
Będzie no mg teatr? 
-dwugłos o premierze sztuki 

Jerzego Andrzejewskiego 
Premierę, od której wypada uwierzy6 w Teatrze 

Dramatycznym w czas rządów Jacka Andruckiego 
poprzedziła ciekawość ze zrozumiałych względó~ 
większa niż zwykle. Nowy dyrektor, sporo nowych 
aktorów - będzie nowy teatr? Darujmy sobie mniej 
i bardziej zawiłe spekulacje przedpremierowe, pod
syca?e z rozmysłem przez nową dyrekcję, nigdy dotąd 
w Białymstoku przez Dramatyczny nie uprawianą re
klamę w stylu estradowym. M•wiło się - parafra
zując anegdotę o Bibliotece Aleksandryjskiej - że 
j~śli przedstawie.nię będzie dobre, to reklama jest 

· m~po~rze~na •. ~ JeślJ złe - to szkodliwa etc., zapo
mmaJąc, ze JUZ z gorą sto lat liberalny polityk i ro
mantyczny poeta Lamartine dokonał tyleż błyskotli
wego co. pra~~ziwego odkrycia, iż „Nawet Pan Bóg 
potrzebuJc bicia dzwonów". Cóż dopiero teatr! 

wśród premierowej pu
bliczności - to przejrzy
ste; Temida na widowni -
to piękne. Herakles -
człowiek przybywający na 
Olimp-scenę z widowni
-ziemi - to oczywiste. 

Pierwsze „wejście" sce
nografa Mariana Fiszera 

że władzy ·utratą, o po
święceniu, odwadze .•• Rzecz 
piękna, mądra i nudna. 
Nie sądzę; żeby sposób po
dawania tekstu jaki wy
brał Andrzej Redwans w 
roli Zeusa, ani też reszta 
jego boskiej rodziny, mogła 
kogoś porwać czy choćby 
głębiej wzruszyć. Tego w 
teatrze nie da się zrobić 
przez głoszenie najwspa
nialszego nawet traktatu. 

Tak naprawdę to zagrała 
w „Prometeuszu" tylko 
trójka aktorów: Halina 
Winiarska jako Temida, 
patetyczna ale w niezłym 
stylu, Sławomir Jóźwik 
jako Hermes, młody ale 
przebiegły posłaniec Zeu- . 
sa i zagrał też, prawie ca
ły czas zakuty w łańcuchy, 
Rafał Żaliński. 

Kiedy już znużenie dy
wagacjami, jak powiada 
sama Hera nieco skompli
kowanymi, daje się widzo
wi we znaki, reżyser 
wpuszcza na scenę impo
nującego Heraklesa. Po 
krótkiej walce, która była 
przecież ulubionym zaję
ciem greckich bogów i he
rosów, teatr Andruckiego 

wraca do tego oi C2ego się 
zaczął : do dźwięku i obra
zu. Następuje całkowite 
obnażenie Prometeusza, 
który staje wobec widzów 
nagi, bezbronny i mitycz
ny. I taki właśnie wymy
ślony przez ludzi bóg ru
sza między ludzi, wyzwo
lony przez człowieka -
Herkulesa, cierpiący dla 
człowieka, zastygający 
wreszcie w ramionach Te
midy na kształt archetypu 
Piety. 

Obraz osiąga szlachetną 
głębię na chwilę przed 
ostatecznym zgaśnięciem, a 
widz zostaje w ciemności 
z szaloną muzyką, brzmią
cym jeszcze w uszach na
kazem - idź! 

Trudno się przy tym 
oprzeć wrażeniu, że .,Pro
meteusz" miał początek i 
koniec. Tylko początek i 
koniec. Cały środek tej 
dziwnej konstrukcji przy
pominającej węża, który 
składa się z łba i ogona, 
przepada wobec tych scen 
najmocniejszych, najbar- . 
dziej znaczących. 

ANDRZEJ KOZIARA 

Nagi Pro1neteusz 
Raf al Żabiński (Prometeusz) 

Fot. Andrzej Wrzesień 

Dyrektor i reżyser An
drucki postanowił w dzwon 
uderzyć także na spekta
klu. Gest ten zdaje się wy
pływać po równo z prze
myśleń natury artystycz
nej jak i z determinacji. 
Słuszne bowiem wydaje 
się rozpóznanie zastanego 
pola gry jako dość za
awansowanej drzemki po 
jednej i po drugiej stronie 
teatralnej rampy. Budzenie 
rozpoczyna się od razu z 
chwilą wejścia na widow
nię. Otóż w ostatnim rzę
dzie reżyser posadził per
kusistę i kontrabasistę, od
powiednio podświetlonych 
i nagłośnionych, których 
granie stwarza klimat 
niepokoju, oczekiwania na 
coś niezwykłego i drama
tycznego. Kontrabas Jacka 
Kaczyńskiego i perkusja 
Jerzego No\vickiego będą 
zresztą towarzyszyć całemu 
spektaklowi w sposób traf
ny, sugestywny, przejmu
jący. Prawda, że momen
tami jest to już nawet na 
granicy wytrzymałości uszu 
publiczności, . ale jako się 
rzekło - ambicją reżysera 
jest przerwanie teatralnej 
drzemki... 

przywodzi na myśl ponure : lllllllllllllJlllllllllUllllllllJlllllllllllllllllHlllllJllllllDlllHllllllHlllllHllllllllllllllJllllllHHlllflllf llfllllflllllffllllllfBlllDl 
zaplecze komisariatu. Prze- : 
miana takiego wnętrza w 5 
Olimp przy podniesionej : 
kurtynie jest istnym cu- 5 
dem, a staje się możliwa : 
dzięki użyciu ogromnych 5 
kukieł, które z wdziękiem :l 
nadmarionety przesuwają : 
się na plan pierwszy. Te 5 
figury to znaki bogów. Po : 

Wszystko zaskakiwało nowością: reklamy na uli
cach miasta i w kinach, umieszczona w przeddzień 
premiery rzeźba nad wejściem do teatru, kształt za
proszeń, a nawet starannie wydane prggramy. Po raz 
pierwszy od kilku lat nie udało mi się zauważyć przy 
wejściu tzw. zorganizowanej grupy, ba, nawet przy 

kasach biletowych (co już zakrawa na cud!) utworzy
ły się kolejki. 

i tworzyć teatr prawie od 
początku. 

Pierwsza premiera, któ
rej z taką niecierpliwością 
oczekiwaliśmy dowiodła, że 
możemy spodziewać się, iż 
białostocki teatr pożegna się 
niedługo z opinią prowin
cjonalnego na pół amator
skiego kramiku ze sztucz-

botę mieliśmy bowiem oka· 
zję po wielu latach mart
wych przekonać się, że 
sztuka teatru jest nadal 
sztuką żywą, że nie tylko 
bawi i cieszy, ale także po
rusza, skłania do refleksji, 
zmusza do zastanowienia 
się nad sobą, społeczeńst
wem, światem. 

„Promoteusz" Andrze-
jewskiego to sztuka polity
czna, szalenie aktualna, 
choć autor wykorzystując 
antyczny mit ukształtował 
swych bohaterów jako po
nadczasowe archetypy. 
Tym, którzy łatwo dają się 
złapać na lep słowa „poli-

Czego mam być pewny, gdy 
apokaliptyczna muzyka i 
gwizd karabinowej serii a• 
takują moje uszy? Jak upo
rać się z własną bezsilnoś
cią gdy kraty oddzielają 
mnie od mego bohatera -
rozmówcy? 

Bogaty, bardzo bogaty w 
pytania jest ten spektakl. 
Wspaniale współgra z nim 
scenografia Mariana Fisze- . 
ra. W tym momencie zno
wu ciśnie się na usta mała 
„historyczna" re!leksja, wi
dzowie białostockiego teat
ru przyzwyczaili się do o
glądania dekoracji, sceno
grafia, jako część teatra!-

Są też z tej przyczyny 
niejakie straty w warstwie 
dźwiękowej przedstawie
nia, gdy na przykład Zeus 
gromowładny się wścieka, 
to zza kulis lecą grimoty 
w takiel ilości decy_beli. 
że robi się cokolwiek za 
dosłownie, żeby nie powie
dzieć groteskowo. Podob
nie rzecz ma się z zakuli
sową serią z pistoletu ma
szynowego. Takie przy
pomnienie widzowi. że mit 
Prometeusza jest ciągle 
aktualny, zdaje się być -
powiedzmy - mało deli
katne. To ja już wolę •. per-

części kolumny, po części : Ciekawość narastała z 
posągi, a w całości zdefor- 5 każdą minutą. „Prome
mov.:ane, drai:natyczne .i 5 teusz" to bowiem nie tylko 
przezarte. n~rmętnoś~iam1. : pierwsza iitscenizacja przy-
0.dwracaJą się. ku widow- i gotowana \ przez nowego 
m. ':1kazuiąc Jeszcze bar- : dyrektora białostockiego te
dz1e.~ poszarpane .„wn~- E atru Jacka Andruckieg;o, 
trze . k~óre okazuie .się ;: ale także zapowiedź zmian, 
być zasie~lone P.rzez z~- : reform, jakie w teatrze się 
wych lud~i - om Z!łgraią : toczą. Białostocki przyby
role bogow. Jest to na- : tek muz jak żaden inny 
prawdę. scena znakomi~a.; chyba w' Polsce, po latach 
imp~~uJą~a . pl~styczn1e. : niezbyt twórczego, mówiąc 
treściwa l ob1ecuJąca. : oględnie, trudu potrzebował 

Ale oto wloką Promete- :l ludzi, którzy przestaną 
Powtórlla z myślenia 

·' liste" w roli bbskiego nek
taru, a nawet szlagier z 
kręgu „Daj mi tę noc" na 
Olimpie. To też w spek
taklu było. 

Jednym z rzucających 

się w oczy zabiegów o 
teatr inny, ciekawszy. a 
nawet zaskakujący w pej
zażu białostockim, było 

wybudowanie do „Prome
teusza" dużego pomostu 
biegnącego. od sceny przez 
całą nieomal widownię. 

Pomost jest potnebny kil
ka razy. Na początku, gdy 
przechadzają się po nim 
Przemoc i Siła, gdy poja
wia się Temida, i na koń
cu, gdy przybywa Herak
les. Za każdym razem po
most „zagrał" jak trzeba, 
choć jego użyteczność moż
na odmierzyć w sekun
dach. Przemoc Siła 

Teatr Dramatyczny 
im. Al. Węgierki w 
Białymstoku Jerzy An
drzejewski - „Prome
teusz'' 
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usza, dobroczyńcę ludzkoś- : traktować go wyłącznie ja
ci i złodzieja boskiego og- ; ko placówkę muszącą wy
nia, na Zeusowy sąd. Tu- 5 kazać się odpowiednią sta
taj reżyser dokonał zabie- : tystyką premier, czy zaję
gu co najmniej odważnego. : tych krzeseł. Kilka ubie
Ni mniej ni więcej tylko : glych lat przyczyniło si.: 
dostownie, jak najpraw- 5 wydatnie do tego, by miesz
dziwszymi łańcuchami E kańcy naszego miasta od
przykuł głównego bohate- : sunęli się od teatru. Ucie
ra na środku sceny tak. = kali z Białegostoku też ak
że unierucho.l!lio~emu Ra- ~ torą, niechętnie podejmo
~ałowi Żahnskiemu ze • wali się pracy reżyserzy, 
srodków aktorskich pozo- : czy scenografowie z innych 
st.ało . tyl~o i:nówienie, sta- 5 ośrodków. Wszystko to już 
rne 1 lezeme. To trochę : jednak przeszłość choć nie-
ko .. 1plikuje sceniczne E zbyt odległa. ' 
dziejsłwo, zwłaszcza że po- : 
zostali aktorzy też zacho- 5 Dyrektorowi Andruckie
wują się jakby byli przy. ; mu przypadła więc rola nie 
najmniej częściowo skrę- : tylko dyrektora, czy reży
powani. I tak teatr dźwię- : sera, ale raczej restaurato
ku i obrazu przemienia się E ra, który. by z powr~tem . . = sprowadził muzy do biało-
~ teatr mów1ema. Rzecz : stockiego ośrodka, który 
Jest o władzy, o towarzy- : musi zlikwidować wiele 
szącym jej lęku przed tej- ; niezbyt ciekawych zaszłości 

kami. Sądzę, że zdobędzie 
sobie teatr nowych, wyro
bionych widzów i choć być 
może znikną z widowni 
szkolne wycieczki (konser
watywna część grona nau
czycielskiego nie będzie 
uczni zachęcać do ogląda
nia męskiego stripteasu) to 
jednak z pewnością wi
downia nie będzie świecić 
pustkami. 

Zostawmy jednak biało
stocką reformę teatralną 
na boku i zajmijmy się 
wreszcie samą premierą. 
Nie znane mi są dokładnie 
plany repertuarowe biało
stockiej sceny, ale stwier
dzić należy, że wybór „Pro
meteusza" Jerzego Andrze
jewskiego na premierę 
inaugurującą nowy sezon 
jest z pewnością strzałem 
w dziesiątkę. W ubiegłą so-

Halina Winiarska (Temi da) Rafał Żabiński (Prometeusz) 

tyczna" chciałoby się tu 
uzupełnić: polityczna, lecz 
nie politykierska, odnosząca 
się do naszej teraźniejszoś
ci ale zarazem nie wydają
ca ocen, czy sądów, raczej 
skłaniająca do refleksji fi
lozoficznej niż do krytycz
nych deklaracji. W swej 

- werystycznej formie „Pro
meteusz" jest więc raczej 
filozoficznym dialogiem niż 
scenariuszem teatralnym i 
nie jest to z pewnością ut
wór, który inscenizatorowi 
poddaje się łatwo. 

Tym większa więc chwa
ła dyrektorowi Andruckie
mu, że odważył się na a
daptację „Prometeusza" na 
białostockiej pustyni, tym 
bardziej, że z zadania tego 
wyszedł zwycięsko. Spek- · 
takl przygotowany jest, 
chciałoby się rzec, z zegar
mistrzowską dokładnością, 
trzymający przez cały czas 
widza w napięciu, zaskaku
jący mnogością umiejętnie 
wykorzystanych środków 
inscenizacyjnych. 

Wyprowadzenie aktora z. 
głębi sceny na widownię to 
pomysł n iezbyt nowy, z. 
powodzeniem wykorzysty
wany chociażby przez Swi
narskiego czy Grotowskie:'"" 
go, szalenie bliski teoriom 
Artoud, często róbiony o
becnie na prowincji jako 
tzw. chwytliwa nowinka, w 
tym przedstawieniu jednak 
doskonale spełniające swą 
rolę. Widz czuje się ucze
stnikiem toczącego się dia
logu, on sam zadaje pyta
nia o sprawiedliwość, cier
pienie, zło; zmuszony do 
wędrówki od aksjomatów 
wiary, przez racjonalizm, 
wydobywa ze swej pamię
ci obrazy męki Chrystusa, 
byronowski romantyzm, 
teorię Freuda i Haisenber
ga, by w końcu zapytać: 
kim jestem ja, w co wierzę , 
co mogę zrobić, co wiem? 

nego dzieła rzadko miała o
kazję zaistnieć. Taka osz
czędność środków: monu
mentalne potrzaskane ko
lumny - posągi służą rów
nież za trony mitycznych 
bóstw, a wszystko to zupeł
nie współczesne, jakby Wy
jęte z obrazów głoszących 
atomową zagładę. 

Doskonałym pomysłem 
było też sprowadzenie Ha
liny Winiarskiej, która za-
grała rolę Temidy. Jest to 
z pewnością kreacja, która 
nie tylko pozostanie w pa
mięci widowni, ale także 

będzie się z pewnością li
czyć w dorobku aktorki. U
miejętnie wywiązał się też 

ze swego zadania sceniczny 
Prometeusz czyli Rafał ża
biński. Na omawianie po
zostałych kreacji m1eJsca 
mi po prostu zabrakło. W 
każdym bądź razie trzeba 
przyznać , źe reżyser musiał 

włożyć wiele wysiłku w 
przygotowanie każdej po
staci. Jedyne zastrzeżenia 

można było mieć do Gra
żyny Juchniewicz, której 
Atena wypadło blado, drob
ne potknięcia zdarzyły się 

też Danucie Kierklo. Da
rujmy jednak , te drobne 
błęd.. Nie to jest tu naj
ważniejsi.e. Ważne, że do
czekaliśmy się w Białym

stoku .prawdziwego teatru. 

HANKA 
WARAKOMSKA 
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