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eleniej Górze 
Trzeba jechać do Jeleniej Gó

ry, by zobaczyć bardzo rzadko 
grywany dramat Wyspiańskiego 
o królu Kraku i królewnie Wan
dzie. Ta poetycka ballada z pre
historii Polski I Krakowa miała 
dwie wersje, Pierwsza, pisana w 
latach 1692-1897 ukazała się dru
kiem w roku 1898. Drugą opu
blikował Wyspiański w roku 
1904, a więc już po sukcesach 
„Wesela" I „Wyzwolenia". Oby
dwie wersje „Legendy" mają 
swoje uroki, w obydwu znaleźć 
można cenny materiał dla Insce
nizatora, który zrozumie to dzie
ło. 
Podjął sh~ obecnie jego opra

cowania Henryk Tomaszewski, 
który już dowiódł. że świetnie 
czuje Wyspiańskiego. Swiadczył 
o tym piękny spektakl „Protesl
lasa l Laodamli" zrealizowany 
przed kilku laty we Wrocławiu, 
jak również „Sen nocy listopa
dowej" wystawiony w oparciu o 
dramat Wyspiańskiego w Tea
trze Pantomimy. Warto przypo
mnieć także. it Tomaszewski 
realizow11ł „Klątwę" w Oslo. 

Przystępując do pracy nad 
„Legendą" potraktował Toma
szewski ten utwór Wyspiańskie
go, jak scenariusz.' jak libretto. 
Montował swobodnie teksty, wy
pełniał scenariusz . swoją wizją 
ruchu scenicznego, komponował 
widowisko na kanwie ballady 
Wyspiań~kiego. Pod wprawną 
batutą Tomaszewskiego skromni 
aktorzy Teatru Dolnośląskiego 
podają tekst Wyspiańskiego, 
podbudowując go pięknym ges
tem I ruchem, graja jak aktorzy 
pantomimy, dochodząc do wyso-

kiego poziomu opanowania ela
la, nadając mu pełny wyraz. 
Jest w tym widowisku poezja 
starej opowieści I nowoczesna 
sztuka z pogranicza dramatu, 
pantomimy I baletu. 

Do sukce~u przedstawienia 
przyczynia sie w dużej mierze 
syntetyczna I zwiezła scenogra
fia Władysława Wigury, jak ! 
muzyka Zbigniewa Karneckiego, 
pozbawiona właściwie melodii, a 
przecież utrafiająca doskonale w 
wydarzenia I bieg akcji. 

Wśród aktorów. występują
cych w tym interesującym i 
wartościowym spektaklu, wy
różnić należy Irminę Babińską 
za rolę Wandy, Wojciecha Pi
sarka ($miech). Bogusława 
Marczaka iLopuch) i Pawła 
Baldy (Guślarz>. W kilku rolach 
występuje -z powodzeniem Ro
man Talarczyk. Grażyna Juch· 
niewlcz gra ładnie i wyraziście 
jedną z Dziewek z · wiankami. 
Stanisław Lopatowskl wygląda 
w roll Rytygiera jak Lohengrin 
z opery Wagnera. Tu pozwolił 
sobie Tomaszewski na subtelną 
ironię, traktująt' postacie nie
mieckich ryt'erzy, jak leciutko 
skarykaturowane figury wagne
rowskie. 

Warto pokazać to przedstawie
nie w Warszawie. Ujawnia się 
tu bowiem w pełni talent Hen
ryka. Tomaszewskiego nie tylko 
jako reżysera teatru pantomimy, 
lecz jako twórcy, od kt,6rego 
wiele jeszcze może ~ ockiwać 
teatr dramatyczny. 
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