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Iwaszkiewicz w Krakowie

o kilku n1ieudąnych spektaklach na
Scenie Teatru im. J. Słowackiego przy ul. F!l!pa - miła nie~
spodzianka dla zwolenników pisar~ )
stwa autora ·„sławy i chwały". Zapre:!; ,
zentowanego tu opowiadania w 2 aktach
.;i.
pt. „Kosmogonia" słućha się z n.\ekła- ~ ..-,,.
manym zainteresowaniem. W cichej le- ) /I:-')
śnicz6wce rezyduje młody człowiek Se- :J.4
· wer z domownicą, Balladyną. Pojawia
<::>
się jego starszy brat, 'Yikto,r. I Rena n--'
Ka!Lnowska, aktorka, ktora zjeżdża tu ~- \ .
rokrocz.n ie, aby uczczić tragicznie zmar- ""O \0
tego syna - Inia. Nastrój spotkartla,
~sceneria jesiennego wieczoru są podszy~
te jakirpś nerwowym oczekiwaniem,
nabrzml.ewają niepokojem. Odczuwa się
....._
I
nieomal smugę cienia, w jaką wkro";ł>....._ ·
czyli ol ludzie.
Bard2Jo to wszyi;.tko
s '-·
iwaszkiewiczowskie. Stopniowo, w miaf:5.
rę narastających rozmów, wyząań 1
~ :
zwierzeń, wciągnięci zostajemy w gąszcz
U
wzajemnych splotów, jaki.e wiążą te
<._'
osoby. Łączy Ich •zbrodnia, zdrada, ml,
!ość, ponury czas okupacji 'i próba zbudowania filozofii życia poprzez uzasadmen!e jego bezsensu. Tworzy ją Sewer,
kiepski Hterat zakochany w In!u. zamordował go,
aby ocalić f.aseynującą
urodę I młodość, aby utrwallć te wai:-tości 1 przenieść je w mi,t .
Iwaszkiewicz w słowie odaut0<rskim
zwraca uwagę, że pomysł utworu sięga
lat przed p;ierwszą wojną;
os•tateczną
redakcję
określiła
atmosfera wojny
wietnamskiej. Ale ! bez tego przypomnienia jego opowiadanie seeniczne uderza przesyceniem niejako dwudzielnym
przenikających się ńawzajem klimatów:
modernizmu I współczesnego egzyMencjali:imu. Akcję natomiast i konflikty
tego utworu popycha mechanizm Ibsenowski. Wszystko już się właściwie stało, dawno, przed laty. Teraz cały ciężar
l ładunek grzechów dźwigany przez lego bohaterów zacznie dopiero eksplodować.
Bo jak u boha.terów Ibsena iwas~k!ewiczowskie onstaci działa1ą na
zasadzie mechanizmów o spóżn!onym
ząpłonie. Wiele razy w tym gronie się
spotykali - ale dop!e.r o to, co zostani.e
przed nami zagra.n e, skończy się wybuchem i porażeniem. Zmiażdży i zniszczy.
Nim to nastąpi wysłuchamy w
akcie pierwszym szeregu dyserta.cJi,
później nastąpią spięcia, odkrycie tajemni.c i wreszcie katastrofa.
Sprawny dialog Iwasz~iewlcza, punktowany cierpką oceną naszego czasu,
pulsujacy szarpaniną człowieka zarażo
nee:o śmiercią, zagrożonego wojną i nl·e
tylko nią - zaskalmjąoo de>brz·e funkcjonuje w schemacie tradycyjnee:·o,
ibsenowskiego narastania tragicz.no.śc!.
U'imuje swoją starośwl.ecko-ścią (ona to
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sknot, ciagle pojawiających się I rejestrowanych przez sztukę, bo nLerozlącz.o
ni<> zwlazane są one z ludzką kondvrh.
To bardzo trudny utwór ~la s>ceny.
Ke>nleczny jest tu odpowiedni klimat
I nastrój r01Zgrywajacego s. lę dramatu.
Nie potrafiła tego wydobyć swoją scenografią Barbara Stopka. Ale reżyser
ka. Maria Wi<>rcińska, uchwvdła rosną
cy rytm spotkania, od ele.i;Unej spokojności do tragicznego
finału. · Jego
czystość zepsuła, niestety, zgoła nieuzasadn!o!lvm wyeks·ponowaniem Balladyny i jej zaborczego, chciwego prze.o
chwycenia zapisu na leśniczówkę po
śmierci Sewera. Potknięcie pisarza zo· stalo wvolbrzymlone nad miarę.
W
przeds·t awle.n lu tym na wyróżnienie za•'u1rnją dwie role: Młody akt·or, Jerzy
Kamas, zaskoczy! dojrzała grą, mimo
:z:byt natrętnie psychopatycznego rozwl~zywa!lią scen finalnych. Marla Malicka jako aktorka bvła postacią, która
nie tvl."!' :z:agtała swój dramat. co ·opowiedziała
g<J doblerajac del!ka.tnych 1
. subtP-Jnych śr-ool1t6w wyrazu. za Hajwlęk<Vl
zasłu.e:ę
· reżyserii i
aktot'OW
uznlłłbvm
jednak zachowanie swoiste1
s•trukturv
·e>pow!adanlą
seenlcznee:o
Iwaszkiewicza. MARIAN SIENKIEWICZ

