IADO MOSC t
WROC ŁAW,

ul. PUD WALE 62

l~~Q_,

'rjdaSe ...

„.„ .............3·--0·····;.:····~··iit

-

~\~ .
teatr

„LEGENDA•

N

rE od razu moglem uporząd
k o wać wrażenia ze spektaklu,

który byl dla mnie dużym
zaskoczeniem.
Należę bowiem do
tych wielbicieli Stanisława Wyspiańskiego,
którzy
nie skladają
hołdu
wszystkim jego dramatom.
Nie mialem też wysokiego wyobrażenia o „Legendzie", utworze, jak
na mój gust, dość kalekim w swojej architekturze, często nieporadnym w warstwie myślowe;, ie nie
wspomnę o wielu scenach pustych

~ Jl
to nazwijmy tekst, Wyspiańskiego.
artystycznie, jakby na silę wplecioNie. Chcę tylko powiedzieć, ie innych, do skądinąd ciekawego zatuicja artystyczna, wyobraźnia, no
mysłu dramaturgicznego. I z takimi
i talent reżysera, mogą ożywić nauprzedzeniami, wiedziony ;edynie
wet sztuki, które dla innych wyintuicją, ie skoro sam mistrz Hendają się być martwe. Ci, którzy
ryk Tomaszewski podjął się realizacji tego w końcu niezbyt popular-, . śledzili losy „Legendy" na scenach,
wiedzą, że właściwie utwór ten nie
go w teatrze utworu, to warto
mial za wiele szczęścia do teatru.
być świadkiem niecodziennego wyDramat zmagający się z prahistorią
darzenia. I rzeczywiście, wydarzePolski, oparty o nasze narodowe
nie bylo niecodzienne. Okazało się,
mity, przekazy ustn~, i właśnie że Wyspiański napisał dramat, który
legendy, stanowi, na dobrą sprawę,
znakomicie może posłużyć jako parmałe studium
ojczyste; mitologii,
tytura dla oryginalnej, świeżej, niegdzie takie wartości, jak godność,
zwykle plastyczne; wizji reżyser
niezależność, swoboda, a takie hoskiej. I w gruncie rzeczy, gdy się
nor, szlachetność i piękno uzyskują
ogląda „Legendę", mniej się myśli
o jej autorze, a szuka się źródeł swój człowieczy i społeczny wymiar.
Ale to tylko tkanka myślowa drasukcesu u twórcy kształtu sceniczmatu, która właściwie zaciera się,
nego. Nawet wpadła mi t taka myśl
gdy obleka się w kształt sceniczny, a
do glowy, że Tomaszewski pewnie
ściślej, gdy Tomaszewski zbudował
potrafiłby zaciekawić
inscenizacją
na niej swój zamysł artystyczny.
książki kucharskiej, czy spisem teleWykorzystując wlasne doświadcze
fonów, gdyby się podjął tego, prania z teatrem pantomimy, Tomawie absurdalnego pomysłu. Ale nie
szewski
konsekwentnie
realizuje
namawiam do tego.
linię artystyczną gestu, ruchu, rzetNie należy też rozumieć moich
by, splatając ową warstwę plastyczskojarzeń, jako umniejszania roli w
ną z pięknie ł czysto brzmiącą muprzedstawieniu samego libretta, tak

zyką,

takie współgrającą z elementami scenografii. W sumie, wielowątkowy
utwór
Wyspiańskiego,
przekształca się w barwne, poetycko
przejrzyste, malarsko bogate, żywe
i pr.zejmujące przedstawienie Tomaszewskiego. I właściwie widzowie
oczarowani półsenną rzeczywistością
tego spektaklu, w którym dramaty
i miłości rozgrywają się na pograniczu uludy 1 jawy, mroku i jasności, marzenia i brutalnej historii,
zawierzają reżyserowi już w pelni ,
zapominając o szlachetne;, a jakby
ukrytej pod warstwą muzyki i koloru, wdzięku i zwiewności rusalek,
owych świtezianek i innych panien
wodnych, myśli samej „Legendy".
Tomaszewski
potrafil
narzucić
1woją wyobraźnię w taki sposób,
że trudno jej sile się oprzeć. Przedstawienie, jak to niegdyś mówiono,
przeestetyzowane, stanowi jednak
pulsujące źródło wzruszeń i reflek.sji, będąc równocześnie dobrą szkolą konsekwencji artystycznej, wciąż
tego samego, dobrego gustu, kunsztowne
i
prawdziwie
poetyckie.
l myślę, ie to, co cenił Wyspiański:

rozmach wyobraźni, motywy muzyczne i plastyczne, duża siła obrazów poetyckich, rytm i tętno sztuki,
zyskały w inscenizacji Tomaszewskiego wysokiej klasy wartość nadrzędną, jednoczącą te różne
pierwiastki
w
logiczną,
jednorodną
estetycznie calość . Warto dodać, że
zespól Teatru
Dolnośląskiego
w
Jeleniej Górze spisał się znakomicie. aktorzy dali koncert dobrej,
sumiennej
rolroty,
uruc hamiając
wsz!Jstkie motory, że tak powiem
ję zuki em techni ki, swojego talentu.
Przy okazji chcę zwrócić uwagę
na ciekawą formę popularyzowania
sztuk plast11cznych, których eksponaty oglądaliśmy w hallu teatru.
Ten cenny pomysl, godny jest
upowszechnienia.
STANISŁAW
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„legenda" - Teatr Dolnoślqskl w lei„
nie) Górze. lnseenlzac)a. retyserla I choreografia - Henryk Tomaszewski, scenografio - Wladyslaw Wiguro, muzyka Zblgnl- Kamecki. Premiera tl )Q
1972 r.

