена представлялася у двох 

антагоністичних вимірах. Перший характеризувала крихкість, недосконалість, 

ненадійність, а отже риси, типові для людського порядку. В свою чергу, другий 

визначала вічна божественна перспектива, у якій навіть хаос і фермент 

здавалися елементами, які ведуть до остаточної гармонії. Як видно, у поглядах 

Красінського відзначилися антитетичні сюжети. При цьому не йшлося про 

множення крайніх акцентів, а навіть взаємовиключних, оскільки усі елементи 

гармонізувала ідея провидіння. Позицію провидіння Красінського особливо 

виразно видно у листуванні за 1838-1840 роки. Як він вважав, справжнім 

відкриттям двадцятого століття виявилося поняття історичного провидіння, яке 

«не стосувалося вже, як у євреїв, одного народу, ані як у нас, одного костелу, але 

усіх народів [...]. Права, на підставі яких це Провидіння проявляється все 

сильніше, є логікою історії». З одного боку історія людства є результатом 

надприродних вироків, з другої, однак, подібна ситуація не виключає 

можливості людських дій. Бог запрограмував умови втілення історії, отже, як 

людська активність, так і надлюдська, реалізують план абсолюту в історії.  

Подібний погляд орієнтував не лише Красінського, але й також інших 

романтичних творців, на Біблію. У цьому випадку автор «Трьох думок» не 

завжди дотримувався позиції ортодокса. Його особливо приваблювала 

концепція історичного процесу, який складався, в світлі біблійної історії, з 

наступних ланок, які наближали момент повторного єднання людини з Творцем. 

Тим не менш, історія неодноразово стикалася з одкровеннями. Подібно людська 

воля виходить за межі плану провидіння, хоча останній не реалізувався 

всупереч людським суб’єктам, оскільки для свого виконання вимагав участі 

людини. З огляду на це конфронтація волі людини з божою волею лежала в 

основі історичного прогресу. Навіть історичні катастрофи не перекреслювали 
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можливості прогресу. Провидіння визначає загальний план розвитку світу з 

невід’ємними елементами страждання.  

У своїх перших творах, в особливості у драмах «Не-Божественна комедія» 

і «Іридіон», Зигмунт Красінський висловив віру в існування божественного 

плану світу, що обмежує автономію людини, оскільки Бог виступав у ролі 

творця найбільш істотних подій в історичному процесі, а тим самим приймав 

рішення щодо вартості і сенсу історії. З цієї причини не дивував песимізм 

творчості автора «Не-Божественної комедії», який сприймав історичний світ у 

трагічних вимірах. Одночасно він бачив катаклізми і катастрофи, які 

загрожували людині, та ненадійність її долі внаслідок непередбачуваного 

надприродного втручання. Тим часом уже під кінець тридцятих років ХІХ 

століття Красінський переміг песимістичні впливи. В особливості протягом 

1839-1845 років він визнавав історичні цілі на загал встановленими, але не 

трагічними, схоже, він вже не сприймав людину як безнадійного і трагічного 

бунтівника. На цю зміну вплинула зацікавленість філософією Шилінга, який 

висував тезу, що «всемогутній і всезнаючий Бог, який є абсолютною волею, не 

йде супротив вільної волі людини». Навколо цієї проблематики, зокрема, 

обертається «Трактат про трійцю» Зигмунта Красінського. На його думку, 

«історія, розвиток усіх світів, усіх духів, це розвиток їх любові до Бога. Зі своєї 

любові до Бога вони постійно самі перероджуються, народжуються заново з 

себе самих, піднімаються догори». 

На прикладі біографічних даних, особистого життя Зигмунта Красінського, 

листування з близькими та друзями, а також деяких його творів, показується 

літературознавчий та філософський аспект феномену провіденціалізму у 

письменника, який мав свій вплив на постать автора. Йому був властивий 

персональний провіденціалізм, пов’язаний з його долею. 

Красінський походив з аристократичного роду, батько його був генералом у 

двох арміях, що служив з таким же успіхом під Наполеоном, як і згодом, під 

московським царем. Зигмунт, ентузіаст Наполеона, не поділяв батькової 

лояльності до царя, але активної участі в протимосковському 
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(«Листопадовому») повстанні не брав. Типовий у польських умовах комплекс 

«валенродизму» обтяжив його вже з ранніх років життя, проте нездібність до 

чину, що відповідав би його власним переконанням, позначила його, у власних 

таки очах, тавром гамлетизму. Красінський вже з дитинства був приречений на 

страждання, пов’язані зі сподіваннями його батька, які не відповідали бажанням 

сина. З п’ятнадцятого року життя почав писати оповідання й повісті під 

впливом Вальтера Скотта, потім перейшов на поезію й драму, виявляючи 

передчасну дозрілість поглядів. Але пізніше, зокрема у 40-х роках, 

позиціонував себе як поета мислителя, творця нової літератури у міру нових 

часів, отже він вважав, що перейшов вже романтичні принципи. Слабке 

здоров’я і хронічна недуга очей вимагали тривалого лікування, часто за 

кордоном, особливо в Італії. Загроза втрати зору, а то й життя, висіла над ним 

протягом усього недовгого життя (47 років). Ще юнаком, на 21 році життя, 

написав великий драматичний твір «Не-Божественну комедію», що приніс йому 

славу національного поета. В черговому творі, «Іридіоні», вістря його поезії 

звертається проти національного ворога Польщі – Москви. В алегоричній 

картині, на тлі античного світу, змальовує буття власного народу – грецько-

римський удар символізує в «Іридіоні» польсько-московський антагонізм, 

боротьбу проти завойовника й віру поета в остаточний тріумф своєї нації. Все 

життя охоплений непереборними для нього суперечностями між патріотизмом і 

світоглядом магната, що захищає свій маєток, поет намагається «філософськи» 

їх побороти. Християнська католицька мораль, містицизм, проповідь 

пасивності, визнання старої шляхетської Польщі, благородної світової жертви, 

яка страждає за все людство. – Все це у Красінського є вираженням не тільки 

загальних рис всього польського шляхетського романтизму, він, також свідомо 

захищає інтереси польських магнатів. Творчість Красінського визначається 

глибиною думки з нахилом до містицизму, біблійними елементами месіанізму 

соціальною свідомістю, універсальними ідеями й міцним національним 

скеруванням. Він часто цікавився роллю поезії в суспільному житті, визнав за 

нею високе духовне посланництво (хоч і думав, що поезія послаблює волю до 
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чину), а поета вважає пророком і провідником свого народу. В цьому характері 

шукає виходу для своєї батьківщини з її трагічного положення і спасіння 

Польщі вбачає у боротьбі за здійснення християнських ідеалів у світі. В цій 

стадії своєї творчості Красінський, подолав свій песимізм і досягнув вершин 

свого візіонерського хисту. 

Феномен провіденціалізму в родинному житті письменника, полягає також 

у нещасливому коханні письменника. Батько, під загрозою позбавлення 

спадщини, змусив Красінського одружитися з Елізою, яка походила з багатого 

графського роду. Таким чином він не міг одружитися з коханою жінкою, 

Дельфіною Потоцькою, з якою їх пов’язував любовний роман. За декілька років 

до цих подій, Красінський написав «Не-Божественну комедію», у якій описує 

надзвичайно подібний любовний трикутник Чоловік граф Генрик-Дружина-

Діва. Влучно зазначив Євген Нахлік: «Красінський сам був вражений, коли 

незадовго до силуваного одруження усвідомив, як фатально збувається його 

передбачення свого майбутнього сімейного становища, розриву між ідеальним 

коханням і подружніми обов’язками. Вимушено одружившись, екзальтований 

поет занедбав сім’ю і душевно, а при нагоді й фізично жив з Дельфіною, мовби 

уподібнившись до графа Генрика, власне, Чоловіка, який дався звабитись 

чарівній примарі, котра докоряла йому зрадою, і знехтував законну Дружину та 

дитину, посланих йому Ангелом-Сторожем. Немовби вторуючи Діві, Дельфіна 

втручалася до сімейного життя Красінських, часто агресивно й підступно 

намагалася утримати при собі коханця» [20]. Пізніше поет напише до свого 

товариша Любомирського, що змарнував частину свого життя, втратив 

найкращу, поки побачив пустоту і фальш там, де раніше бачив янгола, тобто у 

Дельфіні, а той янгол був поруч, під боком, і ним була його дружина Еліза. 

Красінський був значною мірою людиною приреченою. Він відчував 

переважно земну, людську природу Фатуму, тоді як трансцендентну сферу він 

наділяв зазвичай позитивними, прихильними до людини якостями. Також він 

вірив у Боже Провидіння, яке надає сенсу людському життю, та вплив 

провіденціальних ідей.  
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Натомість, якщо говорити про польський романтизм загалом, то Міцкевич і 

Словацький були переважно людьми Провидіння. У цілому, світосприймання 

польських романтиків-волюнтаристів мало свою частку фаталізму, віри у 

«напередвизначеність», у приречення. 

За спостереженням Євгена Нахліка, Красінський у своєму світосприйманні 

та історіософських поглядах балансував між Фатумом (Приреченням), під яким 

уявляв собі минулі дії ворожих людських сил та несприятливі обставини, 

інакше кажучи Зло, з яким людина приречена вести боротьбу в земному житті, і 

– Божим Провидінням, тобто всеперемагаючим Добром, якому, як вважав 

польський романтик, належить останнє слово у всесвітніх перетвореннях, 

земних і небесних, прерогатива спасіння [20]. 

Приречення і Боже провидіння співіснують у двох найвідоміших драмах 

Красінського: «Іридіон» і «Не-Божественна комедія». Ці драми справедливо 

називають історичними, але все ж таки слід зазначити, що «Не-Божественна 

комедія» написана за зразком класичного романтичного твору, у написанні цієї 

драми автор дотримується романтичних канонів. Вона за своєю структурою та 

сюжетом тяжіє до шекспірівських традицій: відкинуті принципи трьох єдностей 

(місця, часу і дії), а також стилістична єдність. Поєднуються різні жанри, 

перемішуються вільні стилі, переплітаються реальні та містичні сцени та ін.  

Разом з тим, як романтична драма «Не-Божественна комедія» не підлягає 

чітким правилам античної трагедії. Істота трагічності полягає не в конструкції 

твору, а в світі окремих постатей, міститься вона у поглядах двох головних 

героїв, що є досить суперечливим для класичної драми. Структура твору дає 

нам змогу розгледіти досконалість «Не-Божественної комедії». Побудова 

окремих епізодів сюжету показує неабияке тяжіння до абстрактності. Як і 

діалоги персонажів, вони надто лаконічні. «Комедії» взагалі характерний 

лаконізм не лише на рівні слова, але й на рівні сюжету. «Не-Божественна 

комедія», виражаючи концепцію одного цілого, представляє собою одночасність 

різних художніх точок зору, під новими нашаровуваннями композиції у ній 
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можна помітити застиглі пласти сюжету. Вони служать основою, на яку 

зводиться єдина архітектурна споруда. 

Натомість «Іридіон» має філософічний характер, та дуже щільно 

пов’язаний з релігійною тематикою. «Іридіон» – це твір, який вмістив у себе 

опис найістотніших рис деградуючого суспільства. І неважливо, чи це 

узагальнення відповідає в усіх подробицях історичній дійсності чи ні, 

насамперед важливою є загальна і влучна оцінка ситуації країни. Структурно 

цей твір складніший, має незвиклу композиційну форму, адже складний сюжет 

вимагає для себе складної форми, про що свідчить побудова твору. 

Однак, незважаючи на загальну подібність, кожна з його драм, підіймає 

окреме питання серед складної проблематики християнського провіденціалізму.  

Інтерпретація творчого та життєвого шляху Зигмунта Красінського у світлі 

сформульованої поетики автора, виокремлює перш за все релігійну 

проблематику, до якої відноситься образ людини і її земної історії. Більшість 

його творів має метафізичний характер, охоплює питання християнського 

провіденціалізму. Це вказує на те, що у них присутня інша проблематика крім 

історичної, яка відноситься до людського світу. Це Бог, його роль в історії і 

людських долях, це метафізична перспектива всього, що робить і про що думає 

людина. Бог виступає єдиним господарем доступного людям історичного світу. 

Таким чином, тісно переплітаються в єдиний вузол історія і метафізика, у плані 

божественних та людських прагнень, не лише з точки зору мислення, філософії, 

а також і літератури. 

 

Висновки до розділу ІІ 

 

Отже, «поетична історіософія» З.Красінського – сукупність утілених у 

художній формі уявлень і суджень про історію Польщі у контексті 

геополітичних аспектів, опосередковано – його роздумів про світову історію у 

взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутніх візій, поетично-філософські 

інтерпретації, версії, оцінки подій національної історії, характеристики героїв і 
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«антигероїв». Дисертантка наголошує, що історичний хронотоп З.Красінського 

поліморфний, а також міленарний. Поет сприймає й оцінює історію минулого 

як передісторію сучасності й майбутнього, як ланки єдиного історичного 

процесу з погляду його нерозривності та взаємопов’язаності. Увага поета до 

історії, її фактів, подій є особистісною, емоційною, суб’єктивною, тут помітна 

печать його біографії, обставин життя, індивідуальної історичної та генетичної 

пам’яті, оточення, ідеологічної атмосфери, духу часу. Його інтерпретації, 

судження, оцінки мають образно-метафоричну форму, бо він не учений-історик, 

а поет, який живе у сфері художнього вимислу і коригує події відповідно до 

своїх уявлень і задумів. 

У другому розділі досліджено особливості генологічного характеру творів, 

їх драматургічні форми та структури. Аналіз художньої форми твору, 

особливостей жанру «Не-Божественної комедії» виявив, що З. Красінський, 

відмовившись від так званої класичної традиції, використав надбання ранніх 

романтиків із драматичних поем Дж. Байрона («Манфред»), І. - В. Ґете 

(«Фауст»), В. Гюго («Ернані»), А. Міцкевича («Дзяди»), Ю. Словацького 

(«Кордіан»), вдавшись при цьому до синтетичної структури.  

Припускається, що свідомість революційності епохи призвела до того, що 

романтик З. Красінський представляв сучасність вживаючи поняття і символи, 

сформовані під час революції, або які містились в історичних та філософських 

працях, їй присвячених. «Не-Божественна комедія» написана відразу після 

Листопадового повстання, що свідчить про те, що автор шукав відповіді на 

причини поразки повстання, подальші шляхи розвитку Польщі. Твір вважається 

християнською трагедією про революцію, адже З. Красінський співвідносив 

історичний розвиток Польщі з християнством. Від катастрофічної візії 

майбутнього, в якій людству не уникнути революції, поет приходить до 

категоричного осуду революційних ілюзій і пробує врятувати вітчизну через 

духовний месіанізм. 

Висвітлено особливості інтерпретації назви твору З.Красінського, 

зосереджено увагу на опозиції стосовно «Божественної комедії» Данте. Назва 
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драми З. Красінського є своєрідною парафразою твору Данте, хоча більшість 

науковців вважають, що не увесь твір, а лише назва викликає гіпертекстуальні 

асоціації. Польський письменник допускав паралель між своїм твором і 

дантівським, але така недомовленість була особливістю його романтичної 

поетики. 

У драматургії З. Красінського представлене характерне для романтичного 

провіденціалізму бачення дійсності, де розкрито зацікавлення силою, завдяки 

якій ця дійсність стає об’єктивною. Це маніфестація історичного 

провіденціалізму: показує трагедію людської долі, реконструює історизм, 

розкриває його провіденційний зміст за рахунок людських страждань як вищого 

морального сенсу існування світу. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ХРИСТИЯНІЗМ ДРАМАТУРГІЧНИХ ТВОРІВ 

З.КРАСІНСЬКОГО 

 

3.1. Релігійні образи в «Іридіоні». 

 

«Іридіон» – це поле політичних змагань. Саме тому дії героїв мають багато 

рис політичної конспірації. Майже всі грають якісь приховані ролі. Обличчя 

учасників гри тільки іноді з’являються без масок, що безупинно приховують 

правдиву суть і наміри героїв. Навіть діалоги проводяться таким чином, щоб 

раптом оточення не мало змоги підслухати. Кожне слово дуже ретельно 

обдумане. Наприклад, Улпіанус говорить до Іридіона: 

ULPIANUS. A dla przyśpieszenia dnia takiego 

nic byś nie przedsięwziął?Czy rozumiesz mnie? 

Gramy w przypuszczenia jak inni w koście – 

rozmawiamy o niepodobieństwach, by prędzej 

uleciał czas, który nam ciąży. 

IRYDION. Rozumiem cie lepiej, niż ty mnie 

pojmujesz. [89; 602] 

На перший погляд така форма діалогу вражає, але одночасно ми розуміємо 

його як сигнал автора направлений до читача, про те, що це не відкрита гра. 

Треба замислитись над тим, чи не це – спроба дискретного діалогу з читачем, 

форма переказу прихованих думок та намірів самого автора. Це стає очевидним, 

якщо завести цей діалог з Красінським через слова і репліки героїв драми. 

Характерні також виступи Іридіона і Симеона, що стосуються християн. 

Симеон грає перед натовпом як ритор і актор в одній особі. 

Крім того, діалоги, жести, інтриги, сприймаються як способи політичної 

діяльності. Іридіон намагається взяти на себе роль суперінтриганта. В його 

руках починають скупчуватися всі нитки, він потроху починає тягнути за нитки, 

перетворених на маріонеток героїв. Диявольська сутність його поведінки стає 

очевидною у діалозі з Хеліогабалом. У якій Іридіон каже, що Цезар це кат – але 
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він у той самий час є жертвою власної пристрасті, снів, страху. Він шукає 

постійної опори в калейдоскопі інтриг – реальних та вдаваних. 

Парадоксальними залишаються судження Хеліогабала, що опорою для нього 

стане саме рука Іридіона. 

Іридіон у своїх махінаціях, натикається на опір християн і, намагаючись 

цей опір подавити, занедбує іншими справами. Програє та залишається 

покараний. Останні хвилини Іридіона, це діалоги з відступниками, що хочуть 

його вбити, та з послами, що хочуть його схилити і змусити до капітуляції. 

Красінський конструює образ смерті (скоріше навіть останні хвилини серед 

живих) Іридіона таким чином, щоб показати драматизм програшу. Іридіон 

потроху випиває келих гіркоти і так само, як Чоловік з «Не-Божественної», хоче 

через невтомність і детермінацію нейтралізувати враження поразки. Це 

яскравий приклад античної концепції героїзму. Так вмирають Антігона або 

Федра, Едіп або Андромаха. Подібно будуть вмирати Ванда і Кракус в драмах 

Норвіда. Іридіон бореться проти тих, хто хоче його вбити, але разом з тим у 

діалозі збиває їх аргументи. 

Перед нами постає мандрівник, який відвідує різні історичні та релігійні 

споруди. Інша сторона нашого бачення сягає зими 1832-1833 років і 

представляє постать «сина помсти» Іридіона-Грека, Конрада Валенрода, 

Прометея. Ці уявлення дають змогу розуміти «Іридіон» як твір метафоричний, 

що з одного боку відноситься до особистого життя поета, а з іншого до 

тогочасної долі Польщі та Європи. Красінський мав намір показати світ у 

переломний момент, створити бачення схилу та занепаду епохи. Реалізував поет 

свої ідеї у драмі – сугестивній картині Римської імперії, що занепадає, 

розпадається через християнсько-варварські відносини, ворогів, що діють 

відкрито та ховаючись у катакомбах. 

Християнську громадськість, яка живе в катакомбах, Красінський малює 

також з досконалою пластикою. Оскільки Ульпіанус представляє велич старого 

Риму, що гине, то послідовники Христа являють собою молоде творче джерело, 

яке зробить революцію і змінить постать давнього світу. Красінський бачив 
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перших християн такими, якими він побачив їх в «Génie du christianisme» 

авторства Chateaurbriand, він не мав у своєму розпорядженні пізніших наукових 

досліджень, але незважаючи на це його бачення початків християнства, може 

дещо спрощене (як у Сенкевича, якому ці результати могли бути доступні), але 

на загал є переконливим. 

Рим язичницький і Рим християнський це дві полярно протилежні моделі 

романтичного універсалізму Красінського. Рим язичницький – модель 

універсалізму, позбавлена трансцендентності, основана на матеріалістичних і 

раціоналістичних передумовах. Рим християнський – універсалізм, який 

походить від Абсолюту, від трансцендентної, спіритуалістичної ідеї. 

Рим язичницький фальсифікує порядок, заснований на скептичному 

раціоналізмі, на емпіризмі, сенсуалізмі і матеріалізмі. Рим християнський 

фальсифікує порядок, оснований на спіритуалізмі, ірраціоналізмі, 

трансценденталізмі, інтуїції. 

Рим язичницький і Рим християнський є для романтика вихідним пунктом 

для пошуку синтезу, остаточної моделі універсалізму. 

Романтик завжди розглядає на прикладі давнього Риму феномен 

тоталітаризму, явища, яке так насправді з’явилися лише в сучасний час. 

Іманентність, антропоцентризм, агностицизм турбували як основа нового 

світового порядку в епосі після середньовіччя, а отже світу, позбавленого Бога, і 

будь-якого трансцендентного, спіритуалістичного принципу, влаштованого 

лише на основі людського розуму (раціоналістичних знань у тлумаченні 

Картезія і Канта) і досвіду (емпіричного знання у тлумаченні Бекона і Локка). 

Говорячи мовою романтиків: світу, який посилається на матерію, 

відмовляючись від духа. Романтики, пишучи про Давній Рим, по суті ведуть 

баталії з раціоналістичним, емпіричним, матеріалістичним відгалуженням 

сучасного світогляду. Вони прагнуть протиставити себе таким його політичним, 

соціальним, етичним імплікаціям, як революціонізм, анархізм, соціалізм, 

комунізм, атеїзм, нігілізм. 
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Рим язичницький це модельний приклад матеріалістичної, 

раціоналістичної, атеїстичної формації, яка відкидає Бога. Рим у драмі 

Красінського – подібно як у всій романтичній історіософії – є безжалісним, 

лютим ворогом християнства. Ульпіанус, «спадкоємець» язичницького Риму, 

полемізуючи з Августом Мамме, яка схилялася до нової релігії, висловлює своє 

найбільше презирство по відношенню до християн: «Nazareńczycy! Augusto, 

strawiłem życie na myśleniu o rzeczach boskich i ludzkich i nie dbam o te krety 

nurtujące starą ziemię naszą» [171; 39]. 

Рим в «Іридіоні» є повністю матеріалістичним, раціоналістичним 

утворенням, основаним на чистій калькуляції, що демонструє можливість 

людського розуму і разом із цим таким, що відкриває його відносність і 

неостаточність. В політичному і соціальному вимірі реальності Рим це 

імперіалістичний молох, який захоплює під своє панування народи і 

континенти; це тоталітарна країна, яка пригнічує особистість. Підкорені 

суспільства, культури, які варварські знищуються, раби і гладіатори, люди, які 

переслідувалися і ув’язнювалися, позбавлені можливості нормального життя, 

дому, родини – це Рим. Рим язичницький являє собою крайній приклад 

тоталітаризму, дегуманізації культури, алієнації людини. Іридіон в дискусії з 

Ульпіанусом у певний момент звертається з серією риторичних запитань до 

натовпу солдат: 

«Irydion. Powiedzcie głuchemu i ślepemu [...] Kto od kolebki wycisnął wam na 

czołach znamię pragnienia i głodu? Kto w latach późniejszych nie dał wam ukochać 

niewiasty i zasiąść w świetle domowego ogniska? 

Chór. Roma! 

Irydion. Kto, sam śmiertelny, w nędzy i poniżeniu śmiertelnych położył 

najsłodsze nadzieje? [...] 

Chór. Roma!» [89; 699]. 

Ульпіанус характеризує Рим як країну сили і заліза, розуму і дисципліни, 

яка явно і програшно відхрещується від усякого гуманістичного коріння. Рим 

язичницький це країна без мистецтва, поезії, це політична, адміністративна і 
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мілітарна система, яка гарантує підкорення усіх народів та імперіалістичну 

владу над світом. 

Рим язичницький представляє крайній культурний уніформізм. Рим 

перемагає усі відмінності і етнічну відокремленість, будь-яку національну, 

народну, регіональну культуру. 

Романтична історіософія Красінського передбачає, що можна вбачати 

аналогію між Римом язичницьким і римо-католицьким костелом. Структура цих 

обох формацій є подібною і подібною є роль, яку вони відіграли свого часу. 

Влада, яку мав над світом Рим, перейшла у руки костелу, а сталося так тому, 

передусім, що між давньою імперією і костелом існує структурна подібність, 

ізоморфізм.  

Романтик трактує костел, загалом, як мирську установу, матеріалістичну, 

раціоналістичну по самій своїй суті. З точки зору спіритуаліста, костел втілює 

явлене слово у мертвій літері тлумачення, справляє «управління душами» за 

допомогою голих світських технік і механізмів влади, занапащає з початку 

свого існування сенс послання Ісуса до всього людства, губить депозит 

християнської віри. У кінцевій сцені драми Масинісса, що є у цьому випадку – 

як стверджує Вацлав Кубацкі – porte-parole Красінського, застерігає Іридіона, 

що владу над світом, яка досі належала Риму язичницькому, отримає костел, і 

утримуватиме її протягом довгих сторіч таким же жорстоким способом як і 

римські цезарі [171]. Завдяки костелу Рим надалі буде столицею світу і центром 

імперської влади. 

В пейзажі руїн і смерті у Закінченні буде достатньо костелу як формації, 

яка протягом віків продовжувала справу цезарів, а тепер, услід за римською 

цивілізацією, занурюється у безодню небуття. У написаному 3.06.1836 р. листі 

до Ріва, який є авторським коментарем до Іридіона, Красінський скаже про те, 

що в наведеному у Закінченні плані сучасного твору «від Риму, який управляв 

матерією і духом, від матерії залишилися руїни, а від духа старезна теологія» 

[93; 203]. Рим язичницький і костел, одначе, розминаються з ідеєю 
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християнства, яка сприймається спіритуалістично, і час безжалісно демаскує їх 

земний, матеріалістичний, раціональний характер. 

Рим язичницький і костел, однак, перемагають єресь месіанства. Коли 

Корнелія посилається на позицію костелу, пробуючи відвести Іридіона від 

месіанської єресі, Іридіон негайно вказує на аналогію між костелом і 

язичницьким Римом: 

«Kornelia. Wiktor wyklął Eugenesa, który tak myślał i mówił. 

Irydion. Rzymianie ukrzyżowali Eudora. który tak myślał i mówił.» [89; 635]. 

Конрад Гурський в роботі «Про коріння, яке суперечить католицизму, у 

польській культурі» у висновку про антагонізм романтичних провісників також 

обговорює Красінського. Для автора Іридіона – стверджує дослідник – «rozum 

ma zawsze w sobie coś demonicznego. Dlatego też Masynissa parafrazuje słowa 

Chrystusa, mówiąc do Irydiona: „Miną kiedyś narody tej ziemi, ale mój rozum nie 

przeminie!”» [172; 177]. 

У зв’язку з твердженням Гурського варто було б сказати про те, що це 

агностицизм спричиняє, що Красінський є противником як стародавнього Риму, 

так і римо–католицького костелу. Критикуючи давній Рим, романтик не в стані 

побачити, що ця формація у своїх інтелектуальних основах базується на Логосі і 

являє собою поміст між Грецією і Середньовіччям. Критикуючи костел, 

романтик не в стані визнати раціоналізм християнства, вийти із «Зачарованого 

кола якоїсь, вірогідно не розв’язувальної, антиномії між розумом і вірою (...)» 

[172; 177]. 

Підсумовуючи, незважаючи на усі застереження, незважаючи на 

змішування історичної правди з оманою – «Іридіон» являє собою бачення Риму, 

що конає, не лише надзвичайно гарно, але й правдиво. Натхнений красою руїн 

Вічного Міста, поет змалював картину сутінків його античної краси і силу цієї 

краси у промінцях її згасаючої величі, передав геніально. Складно опиратися 

враженню, що Зигмунт Красінський, незважаючи на грім і блискавки, які – 

часто безпідставно – кидали на Рим, був занадто поляком і занадто Європейцем, 
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щоб підсвідомо не любити цю духовну прабатьківщину усіх синів греко-

римсько-християнської цивілізації. 

Велике значення в релігійній символіці «Іридіона» має колористика, що 

має характер підсилення френезії та вказує на загадковість твору. Красінський 

використовує у творі досить вузьку палітру кольорів. Особливої інтерпретації 

автор надав тріаді кольорів (білий, зелений, червоний) що складає алегоричне 

уявлення теологічних цінностей: віри, надії, любові, що є даром ласки Божої. 

Любов, найвища цінність, вона грає ключову роль у метафізичному плані твору. 

Як вже зазначалося раніше, мета Іридіона не має морального підґрунтя, він 

прагне за будь-яку ціну знищити Рим, однак він залишається прощеним, бо 

«kochał Grecję» [89]. Отже його діяння були результатом шляхетних намірів: 

глибокого патріотизму і прощення, помстився за неволю і ганьбу вітчизни. З 

милості Божої не зважаючи на апокаліпсис імперії. Диявол відправлений назад 

до пекла, а «сину помсти» дається шанс відкупити свою провину. 

Автор «Іридіона» символічно проводить паралель до алегорії кольорів з 

«Божественної комедії» Данте Аліг’єрі, який під час подорожі Чистилищем 

зустрічає: 

«При правім колесі ішло три жінки 

Весь час у танці; першої не зміг 

Помітить я у виблисках жаринки, 

У другої від голови до ніг 

Все тіло й кість були як з ізумруду, 

А третя сяла, наче свіжий сніг. 

То біла брала інших під оруду, 

А то червона, і мінявсь танок, 

Скоряючись її пісням, як чуду. 

Ліворуч гралось четверо жінок 

У пурпурі, піддаючись єдиній 

З трьома очима, кращій від зірок.» [Данте]. 
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Теологічні цінності вказують на існування вищої правди ніж людська і 

зумовлюють вчинки героїв драми. Насправді Іридіон використовує поетичні 

засоби, чим виступає проти Божого порядку. Однак не Диявол, який 

використовує грека володаря світу, і як кожна інша істота у світі підлягає 

правилам встановленим Богом. Тому з рештою Масинісса програє і втрачає 

обіцяну душу Іридіона. Диявол у Красінського подібно до диявола у «Фаусті» 

Гете: «тої сили Часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого» [Фауст]. 

Частка сили мала, що прагнучи завжди злого, приводить до добра. Зауважено, 

що Гете написав «Фауста» у 1832 році, хоча хронологічно «Іридіон» 

випереджує «Фауста», Красінський був ознайомленим з його твором, і ймовірно 

концепція добра і зла Гете мала вплив на «Іридіон». 

У концепції Красінського присутня постійна напруга між двома світами 

(людським і Божим). Одна людина може формувати дійсність лише в певному 

історичному моменті, однак не може впливати на історичні процеси, які 

тривають століттями. Людський розум не в стані розгадати механізму 

панування світом. Вічність – це долина Бога, світом керує його замисел, і 

протиставлення йому завжди призводить до трагедії. 

Особливі компоненти апокаліпсису в «Іридіоні» це теплі барви, пов’язані з 

символікою крові й вогню, насамперед відтінки червоного (рубіновий, 

пурпурний, кровавий). Червоний колір несе в собі добро і зло, що з одного боку 

означає любов і підлість, а з іншого – війну, ненависть, кровопролиття. 

Надзвичайно багата гама червоного відтворює складну структуру 

представленого світу: реальність, сповнена внутрішніми конфліктами, вічними 

антиноміями, що полягають в основі існування і становлять композиційне 

обрамлення твору. 

Червоний колір символізує також пристрасть, гріх, злочин (сліди крові), 

бунт, революцію, страждання, а також силу Диявола. Для християн пурпурний 

колір означає жертву і воскресіння Ісуса Христа. 

Іридіон намагається привласнити собі атрибути божественності, зокрема 

символіку червоного кольору. Він планує стати спасителем, що має визволити 
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світ від римської тиранії. Однак герой чинить проти Божих правил, його дії 

обмежені і приречені на поразку. 

Пурпурний також колір багатства, шляхетного походження і 

справедливості. Красінський за допомогою цього кольору іронічно показує 

безсилля і деградацію Римської імперії. Влада перестала служити народу, її 

вчинки перетворилися на тягар і пригноблення, вона не може навести порядок у 

країні, а головне навіть цього не прагне. Все робиться лише задля того, щоб 

задовольнити Хеліогобала, який пихато відповідає Іридіону про жорстокість: 

«Sam, sam wybierałem topazy, beryle i ostre kanty chryzolitów, i krwawe onyksy; 

Dzień jeden i noc całą brukowali ten podwórzec, a ja nie zasnąłem, nie odszedłem, aż 

skończyli – wtedy ich wszystkich stracić kazałem!» [89]. 

Це також колір панування, він уособлює божественне достоїнство 

володарів, але у часи занепаду Риму став символом ганьби і поразки: «purpury, 

jak płótna na łące, obwite niciami pajęczyn – łuny igrają po trupach. Rozpuszczone 

warkocze dziewic, długie szaty konsulów, cezarów porwane wozy znikają w oddali.» 

[89]. 

Білий символізує у творі цноту і невинність, про що свідчить образ 

Елсіное, яка прибирає «śnieżną zasłonę» [89]. Красінський використовує білий 

колір в танатичних образах, наприклад у описі самогубства матері Іридіона: 

«kibić wyniosła podana naprzód, śnieżne ręce wyciągnięte, drżące, jak gdyby cienie 

śmierci rozgarnąć chciała – a fałdy szaty białej wloką się za jej stopami. Zeszła, na 

mężu się oparła – on ją opasał ramieniem i ku przybytkowi stąpać zaczynają» [89]. 

Алегорії і символи у драмі вписуються у складну композицію твору. Вони 

змальовують трагічний конфлікт між добром і злом, античністю і 

християнством, Богом і Дияволом, у центрі якого знаходиться людина – 

безсильна істота по відношенню до невблаганного Фатуму. 
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3.2. Антично-християнська традиція в «Іридіоні». 

 

На відміну від «Не-Божественної комедії», що є виключно класичним 

романтичним твором, про що йдеться у другому розділі нашої роботи, 

«Іридіон» має ширший жанровий діапозон. У цьому творі перегукуються 

політичні, релігійні мотиви, мотив кохання та ін. Сам герой часом виступає, як 

особа, що не має певної точки зору та попадає під вплив інших. На нашу думку, 

«Іридіон» є більш філософським твором, але на перший план все ж таки 

виступає антично-християнська традиція, якою насичений весь твір від самого 

початку і до кінця.  

Для історіософії «Іридіона» велике значення має паралелізм епохи 

антично-християнського перелому та сучасної епохи. Автор створює враження 

антично-християнського перелому – та всієї європейської культури – 

насамперед з тією метою, щоб зрозуміти свою сучасність, а разом з тим 

окреслити та приблизити майбутнє. Намагаючись розв’язати власні ново-

романтичні дилеми, при цьому наголошуючи, що вони стоять поряд з 

європейською культурою від самого початку і, що власне в XIX ст. вперше 

будуть ефективно розтлумачені. 

Альфред де Вігні стверджує: «osiągnęliśmy stan przypominający upadek 

Cesarstwa Rzymskiego». [138] 

Август Чєшковскі застерігає сучасний світ перед долею стародавнього 

Риму: «Pomnijcie na ostatek dni starego Rzymu (...). Miałżeżby świat nasz zasłużyć 

na los Rzymu (...)?» [138]  

Адам Міцкевич у «Книгах польського народу», проводить паралелі між 

Римом за влади цезаря та царською Росією: «Imperator Rzymski nazwał siebie 

BOGIEM, i ogłosił, że nie ma na świecie innego prawa, tylko jego wola; (...). I 

ziemia cała stała się niewolnicą, a nie było takiej niewoli nigdy na świecie, ani 

przedtem, ani potem; oprócz w Rosji za dni naszych» [120; 213-214]. 

Історичні паралелі між Римом і царською Росією, між переслідуваним 

християнством перших століть та Польщею епохи розборів знаходимо у третій 
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частині «Дзядів»: «Polska od pół wieku przedstawia widok z jednej strony tak 

ciągłego, niezmordowanego i niezbładanego okrucieństwa tyranów, z drugiej tak 

nieograniczonego poświęcenia się ludu i tak uporczywej wytrwałości, jakich nie było 

przykładu od czasu prześladowania chrześcijaństwa» [121; 119]. 

Норвід наводить слова Наполеона, що містять у собі паралелі між падінням 

стародавнього Риму та пожаром у Москві: «Napoleon Wielki o spaleniu Moskwy 

zawołał: «To starożytnego Rzymu warte» [127; 321]. 

Ян Майоркєвіч проводить аналогію епохи антично–християнського 

перелому до XVIII-вічної Франції як центру освіти і революції: «To pewna, że 

upadek religii i filozofii we Francji przedstawia uderzające podobieństwo do upadku 

religii i filozofii na przejściu historii starożytnej do nowej (chrześcijańskiej)» [168; 

195]. 

Паралель між епохою антично-християнського перелому і сучасною 

епохою проводить Кароль Лібельт. Рим часів цезарів і французька революція, 

Юлій Цезар і Наполеон, пришестя Ісуса Христа і сьогоднішнє сподівання на 

прихід нового месії це лише деякі, найбільш спектакулярні аналогії між обома 

віддаленими епохами. Лібельт обговорює як «Іридіона», так і «Досвіт» 

(Przedświt), черпаючи дослівні формулювання з цього останнього твору: «Może 

być, że wielkie podobieństwo czasów naprowadza myśl poety, wybiegającą w 

przyszłość, do przeczucia i wieszczenia. Straszne, konwulsyjne walki starej konającej 

rzeczypospolitej rzymskiej mają wielkie podobieństwo do równie strasznego 

epileptycznego zadrgania rewolucji francuskiej» [169; 592]. 

Красінський у листі до Reeve’a від 25 XI 1831 порівнює суспільство XIX 

століття з стародавніми римлянами: «Wszystko to, to już nie społeczeństwo, lecz 

widmo, co, czując śmierć, w pośpiechu wytwarza, czyni wynalazki, rozprawia; tak 

dawni Rzymianie spieszyli się, by jeść i pić, by sycić oczy widowiskami, zmysły 

rozkoszą» [89; 592]. 

У листі від 4 V 1835 до того ж адресата, Красінський напише про паралелі 

антично-християнського перелому та сучасної епохи, говорячи про повстання 

«Іридіона»: «Nadal piszę powoli mój poemat o Irydionie, synu Amfilocha. 
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Pomieszanie w nim chrześcijsństwa, Północy i Cesarstwa Rzymskiego sprawia, że 

dość trudno mi to idzie; ale jakoś idzie i pójdzie. Moje stulecie dostarcza mi symboli 

zepsucia i ucisku» [89; 623]. 

Акція в «Іридіоні» складається з проби відтворення історії Риму від року 

222 н.е., за панування Хеліогабала. Однак ідентичність історичних фактів не 

відповідала б головній історіософській концепції твору, в якому відродження 

Риму і всього світу мала принести християнська харизма кохання. Отож 

історизм «Іридіона» являє собою типово романтичний історизм. Це цілком 

пояснює і виправдовує невідповідність фабули твору з історичними фактами. 

Стосунок автора до історизму вільний та необмежений, залежить лише від 

обов’язку збереження національного духу, а також згідно з нормами епохи 

схильності до специфічної історичної інтерпретації тих явищ, що з’являються у 

драмі. 

Бачення Красінського пояснює історизм, течія, на підставі якої усі вічні, 

незмінні ідеї і цінності зводяться до часової тривалості, історії [170]. Історизм 

означає деструкцію самих підвалин європейського універсалізму. 

Антитеза античності і християнства представлена в «Іридіоні», надає 

романтичному твору середньовічного колориту. Відповідає тією чи іншою 

мірою історичній дійсності не відхиляючись від романтичних канонів. 

В образі головного героя Красінський втілив свій проект християнства. 

Автор часом відходить від історичної дійсності, але натомість доносить до 

нашої свідомості своє бачення релігії. 

Репрезентована через Іридіона модель християнської релігії має динамічну, 

діалектичну, історичну структуру. Вона постає у полемічному зіткненні з 

іншими проявами християнства. Ця модель формується під впливом тенденції 

історії, а також політичних, суспільних та природних умов. Щоб підкреслити 

еволюцію Іридіона, автор впровадив мотив багатовікового сну героя. 

Християнство Іридіона повстає у діалозі з репрезентантами інших віх 

християнства. Герой драми Красінського не сприйнятливо ставиться до поняття 

християнства, як спіритуалістичної ідеї. Іридіон протиставляється 
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еволюціонізму біскупа Віктора, що провадить до пасивного положення щодо 

історичної дійсності. Іридіон намагається все поєднати з земним, історичним 

світом. Він присвячує йому, як головну мету, реабілітацію історичного буття 

людини, пошук «земної посади» для людського щастя: «Ojcze, cierpimy jak 

ludzie, spodziewamy się jak ludzie i posady nam ziemskiej potrzeba!» [89; 630]. 

Герой Красінського оголошує християнство зорієнтованим на зміну земної 

дійсності, повністю і виключно включеним в історію, активним та 

революційним. Спіритуалістичне християнство Іридіон пов’язує проповіді св. 

Яна і на противагу висуває християнство революційної дійсності, негайної 

зміни земного світу, поєднуючи цю модель християнства зі своїм батьком 

Амфілохідесом – греком, що прагнув помсти для Риму в ім’я патріотичної ідеї: 

«Jan, niegdyś samotny, bezbronny, wołał na pustyni, że nadchodzi Syn człowieka, ale 

Ten, który umęczon będzie. Ojciec mój poprzedził Tego, który zwycięży – Tego, co 

królować będzie – [...].» [89; 639]. 

Християнство Іридіона формується в перспективі перелому між 

стародавньою епохою та ново-християнською, перелому між двома моделями 

універсалізму. Він виступає за права людини, намагається віднайти ідеал 

людськості. Іридіон бореться за права Греції та інших народів, що постраждали 

від Риму, таким чином кладе фундамент під нову модель Європи. На думку 

героя, християнство повинно впливати на історію, та сприяти їй. Історія 

реалізує поступ людства, переміна земного життя відбувається через розвиток 

етнічно-культурних формацій та якомога довшого їх існування в загальній 

традиції. Історичний прогрес відбувається нарівні з релігією, це, як вважає 

Іридіон, і є релігія. 

Дослідники «Іридіона» під історизмом розуміють зацікавленість історією, 

минулим, кумуляцію знань про минуле. Вони трактують накреслене 

Красінським бачення як більш-менш вірну картину епохи антично-

християнського перелому. Вони не демаскують романтичних підстав цього 

бачення, не експонують розбіжностей між романтичним сприйняттям традиції і 

самою традицією. 
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Натомість дослідники говорять про модель історизму Вальтера Скотта в 

«Іридіоні» і, як головне досягнення письменника, вказують барвистий образ 

віддаленої історичної епохи. 

Юліуш Клейнер: «Jedną z największych zdobyczy romantyzmu wniósł 

Krasiński do literatury polskiej z doskonałością niebywałą – umiejętność dania 

świata odrębnego, wskrzeszenia epoki obcej» [81; 34]. 

Тадеуш Піні: «W Irydionie nie poszedł Krasiński śladem poetów 

bajronistycznych, którzy zadawolali się lekkim tylko naszkicowaniem tła 

historycznego i kulturalnego i swobodnie przędli na nim nić wypadków 

powieściowych [...]» [132; 63]. 

Для того щоб говорити про історизм «Іридіона», треба усвідомлювати 

ґрунтовну відмінність пре-сучасної парадигми і сучасної парадигми, треба 

вловити різницю, яка лежить в інтелектуальній основі антично-середньовічної 

культури і сучасної культури, треба пам’ятати про те, що сформоване в 

античності і середньовіччі бачення світу, створеного Богом, такого, що 

управляється системою вічних, об’єктивних, раціональних прав, уступає у 

сучасних часах баченню світу, повністю іманентного і історичного, в якому – 

якщо скористатися фразою Ніцше – Бог помер. Творці періоду давнини і 

середньовіччя висловили в своїх творах універсальне послання європейської 

культури. Вони створили бачення світу як досконалого твору Бога-Лотоса, 

невтомно повторюючи, що це бачення основане на вічному і незмінному ладі. 

Відходять покоління і минають століття, а у світі панує тривалий, абсолютний 

порядок, кожен елемент історичної реальності має своє місце в структурі буття, 

відноситься до позачасового взірця. 

Ця класична трактовка європейського універсалізму чужа сучасній людині. 

Вона, як прибічник історизму, бачить світ виключно в історичному порядку, 

тобто лише у часовій спадкоємності. Вона шукає правди в історії, у процесі 

перетворення на реальність. 

Вацлав Кубацкий стверджує, що Красінський не має жодної системи 

поглядів: «Irydion jest dramatem historycznym, który powstał w epoce 
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romantycznej. Te ogólne stwierdzenia nie upoważniają jednak do żadnych wniosków 

szczegółowych. Nie można mówić ani o jakimś bliżej nie określonym historyzmie 

tego dzieła, ani o jakimś jednym, ściśle opisanym systemie historiograficznym, który 

stanowiłby teoretyczną, poznawczą i ideową podstawę utworu» [106, XCV]. 

Тим часом Красінський представляє у своїй драмі замкнуту історіософську 

систему. На ґрунті історизму він робить спробу реінтерпретації традиційної, 

переданої античністю і середньовіччям картини світу. Класичні і християнські 

концепції Бога, світу, людини, ідеї, цінності поет розглядає в історичному, 

еволюційному, діалектичному порядку. Історизм в «Іридіоні» представляється 

повністю відмінним від традиційного способу конструювання картини світу, 

людини, Бога. В історіософії світ не має вічних рамок, він не базується на 

незмінних фундаментах, але постійно твориться, формується, повстає. 

Романтичне бачення динамічне, у ньому усе знаходиться in statu nascendi. Бог, 

людина, цінності, ідеї стають, відбуваються, досягають своєї остаточної форми 

в історії, функціонують на підставі нових історіософських прав (хоча це звучить 

як contradictio in adiecto, оскільки ex definitione відміняє усі права). Красінський 

прагне до створення синтезу універсального взірця, але це XIX-вічний синтез, 

оснований на історизмі, суб’єктивізмі, синкретизмі.  

Основним романтичним принципом гегелівської історіософії «Іридіона» є 

антитеза античності і християнства. Письменник встановлює між античною 

традицією і традицією християнською гостре протиставлення. Він бачить у 

крайніх відмінностях і в антагонізмі обох традицій ключ до розуміння історії 

європейської культури. Суперечливість між античністю і християнством є тим, 

що запускає історичний процес. У цьому процесі всіляко позначатиметься серед 

іншого прагнення до вирівнювання напруги, діалектичної ліквідації 

протилежності, досягнення стану рівноваги, симетрії і гармонії. 

Романтик понад усе прагне упоратися з дилемами сучасної епістемології, 

сучасного суб’єктивізму і спіритуалізму. Історіософія, яка використовує 

знаряддя гегелівської діалектики, тут виявляється надійною панацеєю. Дилеми 

епістемології і філософської антропології, вписані у загал історії європейської 
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культури, у діалектичний процес змін, також у ряд антитез, який очолює синтез, 

що зрештою кладе край суперечностям.  

Романтик трактує традицію, яка передує сучасності, цілком 

інструментальним способом. Він вписує в неї власні дилеми. Він вчиняє 

дезінтерпретацію минулого. Бачення антично-християнського перелому і усієї 

європейської культури в «Іридіоні» слід відслідковувати як проекцію 

романтичних сюжетів світогляду, разом із цим проводячи конфронтацію цього 

бачення з антично-середньовічною традицією європейської культури. 

На протиставлення античності і християнства у творі Красінського бере 

голос романтична антиномія матеріалізму і спіритуалізму. Письменник трактує 

античність як епоху матерії, а християнство як епоху духа. Старожитність у 

драмі Красінського закінчується і є як «тіло […], що спочиває на марах». Разом 

із цим з’являється протилежна формація – християнство «майже без тіла, без 

форми […], подібно до духа, потужного в роботі свого втілення» [106; 169]. 

В рамках своєї історіософії Красінський виголошує, що давнина як епоха 

матерії з невблаганною обов’язковістю замінювала християнство, яке є епохою 

духа. Хеліогабал є символом розкладу матеріалістичної епохи античності, є 

«відсутністю духа», і разом із цим був «гниючою матерією». Парадоксально, 

але він стає провісником надходження християнства: «Od niego albowiem 

zwycięstwo Chrystusa co dzień staje się pewniejszym – przez niego pogaństwo 

zeszło na najniższy szczebel – przez niego ukazało się oczywiście, że ono 

spróchniało […]» [106; 183]. 

На думку історіософів, людина не є ідеєю Платона, ані вічною і незмінною 

істотою, один раз і назавжди створеною Богом, але виникає, створюється і 

формується в процесі культури. Іншою була, на думку романтика, модель 

людини у філософській антропології античності, інша вона у філософській 

антропології християнства, ще інша повинна бути у філософській антропології 

майбутніх часів. 

Романтик відрізняє давнину і християнство як два окремі етапи 

формування філософської концепції людини. Античність це епоха матерії, 
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християнство це епоха духа. В античній моделі людини домінує тіло, а у 

християнстві елементом, який висувається на перший план, є душа. Давній 

антропологічній концепції романтик приписує єдність суб’єкта (свідомості, его) 

і предмета (позасуб’єктної реальності, нон-его). У християнській концепції він 

бачить прірву між суб’єктом і предметом, між его і нон-его. Давня людина, на 

думку романтика, сприймає чуттєво, наївно і спонтанно навколишній світ, і не 

відчуває будь-якої диференціації суб’єкта і предмета, не задумується навіть на 

момент над питанням епістемологічного мосту. Це тілесно-чуттєва людина, 

позбавлена свідомості, авто-дистанції, авто-рефлексії, її «я» майже повністю 

ототожнюється із зоною «не-я» («наївність» Фридерика Шиллера, Греція 

Йоганна Вінкельмана і фільгелленістів). Натомість у християнсько-сучасній 

епосі людина має, на думку романтика, гостру свідомість свого «я» і відчуває 

прірву між зоною суб’єкта і зоною предмета, між душею і тілом, між тим усім, 

що спіритуальне, і тим усім, що матеріальне. Античності повинен бути 

властивий матеріалізм, сенсуалізм, емпіризм. Натомість у християнстві повинен 

домінувати спіритуалізм, містицизм, трансценденталізм. 

Категорії філософської антропології також багато разів відображаються в 

естетиці Красінського. Антитеза античності і християнства в «Іридіоні» 

призведе до порівняння між давньою архітектурою і готикою. Римський Форум, 

як один з найбільш видатних і найбільш символічних місць дії драми, 

супроводжується коментарем, який містить характеристику двох архітектурних 

стилів. Образ античного Патриція, який з’являється у цьому порівнянні обох 

стилів, запускає проблематику філософської антропології: «Starożytny 

patrycjusz, niewzruszony, z zarzuconą togą, odpoczywający po ofierze złożonej 

bogom, jest obrazem architektury starożytnej» [106; 172]. 

Антропологічне «ядро» відзначається також у політичній філософії 

Красінського. На думку письменника, античність не створила задовільної, 

повної концепції людини як політичної істоти, як громадянина держави і члена 

етнічної групи, яка разом із цим належить до великої родини людей. Ідеї 

вільності, рівності, братства – людству приніс Христос. Авторське пояснення 
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стосовно символічного характеру християнського мистецтва, яке виникло в 

катакомбах, супроводжує твердження: «W rzeczy samej Chrystus zadał śmierć 

składowi temu, porządkowi całego świata starożytnego, powołując ludzi do 

braterstwa i wolności» [106; 190]. 

Античність і християнство це дві епохи в історії філософської 

антропології, дві епохи в процесі формування моделі людини. Третя епоха буде 

синтезом обох попередніх. 

В «Іридіоні» відмічається тенденція до спіритуалізації античності. 

Красінський включає античність в рамки християнства, яке сприймається 

спіритуалістично. Римському матеріалізму і атеїзму Ульпіануса він 

протиставляє християнський спіритуалізм Августи Мамме і її сина Алексіяна, 

підкріплений традицією античності, проте максимально інтерпретований в дусі 

спіритуалізму, містицизму, езотеризму. 

Позначений виразом смутку та страждання образ Христа схиляє до 

мислення про християнство в мартирологічних і дуалістичних категоріях. Вслід 

за спіритуалізацією і суб’єктивізацією християнства іде спіритуалізація і 

суб’єктивізація Платона. Християнству як найвищому знанню про те, що земля 

є джерелом безкінечних страждань і що душа після визволення з тілесно–

матеріальних оков знайде спокій на лоні вічності, допоміг би платонізм, який 

розуміється романтиком як доктрина, яка говорить про те, що чуттєве пізнання 

світу носить відносний характер, а правда криється виключно в сфері 

трансцендентних ідей. 

Спіритуалістична ре-інтерпретація античності, викладена у висловлюванні 

єпископа Віктора, який порівнює Христа з Орфеєм: «Jako on, podług waszych 

pamiątek, dzikie rozpieścił zwierzęta, tak Jezus dusze milionów spoi brzmieniem 

żyjącego słowa – patrząc na tę lutnię ziemską, pojmij roje duchów pracujące nad 

światem i dźwięk u stóp krzyża poczęty, rozlegający się już pomiędzy narodami. On 

żyje sobą samym i sit nie czerpa na ziemi!» [89; 631]. 

Красінський дихотомізує християнство, протиставляючи, з однієї сторони, 

середньовічний месіанізм і спіритуалізм, а з другої – позицію Костелу як 
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раціональне, догматичне, інституціональне. Християнство месіаністів, 

мілленаристів, мучеників, містиків, стигматів, пустельників виявляється 

яскраво суперечливим з християнством костелу. В цей момент ми маємо справу 

з антиномією двох полюсів мислення романтика про християнство. Месіанська 

віра, яка посилається на те, що трансцендентне, суперечить позиції костелу, 

який посилається на те, що іманентне. Спіритуаліст, який нехтує земним, 

мирським світом, який очікує на скорий прихід Спасителя, перебуває у 

неприхованому конфлікті з Костелом, оскільки той представляє, передусім, 

тенденцію до інституціоналізації релігії і абсолютизування земних мірок, мірок 

матерії. 

На думку Красінського, Костел суперечить самій суті християнства, 

оскільки він інституціоналізує віру, фіксує духовний вміст, заковує слово у 

літеру і догму, раціоналізує релігійну інтуїцію. 

Суперечить також – стверджує Красінський – самій суті християнства 

модель релігійності, представлена прибічниками месіанізму, мілленаристами, 

пустельниками, оскільки вони прагнуть ухопити ідею християнства у чистому 

стані, вільному від будь-яких зв’язків з матерією земного, історичного світу. 

Відповідно до концепції романтика, вирішальне значення для християнства 

має історичний процес, детермінований антиномічною напругою між полюсами 

матерії і духа, які втілюються в окремих історичних формах віри. Полюс матерії 

позначається в католицизмі, полюс духа – у середньовічній єресі, в 

протестантизмі, у німецькій ідеалістичній філософії. Еволюцію християнської 

релігії замикає діалектичний синтез суперечності: «Spod stóp Chrystusa wyszło 

nurtów sprzecznych dwoje – konserwatorski = katolicki i opozycyjny = herezji; 

pierwszy wystawia materią, drugi ducha. Katolicyzm coraz krzepniał i twardniał 

bardziej – herezja coraz bardziej się ulatniała, w protestantyzm przeszła, przeszła 

wreszcie w niemieckąmetafizykę. Zatem dziś te dwie sprzeczności doszły do 

najwyższego antagonizmu i wysilenia, więc połączyć się muszą – w trzecią potęgę 

wzbić się! I będzie ni to, ni owo – ale coś trzeciego z nich dwóch» [92; 42]. 

У постать титульного героя Красінський вписав свій проект християнства. 
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Представлена Іридіоном модель християнської релігії має динамічну, 

діалектичну, історичну структуру. Вона виникає у полемічному зіткненні з 

іншими розуміннями християнства. Окреслюється по відношенню до 

фундаментальних парадигм європейського універсалізму. Вона формується під 

впливом історичних тенденцій і трендів, а також різного роду політичних, 

соціальних, природних обставин і умов. Варто зауважити, що також особа героя 

демонструє історичну конструкцію. Вона формується на просторі цілих століть, 

від давнини аж до ХІХ-вікової сучасності. Щоб підкреслити еволюцію Іридіона, 

письменник запровадив мотив сну героя, який тривав понад десять сторіч.  

Християнство Іридіона формується у перспективі історичного перелому 

між давньою епохою і християнсько-сучасною епохою, переломом між двома 

моделями універсалізму. Тоталітаризм Риму часів цезарів як уніформістична 

модель універсалізму, поступається універсалізму, основаному на безкінечній 

кількості народностей, народів, культур, релігій. Представлена Іридіоном ідея 

народу авторства Амфілохідеса знаходить мотивацію в світі синкретичного і 

плюралістичного ідеалу людства. Іридіон є герольдом грецької національної ідеї 

і, разом із цим, ідеї релігійно-культурного плюралізму і синкретизму. Борючись 

за права Греції та інших народів, підкорених Римом, він закладає фундамент під 

нову модель Європи. На думку героя, християнство повинно ставати і 

заповнюватися в історії, а депозит Слова отримують народи, релігії, культури. 

Історія є територією реалізації принципу прогресу, зміни земного світу шляхом 

максимально повного розвитку усіх етнічно-культурних формацій і їх 

максимально тривалого існування у загальній традиції. Історія має квазі-

релігійний сенс, є прагненням до Бога, втіленням Бога в народи і народності. 

Історичний прогрес, рух історії відповідає релігії, є релігією.  

Важливою складовою християнства Іридіона є історія. На думку 

Красінського, історія як процес проникнення трансцендентної ідеї у земний 

світ, це боротьба суперечливих, антагоністичних засад: порядку і хаосу, 

прогресу і інерції, світла і мороку, добра і зла. Письменник передбачає 

остаточний тріумф духа над матерією, світла над мороком, добра над злом. 
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Антитезу добра і зла він поширює на історію, контамінуючи її з поділом на 

античність і християнство. Свою концепцію він представляє переважно через 

призму еволюції Іридіона. Принципи, які на початку приймає герой драми, який 

прагне виконати свою історичну місію, є «язичницькими». Іридіон захоплений 

ідеєю помститися Риму, яку йому прищепив Амфілохідес, а підкріпляв 

Масинісса. Він планує застосовувати, як засіб, який веде до цілі, підступ і 

зраду; методи боротьби, заборонені традиційним рицарським кодексом, він 

вважає цілком допустимими. Масинісса символізує і персоніфікує зло, яке 

зустрічає або яке може скоїти людина у своїх історичних діяннях. Але також 

зло, яке людина може подолати: «Masynissa jest to pierwiastek wszechzłego, który 

ciągle przemienia się koniecznością samego stworzenia na dobrze, są to ciemności na 

dzisiaj, które przestaną być ciemnościami jutro [...]» [95; 160]. 

Еволюція Іридіона відбувається від «язичницької» ідеї помсти до 

«християнської» позиції надії, кохання, віри: «Otóż w połowie pogańskiej dzieła, 

w połowie zmysłowej, młodzieńczej, bohatyrskiej, poetycznej, wre ciało, wre zemsta 

jako jedyna myśl; żelazo, ogień i zniszczenie idą za nią [...] W drugiej [...] części, 

chrześcijańskiej, filozoficznej, następuje zbawienie: bo wszystko, co złe, darowane 

być musi za to, co było dobrego, i przestroga, nauka, by duchem działać, by z pracy 

wieków zmartwychwstawać» [95; 162]. 

Іридіон повинен позбутися нігілізму і революціонізму, щоб можна було 

повністю прийняти його позицію. Після пробудження зі сну, який тривав більше 

десяти сторіч, він повинен йти на північ і рятувати там народ, який перебуває у 

неволі, як колись він рятував поневолену Грецію, тільки тепер він повинен 

зробити це, застосовуючи етос любові і страждання, а не використовуючи 

помсту і ненависть. Красінський об’єднує шанс реабілітації Іридіона з 

процесом реалізації моделі універсалізму, основаного на культурному 

плюралізмі і синкретизмі, з реалізацією «нового християнства». Проектована 

модель універсалізму характеризується, серед іншого, тим, що дозволить 

перемогти антиномію ідеї і матерії, християнства і античності, добра і зла.  
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Наприкінці зауважимо, що християнство Іридіона виявляється певною 

особливою версією романтично-сучасної ідеї індивідуалізму. Створення нового 

героя формується під впливом прийнятого в ХІХ сторіччі переконання про 

незвичайну роль, яку виконує в історії видатна постать. У драмі Красінського 

видатною постаттю є поруч з Іридіоном також його батько, Амфілохідес. 

Індивідуалізм Іридіона це індивідуалізм геройського, альтруїстичного, 

месіанського типу У цьому індивідуалізмі на другий план відходить 

одиничність, монадність, суб’єктивність екзистенції. На першому плані 

знаходиться реальний світ, історична реальність. «Я» реалізується шляхом 

інтеграції зі світом, народом, людством. Іридіона повністю поглинає ідея 

тотальної трансформації світу, ідея порятунку народу і людства.  

 

3.3. Проблема теодицеї і метафізичний вимір «Не-Божественної 

комедії». 

 

Серед багатьох релігійно-філософських вчень, поруч з теологією, 

філософією релігії, історією та психологією релігії використовується поняття 

«теодицеї», інший вираз «природна або раціональна теологія».  

Теодицея – це вчення, дослівно, виправдовує існування Бога, як творця 

всього сущого, поряд з існуванням зла. 

Вперше цей термін був запропонований Вільгельмом Ляйбніцем у 1710 

році з публікацією «Розвідок про Теодицею на Благо Боже, свободу людини і 

походження зла». Хоча принципи та основні доктрини теодицеї розглядаються 

та використовуються в роботах багатьох філософів та богословів набагато 

раніше. Так вперше питанню зла присвячено книгу Йова «Старого Завіту». Про 

зло розмірковують такі мислителі древності, як Блаженний Августин, Плутарх 

та Епікур в VI ст. Пізніше, в ХІІІ ст., розвиваючи думку Августина: «Бог не є 

творцем зла, бо не він причина прагнення до небуття», Фома Аквінський 

стверджує, що «Бог – це абсолютна досконалість, тому він не може бути 

причиною морального зла». В епоху Просвітництва про співіснування Бога та 



 146 

зла розмірковують Кант, Гегель та інші. Проблемою теодицеї опікувалося 

багато філософів, а з плином часу їй та її місці в філософії стали приділяти 

увагу вже історики та критики релігії та філософії. Серед них В.С. Ольховський 

та його «Проблема зла та теодицеї (як вона вирішується в християнстві та 

інших світоглядах)», О.С.Іванов «Виправдання Бога за зло у світі. Стисла 

теодицея», твори М.О.Лоського та інших.  

Окрім філософії та релігії тема співіснування зла поруч з Богом та добром 

не могла не привернути увагу літератури. Є вона в творах Л.М.Толстого, 

«Братах Карамазових» Ф.М.Достоєвського, «Легіоні» У.П.Блетті, драматичних 

творах Гюго та Байрона, є також у поетів доби просвітництва та найбільше у 

романтиків. 

Щоб пояснити, чим цікава теодицея для літератури, треба розглянути 

неоднозначні взаємовідносини її з іншими релігійними вченнями. І теологія, і 

філософія, історія та психологія релігії тісно пов’язані з теодицеєю. Всі вони 

випливають одне з одного, та обґрунтовують існування та основні принципи 

одне одного.  

Та тісніше всього пов’язана теодицея з теологією. Як богослов’я 

надприродне і раціональне вони відрізняються та доповнюють одне одного. 

На відміну від теології, яка вважає Бога найбільшою досконалістю в 

існуванні всесвіту, теодицея є наукою, що обґрунтовує існування Бога та його 

природи на основі фактів та принципів мислення. Теологія погоджується з тим, 

що разом з Богом, його всемогутністю, життя людини супроводжується 

існуванням зла. Бо якщо є норми моралі та добра, то неможливо без порушень 

цих норм. Це неминуче і теологія з цим змирилась. 

Але це породжує критику Бога, що допускає існування зла та 

несправедливості. Виникає питання, чому праведні люди страждають, а грішні 

насолоджуються життям. Бо якщо Бог несе добро, то не може наділяти зло, а 

якщо він всемогутній, то має побороти зло, яке існує незалежно від бажання 

Бога. 

Саме тут з’являються принципи теодицеї, яка виправдовує існування зла, 
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як необхідності, як покарання за гріхи або випробування віри. Теодицея вважає 

зло нестачею або псуванням добра, що зло виникає через зловживання 

свободою, якою Бог наділив створених істот. А тому Бог дає нам добро, і в 

силах людини обрати його або відмовитись і отримати зло, як відсутність 

добра. 

Теологія – вчення суто релігійне, та має великий вплив на християнське 

життя людини. А теодицея – поняття релігійно-філософське, чи навіть просто 

філософське, а тому впливає більше на людське мислення. І тому, напевно, 

теодицея знаходить більше відгуку в літературі, ніж теологія. 

Щоб прослідкувати шлях теодицеї в літературі, треба розуміти, що Бог 

потребує захисту не завжди та не всюди. Так в політеїзмі існування зла 

пояснюється діяльністю злих богів і їх протидією з добрими, фаталізм ісламу не 

припускає сумнівів у вірності діянь Бога, а от християнство, поступово 

виходячи з Середньовіччя, розгубило сліпоту віри та дало шанс для атеїзму та 

критики Бога. 

І можливо тому питання зла знайшло широке розповсюдження в літературі 

романтизму. Соціально-історичні проблеми XVII ст. оголили протиріччя життя, 

невідповідність між цілями та результатами. І постала проблема – загальне 

благо для одних виявилось злом та руйнуванням для інших. 

Романтики покладають відповідальність за буття на особистість. І ось тут 

увага звертається до протистояння Добра і Зла. Багато авторів не лишились 

байдужими до принципів теодицеї. Одні висловлювали сумніви щодо неї, а 

інші заглиблювались у моральність і світосприйняття. 

Перелом вісімнадцятого і дев’ятнадцятого століття позначився 

акцентуванням необхідності в історії морального зла і різного роду радикальних 

потрясінь. Проблема зла провокувала питання про його походження і межі, і 

надихала етичні і історіософські рішення. Романтичних творців надихала 

проблема меж добра і зла та питання про сенс останнього. Боротьба добра зі 

злом в історії збуджувала також Зигмунта Красінського. Поет спостерігав за 

зіткненням між цими суперечливими силами і вірив у остаточний тріумф добра. 
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Насправді він розумів, що людська воля не завжди поєднується з божественною 

волею, але виходив з того, що навіть зло стає елементом ланцюга, необхідним в 

історичному процесі. 

З самого початку своєї творчості він вписував страждання в канву 

літературних творів. Багате листування також свідчить про те, що ця проблема 

була надзвичайно живим і стійким елементом історіософії автора «Не–

Божественної комедії» протягом усіх періодів його письменницької активності. 

Страждання залишалося необхідною рушійною силою переживань і людських 

дій, а також дозволяло повніше розвивати духовні сили. 

Ідею страждання і жертви він запозичив у Баланша, який трактував 

страждання як єдиний засіб, що полегшує здобуття усіх цінностей людством, на 

якому тяжіє першорідний гріх. Страждання реабілітувало, очищало людину, і з 

цього приводу Баланш проголошував потребу спокути, необхідність жертви, яка 

дозволяє настати перетворенням людства. Зигмунт Красінський визначав цю 

науку як вид вищої необхідності. Під впливом Баланша автор «Не–

Божественної комедії» гармонізував ідею страждання з політичною ситуацією 

польського народу. В особливості після поразки листопадового повстання, 

страждання Польщі здавалися одним зі шляхів розвитку людства в історичному 

плані провидіння. Ця теодицея пояснювала польську національну трагедію і 

національне страждання в категоріях невинуватості, обґрунтовувала 

необхідність жертви, принесеної на вівтар загального відродження. Основи 

такої інтерпретації створив Баланш, вбачаючи в польському народі одну з 

«повністю спалюваних» жертв, призначених вироком провидіння для спокути 

за гріхи людства. 

Рефлексія Баланша, що «нічого непотрібного не відбувається у світі спроб, 

покаяння і прогресу», також переконувала поета, оскільки він розглядав 

історичні нещастя через призму необхідності і цільової жертви. На думку 

Баланша, страждання невпинно супроводжувало розвиток людства, 

пов’язувалося із жертвою і необхідністю спокути. Прогрес відбувався серед 

катаклізмів, однак «право Провидіння» виключало випадковість цього процесу. 
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Страждання ставало необхідним елементом, оскільки дозволяло порівняти 

обсяги добра з глибиною болю. 

Ідея покути, очисної, сотеріологічної сили страждання і пролитої крові, 

була також близькою де Местру. На противагу до цього філософа, Баланш 

інакше розставив акценти, оскільки він надавав менше значення кривавим 

епізодам історії, а більше величі жертви. У цьому плані він вплинув не лише на 

Красінського, але також на Словацького і Чєшковського.  

Ідентифікація страждання зі спокутою, у філософії Августа Чєшковського, 

також демонструє вплив міркувань Баланша. Автор «Пролегоменів» трактував 

зло як вид морального і фізичного збочення людської натури. У житті людини 

воно з’явилося в результаті першорідного гріха, який сприймався згідно з 

августинською традицією, прийнятою пізніше сеіенсімоністськи, як felissima 

culpa. У подібний спосіб Зигмунт Красінський прирівнював першорідний гріх 

до «щасливої вини». Як уже згадував Маррей Є. Сємек, значення першорідного 

гріха як символу денатуралізації людини, цікавило Фридерика Шиллера, який 

поєднував цю проблему з генезисом історії. Німецький мислитель визнав 

першорідний гріх за найбільш щасливу подію в історії людства, оскільки 

безрефлексійне одностайне щастя він пов’язував з аморальністю, а отже станом, 

негідним людини. Різного роду перешкоди, поєднані зі стражданням, наявним в 

історії, виявилися зовсім не завищеною платою за цінності, які розвиваються в 

історії. 

Красінський і Чєшковський представляли сумісний погляд, вбачаючи в 

занепаді людства необхідну умову прогресу. Протягом історії людство 

вибирається із занепаду, незважаючи на численні помилки і страждання. 

Останнє виконує експансивну функцію, яка очищає від вини, отже дозволяє 

дістатися до скарбниці усіх цінностей як засобу самовдосконалення суб’єкта. 

Недоліки і вади соціальних і політичних інституцій впливають на загальність 

страждання. Отже, нема нічого дивного, що людство розвивається через 

страждання, яке є найбільш інтенсивним в критичні моменти, пов’язані з 

переходом на нові етапи.  
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В рефлексіях на тему страждання велике значення ролі гріха надавав також 

Анджей Товяньські, з багатьох поглядів близький Зигмунту Красінському. 

Автор «Бесіди» пов’язував підстави своєї історіософії з питаннями вини і гріха. 

На його думку, Польща зрадила божественній волі або принаймні підвела 

надприродні надії, отже на неї впав важкий тягар гріха і страждання. Але це не 

була песимістична думка, оскільки її збагачувала нова версія історіософської 

теодицеї. Тов’янський зробив особливий акцент на ролі страждання в історії, 

спробах, які ніколи не бувають марними чи непотрібними. Страждання і 

поразки проявляють не лише моральні цінності, але також історичні. 

Починаючи з цього періоду, він вбачав у різних проявах національних нещасть 

сліди майбутнього значення і величі. Внутрішня досконалість окремих осіб 

підносить баланс добра також в історичній площині. Історична драма 

представлялася як трагедія людської душі, роздертої між добром і злом.  

Красінський, подібно як Тов’янський, розглядав страждання в категорії 

засобу, що вдосконалює не лише людину, але також колективні спільноти, 

оскільки воно дає народу надзвичайну милість. На противагу до обговорюваних 

авторів, Словацький не пов’язував великих надій з явищем страждання.  

За його переконаннями, пасивне страждання не пов’язане безпосередньо з 

вдосконаленням духа. Тим не менше, він приймав, що утиск духа у 

надзвичайному положенні після розділів країни повинен збільшити резерви 

національної енергії, з огляду на це – страждання може відіграти позитивну 

роль. 

На противагу до Тов’янського, автор «Досвіту» не асоціював справу 

страждання зі згодою на наявну дійсність. Тим часом для автора «Бесіди» 

погодження зі стражданням виключало думку про потребу у збройній боротьбі. 

Добровільна жертва польського народу повинна була наблизити моральне 

відродження не лише поляків, а – як наслідок – усього світу. Значна частина 

польських мислителів не погоджувалася з подібною тактикою виправдання 

національного поневолення. Страждання повинно мобілізувати і 

підштовхувати, а не обеззброювати і присипляти суспільну енергію.  
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У баченні Красінського страждання поєднувалося з історичною місією 

польського народу, аналогічно як у випадку Муки Господньої. У цьому плані він 

погоджувався з поглядом Казімєжа Бродзіньського, а пізніше Адама Міцкевича 

з «Книг польського народу», які прирівнювали стан тогочасної Польщі до 

смерті Ісуса на хресті. Але автор «Досвіту» у більшій мірі акцентував роль 

свідомої і добровільної жертви. Тому занепад батьківщини він розглядав як 

жертву за гріхи світу, а страждання виконувало функцію спокути, повинно було 

підживлювати відновлення людства. Трактат «Про положення Польщі з Божих і 

людських підстав» стосується польських традицій породження надії на 

відродження через заслугу страждання. 

Подібний тип мислення веде до месіанських позицій. Місія Ісуса 

укладалася в спробу визволення людини як особи і зосереджувала увагу на 

духовному відродженні. Романтична творчість розвивала надію, що визволення 

охопить широкі кола суспільства і збільшиться сфера щастя людства. Ця 

концепція випливла на хвилі діяльності  енсімоністського середовища та 

продемонструвала життєздатність польського месіанства. Подібно як ідея 

сотеріологічної ролі страждання та ідея жертви і відкуплення, ця концепція 

підкреслила подібність між розп’яттям Спасителя і мучеництвом народу, який 

жертвує собою для політичного і суспільного порятунку людства.  

Зигмунт Красінський збагачував цю інтерпретацію етичними елементами, 

що слідувало з його небажання насичувати історіософські концепції 

раціоналістичними елементами. Як і інші романтики, він був критично 

налаштований по відношенню до гегелівської теорії. «Берлінський мудрець» 

виділився також як апологет сьогоднішньої доби. На його думку, розумність 

реальності вимагає її афірмації і виключає її перетворення, якщо не 

враховуються мотиви вищого порядку, тобто розуму, який діє в необхідний 

спосіб за посередництвом суб’єктів, як свого знаряддя. Гегель пов’язав ідею 

історичного прогресу з наданням історії права здійснювати правосуддя, а отже 

таврувати зло, хоча подібне завдання пов’язується зі стражданням. 

«Берлінський мудрець» мав переконання, що в історії прокладають собі шлях до 
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перемоги раціональні чинники, отже вбачав в історії гарантію розвитку 

цінностей універсального характеру.  

У цей спосіб він гармонізував проблему прогресу із поясненням ролі 

страждання в історії. Разом із цим він підкреслював, що явище страждання в 

історії має тимчасовий, минущий характер. Він не поділяв як християнських 

надій на індивідуальне спасіння і визволення людини від страждань, так і 

оптимізму представників просвітництва стосовно уникнення страждань по мірі 

прогресу знань. Гегель зовсім не прагнув зменшити або усунути страждання. На 

його думку, сенс історії не пов’язується із запобіганням стражданням, а лише 

дозволяє зрозуміти їх місце і роль в історії. Автор «Феноменології духа» 

визнавав їх неминучими і вважав, що навіть  видатні особи не можуть запобігти 

цьому явищу. 

Зигмунт Красінський не сприймав гегелівського раціоналістичного бачення 

історії. Він дійсно приймав аксіому про існування зла і страждання у людському 

світі, але найбільше уваги він приділяв моральному порядку, який є суттю 

реальності. Його існування не виключає споконвічної боротьби між добром і 

злом, а отже участі людей, залучених з однієї або другої сторони, у цій 

постійній боротьбі. Насправді історія сповнена зла, але стан гріховності не 

ставить під сумніви можливості прагнення до добра. Красінський також 

акцентував увагу на залежності між добром і злом у політичній сфері. 

Соціальне зло викликало його осуд не лише з моральних приводів, але також з 

огляду на свою соціальну непродуктивність. Він досконало розумів, що 

розбурхані емоції і очікування, які подаються в різноманітних політичних 

програмах, викликають неминучий дисонанс, що трансформується у 

страждання. 

Найчастіше такого роду розбіжності є наслідком невідповідності людської 

волі і волі Божої. Красінський вважав, що в період незалежності Польща 

найкраще реалізувала ідеал кохання і надприродну волю. До великого 

історичного значення вона приходила за допомогою законних засобів, а наші 

пращури збільшували свою територію без допомоги зброї і грабунку, сусідні 
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народи притягували духовними перевагами. Польща набирала силу, не 

порушуючи божих і людських законів. Але у минулому польські паростки 

кохання і братерства, хоча й вроджені, були несвідомими. Страждання доби 

розділів повинні надати співвітчизникам здібності до виконання місії шляхом 

відновлення євангельських цінностей. Красінським виходив з того, що 

страждання виділило поляків серед інших народів, віддаючи данину 

матеріалізму і гедонізму. Це страждання повинно було підготувати до духовного 

об’єднання з Богом. Третій Провісник проводив аналогію між Польщею і 

Божою Матір’ю, яку він сприймав, скоріше, не як Посередницю, а як втілення 

Милосердя.  

Тому страждання поляків він ототожнював з їх правом на виняткове 

покликання, про що свідчить листування з друзями. Віра у внутрішню силу 

народу стояла в основі надії на воскресіння Польщі. 

Зигмунт Красінський залишався в колі принципів християнської науки з її 

культом страждання. Страждання не представлялося як випадковий елемент, 

але пов’язувалося з людською виною, гріхом нереалізованого добра. Звідси 

слідувала необхідність спокути, яка підносила моральну цінність стражданням. 

Але страждання не може тривати постійно, бо тоді б під знаком питання 

опинилася б можливість вічного прогресу. В такому випадку страждання не 

може трансформуватися в покарання без можливості виправлення. Отже, немає 

нічого дивного у тому, що Красінський вірив в очисну силу страждання, що 

знаходило втіху в релігійних джерелах, в особливості у Біблії. У Новому Завіті 

страждання у мирському житті позначало обраних осіб як вид проби, жертви, 

підготовки до всіляких покликань. 
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3.4. Провидіння і Фатум. 

 

«Іридіон» – це твір, який вмістив у себе опис найістотніших рис 

деградуючого суспільства. І неважливо, чи це узагальнення відповідає в усіх 

подробицях історичній дійсності чи ні, насамперед важливою є загальна і 

влучна оцінка ситуації країни. Ця оцінка знайшла, що напевно найважливіше, 

чудову та виразну артистичну форму в обговорюваній драмі. 

Одне з перших речень Іридіона говорить про Фатум «Fatum jedno spokojne, 

niewzruszone, rozum nieubłagany świata, patrzy z wysoka na wiry ziemi i 

nieba.Wśród zamętu wznoszę pieśń, która mi gwałtem z piersi się dobywa» [51, с. !], 

він загубив свою сестру, так як його батько загубив свою дружину, бо вони 

обидва мусили так зробити. У вступі Амфілох Хермес несе в собі велич героїв 

грецької трагедії: «On idzie krok za krokiem, walczy z nieznaną potęgą, zatrzymał 

się i wzrok cisnął ku niebu, jakim Prometeusz ze skały, Laokoon z nadbrzeżów morza 

wyrzucał bogom nędzę tej ziemi; ale do jęków się nie zniża, milczy i znów idzie 

dalej. Przeznaczenie ich obojga porywa za sobą» [81, с. 631]. 

На початку з’являється також Фатум схиленої цивілізації, декадентський 

Фатум, що був таким близьким для романтиків. Романтики часто 

послуговувались поняттям епохи, якою керувала одна домінуюча ідея, що мала 

власне право розвитку, епоха, яку Красінський змалював в «Іридіоні», також має 

свою ідею: смерті, швидкого знищення, падіння. В цьому полягала істота 

історичного підґрунтя, символічним втіленням якого був улюбленець декадентів 

– Хеліогабал. 

Мріючи про знищення Риму, Іридіон наводить історичні приклади: «Czyż 

te pałace, świątynie, cyrki, czyż ten zamek, trzy razy spalony, z starym bogiem 

swoim nigdy upaść nie mają? Czy nie słyszałeś o miastach Wschodu, piękniejszych i 

ogromnie j szych, co niegdyś były cudem dla ludzi, pieszczotą dla bogów? A dziś 

tumany piasku przechadzają się po nich i na zwalonych arkadach samotne skowyczą 

hieny! Czyż Hierozolima z rojami wściekłych obrońców oparła się wszystko 
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niszczącym losom? A jednak miała boga samotnego i silnego jak Fatum! Idź i zapytaj 

się pustyń, z czego powstały!» [89, с. 383]. 

Красінський так побудував свою драму, що читач, взявши цей твір до рук, 

вчитується в історію африканського старця і диявола в одній особі, про 

великого героя. Тим самим Масинісса виконує обітницю, яку дав «сину 

помсти»: «imię twoje oderwę od ciała twego i ono na zagubę nie pójdzie wraz z 

tobą!» [89; 566]. 

Ствердження цієї формальності приводить також до важливих висновків 

для прочитання сенсу всього твору. Повернімося ще раз до першого фрагменту 

вступу. Як інформує нас оповідач, одна з найважливіших сил, що керує 

античним світом: «Fatum jedno spokojne, niewzruszone, rozum nieubłagany świata, 

patrzy z wysoka na wiry ziemi i nieba» [89; 563]. 

Дослідники, які припускали, що оповідача зі Вступу треба ототожнювати з 

поетом, переходили до наступної на нашу думку, помилкової констатації. Фатум 

зі Вступу визнали символом володаря пекла. 

Марія Яньон: «Фатум було ідентифіковано Красінським […] з неетичною 

історичною необхідністю, з Дияволом, Масиніссою» [89; 107]. 

Стефан Треугут: «[...] чимось на кшталт уособлення цього Фатуму ( або 

його посланником) буде суворий африканський старець. Віками існуючий ворог 

Бога, Масинісса» [181; 37]. 

Ми вважаємо, що думка критиків ґрунтується лише на загальному 

враженні, яке створив оповідач Вступу. Він, говорячи про Фатум, збудував 

навколо нього атмосферу грози: представив його, як силу ворожу, холодну й 

жорстку. Однак, якщо усвідомити, що у Вступі ми дивимося на все очима 

диявола, отже і що представлене бачення це витвір майстра брехні, можемо 

зважитись недовіряти його словам, що дозволить нам зауважити кілька 

відомостей про Фатум, прихований у яскравій стилістиці. 

Наратор намагався переконати, що світом керує потворна істота, холодна, 

зла і без серця. Але чи говорив так диявол про свого батька? Ми вже цитували 

один з фрагментів, в якому Масинісса пригадує свого майстра, де він говорить 
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про диявола з повагою, гордістю і любов’ю. Фатум натомість представляє у 

найгіршому світі. І не дивно, що говорячи про Фатум, оповідач взагалі не 

торкається диявола, а тільки свого найбільшого ворога – Бога. Сфера пекельних 

сил в «Іридіоні» це підземне царство темряви. Натомість, небо, звідки споглядає 

Фатум, це сфера, яка належить Богу. Цей рішучий розподіл сфер діяння 

підтверджує також промова Масинісси: «Wrogu! […] Na szczytach niebios, wśród 

potęg Twoich, doznasz, co to piekło nasze […]» [89; 658]. Фатум, про який 

оповідач Вступу говорить, що «spokojne, niewzruszone […] patrzy z wysoka na 

wiry ziemi i nieba» [89; 563], це не диявол, а Бог, якого представляє і описує 

пекельний дух. Зрештою в певний момент оповідач просто визнає, ким 

насправді є той, хто володіє світом: «Fatum z was się urąga, krzyż godłem swoim 

wzięło i wy wszyscy wcześniej czy później padniecie przed krzyżem» [89; 565]. 

У самій драмі Масинісса так говорить про Бога: «Jest inny Rzym, który 

zginąć nie może! On nie na siedmiu wzgórzach, on na gwiazd milionach oparł stopy 

swoje. On nie ród ludzki, marny, jeden, ale plemion anielskich wielkich i urodziwych 

krocie znękał. – Z was wszystkich ma on tylko blaznów» [89; 624], отже, ми 

можемо помітити таку саму стилістику. Бог представлений холодним і 

жахливим тираном, який використовує свою владу головним чином для 

нищення підлеглих йому створінь: як фатальна сила, що бавиться долями 

людей. Масинісса не приховує ненависті до Бога, не втрачає зрештою надії, що 

колись Бог втратить владу над світом: «Są światy nieskończonej młodości, 

pracujące w bólach i w odmęcie, słońca bez blasku, przyszłe bogi w okowach...» [89; 

717]. 

Але як у Вступі, так і у драмі, запитай про того, кому належить найвища 

влада, Масинісса змушений був визнати: 

«Irydion. Masynisso, […] ty, któryś mi obiecał tyle – ty, na którego łonie głowa 

moja w dzieciństwie zasypiała – ty, który w tej chwili stoisz nade mną, jakbyś światu 

rozkazowa! […] mów prędzej, czy Chrystus jest panem nieba i ziemi? 

Masynissa. Sam wyrzekłeś! 

Irydion. A więc świadczysz Jemu? 
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Masynissa. Jak wróg nieśmiertelny nieśmiertelnemu wrogowi! Dzisiaj On 

władnie starym niebem i zgrzybiałą ziemią – ale są przestwory, kędy imię Jego 

zmazane, jako moje starte w niebiesiech. […] Nie zaprzeczam Go – widzę Go – oczy 

moje, ranne Jego blaskiem, odwracają się ku ciemnościom, ku nadziejom moim!» 

[89; 716–717]. 

Отже закінчення «Іридіона», яке містить суд над душею героя і перемогу 

Бога християн – додаток не штучний і суперечливий з сенсом драми. Від самого 

початку Масинісса усвідомлював, чим закінчиться кожна шалена спроба бунту, 

навіть та, в яку він втягнув Амфілохідеса. 

Важно сказати, що твір представляє боротьбу Фатуму з Провидінням, бо це 

одна особа з різними інтересами. 

На думку Красінського, єдиний справжній господар світу це Христос. 

«Іридіон» показує, що жодні зусилля диявола не в стані ослабити цієї 

могутності, яку несе Бог любові, а не Фатум, як говорив Масинісса. 

Власне тому добру новину несе Закінчення «Іридіона». Для того, однак, 

щоб текст міг стати оптимістичним посланням (яким напевно не був у Вступі), 

треба було забрати голос розповсюджувача брехні і дозволити, щоб почав 

говорити представник поета. Так відбувається в останній частині твору. 

Закінчення наводить до ситуації, яку ми вже знаємо зі Вступу. Воно, ніби 

продовження мотиву, призупиненого на час ретроспективної оповіді Масинісси. 

«Nim powstaniesz, opowiem twe dzieje» [89; 567]. 

Нарешті надійшла відповідна хвилина, коли старець розбудить Іридіона, 

щоб показати йому мертвий Рим. Наступні фрагменти Закінчення 

представляють розвиток подій від пробудження Іридіона до хвилин суду над 

його душею. Але, зосереджуючись на фатумі, варто врахувати той факт, що в 

Закінченні з’явився новий оповідач. Звернімо увагу, що змінилася точка, з якої 

ми спостерігаємо перебіг подій. Вступ дозволяв дивитися очима того, хто 

прийшов воскресити юнака, тому, власне, ми могли «бачити» самого 

«воскресителя», через оповідь від першої особи. 
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У Закінченні ми дивимося вже очима іншої особи, вона не приймає участь 

у представленій дії, лише спостерігає за нею з відстані, ніби зі сторони. А про 

того, хто будить Іридіона говориться не «я» а «він»: «Ten, który zamieszkał w 

otchłani, ten, który obiecał, stanął na wirach fal i stopą czarniejszą od nocy gniótł 

niewolnice swoje. Od jego postaci łuna wzbija się, jakby drugie słońce zaszło. Od 

jego ramion stacza się mgła na dalekie wody. on idzie samotny i jak przed wiekami, z 

nieśmiertelną starością na czole» [89; 722]. 

Завдяки заміні оповідача поширилося наше поле бачення. В результаті, 

таємнича постать «воскресителя» повстала перед нами і всій красі. Другий 

оповідач підтверджує нашу гіпотезу – не поет, а диявол пройшов руїни Риму, 

щоб дістатися гробу Іридіона. 

Ми вже зазначили, що Закінчення становить «ніби» продовження мотиву 

вступної поеми. У дійсності це не наступний фрагмент цієї самої оповіді. 

Звернімо увагу, що другий оповідач не виходить з місця, де закінчився вступ, а 

повертається до моменту, коли Масинісса тільки вирушив на пошуки 

«сплячого» Іридіона. Що, зрештою, тільки підтверджує факт, що Закінчення це 

оповідь іншого, ніж у Вступі оповідача, він з’явився в останній частині, як 

представник поета. А отже, виражає головне послання твору, а також є тим, хто 

створив всіх героїв і світ, в якому вони існують. Тому він, називає Іридіона 

«сином своєї думки, як і оповідач у вступі». Натомість на відміну від постаті, 

що говорить у вступі, оповідач. Закінчення рішуче виступає на стороні Бога, 

який для нього уособлення любові і добра, а не зловісний Фатум: «Ojcze 

niebieski! Ty raz tylko jeden w wieczności, raz Syna własnego opuściłeś, by dotąd 

już nie opuszczać żadnego z dzieci Twoich – nie – żadne dzieło Twoje nie pójdzie w 

rozsypkę na wieki!» [89; 730]. 

Іридіон отримує пробачення і зцілення. Засуджуючи ідею помсти 

Красінський вирішив врятувати свого героя. На нього не чекає ані пекло, ані 

знищення. На думку поета шляхетністю серця і палкою любов’ю він заслужив, 

аби Бог дав йому ще один шанс: «I weszło słońce nad ostatkami Romy – i nie było 
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komu powiedzieć, gdzie się podziały ślady myśli mojej – ale Ja wiem, ze ona trwa i 

że ona żyje!» [89; 5731]. 

Іридіон, за задумом Красінського, безумовно інструмент Фатуму, повністю 

піддається його владі. Красінський уособлює Фатум, відповідно до своєї 

концепції, з неетичною історичною необхідністю, з дияволом, з Масиніссою. 

Залежність Іридіона від Фатуму це спадковий обов’язок його роду. Батько 

Іридіона, який передає сину свою місію, був свого роду монотеїстом , він 

декларує, що «jest tylko bóg jeden, który przed wiekami położył dłonie na wirach 

chaosu i zwyciężył go na wieki. – Imię jego? – zapyta kapłanka Odyna. – 

Przeznaczenie» [89; 573]. 

Ім’я йому – Приречення. Тому Іридіон, як іграшка в руках Фатуму, людина 

античності з вродженою ідеєю підкорення приреченню, не може з ним боротися 

і протистояти йому, тому й не намагається цього робити, хоча і є можливість 

опору. Красінський використав цей шанс конфлікту дуже літературно і 

істріософічно. Він намітив можливість трагізму передчасного вчинку Іридіона, 

вчинку до якого підштовхнув його Фатум. 

Однак, драма Красінського – це не лише долина панування Фатуму. Бо в 

закінченні, до твору, разом з епохою християнства, входить Провидіння. 

Іридіон, як інструмент приречення мусив зламатися перед Провидінням і 

фактично його поразка відбулася вже у перебігу дії драми. Тріумфу божого 

провидіння неможливо уникнути в системі історіософського мислення 

Красінського. Зрештою в такій схемі прихована ціла концепція - шанс еволюції і 

спасіння людини. Хто усвідомив ідею справжньої свободи і морального 

обов’язку, той вийшов зпід влади Фатуму і піднявся на вищий рівень духовного 

розвитку. Так. насправді, Іридіон цього ще не зробив, але Провидіння створює 

йому шанс, вириваючи його зпід панування Фатуму – Масинісси і висилаючи до 

«землі могил і хрестів», таким чином даючи йому «повторну спробу». 

Впровадження такої фабули призводить до зламання і спасіння Іридіона 

одночасно. Зло не може перемогти. Сила Фатуму має схилитися перед 

найвищою силою, що стоїть над людиною. У цьому сенсі доля Іридіона містить 
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в собі певну ілюстрацію морально-історичного розвитку людини. У творі чітко 

простежується зв’язок з концепцією палінгенези , в основі якої думка – що 

життя треба сприймати, як спробу, кожне ініціювання з’являється зі спроби. 

Саме в цьому має полягати найглибший сенс історії людства: поразка ставала 

запорукою реабілітації, а з падіння надходило спасіння. Дії Іридіона повністю 

репрезентують втілення схеми палінгенези. Невільник Фатуму, який поніс 

поразку, був знову покликаний до життя, в якому має виконати свою місію. 

Для покоління романтиків ідея палінгенези була прогресивною і 

традиційною одночасно, це був шлях катастрофи і еволюції разом, пов’язаний з 

християнською наукою про спад і відкуплення. Безумовно Красінський теж 

шукав такої формули, яка принесла б пояснення для катаклізмів революції, але 

одночасно встановлювала б право еволюції. Власне в теорію палінгенези можна 

заключити знання про необхідність занепаду і страждання, а також спасіння, 

довести до містичної гармонії ідеї революції та еволюції одночасно. 

Тобто, можна стверджувати, що закінчення «Іридіона», абсолютно 

органічно пов’язане з усім твором. Хоча багато науковців мають абсолютно 

протилежну думку, наприклад Ю. Клейнер аргументував неорганічність твору 

філософським характером, він говорив про невідповідність «оптимістичного» 

закінчення з «песимістичним» твором. Але, на нашу думку, закінчення 

«Іридіона» – це лише натуральні наслідки переконання про перемогу 

християнського Провидіння над античним Фатумом-Приреченням. 

Красінський прагнучи створити християнську трагедію, наситив 

палінгенестичну модель категорією трагізму і зробив Іридіона трагічним 

героєм. У своїй драмі він торкнувся проблематики свободи і обов’язку, однак 

трагізм Іридіона не випливає з конфлікту між обов’язком і свободою. Іридіон – 

це виключно інструмент необхідності; одночасно логіка зіткнення необхідності 

з Провидінням вимагає оптимістичної розв’язки долі героя. Фатум 

переможений Провидінням, тому в драмі не було б місця на трагізм Іридіона. 

 



 161 

Діалектика Приречення і Провидіння, як свого роду історична діалектика 

духовної історії людства, дає можливість впровадити до християнської драми 

концепцію трагізму – не як головну категорію, яка пояснює метафізичний сенс 

людської долі, а історично обмежену філософсько-етичну концепцію античного 

світу, яку відміняє вищий порядок християнського світу. Трагічне забарвлення 

постаті Іридіона не є елементом couleur locale, бо абстрактна схема містичної 

драми мала служити Красінському для пояснення конкретної історичної 

проблеми – долі Польщі, механізму «польських революцій», моральних прав і 

практичних шансів успішності акцій збунтованих проти політичного порядку 

патріотів. Іридіона було схарактеризовано, як героя, який прийшов дуже рано, 

його трагічна вина полягає у бажанні пришвидшити розвиток подій, а поразка 

обумовлена спротивом матеріального світу і історичною незрілістю власної ідеї. 

Про це говорить сам герой: «O Amfilochu, więc syn twój był tylko marzeniem – 

tylko cieniem, odbitym od późnej przyszłości – i jak za wczesną igraszkę rozbiły go 

losy!» [89; 718]. 

Трагізм одночасно був категорією, яка робила неможливою однозначну 

дискваліфікацію прагнень героя. Красінський не міг засудити вчинку і позиції 

Іридіона, і не лише тому, що прийнята історіософічна схема закладала 

виправдовуюче закінчення «прощення», а також тому, що його власна політична 

позиція не могла відмовитись від контакту з ідеалами і патріотичними 

прагненнями. Алюзії до сучасної польської боротьби за визволення народу, що 

виступають в драмі, мали дуже амбівалентний характер. На це вплинула 

неоднозначність відношення Красінського до листопадового повстання, про що 

вже говорилося у попередніх розділах. Раз він вбачав у повстанні порив 

поневоленого народу, що виступає в ім’я давньої слави предків, а часом 

злочинні діяння шевців і кравців. Римська стилізація дозволила звільнитися від 

конфлікту з його історичною складністю і сконцентруватися на національних 

протиставленнях, навіть надати певної позитивної вартості незначним 

елементам соціального бунту, який проявляється в діях грецьких невільників і 

варварів. Але одночасно згадана амбівалентність призвела до принципового і 
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характерного для Красінського перекручення основної проблеми драми, яке 

пов’язало в одне ціле його незрілі юнацькі твори з великою драмою. Це 

проявляється у факті, що боротьбу за свободу в драмі замінила помста. 

Знищення противника стало метою, а не засобом. Як програму історичного 

діяння поет вказав на встановлення нового ладу, знищення існуючої цивілізації, 

хоча в закінченні Іридіона прощено за те, що «любив Грецію». 

Така конструкція драми, здавалося б, заздалегідь перебільшувала 

негативну оцінку діянь. Але Красінський так і не здобув в цьому питанні 

послідовності. Ваганням, неоднозначності оцінки виступили пізніше, у 

коментарі до вже готової драми. Ще на початкових стадіях роботи над 

«Іридіоном» Красінський писав до Ріва «Napisałem coś podobnego do czegoś, co 

było we mnie, to znaczy do dezorganizacji i do kilku myśli dość głębokich» [93; 31]. 

Навіть кристалізація драми не може усунути дезорганізації думок поета. В 

іншому листі до Ріва, з часу роботи над остаточною версією твору, він пише, що 

джерелом падіння героя була недостатність практичності, і завчасності його 

появи: «Chociaż prawy, jego losem jest zguba, gdyż przyszedł za wcześnie; chciał 

marzenia przyszłych wieków wypełnić w jednym dniu» [93; 86]. Подібний мотив – 

«передчасної дії», з’являється в листі до Гашинського, де захищаючи постать 

Іридіона, поет сформулював навіть і поняття трагічної вини героя. Але в цьому 

листі переплітаються також інші, християнські основи моральної оцінки. 

Незвичайність мотивації сильно проявляється в драмі. Вона виступає не лише у 

традиційній різниці між трагічним світом історії в драматичній партії, а й в 

розіграній в Закінчені містерії вини, суду і відкуплення, вічній містерії, що 

розігрується між Фатумом – Приреченням – Дияволом, Богом – Провидінням і 

людиною, що підтримується янголом охоронцем. 

Цю суперечливість бачимо також в середній драматичній партії. Якщо 

боротьба за свободу призводить до помсти, якщо діяння це гріх, якщо готові на 

муки християни – єдині носії метафізичної і моральної правди у драмі, то 

однозначність такої моральної класифікації виключає трагізм. Тоді Іридіон був 

би лише інструментом поетичної історичної необхідності, дитям безглуздя, 
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приреченим на поразку. Але у Красінського так не завжди Іридіон одночасно 

шляхетний і піднесений трагічний герой, поставлений чоло в чоло з неминучою 

необхідністю, невблаганним Фатумом, як результатом фатальної родової 

спадщини, а також об’єктивної сили історії, необхідності розпаду імперії, бунту 

невільників. У драмі ці дві рації протиставляються одна одній, заплутані також 

вибором місця і часу акції і історичною довільністю автора. Адже родовід 

Іридіона і його зв’язки з іноземними невільниками це не випадковість. 

Ми розглянули два основні драматичні конфлікти в «Іридіоні»: опозиція 

Приречення і Провидіння і випливаюча з неї трагічна антиномія передчасності 

вчинку, що показує обличчя драми, як великої християнської трагедії. Але в 

тексті твору виступають похідні конфлікти, можливо не такі істотні для 

основної історіософської мотивації драми, не менш, однак, формуючі її 

характер, характер твору про діяння людини в історії, що моделює її художній 

стиль, бо створює додаткове джерело напруги. 

 

3.5. Риси месіанізму у творах З.Красінського. 

 

В епоху романтизму сформувався своєрідний клімат, який сприяв 

месіанським поглядам, що відповідали стилю мислення і розуміння світу та 

переживання людської екзистенції. Месіанізм не був особливістю польської 

культури, але виявився загальними явищем, популярним у французькому, 

німецькому, італійському, російському, хорватському та інших середовищах. 

Отже, можна говорити про «вибух» месіанських доктрин, хоча це явище 

найбільш поширилося у польській літературі і філософії. Месіанізм народився в 

атмосфері неволі і жертв. В особливості ситуація втрати незалежності після 

розділів держави спрямовувала польську історіософську думку до питань про 

сенс історії, вартість страждання і жертви, про роль історії і народу, вільність і 

необхідність. З цими питаннями поєднувалися роздуми над відношенням 

окремого до національної спільноти і людяності, та минулого теперішнього, і 

майбутнього. Напевно розвитку месіанських ідей сприяла також пам’ять про 
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нещодавню французьку революцію і несподіваний період змін, який 

супроводжував діяльність Наполеона. Усі ці фактори призводили до того, що 

тогочасна епоха була визнана особливо переломною та надзвичайною, тим 

більше, що революційне відлуння відгукувалося у наступних національно-

визвольних рухах.  

В часи романтизму поняття «месіанізм» розповсюдив Юзеф Гене-

Вронський, який зробив акцент на раціональному чиннику, що прискорює 

переміни людства. Разом із цим, він призначив слов’янам місію втілення у 

реальність “епохи правди”, чим здобув собі особливе визнання серед 

співвітчизників. Його погляди перегукувалися із загальними оцінками 

сьогодення як антитетичної епохи, а слов’ян як представників майбутнього. Але 

їх відкинув культ раціоналізму, якого дотримувався Гене-Вронський, а також 

обмеження історії до розумового прогресу і відмови від національної специфіки 

на користь більш універсального змісту. 

Месіанізм знайшов прибічника в особі Зигмунта Красінського. Вже в листі 

до Костянтина Гашинського від 22 березня 1832 року ми знаходимо елементи 

месіанської думки: віру в особливе призначення людей, обраних Господом, і у 

вищу роль страждання у плані провидіння. Зигмунт Красінський також вміло 

гармонізував універсальні цілі з цілями національними. У цьому аспекті він 

враховував особливе покликання народу з волі провидіння для виконання 

історичної місії. На цю тему він висловлювався в листах, у філософському 

трактаті «Про становище Польщі» та у літературних творах, таких як «Три 

думки», «Досвіт», «Псалми майбутнього», «Сьогоднішній день», «Останній», 

«Resurrecturis» і «Незакінчена поема». 

На противагу до теорії Адама Міцкевича, месіанізм Красінського 

характеризувався більшою суцільністю і міцним підґрунтям у вигляді 

національної традиції. Адам Міцкевич лише у «Книгах польського народу і 

пілігримства» проголошував виключно польський месіанізм, збагачуючи його 

антифранцузькими елементами. Але уже у ІІІ частині «Дзядів» він змінив 

польськоцентристську орієнтацію на слов’янську, а у паризьких лекціях на 
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слов’янсько-французьку, визначаючи верховенство Франції як провідниці 

християнського ідеалу об’єднання народів. У «Трибуні народів» (Trybunie 

Ludów) повністю тріумфувала ідея французького лідерства і віра в місію 

Наполеона.  

Зигмунт Красінський вбачав подібність між змістом «Досвіту» і 

загальними ідеями Міцкевича, але, без огляду на це, детальні рішення 

відрізнялися одне від одного. У творчості автора «Не-Божественної комедії» ми 

не зустрічаємо первинного містичного елементу. Але як Красінський, так і 

Міцкевич, обґрунтовували історичну місію Польщі стражданням своєї 

батьківщини, прирівнюючи її до Муки Господньої. У цьому випадку 

Красінський пішов ще далі, оскільки занепад країни він пов’язав з 

добровільною жертвою за гріхи світу. Обидва провісники акцентували 

необхідність апостольства Польщі серед інших народів. Міцкевич бачив цю 

роль ширше, не лише в рамках поширення польським народом принципів 

християнської цивілізації. Але, на противагу до Красінського, найбільші надії 

він поєднував із загальною війною за волю.  

Автор «Досвіту» також закликав до дій, але не ототожнювався виключно зі 

збройною боротьбою. На плечі свого народу він покладав обов’язок 

популяризації євангелічних принципів, а також проповідництво для народів на 

шляху до Царства Божого. Тому питання моральності вирішувало справу 

спеціальної місії у світі. Зигмунт Красінський відкидав революційний шлях 

розвитку на користь поступової еволюції, сповненої етичних ідеалів. Велика 

місія мала дістатися польському народу, оскільки він завжди культивував ідеал 

свободи. При цьому Польща відрізнялася серед інших народів стражданням, яке 

призводило до того, що вона відігравала свою роль шляхом спокути. 

Подібні думки були наслідком спроб зрозуміння і обґрунтування 

національної поразки. Красінський ідеалізував свій народ, приписував йому 

виняткову – на тлі подібних спільнот – духовну силу. Але погляди Красінського 

не характеризувалися мегаломанією чи шовінізмом, оскільки поет завжди 

керувався принципами моральності. Звідси питання етики, які були основною 
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рисою поглядів автора «Трьох думок». Подібно як Адам Міцкевич, він охоче 

звертався до Апокаліпсиса святого Яна, який був заповіддю месіанізму з огляду 

на наявне тут фігуральне значення. 

Третій Пророк поділяв погляди Адама Міцкевича про необхідність 

сповнення міжнародного життя вченням Христа. Обидва посилалися на 

християнські цінності польської політики протягом ходу історії. З огляду на це 

вони відрізнялися від Юліуша Словацького, який неодноразово суворо 

оцінював вітчизняне минуле.  

Особливо показовим для польського месіанізму стало поєднання 

політичної і релігійної сфери. Відповідно до основної ідеї цього напрямку, 

запровадження етики у міжнародних відносинах було умовою настання третьої 

історичної епохи. У поглядах Зигмунта Красінського взаємопроникними є 

релігійний план, трансцендентний по відношенню до земної проблематики, і 

політичний, який охоплює поточні та минущі справи. 

Відповідно до автора «Досвіту», слов’янське плем’я вирізняється 

релігійністю. У слов’янському колі триває боротьба добра зі злом, яка 

втілюється у протистоянні між Польщею і Росією. Поет вбачав дві найбільші 

небезпеки для свого народу: зі сторони царизму та небезпеку вибуху революції. 

Незважаючи на ці небезпеки, Польща протягом втілення історичної місії 

повинна берегти вірність своїм традиціям. Красінський найбільш побоювався 

об’єднання революційних і московських сил. Тоді місія польського народу, 

направлена на пом’якшення антиномій, які роздирали тогочасний світ, могла би 

змінитися на власну протилежність. Тому він вважав, що Польща повинна 

обрати проміжний шлях між різними крайніми методами, які ведуть до мети.  

У пам’ятному листі до Гізо він звинувачував царизм у використанні 

радикальних методів, у крайній політичній орієнтації, у ліквідації польської 

національної еліти.  

Зигмунт Красінський розвивав основні месіанські концепції, які 

проголошували необхідність християнізації політики і базування міжнародних 

відносин на моральних принципах. Вони були умовою настання Царства 
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Господнього на землі. У цій справі він вбачав особливу роль християнського 

первісного елемента. Адам Міцкевич також приписував Польщі особливу місію, 

яка слідувала з її страждань і давніх цінностей устрою, основаного на свободі і 

демократії. Але він коливався щодо того – чи не варто визнати першість Росії як 

народу із вищим історичним принципом. У випадку Зигмунта Красінського 

ніколи не обговорювалася подібна теоретичність. В особливості в трактаті «Про 

ситуацію Польщі» і у поемах «Досвіт» і «Останні» він виразно віддавав 

першість виключно своїм співвітчизникам у слов’янському колі.  

Автор «Псалмів майбутнього» бачив місію Польщі у втіленні і розширенні 

нової правди і у виключенні суперечностей, які існували у тогочасному 

політичному, соціальному і культурному житті. Зокрема, місія Польщі полягала 

у реалізації ідеї справедливості. З огляду на це, поет звертався до 

співвітчизників для того, щоб відкинути усі форми ненависті, щоб дати 

хороший приклад іншим народам. Пропозиція Анджея Товянського, який 

приписував Польщі спеціальну місію у встановленні нового християнства, 

також потрапила до переконань Третього Пророка. 

Зигмунт Красінський обґрунтовував історичну місію Польщі, передусім, її 

історичними кривдами. Подібно як Міцкевич в «Дзядах» представив Польщу, 

що занепадає, як Ісуса народів. Адам Міцкевич не розвивав в деталях це 

порівняння, на противагу до витлумачення, представленого у «Досвіті». 

Впевнено вражає сміливістю порівняння з Месією, яке свідчило про 

оптимістичну віру в безсмертя народу. Красінський покладав на загарбників 

вину за страждання польського народу. У цьому випадку оживали аналогії з 

мучителями Месії. 

Частіше за все месіанізм асоціюється з концепцією особливої історичної 

місії певного народу, що слідує з духовної особливості цього обраного загалу. У 

такому плані Броніслав Бачко трактував у гроні месіаністів Чєшковського і 

Домбровського, Тереновського і Камєнського. В інтерпретації Аліни 

Ковальчиковей також робиться наголос на національну місію як показник 

месіанізму. У літературі романтизму страждання народу неодноразово 
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поєднувалося з надзвичайною місією, що мала надприродні риси. Змучена 

Польща ставала обраним народом і з цієї перспективи намагалися 

розшифрувати таємницю історії. 

Романтики прагнули, передусім, розшифровки прихованого сенсу подій, а 

отже з особливою симпатією замислювалися над функціонуванням механізму 

історії. З минулих поразок отримувалися оптимістичні рефлексії, оскільки 

нещастя означали вище призначення народу, а страждання санкціонували 

прихований план історії. Місія народу інтерпретувалася по-різному, але 

однаково вірили в існування обраного народу, який мав виконати спеціальні 

завдання у плані провидіння. 

Марія Яньон нагадує також, що місія обраного народу служила виконанню 

універсальних цілей людства, а одночасно була умовою прогресу, який 

розглядався в категоріях універсальності. Розмаїття політичних функцій різних 

форм месіанізму впливало на виділення окремих елементів цієї історіософської 

концепції.  

Адам Сікора підкреслює також, що польський месіанізм вирізняється 

вірою в місію народу. Польські месіаністи трактували народ як своєрідну 

моральну особу. До такої позиції їх, з одного боку, наближало переконання, що 

історія Ізраїлю є прототипом історії кожного християнського народу, а з другої – 

визнання принципу універсалізму. 

Погляди Зигмунта Красінського характеризуються знаковим для 

польського месіанізму взаємопроникненням релігійної і політичної площин. 

Анджей Валіцкі звертає увагу на те, що це стало наслідком мілітаризації 

політики, а тому й наслідком перенесення політики на історію світу і розуміння 

у контексті ідеології хіліазму. Але при цьому тут не враховувалися будь-які 

націоналістичні елементи чи елементи шовіністичного характеру. 

Автор «Трактату про Трійцю» вбачав історичну активність народу, який 

втілював план провидіння. З цієї точки зору релігія і політика стають двома 

ідентичними аспектами правди. Тому Красінський акцентував необхідність 

поширення християнських принципів політики. За підставу історичного 
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розвитку він визнав підпорядкування людської волі сакральному плану. Які в 

гегелівській концепції і історії втілюється біблійна тріада: після періоду 

щасливого початку і епохи нещастя наступав оптимістичний фінал. За взірцем 

інших прибічників месіанізму Третій Провидець також приписував своєму 

народу особливу місію.  

На думку Віктора Вейтрауба, національний месіанізм зазвичай призводить 

до політичного квієтизму, і власне у такій позиції він звинувачував 

Красінського. Це було безпідставне звинувачення, оскільки автор «Досвіту» 

закликав до дії, причому заснованої на моральності, на відповідності волі 

духовним ідеалам. Завдання Польщі полягало у поширенні християнської етики 

у міжнародних відносинах. Цей погляд підкреслював різницю між Польщею, як 

новим обраним народом, і Євреями. Останні не виконали місію до кінця, 

оскільки зазнавши принижень, відгородилися від інших націй, дбаючи про 

власну відокремленість. 

Більше елементів квієтизму ми знаходимо в поглядах інших прибічників 

месіанізму, в особливості Анджея Товяньського, який вбачав досягнення 

святості – через сукупність спосібів вимолити у Творця настання нової, кращої 

епохи. У цьому плані проявилися розбіжності між Товянським і Міцкевичем. 

Автор «Пана Тадеуша» набагато сильніше акцентував питання місії Польщі, ніж 

автор «Бесяди». Ця місія полягала у повному втіленні християнської ідеї у житті 

народів. Юліуш Словацький під впливом Анджея Товянського прийняв ідею 

месіанської місії Польщі і повірив, що вона виконує місію на зразок Христа. 

Зигмунт Красінський також розглядав місію Польщі, порівнюючи 

страждання поневоленого народу із муками Ісуса. Ці страждання повинні були 

дозволити Польщі відіграти сотеріологічну роль в історії. Отже, національний 

месіанізм став вінцем романтичної історіософії. Національний месіанізм 

розбудив надію на перемогу добра над злом тоді, коли наставали переломні 

періоди для народу. У випадку Польщі, месіанізм був свого роду духовною 

реакцією на політичні поразки; він одночасно із цим уособлював догму про 
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безсмертя народу. Польський месіанізм здається видом бунту проти політичної 

ситуації. 

Анджей Валіцкі слушно доводить непотрібність розширення поняття 

месіанізму. Важко відносити кожного автора, який пише про національну місію, 

до грона прибічників месіанізму. За взірцем Владислава Татаркєвіча варто було 

б у такому разі надати цей титул ледь не усім польським мислителям доби 

романтизму, у тому числі також Едварду Дембовському і Броніславу 

Трентовському до 1846 року, які енергійно боронилися від такої класифікації. 

Так само не можна назвати месіаністом Кароля Лібельта, який справді говорив 

про місію слов’янських народів, але не піднімав мартирологічних питань свого 

народу, надзвичайно істотних для національного месіанізму. Також Юзеф 

Голуховскі зосереджував увагу на стражданні, але він не порівнював гієни 

польського народу зі стражданнями Господа. 

Інша справа пов’язана із «наверненням» Броніслава Трентовського, під 

впливом Зигмунта Красіньського. Автор «Мисьліні» прийняв тезу про 

спасительну місію польського народу по відношенню до усього людства. У 

цьому плані він долучився до представників національного месіанізму. Але до 

1846 року у його сприйнятті месіанізм асоціювався з різновидом психічного 

захворювання, оскільки нагадував йому погляди Анджея Товянського. Отже, 

немає нічого дивного, що він тоді пропонував ізоляцію прибічників Товянського 

від решти еміграції і рекомендував провести їх ретельне лікування, щоб 

«відрами виливати на голову холодну воду, поставити пару десятків п’явок на 

лоба і скроні, добряче потрусити гребенем». Одночасно він критикував Адама 

Міцкевича, який нібито пробуджував з висоти кафедри College de France 

«примари середньовіччя». Подібний приклад послужив Трентовському для 

розгляду месіанізму як наступної форми «шаленого» романтичного героїзму. 

Але застереження автора «Пантеону» від месіанізму Адама Міцкевича і 

Анджея Товяньського не означало відхилення від ідеї місії народів, оскільки він 

вбачав необхідність підготовки народо-синтезу слов’янським племенем. Цього 

роду місія не мала сотеріологічних ознак. Лише в період редагування «Речі, що 



 171 

стосується товяньщизни» Трентовскі відзначив подібність до месіанської течії. 

Найбільша подібність стосувалася концепції самосвідомості. Мислитель 

апробував погляд Міцкевича щодо того, що тіло є елементом, який супроводжує 

дух. Подібне твердження співпадало з баченням духа як різноєдності тіла і 

душі, реальності і ідеальності. 

Наступна подібність відносилася до «трансцендентальності» і 

«ахроматизму» месіанства. У цьому питанні він погоджувався з концепцією 

Міцкевича і Товянського, яка проголошувала можливість пізнання, що виходило 

за межі досвіду і розуму. Незважаючи на це Трентовський розумів, що процес 

пізнання не може оминути ані емпіризм, ані раціоналізм, оскільки є їх 

різноєдністю.  

Автора «Мисьліні» також поєднувала з месіанізмом ідея Царства 

Господнього на землі. На думку Броніслава Трентовського, месіанізм трактує 

цю епоху майбутнього як «пізнання Параклета», яке визволяє Польщу. 

Це велике підґрунтя, яке ще не пройшло через хащі «жидівщини». На 

думку цього мислителя, ця епоха стане царством справжньої особистості, тоді 

з’являться перспективи найвищого людського розвитку. Він також підкреслив 

необхідність привнесення етичності в політику, оскільки це наблизить 

визволення Польщі. Отже, немає нічого дивного, що з 1846 року месіанські 

сюжети займали у філософії Броніслава Трентовського все більше місця. У 

виданому після смерті «Пантеоні», він визнав месіанізм найбільшим внеском 

Польщі у європейську думку. 

Такого роду позитивна оцінка месіанізму відповідала ґрунтовній зміні 

основи в питанні оцінки історії. Раніше він неохоче підходив до історії свого 

народу і боровся з апологетичним відношенням до національних подій. Тим 

часом сторінки «Пантеону» свідчать про зміну орієнтації, оскільки автор 

побачив риси респектабельності та навіть святості польського народу і 

підкреслював цінність мучеництва. Згаданий твір з однієї сторони сигналізував 

про звільнення Трентовського від впливу німецької філософії в аспекті 
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спекулятивного мислення, а з іншого містив раніше невідоме сприйняття 

Царства Божого, втілення якого він доручав, передусім, співвітчизникам.  

На еволюцію думки Броніслава Трентовського вплинув Зигмунт 

Красінський, про що свідчить спільна редакція «Образу національної душі». 

Крах Весни Народів (Wiosny Ludów) поглибив нелюбов цього філософа до 

німецького і французького суспільства. Давній критик польського лицарського 

минулого тоді відкрив великі цінності навіть в liberum veto. Причому ґрунтовна 

зміна його позиції не була пов’язана із фальшю або лицемірством. У минулому 

він фактично уособлював генія німецької думки, але це не слідувало з 

сервілізму чи опортунізму, а з того, що у ті часи німецька філософія була 

лідером світової науки.  

Під впливом Зигмунта Красінського Трентовскі зацікавився вітчизняними 

справами, прийшовши на цьому шляху до месіанських позицій. Насправді 

Третій Провісник фінансово утримував автора «Пантеону людської думки», але 

треба пам’ятати про те, що поет гідно допомагав також іншим творцям в 

еміграції. Разом із цим він зовсім не нав’язував протеже своє бачення чи 

погляди. У цьому довгому списку осіб, яких він підтримував, ми знайдемо 

також прізвища Юліуша Словацького чи Адама Міцкевича, причому 

благодійник найчастіше залишався анонімним, щоб не зачепити гордість 

творця, який був у скруті. 

Броніслава Трентовського автор «Досвіту» підтримував явно, але ніколи не 

чинив тиску на свого підопічного, оскільки ми не бачимо навіть тіні натиску у 

листах поета чи у будь–яких документах. Він не вимагав ідейної лояльності як 

меценат. Написані спільно «Образи національної душі» не повинні схиляти до 

припущень про те, що поет нав’язав основну концепцію і основний зріз твору, а 

скоріше підкреслюють спільність месіанських поглядів. Якщо навіть ризикнути 

і ствердити, що думки, якими пронизані «Образи...», вийшли безпосередньо з–

під пера Зигмунта Красінського, одначе це філософ прийняв їх зміст, і навіть 

включив у свою книгу. 
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У «Перед бурею» також представлені роздуми на тему ролі Польщі як 

Месії народів, внесені рукою Зигмунта Красінського. Але подібні приклади 

лише підтверджують тезу про спільність поглядів обох авторів у питанні 

месіанізму.  

У цьому плані видно більше спільностей думок Красінського з поглядами 

Трентовського, ніж Чєшковського. Проте, останній розділяв культ 

органіцистичних тенденцій. Але автор «Псалмів майбутнього» не пробував 

ототожнювати органічні дії з місією на противагу до Чєшковського. Насправді 

останній приймав майбутню роль слов’янських народів, але не розвивав думку 

про страждання своєї батьківщини. Він відрізнявся у цьому аспекті від 

Зигмунта Красінського, переконаного, що мучеництво Польщі дає їй велику 

моральну перевагу і зумовлює лідерство на шляху до спасіння світу. 

Красінський поєднував національну ідею з універсалізмом, подібно як 

Чєшковський, але у більшій мірі акцентував цінність традиції, яка надавала 

його месіанізму національні форми. У кореспонденції до згаданого приятеля він 

схиляв його до прийняття концепції національного месіанізму. Отже, великої 

ваги він надавав як традиціям, так і мартирології польського суспільства, 

надзвичайно живим і таким, що обґрунтовують його національний месіанізм.  

 

Висновки до розділу ІІІ 

 

Отже, у третьому розділі окреслено погляди письменника на 

християнство, роль християнських цінностей у його житті і релігійну 

символіку його драм. Релігійні переживання і релігійне світовідчуття присутні 

в більшості творів поета. Він змальовує традиційні народні уявлення про Бога і 

світ, ним створений, про праведну чи грішну Душу, про щасливу чи нещасливу 

Долю людини, про Рай і Пекло (на цьому і на тому світі). У його творах і 

листах багато згадок про ксьондзів, корогви, хресний жест благословення, 

обряд освячення, молитва тощо. Посередником між Богом і людьми 

З.Красінський вважає поета, сприймаючи феномен людського мислення на 
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міфологічному рівні. Версію про те, що в основі його творів міфологічне 

мислення, найґрунтовніше розробив Ю.Клейнер, показавши, що за художньою 

символікою лежать глибинні коди, сформовані язичництвом і християнством. 

Поет створив високохудожній образ ідеальної Польщі як образ ідилічного краю 

миру і гармонії, розвиваючи народно-релігійну традицію, де побутувало 

поклоніння Богині-Матері. Ідеальна Польща З.Красінського – це, по суті, земля 

обітована, про що свідчить хоча б його «Przedświt» («Досвіток»). У його творах 

домінує християнська міфологія, основана на поняттях історичного розвитку, 

де є Початок (світу, людини, народу), Розвиток буття (в центрі якого Особа і 

проблема її особистого вибору) і Кінець історії, яка залежить від вибору Особи 

або народу. «Золотий вік» у нього асоціюється з Початком світу, з образом 

втраченого Раю. Сучасне життя поет осмислює у категоріях добра, 

зруйнованого гріхом і зла, що увійшло в історію Польщі, його вражає жахливе 

спотворення давніх народних уявлень про людську гідність, родинне щастя, 

вірну любов. Поет бере на себе місію співця-пророка. Свого романтичного 

героя він ототожнює з Ісусом Христом. Як і Христос, що своїми стражданнями 

звільнив людей від прокляття первородного гріха й відкрив їм шлях до 

спасіння, так само З.Красінський відкрив таємницю Польщі, особистою 

недолею спокутував гріх чи «прокляття» її дисгармонії, дав своєму народові 

рятівну віру в «золотий вік». Пишучи про кару і помсту, поет переконував, що 

зміна соціального ладу не може відбуватися за рахунок соціального насильства, 

революції, вони в нього асоціюються з образами кари і «святої помсти», а 

пізніше – із жахливими передбаченнями біблійних пророків. Ці дві моделі 

об’єднує апокаліптичне передбачення останнього суду, який передбачає 

моральну розплату за скоєне і метафізичне перетворення соціального ладу. З 

беззаконного він стане справедливим і чесним, а насильство і кривава помста 

відсунуться на другий план. Саму природу майбутнього визначатимуть апофеоз 

морального осуду й відродження, а замість релігійного насильства і помсти 

мають прийти усепрощення, смирення, покладання на святу волю. 
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Перераховуючи гріхи людей супроти Бога й Польщі, поет називає лукавство, 

безчестя, зраду, криводушність і все лихо. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дисертаційне дослідження під назвою «Драматургічна 

творчість Зигмунта Красінського (трагізм, історіософія, християнізм)» 

дозволило розкрити специфіку концептів трагізму, історіософії та християнізму 

в драматургічних тврорах З. Красінського в контексті європейського 

романтизму. 

У польській літературі періоду Романтизму Зигмунт Красінський 

відзначився як не лише як поет, але й як драматург, повістяр, епістолограф. 

Постать цього польського «пророка» дуже неоднозначна та неординарна. Його 

творчий доробок має велике значення не лише для польської, але й для світової 

літератури. Складний та суперечливий життєвий шлях у певній мірі вплинув на 

творчість автора, що надає його творам індивідуальності та неповторності. Але 

з часом ентузіазм щодо цієї постаті холоднішав, а критика у міжвоєнний період 

та наступні покоління зовсім загасили його. Красінський досить таки швидко 

залишив «трійцю», стаючи менш знаним і читаним. Усе рідше перевидаються 

його збірки поезій, драми, тощо. Красінський став мало досліджуваним 

письменником у польській літературі. В нашій роботі ми поглибили розуміння 

його творчості, довели важливе значення його творчості для польської та 

української літератур. 

Наша робота присвячена постаті Зигмунта Красінського на тлі польської 

романтичної літератури, роль його творчості серед загальної літературної та 

політичної ситуації в Польщі. 

Отже, за допомогою описового, структурного та компаративістського 

методів ми описали творчість Красінського у польському контексті: на тлі 

загальної політичної та суспільної ситуації в країні та серед інших 

представників польського Романтизму (А. Міцкевич, Ю. Словацький, Ц. Норвід 
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та ін.). Схарактеризували основні теми та напрямки романтизму в Польщі, 

описавши загальні тенденції. 

У дисертації досліджено життєвий та творчий шлях видатного польського 

поета Зигмунта Красінського, проаналізовано історіософську драматургію, на 

матеріалі його найвідоміших драм «Іридіон» і «Не-Божественна комедія». 

Творчий доробок Зигмунта Красінського дуже великий, але «Іридіон» і «Не-

Божественна комедія» підтверджують геніальність автора. 

Ці твори мають історіософське тло, але різняться з точки зору структури 

та стилю написання. На тлі еволюції польського поета та драматурга ми 

зробили частково-порівняльний аналіз цих творів. Аналіз структури твору дав 

нам змогу підкреслити досконалість цих двох творів. Інтерпретація обох драм 

Красінського у світлі сформульованої поетики автора, виокремлює перш за все 

релігійну проблематику, до якої відноситься образ людини і її земної історії. Ці 

драми мають метафізичний характер. Це вказує на те, що у них присутня інша 

проблематика крім історичної, яка відноситься до людського світу. 

За допомогою порівняльного, культурно-історичного, філологічного, 

біографічного, методу інтертекстуального аналізу, феноменологічного, 

рецептивної естетики, герменевтичного, інтерпретаційно-текстового аналізу 

системно досліджено специфіку драматургії З.Красінського у контексті 

трагізму, історіософії та християнізму. 

У дисертації окреслено трагічну концепцію двосвітності як естетичну 

категорію, що характеризує нерозв’язний конфлікт і завершується смертю 

героїв. Проблема індивідуального страждання у творах З.Красінського виникає 

тоді, коли індивід починає сприймати себе окремо від суспільства. Смерть і зло 

вічні, вони іманентно закладені у самому механізмі життя, а в людській 

індивідуальності закладено необхідність боротьби з вічним злом. Але зло не 

можна перемогти шляхом революції, воно зникне тоді, коли людство засвоїть 

ідеї Христа. Однак шлях до самовдосконалення у дусі християнського вчення 

складний і вимагає людських жертв. У цьому і трагізм життя, і причина 

«світової скорботи» поета. Схарактеризовано особливості змалювання 
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польського народу у драматургії З.Красінського як «pharmakosu» – 

зцілювальної жертви, катастрофічний вимір опозиції «класицизм – романтизм», 

трагізм помсти в «Іридіоні», роль Еросу і Танатосу та їх трагічних контекстів, 

Розглянуто особливості історіософічної свідомості З. Красінського на 

прикладі двох драматичних творів («Не-Божественна комедія» та «Іридіон»). 

Підкреслено новаторський характер структури «Не-Божественної комедії». 

Вона за своєю структурою та сюжетом тяжіє до шекспірівських традицій: 

відкинуто принципи трьох єдностей (місця, часу і дії), а також знехтувано 

канонічною стилістичною єдністю. Поєднано різні жанри, вільні стилі, 

переплітаються реальні та містичні сцени тощо. Окреслено новаторську форму 

«Не-Божественної комедії» як засіб змалювання майбутнього і вірогідного, 

мотиви «еволюції-революції» (образ Панкратія), дантівський інтертекст «Не-

Божественної комедії» як засіб відтворення екзистенційних питань історії, риси 

провіденціалізму у «Не-Божественній комедії». 

«Не-Божественна комедія», виражаючи концепцію одного цілого, 

пропонує одночасність різних художніх точок зору, під новими 

нашаровуваннями композиції у ній можна помітити застиглі пласти сюжету. 

Вони служать основою, на якій зведено єдину архітектурну споруду. 

У дослідженні проаналізовано трансфер мотивів Данте, зокрема у драмі 

З. Красінського «Не-Божественна комедія». Доведено, що автор починає 

дивитися на світ через призму Данте. Найбільшу увагу зосереджено на частці 

«не», яка вступає у зв’язок із «Божественною комедією», щоб відректися від 

будь-якої паралелі із нею. Заперечення З. Красінського стосуються системи 

Данте, письменник постійно не погоджується з одним із дантівських 

структуротвірних елементів світобудови (у Данте місцем для гріховних законів 

є пекло), розміщує героїв там же, але хоче бачити їх не позбавленими божої 

опіки. 

Досліджено специфіку християнізму драматургічних творів 

З.Красінського. Інтерпретація драм у світлі сформульованої поетики автора 

актуалізує, насамперед, релігійну проблематику, до якої належать образ людини 
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і її земна історія. Метафізичний характер цих драм указує на те, що у них 

присутня, окрім історичної, трансцендентальна проблематика. Зокрема, 

провіденціальний зміст творів – Бог, його роль в історії і людських долях, 

метафізична перспектива всього, що робить і про що думає людина. Бог 

виступає єдиним господарем доступного людям історичного світу. Таким 

чином історія і метафізика тісно переплітаються в єдиний вузол у плані 

божественних та людських прагнень, не лише з точки зору мислення, а також і 

законів драматургії. Ці твори мають історіософське тло, але відрізняються з 

точки зору структури та стилю написання. 

У роботі проаналізовано образ Бога у драмах З. Красінського. Протягом 

століть Бога уявляли у різних образах – конкретно-почуттєвих і абстрактно-

описових, в образах обмежених і боязких істот і всевладних творців неба і 

землі, багатьох богів, як це помітно на прикладі політеїзму. Проте в усіх 

релігіях Бог завжди виступає як особистість, з якою віруючий може 

спілкуватися, вимагати в неї певні блага, просити втрутитися у події. 

З.Красінський був переконаний, що в цьому не-божественному світі й людині 

та народу треба повторити Христову дорогу, гідно переносячи страждання і 

розпач. Трагічний характер світосприймання поета безпосередньо пов’язаний із 

трансформацією старозавітного Бога в першу іпостась божественної Трійці – 

Бога-Отця, Бога-Сина і Бога Святого Духа (згадаймо хоча б «Легенду», у якій 

він проводить думку, що як після Бога-Отця і Бога-Сина у світі наступить 

царство Св.Духа, так після церкви Петра і Павла на землі запанує церква 

Св.Йоанна). Однак це не язичницьке поєднання богів, а «єдиносутня», 

«незлитна» єдність трьох індивідуально самостійних іпостасей Бога, 

відкритість яких один до одного виражає сутність християнської любові. У 

роботі проаналізовано образ Бога у драмах З. Красінського. 

Інтерпретовано візію Божого Промислу в драматургії З.Красінського, 

антично-християнську традицію в «Іридіоні», проблеми теодицеї і 

метафізичного виміру у ньому, означено релігійну символіку драми «Іридіон», 
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тематичні комплекси Провидіння і Фатуму, риси месіанізму у творах 

З.Красінського. 

Здійснено аналіз романтичної форми драми «Іридіон», що представляє 

собою незвичайну структуру, адже складна проблематика твору вимагала 

відповідного композиційного оформлення. Проаналізовано цілісність всього 

твору, завдяки зіставленню окремих частин встановлено сюжетний зв’язок, 

зокрема Вступу і Закінчення, що нібито не мало відношення до основного 

тексту. Простежено паралелізм антично–християнського перелому і сучасності. 

З. Красінський використовує суперечливість між античністю і християнством, 

щоб відтворити історичну реальність, але разом з тим зробити твір 

зрозумілішим і актуальним для сучасного читача. Окрему увагу присвячено 

аналізу топографії та історичної вірогідності драми, підкреслена точність 

представлених елементів тогочасної римської реальності. 

На філософсько-моральні рефлексії та месіаністичні ідеї З. Красінського 

вплинула тогочасна історія, навіть якщо дія твору була перенесена у віддалене 

минуле, він не лише шукав історичної достовірності, а, за принципом аналогії, 

думав про майбутнє, прогнозував і наближав його. 
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