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D
RAMATURGIA Stani
sława W)'5piańskiego 
jest dziełem zadziwia
jącym przede wszyst
kim szerokością i roz
ma<:hem poszukiwań 

sposobów wyrazu dla jej cen-
tralnego tematu. Temat ten to 
Polska, to odnajdywanie w histo
rii, legendzie, w baśni i wsipół
czesności różnorakich sposobów 
życ i a (choć najczęściej były to 
~oby umierania) dla ojczyzny. 

Inny składnik 0wej dziWlllości 
· dzieła Wyspiańskiego to poetyka 
jego dramatów. żaden z nich nie 

, jest u tworem całkowicie guto
wym, ostatecznie nwpisanym. Nie 

. 6ą to bowiem sztuki do C'lytania, 

staje wystawio.ny w teatrze 
lwowskim przez Tadeus-za Pawli
kowskiego. Niestety - bez po
wodzenia. I tym razem zarówno 
kirytyka, jaik i publiC'lność nie 
wykazały przychylnego zaintere
sowania. 

W okresie międzywojennym. 

dwu'krotnie, z okazji rocznico
wych, powraca ,,Legenda" na 
sceny teatrów Warszawy i Lwo
wa. Wielka w tym zasługa Hen
ryka Szletyńskiego. 

Po wojnie, w 1961 roku, pierw
szą wersję dramatu z.realiwwał 
Mieczysław Kotlarczyk w nie
istniejącym już klrakowskim Te
atrze Rapsodycznym. 

W sumie bardz.o to niewiele 

SPOTKANIA Z TEATREM 
---------------------

„L E GE ND v~ 
CIĄG DALSZY 

HENRYK GAŁA 
lecz do g1rania. Istnieją napraw
dę tylko w teatrze i tylko na 
•cenie .:materializować się może 
wizyjno.ść, baśniowość - środ!kii 
wyrazu, elementy poetyki tak 
charakterystyczne dla teatru 
Wyspiańskiego. 

Pisanie dla tea•1-U roZJpoczął 
Stanisław Wyspiański w 1893 ro
ku, młodzieńczym „Danielem". 
W pięć lat później publikuje 
„Legendę". Krytyka przyjmuje 
utwór bardzo nieprzychylnie i 
nie znajduje on drogi na scenę. 
W 1904 roku, a więc po sukcesie 
„ Wesela", uk~uje się nowa, 
%itlacznie zmieniona wersja ,,Le
gendy". Dopiero ten poemat sce-
11liC2111y o Wandzie i Kraku zo-

cz.tery reali-zaeje prze-z ponad 
siedemdziesiąt lat. 

I oto w bieżącym sezonie sięg
nął Po ,,Legendę" Henryk To
maszewski, przygotowując 18 li
stopada premierę w Teatrze Dol
nośląskim w Jeleniej Górze. 
Przed trzema laty publiczność 
Wrocławia miała okazję poznać 

na scenie Teatru Polskiego rea
Liz.ację „Protesilasa i Laodami.i·", 
r.ÓW!nie mało grywanej sztuki 
Wyspiańskiego, a w ubiegłym 
sezonie, przygotowany przez ze
spół Wrocławskiej Pantomimy 
,.Sen 1.1ocy listopadowej". Twór
cą ob;ydwu inscenizacji był Hen
ryk 'Tomaszewski. 

Jak widać, zainteresowanie 
twórczością „artysty teatru", nie 
jem u Tomaszewskiego przypad
kiem. Nic dziwnego, bowiem to 
wszystko, co było i jest odmien
nością, niezwykłością w drama
turgii autora „Legendy", a w:ęc 

bariW111ość, malarskoś~. dynamika 

.• 
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ruchowa postaci, stosowanie nie
których partii tekstu również ja.
ko materiału muzycznego 
musiało zafrapować i przyciąg
nąć twórcę polskiej pantomimy. 

Na scenie teatru jeleniogó.r
skiego odbywa się owa niepo
wtarzalna i nieprzekładalna na 
żaden inny język, magiczna 
przemiana słowa w teatr. linsc&
nizacja zbudowana jest na spo
sób teatru muzycznego. Prze
mieszany tekst obydwu „Legend" 
stanowi jeden tylko środek eks
presji, równoległy i równorzęd

ny z ruchem. Tak jak muzyka 
- dzieło Zbigniewa Kaxnecltie
go, świetna w partiach ia:lstru
mental.nych, dobra w elektach 
dźwiękowych - buduje diałogi 
'# światłem. Scenografia zaś -
bardzo proste, pochyłe pomosty 
oraz stylizowane na Uniwersalną 
baśniowość kostiumy, wysm1e
nicie za.projektowane przez Wla
dysław. Wigurę sbwuzajlł 
zamknięty krąg, owv ilu-zyjne. 
zmienne, choć materialnie to sa
mo miejsce akcji. Tomaszewski 
wszystkie te elementy stqpił w 
jedno. Niewielu jest retyser6w, 
kitórzy, jak Olll, potrafią z zmur
szałego, z.dawałoby się, surowca 
literackiego uczynić poetycką <>
P<J'Wi~ trafić przekonywająco 
do współczesnego widza. 
Flrzymać trzeba jednak, że nie 

mniej zasług leży po stronie 
ze51połu aktorskiego. Jeszcze rn 
okazało się, że teatr jest sztuką 
zespołową i że nie ma złych, 
marnych w całości i bez reszty 
zespołów aktorskich - to tylko 
mami bywają reżyserzy i tan
detne, bez taJentu robione przed
stawienia. 

Henryik Tomaszewski nie uległ 
złej legendzie „Legendy" i choć 
długo trwało przygotowywanie 
premiery, otrzymaliśmy przed.
stawienie • świeże w wyrazie i 
interesują.ce formalnie. Nie uległ 
też Tomaszewski tradycji i do 
przedstawienia zagarnął całą 
młodszą część zespołu aktorskie
go teatru w Jeleniej Górze. Mło
d-ziu14ta jest Wanda - to zrozu
miałe (ciekawa rola Irminy Ba
bińskiej, szczególnie w scenach 
dynamicznych), aJ.e młodzi są 
także Krak, Smiech ! Ł-0.puch. 
Dało to wyjątkowo czysty rysu-
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nek ruchu scenicznego. Najlep- rozdzielić, wyzwolić od 1_~0 ma
szym tego przykładem jest rola gnetycznej i tragicznej siły. Do
Wfilkołaka w wykonani.u Jana strzegłem w tej scenie zarodek 
Bogusza. Siłą aktorskiego wy.razu sceny z chochołami z „Wesela". 
zaimij)Onowali też młodzi - Woj- Swiat zjaw trzyma na uwdęii. 
ciech Pisuek i Bogusł!IJW Mar- świat realny. Walka tych dwóch 
czaik. sił, śledzenie je j w historii, sta-

Jest w drugiej części widowi- nowi artystyC.Zillą tajemrńcę tea· 
ska scena, w której Wa.nda i jej tru Wyspiańskiego. Ro'Zumie to 
dwór płacą życiem za „wypoży- dobrze HenrYk Tomaszewski i w 
czenie" od Rusałek wianka - swoich inscenizacjach daje ze 
nosiciela magicznej. potężnej si- sceny potwierdzenie n.ie tylko 
ły, która pomogła pokonać na- wielkości, n.ie tylko nowatorstwa, 
jeźdźców. Lud'Zie i baśniowe ale również wewnętrwej jedności 
stwory, krążą 'MJ<kół wia.nka - teatralnego dzieła Stanisława 
symbol<U, nie mogą oderwać się, Wyspiańskiego. 


