d nowego se:wnu dyrekcję ·Te atm DtamatycZJ!lego im. Aleksandra Wę.gieOC"ki w Białymatoku
objął Jacek
Andtucki.
Nowe
z.ądy nowe obyczaje. Na mieści~
plaikaty na każdym kroku, zapowiedzi
oremier w orasie. Występy gościnlńe
Sceny Plastyczinej KUL-u. Dlż.biety
:Wojnowskiej, Anny Ch<>dakowslk:ej.
W f<>Yer teatru wystawa grafiki korest>OndUjąca z. tematyką prze(lstaw!eia. Na:i\vatnle.isze są jednak nowe
oek:takle.
Na duż.el scenie „Prometeus-z." Jerze~o Alndrze1~skiego
w acjaptllcji
i reżyserii J~oka A!ndruc.kiego. Ma1o
znane „widowisko" Alndrzejewsk'.ego
(wyd. Cz.yte1nilk 1973) wydaje s!ę waż
ne w jego dorobku ze wzg1ędu na :z.awarte tu kredo humanizmu heroi<!z.hego, pokrewne postawie Camuso.wskieJ. Jest to więc współczesny marali tet, dla którego plliillktem wyjścia
był Ajschylosowy .. Prometeusz. w okowa~h". Zachowując nawet tragmenty scen
i oosz.częgóLne kwestie starogreckiej tragedii, Andtzejewski wyszedł poz.a nak.reślony w niej schemat
dramatu buntownika. Ukazał bogów
jako emanację ~u.d1.lkiej wyobraźmi, lę
ków. ale i marz.e«nia o ab3olutnym dobru, poświęcen i u i heroiżm!e uc:eleśnio~wcll w oso·bie Prometeusz.a. Sen
o człowieku idealnym.
Prometeusz
· Swiat ludzi, ktÓremu
dał możliwo'ść rozwoju, ulega tej sarnei katastrofie moralnej. co świ at
bogów. Dlatego też obalenie
tvranii
Zeusa jest jedynie kolejll1ym Dl'ze~o
tem stanu. Zaprzepaszczona wstała
ta i n n a możliwość i wszystko połą
czyło się według dawnego schematu,
gdz,ie sile i przemocy towarzyszy strach
każą.cy
zabijać.
Dlatego Prometeusz,
będący snem uciśnionych, musi z...~i
nąć, gdy stawszy się c:z;łowieiqem
i·
dt!e ~u ludziom.
W swym dramacie Ai.'ldl·z.ejewsk.i ukazał n:e<ibecny u Ajschylosa · Olimp,
Bogowie ukazani zostali w białostoc
kim orzedstawieniu w podwójnej postaci. Momunentalne, groźne w swej
nieokreśloności,

pałubowate

posągi

IRENA MASLINSKA

Moro~ifef
•

I

/

trc111y oanl Coq, brzydki, rzekomo nai•
wny egoizm Marty, obrzydliwe SZlPi•
clostwo Aurelii. Jedynie Elżbi~ta. po•
mimo llłynącego czasu. trwa w dlum·
nym „wszystko albo nic''. Namiętiność
do męża kuzynki, przeciębnego :tio111kosia, rozżarz.a się w ścisłej ko!ll\SpiJ"acji, oodsycana przez nieustalllllle
kontakty z nieświadomym
nkzego-,
mies?Jkającym pod
jedi.'lym dachem
mę:ti~zyllllą. Elżbieta tańczy wiellki taniec solowy.. Jej strategia polega
n:i rozdwojeniu. Im większe wrzenie
wewnetrz.ne. tym większy zewnętrz
ny rygor, dbałość o formy, kompensacy.}na -.złośliwość, chęć i umiejętno ś ć
zadawania bólu innym, Z łatwością
panuje n~d otocze·ńiem, gdyż tę u-

aą

jednak

jedynie atrapami. Obrócone
wokół właS1I1ej osii. ukazują nie maskowaną lichotę. Ci. którzy się za
nimi kryją, nie · mają w gruncie rze•
czy żadnych ceC'h w :elkośd. Mają tylko władze. Podkreśla to scenografia
Mariana Fiszera. Dwór Ze<U:Sa wbral!lY
iest w dośt parciane szatki, a ni~
śmie;rtelini mozolnie
popychają
swe
wielkie oałuby. Ci nowi - oo obaleniu starych
władcy nie dorobili
się jakby jeszcze wysok.iej
k<UJltury,
bogactwa form. Olimp!jSkie ryhmły
<rgraniczają się do powtarU1.nego bankiec.ilkiu, w rytm tan~a. które nie je5t
przecie muzY'ką ster niebieskich.
Olimpijc.z.ycy, trzymani w ryaach
orzez Zeusa. z Ię-kiem, jak i on sam,
Rafal Ża?biński ;ako P-romeleusz w
wypatn1ją z. proscenium
niebe7-1piesztu.ce Jerzego An l rzejewsk i ego, Teatr
czeństwa, jakim r!II'Ozl im zieinla, za.:.
im. Więgierki ·iw Bial~mstoku, ·,
mies:'fkała ńrzez lud~i ty.eh, któr.i.y
.
'
'
§nią. :Z widowni roiiega się i-cll głos,
mie'iętno..ść zdobyła w dłuiim tireningu
muzyka, odlwiecma ęikspres.ia uc:śn i o
panowania nad sobą. Ukry;te glęb c~o
nych. W całym przedstawieniu toczy
ciero:enie poz.wala jej prote•l«:j0<n.alnie
się tert swoisty dialog między sceną
trak:tować i'tllhY'C'h, ona wie
przecież
a wJdoWl!lia. Dwa światy łączy b1eglepiej, zna kieruj4ce ludźmi mechan~y środkiem widowni podest.
w i!1izm~. Jedynym profitem z te.i giry
iego połowie ttzymają i;traż boscy pre„ - Jest Jednak tylko ltniknięcie śmieszno•
torianie - Siła· i Przemoc. Tą drogą
ści. Gdy Elżbieta decyduje się zagrać o
przechodzi na, ;>ocz.ątll<u przedstawiewięcej, ryżykując odsłonięcie się przed
nia Temida • . by nieść oociefzen:e o.
ir„nymi, natych·m iast pr~grywa, to nie
cz.ekującemu kaźni ' syinowi. Przejdzie
je.i dziedzina.
nią też Herajdeo . ziemski wyzmo!i'tie-1
Róż3 Czaplewska stworzyła
postać
Prometeusz.a. Jednąlk ,tylko oni. Z~
. w i elowY,miarową, dzięki czemu oTze<lledwi.e kiJlka kroków ZJrobi .na niej
sta wienie Ullli1knęło orostej dychotomi i
wyzwolony z łańcuc<hów Prometeusz,
- wsPa:p!ała heroina i nie dorastają
zanim uoadllie ood salwą z ~aJ",11Jb i111u
cy do nleJ partner, banalne środowisko.
maszynowego. Strefa zakazana pozoTo swoją drogą, widzimy jednak i to
iitała nią nadal.
także, co jest w bohaterce na pogranicz~ neurozv.. jej z.asklepien:e się
w
Sz.c2leślhwym rozwiązaniem reżyser•
sobie. właściwie n i ezdolność do kon's'k.Lm jest roz.egtranie w jednej pr:i;etakfu. Ponosi więc klęskę jakby niestrz.eni scen na Oliffi\pie i kaź.n\ P,roco przyŚpieszooą przez. siebie samą,
meteusz.a, Jest więc on fizycznie stajakby w myśl zasady: prędze.i do fale obecny, jaik obecny jest w wm:Y•
talnego końca, skoro oo i tak musi
słach swych prześladowców, choć .tak
nastąpić. Przez. wiele lat balansując
beztrosko i leklko rozmosząca nektar
na wąskiei krawędzi między dystanw sz.arnoanlkach Hebe przek.racz'a jego
sem a namiętnością straciła zdolll1.ość
-ro:zicią@lięte na z.iem! ciało.
nie kontrolowanej reakcji. W momenWbrew w,sikazówkom
s<:enicznym
cie próby nie jest w stanie znie ś ć
Andtz.ejewskiego Prometeusz z biało·
inałodu.szności (braku miłośd ?) pa.r tnestockiego przedstatwie.nia nie jest dojia nawet Przez moment. Tu kapitu1urzałym, kanciastym mę:bczyz.ną,
lecz
ie od raziu. Poz.ostaje jednak Wielką
młodym chłopcem promie!lll1o.vm, niedama. Ta dama bardzo bała się śmie
wiallnym, aż naiW111yim. Grający
tę
simoś~. to jej kosz.mar. Wielki śmiech
role Rafał Zabińsiki oodbija widowi.'llę.
wybucha w przedstawieniu dwufitroUnieruchomiony, w kajdankach, umie
tnie - na początku, gdy bohaterka
wytworzyć wysoką temp@"atu.rę emowydą~a ręc e do ucieleśniającej
się
cjonalną. Ton czystości i dell:kabno·ści
z.jawy ukoc-ha111ego, i w zak o ń·czen i u,
panuje we wszystkich dialogach P.ro·
gdy t,vch rąk nie ma już do kogo wymeteusz.a z Temidą, którą gościn.nie
cia ~ną.ć.
gra Halina Wi.niarsika. Ona t.o po
Reż.vser Barbaira K. Radecka sziczę
śmierci syna wy.powiada pięlkni e, nieśliw:e dla spekta•kl\J
zrezy c:i~ 1 J wab z
mal wprost do widowni, dołącz.one
całe.i istniej ą.c e.i w s3tuce strony o.bydo te'kstu Ai!1doejeivA>kiego „Prz2Śła•
cz.ajowcj, akrentuią·q to co wewin~z
r,iie P.aina Cogito" Zbętiewa Hełib'er
ne, a więc pona dczaso'we. Ten t.ak
ta.
kameralny dramat rozigrywa się na
Spe-~taild kla~oWl!ly, a zarazem' dy•
malej przestrzeni otoczonej z obu
namicmy (w czym wie~ka zasługa
strcin przez w;,dzów, którzy akto·r ów
mu~ytki). w swej wymowie wydawać
mogą praw:e dotknąć. Jest to .iedlnak
' s ię może nieco zbyt jedin<>znaczny.
jędnoc 1.eśnle orzestrzień hermetycZl!1ie
Jednak pabrz.ebę prawd padający.eh
z.amkm.ięta, ktbre.i specjalną atmos~erę
tu z.e sceny ootwierdza pwb!l i~mość,
tworz ą p iękna, p02lO·r nie tyl.ko realiktóra odbiera orzedstawienie w wielst:ic-ziha · scenografia Ewy Skowroń
kim napięciu.
·
skie.i. rozl.Jrzimlewająca jakqy we Wltl~
Na małej scenie z.eprezentowane z.otrzu bohaterkl Ravelqwska . muzyka,
stało „Szaiezis1iwo'' Ohairlesa de Peyruch s~niczl!W, no i gros aktorki, takret-Chappui.s
w re*yseril
Barbary
że w tvm ciemnym ravelowslkim miKatarzl'111Y , Radeckiej. Jest to zna111y
no·l'OWY'm tG1. ie.

.

slfowaną
Iiclio ę.
i. którzy się za
nimi kryją, nie maił\ w gruncie· rze•
czy żaGlnych ceC'h w:elkości. Mają tylko w!ad2e. Po:Określa to sceno,.;rafia
Mariana Fiszera. Dwór Zeusa ubral!ly
iest w dość parciane szatki, a nieśltiierte!llli mowlnie
p.opycha.ią
swe
wielkie pału;b.Y. Ci nowi - po obaleniu starych
władcy nie dorobili
się jakby jeszcze wysokie.i
kllllltuiry,
bogactwa form. Olimp!jskie rytuały
o-grani<:zają się do powtar~ego ban'kieciilro. w rytm tan~a. które nie jest
przecie muzyką sfer niebieS'kich.
Olimpijc.zycy, trzymani w ryzach
przez Zeusa. z Jękiem. jalk i on sam,
wypatn.1ją z proscenium . niebez.pie•
czeństwa, jakim ~razi im ziemia. za~
mies2lka!a ńrzez ludz.i: ~ ty-eh, któr.z.y
§nia. Z widowni roirega się i<:-h głos,
muzyka. odlWieczna (ikspresja uc:śn'.o·
nych. W całym przedstawieniu toczy
się te·rt swoisty dialog między sceną
a w~dowmia. I>wa światy łączy bleg•
nacy środkiem widowni podest. w
jego polowle ttzymają ~traż bo~y pretorianie - Siła· i Przemoc. Tą dirogą
przechodzi na, 1<>oczątltu pirz.eqstawienia Temida • . by nieść oocie~zen:e o.
czekującemu kaźni ' sy1nowi. Przejdzie
nią teł He.rakle> . ziemski wyziwoli'Ciel
Pro:neteusza. Jednaik ,tylko oni. Za·
ledwie k.iJ!ka kroków zirobi .na niej
wyzwolony z łańcuC'hów Prometeusz.
zanim uoadriie pod salwa z kaz«ftlbinu
maszynowego. St.refa zakazana pozo.stała nią nada1.
Sz.c7leśHwym rozwiązaniem reiyserskim jest rozegiranie w jednej or71estrzeni scen na Olimpie i kam\ ~
meteusza. Jest więc on fizycznie stale obecny • .iaik obecny jest w wmys!ach swych prześladowców, choć tak
beztrosko i leklko romosząc.a . nektar
w szamoanJkach Hebe przek.racza jego
ro7J(:ią!i(lllięte na ziemi ciało.
Wbrew w.sikazówkom
scenicznym
Andrzejewskiego Prometeusz z bia!ostockieito przedstaiwienia nie .iest dojrzałym, kanciastym I™:ŻlcZyzną,
l~cz
młodym dlłopeem promierm.vm, niewi=ym, aż nahvnyim. Grający
tę
role Rafał Zabińs.ki podbija widowcię.
Unieruchomiony, w J<;ajdankach, umie
wytworzyć wysoką tempeu-atu.rę emocjonalną. Ton czystości i de'likabno·ści
pa!lluje we wszystkilc·h dialogach Pro·
meteusza z Temidą, którą gościn.nie
~a
Halina Wi.niarsika. Ona to po
śmierci syna wy.powiada pięlkn i e, niemal wp'rost do widowni, dołączone
do tek.stu AinduejsiYA>k:e~o „Prz~Śła
~ie P.arna Cogito" Zbi@niewa Heiiber-

ta.
Spe-ktakl kla1'oWl!ly, a zarazem' dy"
namic:iny (w czym wie~ka zasługa
muzytki). w swej wymowie wydawać
s!e może nieco zbyt jednoz.naczny.
Jednak Potrzebę prawd pacJ,ającyich
tu ze sce:w patwierdza J)łUlb4 i~z;ność,
która odbiera tlll"zedstawienie w wielkim napięciu.
·
Na małe.i scenie zeprezentowane został<> „Szal~ństwo" Ohairlesa de Peyret-Chappuis
w re*yseTii
BarbaJ:y
Katarzymy Radeckiej. Jest to ma111y
melodramat. z jedną wioe·llką rolą sta·
rzejącej się kobiety, która nie zaznała dotąd miłości i oto zdecydowała
się o nią walczy<!. W roli tej wystęipu
je Róża Czamewska, aktor<ka nczegó1nie przez warUIIllki do niej predysponowana. Jej Elżbieta Coq jest zdyscy.pli.nowana i bez najlżejszego tonni
histerii. To piękni.a kobieta. ktĆ>ra w
itruin.cie rzeczy o tyrn w.ie, lo-s nie dał
jej jednak d'Otąd szansy.
Elżbieta jest jedY111ą indywidua.linościa w otoczen~u ludzi pr.z.eciętnyc.-h.
Kobiety z jej rodziny - każ.da · na
s:wól sposób - uładziły się .ia'koś z
żyiciem. Ceną jest c)'llllizm Zuzanny,
obłudna maska
miesziczańsikiej
m

Rafal Za!biński ja.ko P-romeleusz w
sztuce Jerzego Anl rzejewskiego. Teatr
im. Węgierki -,w Bial11mstoku, .;
'

.

mie'iętrio·ść zdobyła

'

w

j

dl~im tirenln~u

panowania nad s9bą. Ukr.Ne głębclko
derp:enie p;iz.wala jej prote'k'C.ioonalnie
traktować i'IllnY'C'h, ona wie
przecież
lepiej, zna kieruj4ce ludźmi mecha~izmy. Jedynym profitem z te.i giry
Jest Jednak tylko uniknięcie śmieszno
ści. Gdy Elżbieta decyduje się zagrać o
więcej, ryżykując odsłonięcie się przed
in.nymi. natycbmia.St pnegrywa, to nie
je.i dziedzin'a.
Róż:i Czaplewska stworzyła posta ć
. wielowY,miarową, dzięki czemu PTZed·
stawienie Ullli•kneło prostej dychoto:nii
- -rvS.Pajfiala heroina i nie dorastają
cy do niej partner, banalne środowisko.
To swoją drogą, widzimy jednak i to
także, co jes.t w bohaterce na pograniczu ne\ltOZY.. jej zaskle:pien:e się w
sobie. właściwie niezdolność do kont~fu. Ponosi wi~ klęskę jakby n!eco orzyŚpieszOtilą przez s!e·bie samą,
jakby w myśl zasady: prędze.i do fatalnego końca, skoro Olll i tak musi
nastąpić, Przez wiele lat balansując
na wąskiei krawędzi między dystansem a namiętnością straciła zdo1ność
nie kontrolowanej reakcji. W momen'cie próby nie jest w stanie znieść
małodu.smości (braku miłości?) pa.r t.nera nawet przez moment. Tu kapitu1u.ie od ra:ziu. Pozostaje jednak wielką
dama. Ta dama bardzo bała się śmie
s:zinoś~. to .ie.i ko·szmar. Wielki śmiech
wybucha w przedstawieniu dwu!krotnfo - na początku, gdy bohaterka
wydąga

ręce

d~

ucieleśniającej

się

ziawv ukoc.-hanego, i w zakończen i u.
gdy t,ych r~ nie ma już do kogo wycia~nać.
Reżyser
śliw:e dla

Barbaira K. Radecka szczę
soektakllJ zrezy t'I ~ 1 J wab z
całe.i istnie ;ące.i w s3tuce strony o.byc~ajowcj, akcentująq to co weW111~z
ne, a więc p•onadczaso'we. Te.n tak
kame·ra1nv dramat roZl~rywa się na
małe.i · przestrzeni
otoczonej z obu
strcin przez w:·dzów, którzy akto·r ów
mogą praw'.e dotknąć. Jest to .iednak
jectnoc,.esrtie przestrzeń hermetycmie
zamilo!l.ięta. które.i specjalną atmos~erę
two r zą piękna, pO.ZJO·r.nie ty1ko realist:{cziha · scenografia Ewy Skowroń
skieJ . rozbrzim1ewa.ią·ca jakby we wnę
trzu bohaterki Ravelqwska . muzyka,
ruc!"l sceniczny. no i gros akt-::>rki, także w tym ciemnym ravelows!kim mino·l'OWY'm

toiń i e.

W sumie wiec w białostockim teatrze dwa uda111e spektakle, grane przy
'peLne .i widowni. Dobra to pirogino za
· na przyszłość, cz.ego dyre•kcji i zespala~
Wi pozostaje tylk·o życzyć.
IRENA MASLifJSKA
Ps. Od 14 XII do obejrzenia . już
dwa nówe orzedstawfonia - .,S~ew
cy" Witkace~o i „Gra życia i śmierci
na pustyni p opi ołu" rumuii.s•k:ego a.u.tora Ho.rii Lovinescu.
2 Y CI E
Nr ź (1764)

:·

