
Nr .................. z dn. ··············· ·· ············~":.;.;··-· __ 

z teatru (JG) 

·,,Leg,enda'' w Jeleniej Górze 
PREMIERA „l·egendy" Wy

~plańskiego, przygotowywanej 
przez Henryka Tomaszewskie-

go w Teatrze Dolnośląskim w Jele
meJ Górze*), nie stał& się w naszym 
życiu kulturalnym tym czym była w 
istoch:: wydarzeniem dużej rangi ar
tystyc:mej w ska,i krajowej. Twórca 
i dyrektor Wroclawskiej Pantomimy 
Jest szczególnie predE-stynowany do 
przedstawiania - czy też ślusz
niej: współkreowania utworów 
Wyspiańskiego z tego nurtu jego 
twórczości, wyrastającego z mitów, w 
którym słowo jest tylko jednym z 
równurzędnych elementów widowi
ska teatralnego obole muzyki, plksty
ki I innvch elementów współkreują
cych; a więc dramat jako synteza 
sztuk. Ale funkcja słowa jest w tycn 
dramatach inna niz w pozostałych, 
C'ZY tE'Ż w dramatach muzycznych 
Wagnera: muzyczność wiersza, jego 
rytm i r.>dodyka, są tu ważniejsze od 
jego w~rtości semantycznej. 

Tomasrewski, który sięgał już do 

Scena z aktu 1 - od lewej: Wojciech Pisarek (Smiech). Irma Ba
bińska (Wanda), Bogusław t arczak / puch) i Andrzej Wr una (K1ak). V ,.,. ,....,„. Du"1~•a 

Wyspiańskiego dwukrotnie t,,Protasi
las i Laodamia" we wrocławskim 
Teatrze Polskim oraz „Sen nocy listo
padowej" we własnyrr Teatrze Pan
tomimy), wzbogaca jego wizje sce
niczne o rozbudowaną plastykę ru
chu, wyrażające przez pantomimę 
główne treści tramatu. Treści fabu
larno-emocjonalne bo 

/ 
trudno doszu

kać się 'N „Legend7ie" - zwłaszcza 
w „Legendzie I", która powstała w 
początkowym okresie twórczości Wy
spiań5kiego - tych dojrzałych ele
mentów historiozoficznych, które do 
dziś decydują o randze i współczes
ności takich dzieł, Jak „Wesele". To
mas7.,cwski dokonał zresztą celnego 
montażu obu wersji „Legendy", wy
bierając z nich te ich partie, które 
nie tylko pozwalały zbudować jakiś 
logiczny ciąg fabularny ale też dawa
ły n&Jwięcej możliwości wyrażenia 
ich językiem pantomimy. Przetwo
rzony więc w spor.ób oryginalny 
przez Wyspiańskiego mit prasło'-' 
ski o Kraku i jego córce Wandzie 
urzeka na scenie jeleniogórskiej za
równo bogactwem scen fantastycz
nych ji>k tez fascynuje dramatyzmem 
zdcrzenin świata baśniowego ze świa
tem realnym oraz heroizmem I tra
gizmem losu Wandy I jej ojca. 
Ważną funkcję, współltreującą 

spektakl równC'rzędnie z plastyką ru
chu, powierzył Tcmaszewski muzyC'e. 
Skomponowal ją młody muzyk Zbig
niew Karneckl, który jest twórcą 
partytury muzyc:mej do ostatnieJ 
premiery Wrocławskiej Pantomimy 
- „Menażerii cesarzowej Filissy". 
Piękne wyniki d&ła również praca 
Tomaszewskiego z zespołem aktor
skim - zważyws7y, że nie pantomi
ma należy pl"zecież do wypracowa
nych przez jego członków środków 
W} rnzu: niektórzy WJ kona wcy osiąg. 
nęl1 w plastyce I ekspresji ruchu lep
sze nawet wyniki niż w posługiwa
niu się ich instrumentem podstawo· 
wym tj. głosem. 

Aktorzy pracują zresztą bardzo so
lidnie, wielu z nid. odtwarza po dwie 
i trzy postaci. Odtwórcy postaci wio 
dącyrh to Irma Babińska (Wandal 
Anclrzej Wrona (Krak), Irena Kraw
czykówna (Żywia I Rusałka). P'lwel 
Baldy CGuśl:;irz) , Zuzanna Lozińsk11 

(Wiślanka), Grażyna Juchniewicz 
(Czarownica). Ale i pozostali wyko 
nawcy utrzymują sic w płynnym ryt 
mie widowiska. wykazując duże jegr 
wyczucie I dyscyplinę ruchu organi 
zowane~0 przez Tomaszewskiego v 
~posób przemyślany I celowy w na.i 
drobniejszym nawet gekie. 

Urzeka,irice widowisko. nowy suk 
ces Henryka Tomaszewskiego i zasł 
żonj· sukces teatru. 

„ Stanisław Wyaplańs „t.ege,1da" 
Premiera w Teatrze Dolnośl-skim w Je 
leniej Górze. Układ tekstu, lnscenlzacj a 
reży!'e11a I choreogra:t!a Henl"'Yk · Toma
szev-~ki . muzyka Zt-ll[nlev, Karneck!, s~e
nogrr.:t!a V.'ladysl!lw Wigura. 


