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yspiański • I Tomaszewski 
Z czym, ;eśli idzie o utwory pi-

sane, kojarzy się dziś ludziom 11.a
zwisko Stanisława Wyspiańskiego? 
Głównie z „Weselem", choć pod.ej

-rzewam że tytul ten będzie teraz 
przypisywany racze; Andrzejowi 
Wajdzie z okazji zrealizowanego 
przezeń filmu, który uzyskal wy
sokie noty krytyki i aplauz publicz
TWści. 
Wrocławianom, i nie tylko, Wy

spiański jako dramatopisarz koja
rzy się z -Henrykiem Tomaszewskim. 
Myślę, że znakomity młodopolski 
twórca zawazięcza naszemu róvinież 
znakomitemu mimowi dużo więcej. 
Mianowicie to, że utwory poza „We
selem", przezeń napisane poznają 
ludzle spoza kręgu humanistów. Nie 
wiem w końcu, jak wiele osób od
powiedziałoby prawidłowo na pyta
nie, kto jest autorem „Protesilasa i 
Laodamii", gdyby nie realizacja te; 
sztuki dokonana wlaśnie przez To
maszewskiego we wroclawskim 
Teatrze Polskim. Myślę też, że „Sen 
nocy listopadowej" (spektakl zapre
zentowany przez Wrocławski Teatr 
Pantomim11) bardziej spopularyzo-

wal Wyspiańskiego niż uczyniłyby to 
wyklady czy prelekcje na ten temat. 

Podobnie rzecz ma się z „Legen
dą", której przedstawienie przygo
towane przez Teatr Dolnośląski z 
Jeleniej Góry możemy oglądać od 
wczoraj we Wrocławiu. 
Mówiąc szczerze, „Legenda" trak

towana w kategoriach wyłącznie li
terackich, arcydziełem nie jest. Wi
dziana na scenie fascynuje niemal 
od początku do końca. Obrazy mu
zyczno-plastyczne wymy.~lone kiedyś 
przez Wyspiańskiego, znalazly po 
prostu człowieka, ktlJry przełożyl je 
na język wspólczesnego teatru, Czlo
.wkiem tym jest Henryk Tcmiasze
wski. 

Oglądając „Legendę" w wersji na 
pól pantomimicznej nie śledzi się 
fabuły, eo nie znaczy że jest ona 
zbyt malo czytelna. Przetworzona 
na ruch sceniczny fabula dociera 
znacznie glębiej niż tekst, którego 
momentami aż nie chce się słyszeć. 
Powyższe refleksje, bardzo pozy

tywne, acz z konieczności (pisane 
są tuż po spektaklu) natury ogól
ne; zawdzięcza jeleniogórska „Le-

genda" nie tylko Tomaszewskiemu. 
Także całemu zespolowi artystycz
nemu - ambitn-ym i sprawnym 
wykonawcom, autorowi muzyki 
Zbigniewowi Karneckiemu, sceno
grafowi Wladyslawowi Wigurze. W 
przedstawieniu uczestniczyło zbyt 
wiele osób, aby wystawiać tu indy
widualne cenzurki Godna odnoto
wania wydaje mi się rola Irminy 
Babińskiej (Wanda), że poprzestanę 
na tym jednym nazwisku. 

A tak w ogóle to należy się cie
szyć, że zawitał do nas teatr z Je
leniej Gó.iy. Z powodu „Legendy", 
Tomaszewskiego'; a także dlatego, 
że nie potwierdza on w tym kon
kretnym przypadku obiegowej opi
nii, niezbyt pozytywnej, o placów
kach artystycznych działających z 
dala od regionalnych stolic. 
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Państwowy Teatr Dolnośląski w 
Jeleniej Górze. Stanisfaw Wy
spiański: „J„egenda": Insce 
cja, reżyseria i choreo afia: 
Henryk Tomaszewski; uzyka: 
Zbigniew Karnecki; nografia: 
Władysław Wigura. 


