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I. Jerzy Kamas (Seweryn) i Andrzej Szajewski (Wiktor); 2. Halina Bełkowska (Balladyna) 
Kalinowska). t!eż. Maria Wiercińska, scen. Barbara Stopka 

........ 

Maria Malicka (Ren:i 

KRAKOWSKA »KOSMOGONIA« 

Zanim się podniesie kurtyna, 
słyszymy dźwięki muzyki_: ·za
ra'Zern lll.iepOlkojącej i harmonij
nej, -uroczej i nie:zJWYkłej. Pot_e_m 
kiLk~otnie ten motyw muzy
czny powralca. Wiemy, że to A
dagio z ostatniego kwintetu 
Schuberta C-dur. ~istkiew'cz 
dał ·taką WSlkazówkę w tekś«ie 
Kosmogonii. Otóż związek owe-
go motywu muzycznego z dia
logiem i aktcją został bard2lC> sil
nie ·Uwydatniony w przedstaiwi_e
niru kr~ows:kim, grany,m na ka
meralnej scen.ie Teatru im. Sło
waJClkiego, w reżyserii IMa:rii 
Wierciliskiej. Gtf'Ywychodzimy z 
te~klu, motyw Schuber
towski niurtuje nas i ra:z po raz 
przenika, stmowiąc jakby ·tło 
dla słów tek.stu i gry akt~rów. 

Po raz drugi kojarzę sobie tekst 
Iwas.zJkdewłilcza z muzyką, Kie
dyś doznaiłem podobnego w.mże
nia, gdym przez radio słuchal 
fragmentów Sławy i chwały, 
czytanych przez J.ana Krecznia
ra. Dobór zdań, ich k'onstrukida 
i następstwo, ich związek z na
szą zdolnością kojaa-zeń są chwi
lami ja:kby od.powiednikami tych 
wrażeń głębokich, ja'kie daje mu-
1ZYka. 

W Krakiowie przyczyniają się 
, do tego wirażeni.a wykonawcy, 

szczególnie Maria Malicka .(Be
na) i Jerzy Kaimas (Sewer). Ma
licka nie zabai:rwia postaci ja
kimś kolorytem „•charakterysty
cznym". Nie jes.t „akitorzycą" w 
potocznym znaiC2leniu tego okre
ślenia, czyli ooobą do gru11.tu 
wypełnioną żądzą i namiętnością 
grania, nie widzącą poza tym a
ni 1świaita, an'i irunych prob~emów 
sztuk.i. Sama wyjaśnia, że role 
przypadają jej łatwo, że o - to 
nie walczy. Słowo „aktorzyca" 
pada z ust Sewera w podniece
niu, w •stanie ostrego i zapaln_e
go z Reną konflilktu. Ro~i.e
my, że to określenie niespra
wiedliwe i ·niesłuszne. „Jesteś 
zwyczajną a.kturzycą" - mówi 
Se l!eryn, 1gdy Rena grozi mu. za
wiadomieniem ~ji o dokoi:i.a
nym morderstwie. „Boję się cie
bie!" - mówi Sewer, to zn,a
czy: „Boję się, byś nie zbrukała 
istotnego sensiu mego niezwykle
go czynu" ~tóry w jego ro;i:µ
mieniu był filozoficzną• antyte
zą zwykłego 'Zalb6jstwa). Dosło
wnie tego l'ozumieć nie można, 
tym b:irdziej, ze przecież młody 
człowiek jeS<t już zdecydowa~y 
na samobójstwo. Spór ma cha
rakter filozoficzny i etyczny. 
„Zwyczajna aktorzyca'', w ustach 
Seweryna 7Jlla1czy tyle co przeci
wieństwo, artysty, czyli w jego 
po.ieciu - buntownika. 

Dlatego myślę, że Malidka ma 
rację, gdy cały pierwszy akt pro·
w•adzi w tonie ro'Zl'Ilowy poetyc
'ltiej. Niezwykłą finezja dialogu 
jest tutaj ważna. Finezja, to zna
czy operowanie ledwo dostrze
galnymi, leciutkimi, cieniubkimi, 
subtelnymi •odcienialmi, doskona
le jednak wyczuwalnymi, skł-a
dającymi się na pobudzają·ce 
wrażenie. Jerzy Kamas jalko Se
weryn rpoddaje- się t.emu tonoWi: 
czasem alkompan.iluje, czas~m 
przyjmuje 'funkcję .przewodnią . 
r tak oto, bez żadnych mocnych 
efektów podawany dialog wy
cza:rowuje nam z przeszłości fo
ne postacie tego dramatu, ńie 
pojawiające się na scenie, mimo 
to ciążące nad wszystkimi: Ińia, 
który stał się ofiaTą, a zarazem 
mimowolnym sprawcą wyda:rreń; 
malarza KalI"ola, iktóry rysy Inia 
próbowal uchwycić; starego le
śniczego, ojca Sewera, kochank'~ 
Reny. Z tej wymoW111ej gry pół-

tonów wyłamuje się postać :ąąl
ladyin.y, podanej „charakterysty
cznie" przez Halmę Bełlrow$:ą. 
A.le ów lront:raipunkt nie stanto
wi fałszywego akordu: jest prze
widziainy, potrzebny, nawet nie
zbędny. 

Akit drugi przynosi gwałtowne 
spiętrzenie Wydarzeft. MaliQfra 
nieco się tu „odsuwa" od przyję
tego poprzedn1to stylu. Wnosi tro
chę dramatyzmu, który można 
by 1n.awet odczuć jako domi.es::
kę melodramatu. Ale może to 
było lronieczne ze względu na 
sytuację: Rena jest przecież ma
tką, d'owiaidującą siQ z ust mor
dercy o pra'Wdziwych przyczy
nach śmreroi syna. Co do Jerze
go Kamasa - widać, że się z 
nostacią mtocUJje. Zadanie jest 
niezwykle trudne. l\1 arzenie o 
zatrzymaniu tego, co musi mi
nąć, stwairza pokusę działania 
gwałtem. Gwałtem, to znaczy 
wbrew prawom przyrody. iden
tycznym z zasadami etyki. 

Eksperyment Seweta ~tainowił 
protest przeciw nieubłaganemu 
losowi. ja1ki ic:zJalS i świat g_otu
ją ludzkiemu sercu. Sewer chce 
s'tworzyć „byt" poza istnieniem, 
byt niezależny od życia. Ale na
wet ']Jlróba ocalenia poorzez gwa:łt i 
mo:rd 111ie chroni od destrukcii, 
od powolnego zapomn;enh. Nie 
znaidzie też żadnego oddźwięku 
naipisana przez Sewera (zapewne 
jaiko rezultat wieloletni o::n roz
myślań) komedia o wiecznej wę
drówicl:! kosmicznej. Sewer jest 
więc podwójnym bankrutem. 
jego dwie klęski potwierdzają 
prawdę o porządku świab, o
.partym na 'Zgodnoś.ci z praw;i 
mi istnienia. „Ład" czynu mor
derczego wy;myśl'ony przez bo
hatera Kosmogonii jest po?;orny. 
Jego eldsperyment - to mfltio-
wolny hołd todda11y etyce. · 

Po sattnobójstwie Seweryn '! 
Wik!tor oraz Rena wygłas'Za..ią 
pochwałę nornnalnego życia. Ho
iryzo.nt sceny siię rozświetla. jak 
byśmy WychodziJii z mroków. 
Ten efeklt jesrt w przeastawieniu 
krakowskim pełen wymowy. Ale 
na 1sa1rny;m końcu oglądamy Bal
ladynę, odczytującą akt sprzeda
ży 'leśniicl:Wwki. wyS2lantażow.a111y 
orzez nią poprzedini·o na, pogrą
żonym w obsesjach .strachu, Se-
wery.nde. w. N. 


