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Warszawskie

Spotkan~a

Wrocławska

I
Maciej

tuzjastą.

ieutnym

„Anna Livia"
I

WOJCIECH NATANSON

Słomczyński jest en·
przenikliwym i kompeznawcą,

wytrwałym

tłumaczem Joyce'a.
Pracy tej
poświecił wiele Lat swego ży
cia. Przekładał nie tylko proze, ale i - lekc e ważone na o-

gól

Teatralne

poezje

tego

twórcy.

Tłumaczył takze i utwory, które
uchodzą za nieprzetłumaczalne.
On sie w dużej mierze do tego przyczynił, że irlandzki nowator, znany od dziesiątków lat
szczupłe.I jedynie gars~ w naszym kraju, jest już dziś upowszechniony i ł.atwi e i dostęnny,
niż, na przykład, Tytus
Czyżew.ski.

W komentarzu, który zamie4cil program wrocł.awskiego Teatru Współczesnego, pisze Słom
czyński o Annie Livii z Joyceowskiej książki „Tinnegans
Wake". że jest to symbol kobiecości jako siły odradzającej
świat. żvwlolu triumfalnep;o
i
zwvc!ęskiego. Kobieta nie tylko rodzi, żywi. ochrania i wychowuje dziecko - ale i powol'ule do istnienia ~ą miłość. budzi i akceptuje pragnienia. Jest (wolno tu może dorzucić obraz?) Jakby
płomie
niem, który sam siebie rmpala.
Wobec niej rola mężc:zyZny wydaje sle blada. wtórna i ba. n.iem.al bierna. Hymnem na cześ ć
kobiecości jest dramatyczny utwór „Anna Livia" napisany
przez Słomczyńskiego na podstawie dziel Joyce'a.
Można by powiedzieć, że nie
ma w tei ap0lo!lii nic naprawdę nowego.
Nie sięgając jut
nawet do romantyków - orzf'cież Przybvs7.ewski p i sał podohnie w swoich dramatach, a nade wszystko w utworach z okresu młodości przeżytej w
Berlinie. Czy można też mówić o materiale
scenicznym,
zdażaiacym w kierunku eksJ>f,rymentu? Sięgnął prze ci eż po
„Anne Livię" inscenizator o nowator•k ich tendencjach. obecnie
dvrektor wroclawskiezo Teatru
WsoółczMnee:o.
K azimler 7
Br-'lnn. Stale oodobnych oozvcii
bronił. W m1ile„sze j swe; k s l 1'ż- 1

ce - o Norwidzie - wykazał.
nie bez racji, że twórca „z.i
kulisami" może być uznany u
prekursora teatralnego. W licznych podró~ch zwracał Braun
uwap;e na nowoczesne l:'OZStrzygniecia teatru dziejszej Grecii.
W książce o „przełomie" lat
sześćdziesiątych
pomijał
wprawdzie Kantora, Szajnę i Grzegorzewskiego, ale szczegółowo omawiał dążenie Grotowskiego i
zagranicznych „teatrów otwartych".
Gdy wystawi.al „Al;l
przerywany" Różewicza, cofnął
się. co prawda, do zręczne.i. ale
nienowej konwencji „teatru w
teatrze'',
ściślej:
spektaklu.
P<>Wstającego
podczas
próby.
Nieudane mi sie wydało Braun<>wskie „Wyzwolenie".
Frapująca jest we wl'OClaw3klel „Annie Livii" scenop;raf1a
Zofii de Ines-Lewczuk. OperJje niespokojną grą płaszczyzn,
szybką zmianą poziomów akcji.
kontrastami
barw
(głównie
czerni i bieli). Mniej mnie intercsowałv
efekty
akustyczne,
szumv i p0glosy z.a'varte w muzyce Zbigniewa
Kameckiego,
piosenki. „przerywniki" widowiska bulwarowego, niemal ooeretkowego, tloll$(zy.;ci i strip-t<~
asy, nieraz piękne.
. A także:
frazy i antyfrazy,
dialog przetykany niezrozumiałymi kwestiami, które tłumaci;,i
partnerzy i partnerki, stają~y
sie interpretatorami. Także i
dyskusje na marginesie lektur
szekspirowskich. Balety i pru1tomimy (wizualnie ciekawe) z
fraszkami. które może zmywają
nieczystości świata„.

Od aktorów żąda ten spektakl
znacznego wysUku. Trudno nie
w:vrazić uznania wYgimnaStyk<>wanym i sprawnym: Pawło1\i
Nowiszowi (Shaun), Zblgniew:>wi Górskiemu (Shem). Marlen:e
Milwiw i Barbarze Sokolowsldei (Praczki). Januswwi Obidowiczowi (Ojciec), reszcie zesl)Ołu. Warunki techniczne warszawskiego Teatru Dramatycznf'go są tak różne od kameralnej
scenv wrocławskiej, że na tym
musiała
ucierpieć
Glosy męskie były

slysz.alno4ć.

Jednak w•·rafoif'js.ze i bardziej intensywne niż kobiece. Z jednym, oczywiście. W)'jątkiem. Mam 11.a
myśli odtwórczynie roli tytuło
wei. pełną inwencji Terese Sawicką, która s:z.c:z;ególr.ie w scenie
„małżeńskiej''
wykazała
w erwę, dowcio i .swobodę. a w
„kantacie" miłosnej, poprzedzającej finał. mówiła frazy tekstu z narastającym żarem, we
wzma gającym się rytmie, punktuiac je .słówkiem „tak". o oodwó.inym znaczeniu ooetyckin1:
wzmacniaiącym żar emocii. ale
i wyrażającym z.l(Ode na mar7-enia ukochanego.
Inna rz~cz. czy spektakl ten
oowinien był się znaleźć w reoertuarze tegorocznych aootkań.
Mo7.e n.al e :i'.ało !!o ookazać w innvch.
konvstniejszych
dlań
warunkach iakustvcznych? Prz.v
okazji? W innei sah?
!nnei
Sootkani.a m<>głv chyba 11wze:lednić sprawY, utwory i spektakle niesłuszn i e pozostawione
ooza . z.a.slęp;!e<tn
widzów warszawskich. Mam na myśli wvmlenllbvm
orzvkł.adowo · „$lub" w realizacji Grzettonewskiego, któryś ze spektakli Fredrowskich (a są takie w rocznicowym momencie, proszę ml
wierzyć!),
„Wyzwolenie" katowickie (mimo wszelkich zastrze żeń). „Lato w Nohant". „Achilles", „Dwa teatry", „Turonie". czy „S'zwejka" z Lodzi (to
właśnie miasto, dzięki rótno•
rodności

świetnych

p()CZ)'nań,

stale sie fródlem na.~zych nadziel). Ale od dawna zadaję sobie pytanie. jakle krvterla ~
cvdują o wyborze orzedstawleń
ore'Zentowanvch na warszawskich spotkaniach? Gołym okiem
ich nie widać. RodZaj rebus"'!
Może t o zadanie dla miłośni
ków krzyżówek?

