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„Nie-boska komedia" 
Wystawianie sztuk klasycz· 

nych wymaga od reżysera spe
cja lnego rodzaju odwagi. bdwagi 
przekonania, iie ma się , na ich 
t emat coś nowego do powiedze
nia i że warte iest to nowej· in-
scenizacji. Nie brakło,.. tej odwagi 
Lidii . Zamkow7 która wystawiła 

: ;;Ii~--1.J-t:J-~-~ą- .... ~il~:u~~~,~ -'"',,_ 73:grr 1:n*a 
Krasill.skieg·o w wa·rszawskim 
Teatrze Powszechnym. Spektakl 
przekonuje jednak, że mamy tu 
raczej do czynienia z ryzykancką 
brawurą, przyr:oszącą mizerne 
efekty. 

„Nie·bos.lra" ina wielką tra.dycję 

w p(}ls.kim teatrze, obro•s.la tez w 
liczne interpretacje i komentarze. 
·Ta, napisana przez tnlodeg.o a,rysto
kratę, szt uka o rewolucji przycią· 

gala i przyciąga nadal uwagę mą.dro
śćią, z jaką widzi się w niej_ racje 
obu ś.ciera.jących się stron, prze·nikli· 
wością, z ja.ką obdziela się · dylema
tami his to•rii zwycięzców pod ,)V<>dzą 
Pankracego i~ ginący świat Hrabie·go 
Henryka. 

Lidia za.mkow zre·zygnowala z tych 
par t.ii szt ul1:i, l.:tór e poprzed-zają wą
t el,;: rewolucji, z całego tzw. drama.tu 
r odzhu1ego • . z p·ozois.t.alym tekstem po
czynała · .1wbie śmialo, s·kreślając 
i zmieniając kolejność pos.zczegól-

1 nych dialngów. Niestety, efekt tych 
1 zabiegów jest mało przekonywający. 

\V p i0rw ::>z.ej części przedstawienia, 
nngrywa)ą.cej s~ę w ()i:>ozie rewolu
cji, · pojawiają się ilieoczeltiwa nie, a 
to ton y 01pere tkowe, a to znów z 
„akademH · liu czci". Część druga, 
clz:ejąca :dę w Okopach św. Trójcy, 
br{)lnlonycll p~·ze z sz,I~ c b tę, przynosi 
j eszcze dzi.wn.iejsz.e nie:spo·dzia.nki. 
Rozmowa Hrabiego z Pa11kracym, 
ta.k waż.na w calym dra.macie, tu
taj, okrojona o wcześniej wykorzy
st.a~1e fragm.enty, n.ie,ma.lże · ginie. To., 
co nie zo Sit:i.to dostatecznie wydobyte 
w tym di.alo-gu - pewna dwuzuaca:
ność, ni.ejasność .sytuacji zwycięsliich 
rewo:lucjonist.ów, pojawia stę co 
prawda w zakmiczen.iu, ale 7,a to w 
taki sposób, że nUmą re1sztki 
patiii. dla zasłużonej skądinąd 
serki. 


