
"Nie-boska komedia". Rok po skandalu 
W spektaklach Strzępki 
l Demlrsklego zawsze dużo 
się krzyczało. 

W .,Nie-boskiej komedii" 
w Starym Teatrze bojowe 
zawołanie-buntownika 

zmienia się w skowyt 
przerażenia. 

WITOLD MROZEK 

"Od powietrza, głodu, ognia i wojny 
-wybaw nas, Panie!". Odśpiewaną 
wrnroku modlitwąkończy się nowy 
spektakl Strzępki i De mirskiego ob
wołanych naJbardziej radykalnym du
etem polskiego teatru. Ich wariacja na 
temat"NiełxJskiEli komedii" ~unta 
Krasińskiego to świetnie zagrany spek
takl. Z reżyserów pracujących dziś 
w Starym Teatrze Monika Strzępka 
wyciąga z zespołu bezsprzecznie naj
więce1 a przy Kraslńskimjeston wnąj
wyższej formie. 

W centrum tekstu Pawła Demir
skiego stoi sam poeta, przewrażliwio
ny katastrofista opętany antysemity
zmem. Krasińskiego-uto:żsamionego 
z hrabią Henrykiem- grają Marcin 
CzamikiMalgorzatalłąjewska-Krzysz
totik. Mamy też postać LękiHrabiego 
Hemyka, a za maszyną do pisania Kra
sińskiego siądzie też geniusz zła Pan
kracy (Michał Majnicz). 

Rozmnożonepostacie to u Demir
skiego częsty zabieg. Wszyscy jeste
śmy Heru:Ykiem/Krasińskim - żyjąc 
u sclzyłku starego świata, odczuwamy 
lęk przed przyszłością. Albo przy
najmniej powinniśmy go odczuwać, 
mówią nam Demirski ze Strzępką 

Krasiński (Marcin Czamlk) z Dziewicami (Marta Nleradklewicz l Dorota Pomykala) 

-iodlicząjądaty XX-wi~wojen, 
powstań i rzezi, wieszcząc kolejny kon
flikŁ 

WszyscyjesteśmyteżdziećmiPan
kracego-bo żyjemywczasach pore
wolucyjnych, a większość z nas na re
wolucji skorzystała. We wstawionej 
międzyfrazy Demirskiegodługiej sce
nie z oryginalnej "Nie-boskiej ... " Ha
jewska-KrzysztofikiCzarnikdzieląsię 

na prowadzących spór hrabiego i re
wolucjonistę. 

Jednocześnie dorobek rewolucji 
StrzępkazDemirskim podważająroz
paczliwym gestem-cóż po niej, skoro 
prawnuki wyemancypowanych chlo
pów(reprezentowane tu przez postać 
MartyOjrzyńskiej) pracę majądziśje
dynie przy kserokopiarce? 

Wc!.riaąa na temat"Nie-boskiej ko
medii" miała powstać w Starym przed 
rokiem Szykował ją -odwołując się do 
stYnnej insrenizacjiSwinarskiego, z dia
blimi rogami na głowach chóru Prze
chrztów-chorwacki reżyser Oliver 

Fl1jić. Nagonkałokalnychmediówpod
sycanaplotkamizpróbposłużyłady
rektorowi Janowi Klacie za powód do 
odwołania premiery i przekazania cy. 
tulu Strzępce i Demirskiemu. 

Przewodnim motywem "Nie-bo
skiej ... " Frljicia miała być banalizacja 
sposobów, w jaki sztuka mówi o Za
gładzie. Oraz antysemityzm. Strzę~ 
kaiDeiJńrs19. w zapowiadających pre
mierę ich "Nie-boskiej" wywiadach 
powtarzali: "to nie o tym". Mówi tak 
też ze scenyjedna z postaci. 

Ale spektakljest bardzo "o tym". 
"'Ib" pada w dialogach, "to" tkwi w sce
nografii Michała Korchowca zdomi
nowanej przez wieżę strażniczą i ka
ruzelę. Ta ostatnia nawiązuje do wiel'
szaMilosza"Campo diFiori". U SlrzęJT 
ki karuzelastaje się szubienicą, na któ
rej Pankracy liczy powieszonych pa
nów-gnębicieli. 

"Słowo »rewolucja« brzmi dziśjak 
»holocaust«"-rzucaPankracy ze sce
ny. Najlepsze z przedstawień Stnę~ 

ki i Demirskiego przypominały, że li
beralny światjest ufundowany na prz.e
mocy rewolucyjnej i wojennej. Wy
obrażeniao"dobrych"i"złych"boha
terach historii bywają naiwne. Thk by
ło w "Bitwie warszawskiej 1920", z na
wiedzającą scenępostaciąromantyka 
Dzierżyńskiego, czywewcz.eśniejszym 

"WimięJakubaS.",zSzeląjakoprzod
kiemwspółczesnychR>lakówzawan
su. 

Tu mamyobraz uciekającego Rot
schilda (Szymon Czacki) pragnącego 
ukryć się w szafle żydowskiego finan
sisty. Aż prosi się o brutalne pytanie: 
bardziej on żydoWski czy bardziej fi
nansista? R>staćCzackiego podkreśla, 
że jego rodzinę stać było na to, by 
umknąćprzedHolocaustem do Ame
ryki. Jednocześnie Strzępka zDemil'
skim rozgrywają tę scenę tak, że re
miniscencje z okupacji rymują się 
z widmemzbrojnegowystąpienia prze
ciw "jednemu procentowi" światowej 
elity, z siekierą w roli gilotyny. 

W książce "Prześniona rewolucja" 
filozof Andrzej Led er stawia tezę, że 
mieszczański przewrót-podobny do 
rewolucji francuskiej- rozegrał się 
w R>lsce w latach 1939-56. Klasa śred
nia zaczęła się formować dopiero po 
zniszczeniu półfeudalnej II RP i wy
mordowaniu Żydów dominujących 
w mieszczańskich zawodach. Rodzi
ce i dziadkowie dzisiejszych R>laków 
skorzystali finansowo na Zagładzie ży
dowskich współobywateli-pisało tym 
jużKazimierz ~ wl945 r. To, oonąj
bardziej w "Nie-boskiej ... " Strzępki 
i Demirskiego niepokojące-obrazy 
przemocyprzypominające dawny 
koszmar, niepewność i histeria-wy
daje się snem o wypartym doświad
czeniu, które opisuje Led er. 

Thn sen śni się tu w języku roman
cyzmu. Wsp6lcz.esnychnachodzą wid
majak z \Vyspiańskiego, Leonardjak 
Birkut z "Człowieka z marmuru"\łłcU
dy-z poparzonymi dłońmi, ofiarare
wolucj~ którą współtworzył. W cen
trum stoi ultraromantycznafigura po
ety-może i narcystycznego, ale prze
czuwającego najwięcej. 

N1ewiesz,jaksam byś sięwtedyza
chował-pada ze sceny. Demirski wy
śmiewa "moralną panikę" lewicowej 
inteligencji, ałew kaznodziejskichmo
nologach wygłasza obronę histerii, 
brnąc w przewagę "czucia i wiary" nad 
"szkiełkiem i okiem". 

Lepiej postawić na emocje i iąg!
icję, skoro świat "nie mieści się w zna
nym przeze mnie opisie"-mówią wfi
nałowej sceni~ dwie Dziewice rodem 
z Krasińskiego-świetne Dorota Po
rqykalaiMartaNieradkiewi<7.. w spek
taklach Strzępki i Demirskiego za~ 
dużo się krzyczało. Thraz to już nie bo
jowe zawołanie buntownika, lecz sko
wyt przerażenia 

Może dlatego przedstawienie-ze 
znaczącym podtytułem "Wszystko 
powiem Bogu"- ma w sobie dziwny 
nadmiar. Histeryczna logorea, język 
nie tak precyzyjny jak w poprz~
nich tekstach Demirskiego, ciągną
ce się bez końca monologi, milion 
wracających obsesyjnie tematów-od 
małżeńskiej zdrady po wizję spo
łecznego zrywu. Jak wszystko, to 
wszystko. o 

"Nie-boska komedia. Wszystko powiem 
Boaul", tekst, dramaturgia: Pawel Demir
ski, reż;yseria: Monika Strzępka, scenogra· 
fm, kostillll\}': Micha! Korchowiec, muzyka; 
Jan Suświłło. Premiera20 grudnia, Stacy 
'Ieatrw Krakowie- Scena Kameralna 


