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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Переживши катастрофу кінця ХVIII століття, в 

результаті якої було втрачено польську державність і територіальну цілісність, а 

потім ряд 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, 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 

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 начала 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; 

– 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.Неупокоева). 

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 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 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 7 публікаціях у 

фахових виданнях, із них 1 – у закордонному виданні. 

Структура роботи. У відповідності до мети й завдань дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи становить 198, з них основного тексту 180 сторінки. 

Список використаних джерел містить 205 позицій. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання, 

об’єкт та предмет дослідження, визначено методи, наукову новизну роботи, її 

теоретичне і практичне значення, подано відомості про апробацію основних 

положень дисертації. 

У першому розділі «Трагічна концепція двосвітності у драматургічних 

творах З.Красінського» акцентовано на тому, що 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. 

У підрозділі 1.1. «Особливості змалювання польського народу у 

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

про те, що 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 на виворіт, 



лише не у смішному, а в трагічному вигляді. Світ можуть врятувати лише ідеї 

Христа. Є.Нахлік слушно підкреслює, що З.Красінський, як і А.Міцкевич та 

Ю.Словацький, вбачав аналогію між стражданням позбавленої незалежності 

Польщі й розп’ятим та воскреслим Христом, пов’язуючи втрату національної 

державності і політичного занепаду краю з добровільною жертвою за провини 

світу, комплексом «pharmakosu». Тільки польський народ («Takim jest narόd Twόj, 

polski, o Boże!») здатний подолати зло і привести інших до християнських ідеалів. 

У підрозділі 1.2. «Катастрофічний вимір опозиції «класицизм – 

романтизм» порушена тема творчості, 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 

сферах. На думку З.Красінського, основу творчості складають закономірність, 

свобода і благодать, вони можуть бути присутні у творі у різних пропорціях. 

Носієм цієї тріади у «Не-Божественній комедії» виступає граф Генрик, поет, 

аристократ, людина, приречена на трагічну смерть, адже він є носієм поетичного і 

рицарського ідеалу у світі повсякденного і матеріально-ницого. «Poezjo, matko 

Piękności i Zbawienia. Ten tylko nieszczęśliwy, kto na światach poczętych, na 

światach, mających zginąć, musi wspominać lub przeczuwać ciebie – bo jedno tych 

gubisz, ktόrzy się poświęcili tobie, ktόrzy się stali żywymi głosami twej chwały». Із 

закономірністю пов’язаний класицизм, творення художніх цінностей за певними 

правилами, виконання яких забезпечує досконалість і гармонію, формальне 

оволодіння матерією. Тому класицизм інколи називають «об’єктивною» 

творчістю, хоча це не зовсім вірно, бо йдеться лише про спрямованість творчого 

суб’єкта. Із свободою асоціюється романтизм, який трактується як «суб’єктивна 

творчість», бо геній завжди перебуває поза правилами, він сам творить правила. 

Однак, класицизм має свої «плюси» і «мінуси». «Плюси» в тому, що він прагне до 

досконалості і гармонії форми. «Мінуси» в тому, що досконалість форми і 

гармонії може бути досягнута лише в остаточному. У безмежному ж світі, яким є 

світ людських феноменів, панує безформність і досконалість залежить від влади 

конечного. У своїх листах З.Красінський зізнається: «Szekspir choć i jest szeroki, 

jak zorza polarna, ale niższy od Byrona, który błysnął błyskawicą wśród burzy». Або: 

«Lubię bardziej jedną tragedię Szyllerowską na scenie, niż wszystkie Szekspirowskie». 

«Плюси» романтизму – у прагненні до безконечного і невдоволенні конечним. 

Романтизм не вірить, що в цьому світі можна досягти досконалості, звідси – його 

туга за трансцендентністю. «Мінуси» романтизму – надмірний суб’єктивізм, 

гіперболізація психологічного життя. Надмірний суб’єктивізм, самозамкненість та 

самопоглинання – це нездатність до реального трансцензусу. У цьому 

катастрофічний вимір опозиції «класицизм – романтизм». Катастрофізм можна 

подолати, поєднавши в полоні божої благодаті класичні елементи з 

романтичними. «Prawdziwa poezja jest prawdą, ale nie przyszłości, lecz 

teraźniejszości, wszystko o czym marzy, kiedyś się wypełni, jest kolorem uczucia, 

którego owocem jest religia, matka filozofii, a razem trzy są nierozłączne. Ona jest 

wizją przyszłości i proroctwem o przyszłości». 

У підрозділі 1.3. «Трагічний конфлікт драми «Не-Божественна комедія» і 

трагічний образ поета» наголошено на тому, що досконалого суспільства у 

«земному» житті бути не може, і очікування такої досконалості є лише утопічна 



ілюзія. Головним конфліктом твору 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. У гонитві за примарами він розбиває життя своєї юної 

дружини, довівши її до безумства і смерті. А їхній син, на якому лежить 

прокляття безумної матері, втрачає зір. В епізоді з поетом-дитиною, приреченим 

на сліпоту і смерть («Kiedy spuszczę powieki, więcej widzę, niż z otwartymi 

oczyma») автор розгортає тему поезії, яка не була втілена в сюжетній лінії батька, 

а присутня лише інтенціонально. Генрик мріяв про поезію, але не служив їй, а 

Орцьо – повне уособлення жертви, якої вимагає поезія. Однак і суб’єктивно-

вольове начало поезії, представлене в образі-символі Генрика, і відреченість від 

світу, й ірраціональне осягнення невідомого (образ сліпого Орцьо) – це лише 

крайнощі. Поезія у розумінні З.Красінського – гармонія (як і Бог): гармонія між 

дійсністю і мрією, між словом і ділом, між поетом і твором: «Błogosławiony ten, w 

ktόrym zamieszkałaś, jak Bόg zamieszkał w świecie, niewidziany, niesłyszany, w 

każdej części jego okazały, wielki, Pan, przed ktόrym się uniżają, stworzenia i mόwią: 

«on jest tutaj». 

У підрозділі 1.4. «Трагізм помсти в «Іридіоні» виразно окреслено, що 

провідний мотив драми, 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. 

Іридіон, який виявися зброєю в руках Масинісси, несвідомо здійснює ряд 

неетичних учинків: віддає на смерть свою сестру, стає зрадником стосовно 

Хеліогабала, Олександра і християн, яких він залучає до дії, заперечуючи накази 

Євангелія. У результаті чого, діяльність молодого грека має винятково негативний 

характер, він не переймається шляхетною ідеєю боротьби за незалежність, його 

характеризує маніакальне прагнення до помсти будь-якою ціною. Трагізм 



Іридіона – це трагізм тієї ідеї, яку він сам визнавав та розвивав. Попри все це, 

фатальний трагізм формує постать головного героя, здатного змагатися з цілим 

світом. Визнання героїки грека не перешкоджає автору драми відмовити у 

слушності його принципів та ідей і протиставити їм конструктивні ідеали 

християнської любові. Трагізм полягає у суперечності між благородною метою 

знищити деспотизм та нешляхетною мотивацією його вчинків (помста) і засобами 

(підступність), які він використовує задля здійснення своїх прагнень: «Zbijmy 

więc ich nędze w jeden podrzut zemsty, na jwdną chwilę tylko – a panowie amfiteatru, a 

żołnierze prertorium nie dotrzymają roku tylu zgłodniałym, namiętnym і wściekłym!». 

Дисертантка зауважує, що в символічній постаті Іридіона нема протиставлення чи 

примирення між ідеєю помсти, боротьби та ідеєю праці духа для майбутнього. Він 

є носієм однієї й іншої. У цьому полягає перш за все символічність образу, який 

утілив у себе дух старої епохи, а працюватиме для нової. Іридіон був тоді, є тепер 

і буде в майбутньому.  

У підрозділі 1.5. «Ерос – Танатос і їх трагічні контексти» 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. 

У другому розділі «Проблема історіософії в «Не-Божественній комедії» та 

«Іридіоні» означено «поетичну історіософію» 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 

«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 тяглості 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 підрозділі 2.1. «Новаторська форма драматургії як засіб змалювання 

історичного минулого і вірогідного» досліджено особливості генологічного 

характеру творів, їх драматургічної 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. 

У «Не-Божественній комедії» помітні елементи романтичного стилю: 

презентації апокаліптичності історії («сzłowiek każdy, robak każdy krzyczy: «Ja 

Bogiem» – i co chwila jeden po drugim konają – gasną komety i słońca. – Chrystus nas 

już nie zbawi – krzyż swόj wziął w ręce obie i rzucił w otchłań»), її експресивності, 

динамічності (розвиток, поступ), нового розуміння часу і простору тощо. Між 

окремими сценами швидкі часові зміни, а деякі події відбуваються паралельно. 

Композиційно драма складається з багатьох сюжетних ліній та власне 

романтичних мотивів, серед яких – християнізація історіософського дискурсу, 

віра в чудодійне втручання Бога в історичний процес, проповідь польського 

месіанізму, роль поета і поезії в суспільстві, символіка еволюції, революції та 

надприродного світу («a mimo was, mimo żeście mierni i nędzni, bez serca i mόzgu, 

świat dąży ku swoim celom, rwie za sobą, pędzi przed się, bawi się z wami, przerzuca, 

odrzuca – walcem świat toczy, pary znikają i powstają, wnet zapadają, bo ślisko – bo 

krwi dużo – krew wszędzie – krwi dużo»). Мотиви, поєднані автором, справляють 

враження одного цілого – презентації польської історіософської та естетично-

філософської думки середини ХІХ ст. Автор поєднує елементи ліро-драматичної 

поетики з фрагментами ліро-епічної. Реальному світові твору протиставлені 

сцени, у яких з’являються постаті з надприродного світу – янгол, який рятує 

Генрика, привид Діви й орла, а також хор злих духів. 

Підрозділ також охоплює складність тематики та проблематики «Іридіону», 

актуалізацію ранньохристиянської історії у світлі проблем сучасності, аналіз 

романтичної форми драми й особливості її поліфонії. З. Красінський сповна 

використав можливості, які відкривала перед ним романтична тенденція 

генологічно-наративного синкретизму, тому поєднав драму з епіко-ліричними 

формами Вступу і Закінчення, створюючи нову літературно довершену і 

закінчену цілісність, окреслену межами абсолютного початку та остаточного 

кінця: «…Każdemu dostała się jedna fala w nieskończoności – pęd jej słabszy lub 

silniejszy, ale ona płynie dni kilka tylko. – Żyj więc i przemień, jak reszta braci twoich, 

ale działaj według światła zlanego na ciebie. – Stań się pocieszycielem, byś mόgł kiedyś 

stać się wybranym na lewicy Chrystusa i patrzeć, jak inni natchnieni kończyć będą 

przez ciąg wiekόw, co zacząłeś w pokorze i miłości ducha».  

Вступ до «Іридіона» написаний прозою, але нічим не нагадує типові прозові 

твори. Це, передусім, наближена версія поеми чи так званої романтичної 

поетичної повісті. Вступ відносно невеликий, складається з дванадцяти коротких 



частин, що своєю конструкцією нагадують пісні. В «Іридіоні» окреслено два 

плани: історичний та сучасний. Відповідно до такої конструкції функціонують дві 

моделі часу. Перша – це час відтворених ситуацій минулого, які конституюють 

перебіг подій у драмі. Друга – це час актуальних ситуацій, на яких попередні події 

залишають свій відбиток, детермінують дії героїв та організовують проекцію 

наступних подій. «Іридіон» можна назвати драмою зі вступом та епілогом саме 

тому, що всі частини невід’ємні для властивого розуміння функції часу у творі. 

Всі три частини становлять цілісність з оригінальною формою. Безпосередньо 

проблема часу у драмі пов’язана з відродженою в романтизмі органічною теорією 

розвитку історії та, як показав З.Медзінський, теорією метапсихозу (відродження 

героя драми через віки на польській землі). 

Структура твору досить складна і багатошарова, наповнена пастками для 

тих, хто однозначно визначає «Іридіон» романтичною драмою. Без сумніву, 

«Іридіон» – драма, але аналіз її побудови не може стосуватися виключно 

визначення елементів «драматичності». Перша частина вражає багатством 

викладеного драматичного матеріалу. Тут повторюються провідні мотиви Вступу 

та представлено експозицію головних сюжетів твору. Друга частина твору 

відрізняється від першої, навіть перебуває в опозиції. Дії цієї частини 

З. Красінський помістив у сценічне оформлення катакомб: труни, цвинтарі, 

молитви, світло і темрява створюють хвилююче тло подій, на якому розігруються 

найважливіші сюжетні лінії драми: метафізична, політична та психологічно-

інтимна. Третя частина вносить перелом у ці події твору. Вибухає повстання, 

головний герой втрачає кохану, виникають проблеми з союзниками, єпископ 

Віктор усуває його з кола вірних, проклинаючи за грішні наміри. Четверта 

частина розв’язує всі політичні проблеми, виразно змальовуючи історіософські 

паралелі – Масинісса відкриває своє справжнє обличчя і наміри. У цій частині 

з’являється виразна заповідь Закінчення, у якому розігрується зіставлення 

пекельних сил та провидіння: «Kto panem moim? Na ziemi nie zaznałem go – za 

stosem, jak stada drapieżnych ptakόw, krążą geniusze śmierci – oni mi powiedzą, czyj 

poddany jestem». 

Дисертантка звертає увагу також на драматургічну структуру твору. У 

«Іридіоні» виокремлено три основних типи театру: класична трагедія, 

шекспірівська політично-психологічна драма та драматична містерія, що 

базується на основі середньовічної клерикальної (літургічної) драми. 

У підрозділі 2.2. «Мотиви «еволюції-революції» (образ Панкратія)» 

виражено думку, 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. У «Не-Божественній комедії це переконливо показано на 



прикладі взаємин Генрика і Панкратія. Генрик відчуває, що Панкратій – його 

рідний брат, але вслухаючись у його промову, яка малює картини земного раю 

(«krwi, ktόrą oba wylejem dzisiaj, jutro śladu nie będzie»), він вигукує: «Tyś 

młodszym bratem szatana… Daremne marzenia – kto ich dopełni? – Adam skonał na 

pystyni – my nie wrόcim do raju»). Генрик знає, що рай на землі не можливий. 

Панкратій – людина абстрактної ідеї і хоче геометричним способом перебудувати 

життя. Проте окрім геометричних істин треба враховувати природу людини. 

Панкратій гине в муках самозаперечення. З.Красінський не сприймав 

насильницького кровопролиття й волюнтаристського чинника історичного 

поступу та національного визволення, і своє «ні» революції, як слушно підмітив 

А.Фабіановський, він одночасно мотивував у трьох аспектах – історіософському, 

есхатологічному та патріотичному. Під впливом батька він сприймав Листопадове 

повстання як якобінську революцію проти аристократії, рух, що під виглядом 

любові до вітчизни, реалізовував свої корисливі цілі. Сприймаючи революцію як 

прагнення знищити старий християнський світ і його систему цінностей, 

З. Красінський виключав можливість існування революційної прихильності серед 

релігійних поляків.  

Підрозділ 2.3. «Дантівський інтертекст драми: екзистенційні питання 

історії» присвячено висвітленню особливостей інтерпретації назви твору 

З.Красінського, зосереджено увагу на опозиції стосовно «Божественної комедії» 

Данте. Назва 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. На рукописі зафіксовано запис «Людська комедія», що 

також встановлює гіпертекстуальну паралель з комплексом творів О. де Бальзака. 

Як відомо, драма З. Красінського спершу мала назву «Чоловік» і лише перед 

виданням змінена на «Не-Божественну комедію». Тут можна говорити про 

характерну для романтиків історіософську гру поняттями: «людський» і 

«небожественний». Автор прагнув викликати в культурній пам’яті сучасників ще 

одну змістову бінарну опозицію: божественне – небожественне. Не-божественне – 

це не стільки людське, скільки диявольське: «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, więcej ma zasługi przed Panem od ciebie». Услід 

за Данте З. Красінський мав намір написати трилогію, але не хотів покласти в її в 

основу зміну ярусів картини світу: пекло – чистилище – рай. Таким чином 

структурований історіософський простір здавався йому простим та умовним, він 

убачав його в духовному світі людини, ідейності, мистецтві. Назва твору 

відокремлена від «Божественної комедії» часткою не-. Частка не- є не лише 

запереченням, а й доповненням цитованої назви, у чому можна простежити 

символістські умовності естетики та поетики романтизму. Можна провести 

аналогію між подорожжю графа Генрика до табору революціонерів з дантівським 

пеклом, а заперечення божественності спричинили до появи думок, що драма 

буде пов’язана із мороком безнадійності. В історіософській концепції 

З.Красінського представлені екзистенційні питання історії, які пізніше 

турбуватимуть представників екзистенціалізму, а саме: непорушні закони історії 



та фатум, християнство і закони суспільного розвитку в минулому, теперішньому 

і майбутньому, емпіризм і провіденціалізм, держава і народ, революція і проблема 

влади, спроба передбачити майбутнє, догматизм і свобода людини, життя і 

смерть, смерть і безсмертя тощо. 

У драматургії З.Красінського представлене характерне для романтичного 

провіденціалізму бачення дійсності, де розкрито зацікавлення силою, завдяки якій 

ця дійсність стає об’єктивною (підрозділ 2.4. «Риси провіденціалізму у «Не-

Божественній комедії» та «Іридіоні»). Це маніфестація історичного 

провіденціалізму: показує трагедію людської долі, реконструює історизм, 

розкриває його провіденційний зміст за рахунок людських страждань як вищого 

морального сенсу існування світу: «Skądżeś powstał, marny cienu, ktόry znać o 

świetle dajesz, a światla nie znasz, nie widziałeś, nie obaczysz? Kto cię stworzył w 

gniewie lub ironii? Kto ci dał życie nikczemne, tak zwodnicze, że potrafisz idąc Anioła 

chwilą, nim zagrząźniesz w błoto, nim jak płaz pόjdziesz czołgać i zadusić się 

mułem?». На прикладі біографічних даних, особистого життя З.Красінського, 

листування з близькими та друзями, а також окремих його творів розглянуто 

літературознавчий та філософський аспект феномену провіденціалізму як у 

творчості, так і особистому житті письменника. Феномен провіденціалізму в 

родинному житті письменника пов’язаний зі сподіваннями його батька, які не 

відповідали бажанням сина, а також з нещасливим коханням. Поет був, значною 

мірою, людиною приреченою, відчував переважно земну, людську природу 

Фатуму, тоді як трансцендентну сферу він наділяв зазвичай позитивними 

«людськими» якостями, вірив також у Боже Провидіння, яке надає сенс 

людському життю: «Ja położyłem siłę moją w Bogu, ktόry ojcom moim panowanie 

nadał». 

На думку Є.Нахліка, для З.Красінського характерне складне переплетення 

фаталізму і провіденціалізму з виявами волюнтаризму. Поет визнає, що над 

людиною і суспільством панують сліпі, невідворотні сили, які визначають їхню 

долю. Такими силами є Фатум, доля і божественний промисел. На думку 

дослідників, у його творах помітне теологічне розуміння суспільних подій як 

прояву волі бога, а їх сенсу як наперед визначеного наміру бога. Згадаймо слова 

Чоловіка, мовлені до Панкратія: «Czyś zbadał wszystkie manowcy Przeznaczenia – 

czy pod kszałtem widomym stanęło ono u wejścia namiotu twojego w nocy i olbrzymią 

dłonią błogosławilo tobie – lub w dzień czyś słyszał głos Jego o poludniu, kiedy 

wszyscy spali w skwarze, a tyś jeden rozmyślał – że mu tak pewno grozisz 

zwycięstwem, człowiecze z gliny…». Суспільне життя З.Красінський тлумачить як 

боротьбу неземних сил добра і зла, а замість історичної перспективи пише про 

«царство небесне». Конкретні історичні явища в його уявленні – це боротьба 

світського і божественного начал у людині. Світське начало уособлене в «натовпі 

людей», бо він сприяє здійсненню трансцендентної мети («…Czarne postacie z 

tyłu, z przodu, po bokach się cisną, a pędzone wiatrem blaski i cienie pezechadzają się 

po tłumie, jak żyjące duchy»). Божественне уособлене в ролі Бога, він своєю 

присутністю проймає все довкола. Тому людина у нього виступає не суб’єктом, а 

об’єктом історії, а історія потрактована як «діяння боже через людей». В 

«Іридіоні» про це сказано так: «A po długim męczeństwie zorzę rozwiodę nad wami – 

udaruję was, czym aniołόw moich obdarzyłem przed wiekami – szczęściem i tym, co 



obiecałem ludziom na szczycie Golgoty – wolnością! Idź i czyń! Choć serce twoje 

wyschnie w piersiach twoich... a zmartwychwstaniesz nie ze snu, jako wprzόdy było – 

ale z pracy wiekόw – i staniesz się wolnym synem niebios!». Як відзначила М.Яньон, 

в «Іридіоні» розігрується містерія вини суду й покути між Фатумом-

Приреченням-Сатаною, Богом-Провидінням і людиною, підтримуваною Ангелом-

Сторожем. 

У третьому розділі «Християнізм драматургічних творів З.Красінського» 

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 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. Перераховуючи гріхи людей супроти Бога й Польщі, поет називає 

лукавство, безчестя, зраду, криводушність і все лихо. 



У підрозділі 3.1. «Релігійні образи в «Іридіоні» увагу акцентовано на тому, 

що шлях порятунку людини – це шлях її уподібнення до Ісуса і (за його 

допомогою) перетворення своєї гріховної природи. Шлях до порятунку і вічного 

життя у єдності з Богом для людини пролягає через фізичну смерть. Цей шлях 

проклали хресна смерть і тілесне воскресіння Ісуса Христа. В основі 

християнської моральності, на думку поета, має лежати самоцінність людської 

особистості (особистість є «образ Божий») і нерозривна єдність добра, істини і 

свободи. При цьому добро й істина виражені не в формальних правилах, а в самій 

особистості Ісуса Христа, звідси принципова відсутність формалізованості 

християнської моральності, яка за своєю суттю є моральністю свободи. 

Виражаючи свободу людини, християнська віра тримається не на страхові та 

зовнішньому обов’язку, а на любові до Христа і кожної людини як носія образу 

Божого. 

Зло – це не утвердження, а руйнування особистості і свободи, яке 

народжується із неправильного застосування волі. Зло не має самостійної сутності 

та самостійного змісту, воно зводиться лише до заперечення добра. Сама ж 

людська природа богоподібна і достойна одухотворення і безсмертя: на людину 

чекає тілесне воскресіння, після Страшного Суду праведників чекає тілесне 

безсмертя у нових, перетворених тілах. Людині важко із своїми гріхами і 

помислами: вона має вручити свою долю Богові. Вищим моральним обов’язком є 

не обов’язок, сором і честь, а совість. Совість – це голос вільного духа, який 

робить особистість незалежною від природи та суспільства і підпорядковує її 

тільки вищій правді. 

Віра в безсмертя душі та Страшний Суд відіграє важливу роль у 

драматургічній творчості З.Красінського. Підносячи людину як вільну і 

богоподібну особистість, він у той же час усвідомлює її трагічне становище, бо не 

може її звільнити від необхідності жити і вмерти в світі, де нема справедливості. 

Важливою складовою християнських поглядів З.Красінського є есхатологія, 

в центрі якої лінійне зображення провіденційного сприйняття часу. Увібравши у 

себе зороастричні уявлення про світ, як арену боротьби Добра і Зла, досвід 

іудейської апокаліптики й катастрофізму, поет актуалізує вчення про кінець світу, 

друге пришестя Христа і Страшний Суд, після якого на новій землі та під новим 

небом має утвердитися царство праведників. Звідси – зневажливе ставлення до 

«цього» світу і схиляння перед трансцендентальним. Основним джерелом 

есхатології З.Красінського є Апокаліпсис св.Йоанна, який має характер 

метаісторичної призми як способу смислової інтерпретації історії. Звідси дуже 

близько до соціальної утопії із виразними елементами заперечення та соціальної 

критики, ідеалізованими і містифікованими символами незадоволених прагнень й 

футурології та оптимістичних перспектив ідеального суспільства. 

Для розуміння змісту «Іридіона» велике значення має аналіз особливостей 

художнього відтворення паралелізму двох епох: сучасної та антично-

християнської (підрозділ 3.2. «Антично-християнська традиція в «Іридіоні»). 

Автор створює враження перелому епох та всієї європейської культури, щоб 

краще зрозуміти сучасність та спрогнозувати майбутнє.  

З. Красінський відтворює гострі суперечності між античною та 

християнською традиціями. У цих відмінностях та антагонізмі він убачає ключ до 



розуміння історії європейської культури. Суперечливість між античністю та 

християнством – це основа поштовху до історичного прогресу, і якщо буття 

виражається в пропорції і зв’язку речей, то треба сповна осягнути сукупність 

античних ідеалів, цінностей ідей та традицій, щоб усе краще розвивати надалі. 

Автор прагне якомога точніше відтворити історію, реалії античного часу, але 

разом з тим не вийти за рамки романтичної поетики та зробити твір доступним 

для сучасного авторові читача. Філософське поняття епістемології та антропології 

вписане у цілісність історії європейської культури, у діалектичний процес 

перемін, у низку тез і антитез. Антитеза античності та християнства, яка 

представлена в «Іридіоні», надає творові середньовічного колориту, відповідає 

тією чи іншою мірою історичній дійсності, не відхиляючись від романтичних 

канонів. 

У образі головного героя З. Красінський намагався втілити свою візію 

християнства. Репрезентована через образ Іридіона модель християнської релігії 

має динамічну, діалектичну та історично обґрунтовану структуру, що постає у 

полемічному зіткненні з іншими виявами християнства. Ця модель сформована 

під впливом історичних тенденцій у контексті певних політичних, суспільних та 

природних умов. Щоб підкреслити еволюцію Іридіона, автор використовує 

фольклорний мотив багатовікового сну героя.  

Ідеологія християнства, як відомо, не однорідна, на неї вплинули різні 

західні і східні філософські школи. Позиція Іридіона засвідчена в діалозі з 

репрезентантами інших доктрин християнства. Герой не сприймає християнства 

як спіритуалістичної ідеї. З підозрою ставиться до еволюціонізму єпископа 

Віктора, що провадить до споглядальності. Він вважає, що релігійне вірування 

має поєднатися із земним історичним світом. Християнство Іридіона 

сформувалося в контексті перелому між античною епохою та християнською, а це 

– дві різні моделі універсалізму. Він виступає за людські права, намагається 

віднайти ідеал людини не лише в калокагатії, антропоцентризмі і культі тіла, а в 

християнській моральності, яка спирається на «образ Божий» кожної особистості. 

Іридіон бореться за права Греції та інших народів, що постраждали від Риму, і 

таким чином закладає фундамент гуманізму, створює основу для ідеї про 

природні права людини і правову державу. На думку героя, християнство повинно 

позитивно впливати на історію і розвиток суспільної свідомості. Історія реалізує 

поступ людства, земне життя можна змінити через розвиток етнічно-культурних 

формацій та спадкоємності ідейних засад. Історичний прогрес у саморусі з 

релігією, вважає Іридіон – це і є справжня релігія.  

У підрозділі 3.3 «Проблема теодицеї і метафізичний вимір «Не-

Божественної комедії» 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. Є.Нахлік так характеризує екзистенцію З.Красінського: «у 

процесі конкретного життя на землі людина, як і дух під час реінкарнаційної 

мандрівки, не усвідомлює попередніх утілень», у надземному світі до духа 

повертається пам’ять про давні стадії та завдяки анамнезу він розуміє свої долі. 

Ще одна особливість християнства у тлумаченні поета – догма боговтілення, 

прагнення людини стати Богом не обмежує волі Бога, а є питанням віри і 

визнанням божественності Ісуса. Порушуючи проблему сутності Бога, поет 

змальовує його гнівним у «Не-Божественній комедії» і милосердним в «Іридіоні», 

де катастрофізм переходить у месіанізм. Віднайдений Бог милосердя має 

виправдати страждання і смерть, але він вимагає від людей повної покори (коли 

праця духа виходить на перший план), в іншому випадку, на думку поета, на 

людей чекає Суд Божий («Не-Божественна комедія»), бо, за З.Красінським, 

людина – це істота, створена Богом, у якій об’єдналися всі можливості космосу і 

всесвіту, а Бог – це вічність, яка розвивається у часі за посередництвом людей.  

Твердячи про метафізичний вимір творчості З.Красінського, зокрема його 

«Не-Божественної комедії», дисертантка має на увазі риси філософського вчення 

про надчуттєве і те, що поза досвідом, притаманне його драмі. Метафізичне, як 

один із символічних аспектів твору, уособлює певний тип культури і характер 

людських відносин. Перші форми метафізичного постали ще в Давній Греції, де 

існувати означало бути присутнім, показати себе, бути відкритим для зору. 

Пізніше елеати обґрунтували тотожність мислення і буття, а Геракліт увів поняття 

Логоса, що означало Порядок світу і Мову, звернену до людини. Платон 

запропонував учення про ієрархію ідей і чотири здатності душі – пізнання, 

міркування, віру і уподібнення. А неоплатоніки забили на сполох з приводу 

розриву між Єдиним (Богом) і сутнім, Єдиним і мисленням. У контексті 

тотожності мислення і буття розрив між Богом і сутнім можна подолати, на думку 

З.Красінського, не мисленням, а містичним знанням або ж екстазом. Такий 

імператив став важливим елементом європейської культурної традиції і 

ферментом становлення новоєвропейського суб’єктивізму. 

У підрозділі 3.4 «Провидіння і Фатум» розглянуто діалектику Приречення і 

Провидіння в «Іридіоні» як свого роду ескіз духовної історії людства. 

Діалектичний підхід дає можливість використати в християнській драмі 

концепцію трагізму – не як головну категорію, яка пояснює метафізичний сенс 

людської долі, а як історично обмежену філософсько-етичну концепцію античного 

світу. Абстрактна схема містичної драми послужила З.Красінському для 

тематизації важливої історичної проблеми – долі Польщі, механізму «польських 

революцій», моральних прав і шансів бунту патріотів проти політичного порядку. 

Іридіона схарактеризовано, як героя, який прийшов завчасно, його трагічна вина 

полягає у бажанні пришвидшити розвиток подій, а поразка обумовлена спротивом 

матеріального світу й історичною незрілістю власної ідеї. Подібний мотив 



«передчасної дії» вперше з’являється у листі до Гашинського, де, захищаючи 

постать Іридіона, поет сформулював поняття трагічної вини героя. У цьому ж 

листі засвідчено й інші християнські підтексти моральної оцінки. Незвичайність 

мотивації виразно помітна у драмі. Мотивація дає про себе знати не лише у 

традиційній різниці між трагічним світом історії й ідеалізмом людських поривань, 

а й у містерії вини, суду і спокути, вічній містерії, що розігрується між Фатумом – 

Приреченням – Дияволом, Богом – Провидінням – людиною, яку підтримує янгол 

охоронець. Розглянуто основний драматичний конфлікт в «Іридіоні»: трагічну 

опозицію Провидіння та Фатуму і як наслідок трагічну антиномію передчасності 

вчинку. Окреслено похідні конфлікти, можливо не такі істотні для основної 

історіософської мотивації драми, однак важливі, бо формують змістові домінанти 

твору, моделюють діяння людини в історії, визначають художній стиль. 

Месіаністичні історіософські концепції З. Красінського, що містяться в 

поетичних творах, не створюють однорідної, логічно пов’язаної цілісності і їх не 

можна назвати системою (підрозділ 3.5 «Риси месіанізму у творах 

З.Красінського»). Той факт, що вони лежать в основі поетичних і драматичних 

творів, пов’язаний з характерним для польського романтизму баченням поета – 

поета-пророка, що виконує роль посередника між Богом і народом. У поемі 

«Przedświt» («Досвіток», 1843), зокрема у вступі, поет писав, що вчення Ісуса 

Христа має охопити всі сторони життя і взаємини народів і держав повинні 

підпорядкуватися християнській етиці. Держава – справа рук людських, 

народність – справа рук Божих. І тому не можна, з погляду учення Христа, 

позбавляти загальнолюдських прав окремих людей, так само не можна позбавляти 

природних прав окремих народів. Носієм цієї ідеї, по волі Божій, є Польща. Яка 

впала по волі Божій тому, що їй була призначена вища місія. Втративши 

самостійність, переживши удари долі, вона духовно зміцніла і пройнялася 

вченням Христа. Її завдання – переконати людство підпорядкуватися вимогам 

християнської етики. Торжество ідей Христа на землі всезагального щастя прийде 

не через насилля і революцію, а через любов і засвоєння людством учення 

розп’ятого на хресті. У трьох псалмах майбутнього, опублікованих у Парижі в 

1845 році, З.Красінський застерігає поляків від участі у революційних подіях. У 

«Псалмі віри» він пише про те, щоб у взаєминах людей було «więcej miłości i 

więcej braterstwa», у «Псалмі надії» він передбачає, що царство св. Духа уже 

близько, а в «Псалмі любові» прямо застерігає своїх співвітчизників, щоб вони не 

обагрянили руки братською кров’ю і кинули «hajdamackie noże», проти чого різко 

виступив Ю.Словацький у посланні до автора трьох псалмів. У поезіях «Dzień 

dzisiejszy» («Нинішній день», 1848), «Psalm żalu» і «Psalm dobrej woli» («Псалм 

жалю» і «Псалм доброї волі», обидва - 1848) З.Красінський стверджує, що якщо 

людство засвоїть ідеї Христа, то в світі запанує передбачене пророками царство 

св.Духа. Його останній вірш завершується молитвою, зверненою до Христа, щоб 

він подарував польському народу «czyste serce» і «dobrą wolę». 

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.  

 



ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено результати дослідження. 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. 

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 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 і її земної 



історії. 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. 

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», тематичні 

комплекси Фатуму і Провидіння, 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. 

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

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. 

 

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. 

 

АНОТАЦІЯ 

Вінійчук О.М. Драматургічна творчість Зигмунта Красінського 

(трагізм, історіософія, християнізм). – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.03 – література слов’янських народів. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – К., 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню специфіки драматургічних творів 

третього із найвидатніших польських романтиків (після А.Міцкевича і 

Ю.Словацького) – З.Красінського, автора «Не-Божественної комедії», «Іридіону», 

«Незакінченої поеми», «Досвітку» та інших творів. Звернуто увагу на те, що його 

драматургічні твори мають характер ліричних трагедій із нерозв’язним трагічним 

конфліктом, трагічними героями і їх смертю. А головними концептами 

виступають трагізм, історіософія, християнізм. 

Основну увагу дослідження зосереджено на інтерпретації трагічної 

концепції двосвітності у творах письменника, схарактеризовано катастрофічний 

вимір опозиції «класицизм-романтизм» і трагізм помсти в «Іридіоні», роль Еросу і 

Танатосу та їх трагічні контексти. Проаналізовано естетику і поетику історіософії 

у «Не-Божественній комедії» та «Іридіоні», новаторську форму творів як засіб 

змалювання майбутнього й вірогідного, мотиви «еволюції-революції» (образ 

Панкратія), дантівський інтертекст «Не-Божественної комедії», риси 

провіденціалізму у творчості З. Красінського. Витлумачено проблему 

християнізму у його драматургічних творах, зокрема образ Бога, антично-

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

Провидіння і Фатуму, риси месіанізму. 

Ключові слова: романтизм, трагізм, трагічний конфлікт, трагічний герой, 

історіософія, християнізм, провіденціалізм.  
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.03 – литература славянских народов. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования 
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Диссертация посвящена исследованию специфики драматургических 

произведений третьего из выдающихся польских романтиков (после Адама 

Мицкевича и Юлиуша Словацкого) – Зигмунта Красинского, автора «Не-

Божественной комедии», «Иридиона», «Неоконченной поэмы», «Рассвета» и 

других произведений. 

В результате исследования установлено, что его драмы носят характер 

лирических трагедий с неотъемлемым трагическим конфликтом, трагическими 

героями и их смертью, а их главными концептами выступают трагизм, 

историософия и християнизм. 

Творчество З. Красинского устанавливает связь между искусством и 

жизнью, искусством и обществом, создает новую систему художественной речи, в 

которой уже не доминирует риторика. Период романтизма середины XIX ст., к 

которому относится польский писатель, характеризуется с одной стороны, идеями 

свободы и независимости, что дало толчок развитию не только литературы, но и 

истории политических событий в стране. С другой стороны – влиянием 

религиозно-философского мессианизма и мистицизма. Главные мотивы 

творчества З. Красинского обусловлены революционными событиями и 

социальной депрессией, которая охватила Польшу, Францию. Италию и другие 

европейские страны. Главной чертой романтической историософии была попытка 

смоделировать события будущего на профетическом уровне, что призывало 

поетов-пророков предложить свое видение истории и по-своему 

интерпретировать проблемы современности. 

Драматургическое творчество З. Красинского в контексте европейского 

романтизма, является выражением главных путей развития эстетической идеи 

эпохи и религиозно-философских тенденций, где переплетаются мотивы 

национально-исторического романтизма, направленного к традициям прошлого, и 

космического романтизма, в котором мир воспринимается как творческий 

потенциал. 

В диссертации подтверждено, что у З. Красинского преобладают идеи 

исключительного призвания польского народа, следовательно, его драматургия 

насыщена мессианством и верой в провиденциальную роль поляков. Данная 

тенденция достигает кульминации в «Не-Божественной комедии». 

Основное внимание исследования сосредоточено на интерпретации 

трагической концепции двух миров в произведениях писателя, охарактеризовано 

катастрофическое измерение оппозиции «классицизм-романтизм» и трагизм 

мести в «Иридионе», роль Эроса и Танатоса и их трагические контексты. 

Проанализировано эстетику и поэтику историософии в «Не-Божественной 

комедии» и «Иридионе», новаторскую форму произведений как способ описать 

будущее и вероятное, мотивы «эволюции-революции» (образ Панкратия), 

дантовский интертекст «Не-Божественной комедии», черты провиденциализма в 

творчестве. Раскрыто проблему християнизма в драматургических произведениях 

З. Красинского, в особенности образ Бога, антично-християнскую традицию и 

религиозную символику в «Иридионе», тематические комплексы Провидения и 

Фатума, черты мессианства. 

В диссертации впервые в украинском литературоведении раскрыто 

специфику концептов трагизма, историософии и християнизма в драматургии З. 



Красинского, проведено их целостный анализ на фоне произведений польского 

романтизма. 

Ключевые слова: романтизм, трагизм, трагический конфликт, трагический 

герой, историософия, християнизм, провиденциализм. 

 

SUMMARY 

Viniichuk O. Dramatic works of Zygmunt Krasinski (tragedy, historiosophy, 

Christianity) – Manuscript. 
The dissertation submitted in candidacy for the degree of philologic sciences on 

specialty 10.01.03 –Literature of Slavic nations. – Institute of Philology Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2015. 

Investigated the specific of dramatic works of the third of the greatest Polish 

Romantics (after A. Mickiewicz and Y. Slovatsky) – Z.Krasinskoho, author of «Non-

Divine Comedy», «Irydion», «Unfinished poems», «Dawn» and other works. Was 

noted that his dramatic works have the character of lyric tragedies with an insulted 

tragic conflict, tragic heroes and their death, and their main concepts are tragedy, 

historiosophy, Christianity. 

The research is focused on the interpretation of the tragic vision of two worlds in 

the works of the writer, characterized by a catastrophic dimension opposition 

"classicism, romanticism" and the tragedy of revenge "Iridione", the role of Eros and 

Thanatos and their tragic context. Analyzed the esthetics and poetics of the philosophy 

of history in the "Non-Divine Comedy" and "Iridione" innovative form of products as a 

way to describe the future and the likely motives of "evolution-revolution" (image 

Pancras), Dante's intertext "Non-Divine Comedy" features providentialism in his 

creativity. In dramatic work "Iridion" of Z. Krasinski was analyzed the problem 

Christianity, the image of God, antique and early Christian tradition and religious 

symbols, thematic complexes Providence and Fatum. 

Key words: romanticism, tragedy, tragic conflict, tragic hero, historiosophy, 

Christianity, providentialism. 
 


