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JAROSŁAW

ludzkdch - stale przewijawlcz nazwał
ją się przez tę sztukę. Jest
dramatyczny
~~~l!? ona, zwlaszcza w czytaniu
- opowiadanie ;a
- dosyć nieprawdopodobaktach. Jest to rzeczywiście na, przeładowana monolobardzo Iwaszkiewiczowskie
gami, często ocierającymi
opowiadanie, przypominasię o granicę histerii. Ale
ją ce wiele najcenniejszych
na
s c e n i e rozpoczyna
pozycji prozaicznych z ojakoby Inne życie. Niegromnie bogatego dorobku
prawdopodobieństwa
I
twóre-zego pisari;a - a je- sztuczność kwestii
czydnocześnie Kosmogonia t a n y c h zanikają na rzecz
przynajmniej
w
moim
wielkowymiarowego draprzekonaniu prizerasta
matu ludzkiego w t e a dotychczas~ osiągnięcia
trze. Dramatu o przemijadramatopisarskie
Iwaszniu, o samotności człowieka
kiewicza. Przewyższa
je
- oraz o wierze w przyszgłównie pełnią dojrzałości.
łość, choć zostaje tu wraStaje się jakby obrachunżenie jakiejś nowej „trakiem z całym, otaczającym
gedii optymistycznej"
n~ światem, z zagadniepomimo samobójczej śmier
niami odwieczności bytu ci
jednego z bohaterów
ale w wymiarze na wskroś
Kosmogonii.
współczesnym. Łączy dawne upodobania filozoficzne autora Młyna nad UJerzy Bober
tratą
oraz Slawy t chwały z nowym spojrzeniem
wnikliwego
obserwatora
rzeczywistości epoki
atomowej I wypraw w kosmos. Oczywiście, łączy bynajmniej nie w sferze anegdotycznej, opowieścio
wej - lecz na płf!szczyźnle
głębokiego
przetrawienia
myślowego nadziei I obaw świadomego świadka
wydarzeń, które
znairiuią
odbicie we
wnętrz u
wrażli wej jednostki ludz·kle-j - będącej przec1ez,
1 pomimo zaznaczonej postaIWASZKIEWICZ
daje
wy osamotnienia w społe
wyraz
nurtującym
go
czeństwie cz ę ś c i ą owpływom filozofii
egzywego społeczeństwa!
stencjalizmu,
wydobywa
Kosmogonia nie należy
ze sztuki atmosferę teatru
do grupy utworów b. przejwielkith
Skandynawów
rzystych,
wykłada j ących
(Ibsena i Strindberga), jest
podstawowe tezy opowiabliski 'I'omaswwi Manno1 dan ia scenicznego w spowi z Doktora Faustusa ~{)b jednoznaczny. Nie oa
równocześnie
tworzy
znacra to jednak
braku
traktat filowficzno-mo.ralk omunikatywności.
Warny na wzór Abelarda i Hestwa fabularna tej sztuki
loizy Vai!landa; tyle,
że
może być po prostu przyjwspółczesny. Przy
pozomowana jako swego rodzarach niezrozumialstwa, pe1 ju melodramat. Stara leś
symizmu, głośnej spowieniczówka kryje tajemnice
dzi na tle całego życia piś mierci i życia dawnych
sarza, potrafi być czyt e Ioraz współczesnych
jej
ny nawet dla n.iez.byt przymi eszkańców. Autor
nie
gotowanego pod wzgl,ędem
waha się nawet
używać
Intelektualnym widza. A
chwytów sensacyjno - krynawet pomaga mu w wyminalnych, gdzie otrucia
klarowaniu poglądów na
wyznaczają miarę z;brodni
mroki i blaski egz11stencji
z premedytacją - a nanico§ct, wieczno§cł ł ocalemiętności są motorem t.ynia. Stąd odbiorca może 10cia i śmierci lokatorów leb:ie uświadomić, j a k 11 pośniczówki. Pojęcia „winy",
s t a w ę powinien wybrać,
„grzechu", „kary" i „wyż
aby nie ulec w
walce
szych motywów"
działań
sprzeczności naszego świa-
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tł.

Ta postawa mieści się
z pewnością w roli architekta - budowniczego - a
nie w samotniczej śmierci
1&mobójczej głównego bohatera utworu.
SZTUKA ma charakter
kameralny. Cztery postacie
reprezentują tu różne stanowiska filozofkz.ne wobec
życia. Główna rola Kosmogonii przypada Sewerowi
- poecie i drama,t urgowi,
który sam o sobie mówi, że
jego literatura jest kiepskiego chowu. Stąd i ton
jakiegoś zawodu życiowego,
poczucia niedoskonałości i
wyobcowania. Rozczarowanie, które prowadzi do
skrajnych postaw, a w
końcu
do samobójstwa.

trzyma w rękach nici dramatycznego kłębka - i ona
dąży do o c a 1 e n i a
dla
siebie miejsca wspomndeń
- chaty leśniczego. W~tor
przecież buduje swoje n owe domy, po z a „zacz.aro- ,
wanym" kręgiem spraw leśnkzówki, &dy Sewer szuka ocalenia przed życiem
w śmierCi - a Aktorka
znajdz.ie i n n ą rolę w rzeczywistości,
od uroczonej
już wyjaśnieniem okolicz ·
ności wypadku swego syna.
Balladyna broni więc skrawka nadziei - przeciw ogólnemu przemijaniu tak,
jak Wiktor, który włączy
samotność
jednostki w
swój program życia tbiorowego, aby przezwyciężyć
lęk epoki, za.grot.onej wo.i-1
nami i atomową przyszłoś-
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cią.

TEATR

Nowy-dawny

Iwaszkiewicz
Aktorka, była kochanka ojca obu braci: Sewera 1
Wiktora - architekta żyje
czasem prz e szłym,
związanym z
okupacyjną
mił ośc i ą oraz utra t ą syna,
który z.ginął tajemniczo
podczas polowania w tutejszej leśniczówce. ów syn
nie wiedział, że jest bratem
Sewera i Wiktora. Był
młodszym przyjacielem Sewera, a także czymś w rodzaju ;,ideału mlodości" dla
poety - co zamieniło się
w obsesję i doprowadziło
do zbrodni dla... zachowania przemijalnej formy
młodości. Leśniczówka urasta do roli sceny, gdzie następują wyznania i gdzie
ujawnia się czwarty bohater dramatu:
Balladyna.
pół-służąca
i
odtrącona
kiedyś wielbicielka
leśni
czego. Balladyna (to imię
świadomie nawiązuje
do
Słowackiego) wie wszystko
o życiu obu braci, Ich ojca
oraz jego kochanki. Ona

OPOWIADANIE Iwaszkiewicza zabrzmiało gło
sem moralitetowym, uzy•
skało na scenie pełnię wyrazu - wbrew przeczu- ,
ciom, jakie narzucała sama
lektura tekstu. Jest to zasługa b. dobrego aktorstwa
przede wszystkim Jerzego Kamasa, który z arcytrudnej
„traktatowej"
roli Sewera stworzył wiel- ,
ką kreację aktorską. Doskonale sekundowała mu
Balina Belkowska, jako
Balladyna - nie przekraczając zwodnej bariery demonizmu. Dostroili się także do atmosfery filozoficznych dysput, bez ulegania
retoryce - Marla Malicka
(Aktorka Rena) i Andrzej
Szajewski (Wiktor). Również dekoracje
Barbary
Stopki utrzymywały odpowiedni dla nurtu sztuki kształt nastroju. A to b.
ważny , element przedsta-1
wienia! Oczywiście, całośt?
spektaklu i }ego specyficzny. styl 1 i t e r a c k l - są
zasługą reżysera Marli
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Wiercińskiej.

Sądzę,

że

Kosmogonia na scenie ZZK

-

jest jednym z naj
a- ,
-qc
rad.stawień Te9·
Jm.J.~
w
obecnym sezoni..
t kże
postulowaniem imibltnego
teatru l!teraclcl.ego. zmuszającego odbiorcę do zasadniczych przemyśleń problemów naszego czasu. Bez
ułatwień czarno-białych
i
bez lawirowania po.między
laurkami a
czarnowidz-

twem.

