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NIE-BOSKA KOMEDIA" ską triadę dziejową nowy, 
Zygmunta .Iirasińskiego wspaniały ś)Niat odrodzoz:iego 

" w Teatrze Powszech- chrystianj zll).u. · · , 
nym - to właściwie pół tego I jeszcze . w· jednym błąkał 
dramatu, jego zaledwie części się - w al>solutyzacjach ro-
trzecia i czwarta, nieznacznie mantycznych, w schleglow-
tylko inkrustowane ułamkami skiej promocjL-- nie tyle ~zji, 

~ tekstu z. partii skre~lonych. Co co poety do roli nadsędzieg.o 
na tym zyskujemy, co trad- świata. Wystylizował więc' na-
my? - oto pytanie. Sam fakt, leżycie hrabiego · Henryka i 
jednakże, iż oto sezon war-: ~ałą jego , wewnętrzną proble-
szawski wzbogaca się o ten matykę, z której Lidia Zam:.. 
tytuł, . należy pow!tać z uznai kow zrezygnowała. Te, jed~ę.k.; 
niem. · że „pobłąkania" stanówią 
Krasi-ński jako przenikliwy wl~.śnie o swois~ym pro~u _ r<?-

~<>t>s~~tQJ.'_,.Jlle":u. ~storil, ~llo-___ maptyz~u ~l~k1ego,. a w kaz-
zof1cznie u~1aJący 1ego _a n~ee~'~ąjeg0- n1.e~cUącz.ną 
nieubłagane prawidła ~ był nie- cecJ:i:ą. Tymsza-sem L1d1a Zam-
wątpliwie osobowośclą bardzo }{om niejako obcięła „Nie:;:Bo-
ciekawą - . mimo pomyłek ~sk~ K'omedię" z poezji, z ro
prognostycznych, mimo swych 
klasowych ograniczeń. 

Oto jest rok 1833. Ruch pro
letariacki nie wyszedł był je
szcze poza spiski karbonarskie 
i doświadczenia burzycieli 
maszyn; a ·ten pisarz ·i obser
wator już potrafił przewidzieć 
nieuchronne, rewolucyjne 
żmia:ny nrzyszłoś~i. Dostrzegał 
konieczności, okopy świętej 
Trójcy uczynił przyslowio"Wytn 
ostatnim bastionem · nierzeczy
wistego, bo nie - uczestniczące
go w żadnej wyższej idei mo
ralnej . świata arystqkracji ; i 
bankierów, na którego gruzach 
plebejski rewolucjonista Pan
kracy tłumaczy. ;~trza ·zalud
nić . te puszcze - przedrążyć 

' te skaly - połączyć te jetio
f'a - wydzielić grunt każde-
mu: .. ". · 

Błądził jedn:ak w ocenie 
perspektywy ludzkości: sądził, 
że po rewolucyjnyrii starciu 
sprzeczności . zamknie heglów-

TEA T"R· 
mantyzmu „ I romatityczno~cł, 
pozostawiając na scenie tylko 
Hegla i dialektykę dziejów - · 
wraz z owym doczepionym 
przez · K·rasińskiego, mylnle
µr:oroczym · zakończeniem. · 

: Można, tę intencję _ zrozu
mieć, a na'1fet ~ pewny~ 

1
sen

sie wytłuinaczy_ć: „Nie-Boska" 
zawsze ko,arzyfa się z teatrem 
politycznym~ Jednakże - nie 
może to być tęatr polityczny 
wedle xx..:'wiecznych . pojęć; 
dla Krasińskieg·o charyzmaty
czny hrabia· H:encyk . był ' tak 
samo partn erem dziejów, jak 
m.a~~- lu~:Qwe: . Dlategą „~i~
Boską." Lidii ZamJtow jest śla
dem. wielkiego dramatu," wtło- . 
czon~go . do pudełka od sardy
nek.' Jest tak ,ciasn..o na : SC·e-. 
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nie i .w okrojonym egzempla
rzu, że wfaściwie starcza miej
sca tylko na jedną ·scenę - tę 
wprawdzie zasadniczą, .ale jak
by pozbawioną oparcia i tła 
r"zmowę Pankracego z hrabią 
~nrykiem. Reszta jest dodat
kiem, taką metonimiczną ilu
stracją, która daje w obrazie 
r:az jeszcze to, co już lepiej 

.powiedziano słowem. 
Są też rzęczy, które się zu

Pelnie nie mieszcżą i rodzą za
mieszanie, jak np. rażące u
pJ,'oszczenia obrazu obu obo
zów walczących, jak piękna 

_ skądi_Qąd scena hrabiego z 
O'rciem~ -lfforeJ~tr~śct --tłnma
czyć się powinny przez zwią
zek z częścią I i II dramatu, a 
tych przecież. nie ·ma. 

·Ja1' więc wyjść z dylema
tu oceny? Skrócona „Nie-Bo
ska" daje się przecież oglądać 
_(z wyłączeniem modnych< nad
datków, jak ów-· wyp:ożyczony 
na dniówkę damski golasek). 
Spektakl zwarty, ma mocne i l 
dobrze grane sceny, Edmund I 
Fetting i Leszek Herdegen 
_(hrabia i .Pankracy) zasługują 
na uznanie, obok nich Ja
nusz Bukowski - (Leonai~d) · i 
Jan Jeruzal (Przechrzta) są 
bardzo widoczni, ·tak jak w 
ostatnim obrazie Andrzej Sza
lawski · (Ojciec chrzestny}. 

Ale pozostaje też zakwestio
nowany wybór t_ekstu. Czy ··to 
jest Krasiński? I czy jednak 
nie . lepiej ·byłoby ńapisać na 
afiszu: · „Lidia ' Za~kow rta mo
tywach z Krasińskiego"?„. 

Teatr Powszechny: z. ·Krasłtiskl. 
„Nłe-:-Boska . Komedia". Insc. L. 
Źamkow, scenogr. _A. \ sad~_wskl 1 
~I. Dobrowolski. Przedstawienie 
dnia 12.II.1976 r. _ , 
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