
Scena ze s-ztukl Gyorgy SchwaJda „Swlęta rodzina" w Teatrze im. A. 
Wi:gierki w re:t. Janusza Kozłowskiego. Na zdJęclu1 Alicja Telatycka 
(Matka) l Sławomir Olszewski (Braciszek). 

Fot. ANDRZEJ SOKULSKI 

~J:J!\!fł!& 

MACIEJ CHOŁODOWSKI 

OD PÓŁ ROKU W BIAŁ YI.I
stoku o teatrze dramatycznym i 
dokonaniach nowego dyrektora 
Jacka Andruckiego mówi się 
wszędzie : od kawiarnianych dys
kusji po autobusowe plotki. Mia-

· sto żyje swoim teatrem od pre
miery „Prometeusza" Jerzego 
Andrzejewskiego w reżyserii sa
mego szefa. Co dziwniejsze, od 
spektaklu ani łatwego, ani roz
rywkowego. Dramat, uplasowany 
w kanonie określanym przez nie
mieckich teatrologów „lesedra
ma", wykorzystał Andtucki do 
zbudowania konstrukcji efekto
wnej wizualnie, oryginalnej 
dźwiękowo, a przede wszystkim 
przemycającej najistotniejsze 
kwestie egzystencji: moralnych 
wyborów i ludzkiej kondycji. 
Białostocki „Prometeusz" stara 
się wybrnąć z przypisanej mu 
asceniczności widowiskowością, 
rozumianą jako dopełnienie lite
rackiej i rozwinięcie scenicznej 
struktury utworu. Reżyser od
wołuje się do pozateatralnej 
świadomości odbiorców, do ich 
intelektualnego bagażu, i r to o w 
dwójnasób. Przede wszystkim 
poprzez nawiązanie do kulturo
wo wspólnych archetypów, po
przez plastyczną kreację powi
doków ikonograficznych tkwią
cych w ogólnospołecznej wyob
raźni. Stąd na przykład białe, 
szerokie płótno znakomicie speł
nia w przedstawieniu funkcje 
najpierw wyznacznika prometej-
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skiej drogi, następnie całunu i 
wreszcie osłony potrzebnej do u
krycia wstydu zdeklarowanego 
człowieka-Prometeusza (Chrystu
sa?). Wszystkim zabiegom war
stwy wizualnej pomaga światło, 

maksymalnie wyzyskujące głę

bokość sceny i eld!ponujące stre
fę Olimpu i Kaukazu. 

Dźwięk . jest drugim komponen
tem decydującym o widowisko
wości białostockiej inscenizacji. 
Chodzi tu zarówno o muzykę: 

zestawienie kontrabasu i perku
sji, co znakomicie podkreśla nie
pokój, agresję, niebezpieczeństw<>, 
jak i o słowo. Trzy kreacje: Ha
liny Winiarskiej (Temida), Sła

womira Jóźwika (Hermes) i Ra
fała Żabińskiego (Prometeusz) 
kształtują i podtrzymują atmo
sferę spektaklu. Niestety, re1lZta 
ześpołu aktorskiego nie panuje 
nad prowadzeniem kadencji, roz
mieszczeniem akcentów w !!e
mantycznej warstwie ~raz, dłu

gości~ pauz. Usypiające monolo-

gi w wykonaniu Andrzeja Red
wansa (Zeus), Marii Chodeckiej 
(Hestia) czy Alicji Telatyckiej 
(Hera) zabijają wszystko, co te
atralne, co... widowiskowe. Na 
siłę odwołują się do literackiego 
charakteru dramatu, niemniej nie 
pnesłaniają atrakcyjności całego 

przedsięwzięcia. 

„Prometeusz" i inne realizacje 
Teatru im. A. Węgierki pnygo
towywane w · bieżącym sezonie 
zapowiadają zmiany, jakie mogą 
się dokonać w pojmowaniu 1 
znaczeniu na teatralnej mapie 
Polski teatru prowincjonalnego. 
W~runkiem sine qua non prze
obrażeń jest wyzbycie się lęku 

przed rei:;>ertuarem tzw. trudnym 
i podejmowanie prób przystoso
wania go do możliwości percep
cyjnej widzów. Adresatem zaś 

winien . być, jak twierdzi dyrek
tor Andrucki: •.. kaidy wrażliwy 
i myślący człowiek. Dotychcza
sowa białostocka praktyka po
twierdza tę tezfł. 


