
T EN teatr - bez przesady -
znają nie tylko mieszkańcy 
Jeleniej Góry, gdzie ma on 

swą stałą siedzibę, ale także 
mieszkańcy Lublina i Rzeszow
skiego, Warszawy i Szczecińskie
go, Wybrzeża, Białegostoku i 
wielu innych miast, miasteczek, 
wsi i osiedli. Teatr Dolnośląski 
daje bowiem wielokrotnie wy
stępy w miejscowościach wcza
SOWYCh takich, jak: Kłodzko, Po
lanica, Szklarska Poręba, Kar
pacz. A wiadomo, że zimą i la
tem pełno w nich wczasowiczów, 
którzy dysponując wolnym cza
sem chętnie spędzają wieczór na 
przedstawieniu teatralnym. Jed
nakże nie same tylko miejsco
wości wczasowe leżą w zasięgu 
objazdowej działalno~ci teatru. 
To prawda, że zespół co naj
mniej 15 dni w miesiącu spędza 
poza Jelenl::i Górą, ale odwiedza 
także ośrodki przemysłowe, np. 

nie dojrzałe, w przeciwieństwie 
do „Wesela". czy „Warszawian
ki". Niemniej bajkowość postaci, 
język, gest, oprawa muzyczna 
dla poszukującego I dojrzałego 
reżysera mogą stanowić wdzięcz
ne pole do działania. Mistrz ge
stu Henryk Tomaszewski pokusił 
się o sceniczne opracowanie obu 
„Legend" i to trudne artystycz
nie zadanie powierzył Teatrowi 
Dolnośląskiemu. Był to dla zes
połu aktorskiego zarazem zasz
czyt, jak i wielki trud. Aktorzy 
musieli uczyć się nie tylko tek
stu I to tekstu niezwykle trud
nego (co jest sprawą w tym za
wodzie normalną), ale pantomi
my (przedstawienie sceniczne 
pokrewne baletowi„ w którym 
akcja wyrażana jest przez akto
rów za pomocą gry twarzy, ru
chów i gestów). Nowy rodzaj 
pracy scenicznej b:vł dla akto
rów sprawdzianem ich umiejęt-

pisarza węgierskiego Orkeny'~go 
pt. „Zabawa w koty". Główną 
rolę powierzono w niej długolet
niej aktorce Teatru Dolnoślą
skiego - Zuzannie Łozińskiej . 
Bo aktorzy tego teatru, który 
dwa lata temu obchodził 25-le
cie swego istnienia, niechętnie 
rozstają się z jeleniogórską wi
downią. Wielu z nich już od 
kilkunastu lat jest związanych 
z tym właśnie teatrem. Jak mó
wią - teatrem, w którym mo
żna grać różne role, pod kierun
kiem wielu znanych reżyserów, 
a satysfakcję czerpać z serdecz
ności tak różnorodnej widowni. 

Do teatru ściągają i młodzi a
depci sztuki aktorskiej. W 32-o
sobowym zespole łatwiej jest 
wypróbować swe siły w rozmai
tych rolach. Tym bardziej że 
teatr daje w sezonie przeciętnie 
około 500 przedstawień, a zespół 
podzielony jest na dwie ekipy. 

„Legendo" i rzeczywistość 
Dolnośląskiego T eotru 

Lubin, Lubań, Dzledoniów, Le1-
nicę oraz 1poro miasteczek i o-
1iedll o charakterze rolniczym. 

Nawet poble:!ne wyliczenie 
miejscowości, w których teatr 
grywa, wskazuje na znaczenie 
odpowiedniej polityki repertua
rowej, na konieczność grania 
rzeczy różnych. Jak bowiem za-
1pokoić wymagania widza, któ
ry wielokrotnie bywał w róż
nych teatrach i z łatwością od
czytuje sztukę trudną, a jak te
&o,· który być może jest pierw
szy raz na przedstawieniu tea
tralnym? A przecież właśnie z 
tak różnorodną publicznością ar
tyści jeleniogórskiej sceny cią
gle się spotykają. Teatr Dolno
śląski wychodzi z tej konfronta
cji obronną ręką. Dba o to wie
loletni, doświadczony dyrektor 
Teatru Dolnośląskiego, który 1 
niejednego teatralnego pieca 
chleb jadł - Tadeusz Kozłow
ski. Od 1966 r. prowadzi on sce
nę jeleniogórską. Wystawiane 
przez teatr sztuki, a jest ich w 
sezonie przeciętnie osiem, dobra
ne są w ten sposób, że zaspo
kajają różne gusta. Nie ozna
cza to wcale, że są mniej am
bitne. Po prostu część z nich to 
tzw. repertuar klasyczny, zwy
kle chętnie odbierany przez 
mniej wyrobionego widza. Np. 
w tym sezonie teatralnym wy
stawiano: „Mazepę" Słowackie
go, „Dom otwarty" Bałuckiego, 
„Królową Przedmieścia" Krum
łowsk!ego I „Bable lato" Arbu
zowa. Ale w repertuarze znala
zła 1!ę także „Kartoteka" Ró
łewicza, „Odbijany" Whi.tbreada 
l 1ztuka, która robi prawdz!~ 
furor• - „Legenda" Wysplań-
1k!ego, w reżyser!! znanego nie 

· tylko w Polsce, ale daleko poza 
jej granicami - Henryka Toma
szewskiego, twórcy I dyrektora 
Wrocławskiego Teatru Pantomi
my. 

WY~PIA:t(l'SKI napisał dwłe 
,,Legendy", jako tworzywo 

I Maria Sitnik 

noścl, był zarazem poszerze11!em 
zawodowych doznań. 

CZY REŻYSEROWI i aktorom 
zamierzenie się udało? Kilka

dziesiąt przedstawień „Legendy", 
które Teatr Dolnośląski dał w 
Jeleniej Górze, a potem we 
Wrocławiu, odbywało się przy 
szczelnie zapełnionej widowni. 
Pochlebne opinie o jeleniogór
skiej „Legendzie", spowodowały, 
że Stołeczna Rada Narodowa za
prosiła Teatr Dolnośląski na go
ścinne występy do Warszawy. W 
dniach od 24 do 28 lutego br. 
,,Legenda" była wystawiana na 
acenie Teatru Żydowskiego w 
Warszawie. Pięć kolejnych spek
takl! nie przyniosło zawodu ani 
publiczności, ani aktorom, któ
rym widzowie zgotowali serdecz
ną owację. 

To barwne, pełne niepowta
rzalnego uroku widowisko, któ
rego akcja toczy się w legen
darnych czasach kształtowania 
się państwowości polskiej, przy
kuwa uwagę, zmusza do reflek
sji, budzi skojarzenia. Piękna-- o
prawa muzyczna Zbigniewa Kar
neckiego i gra aktorów, czynią 
z widowiska interesującą całość. 
Właściwie cały zespół zasługuje 
na słowa uznania. Trudno jed
nak nie wyr67.n!ć młodej aktor
ki Irminy Babińskiej kreującej 
rolę Wandy, ujmującego w swej 
młodzieńczości Smlecha - gra 
10 Wojciech Pisarek, surowego 
w swej tragedii Kraka (aktor 
Andrzej Wrona), doskonale za
l(ranej Żywi!, którą gra Irena 
Krawczykówna czy rozważnego 
wszystko wledz~cego l .opurhe 
(Bogusław l\farczak). Zwidy, ru
sałki, dziewki z wiankami, cza
rownice, drużbowie, 1trajkowie - . 
każda choćby epizodyczna rola 
jest wycyzelowana. 

do tych dramatów biorąc leg en- TEATR Dolnośląski przygoto
darne podanie o Kraku ~a~- wuje obecnie sztukę Moliera 
dz!e. Nie są to dramaty sce~,$zelmostwa Skapena" I sztukę 

Jedna z nich daje przedstawie
nia na miejscu lub wypoczywa; 
druga zaś je1t w objddzie. 
Teatr dy1ponuje także sceną ka
meralną, na której wystawia 
sztuki. Nieobojętny jest także 
fakt, że dyrekcja wraz z wła
dzami miejskimi Jeleniej Góry 
dbają o sprawy bytowe teatru. 
Scena jeleniogórska była ostat
nio remontowana i obecnie mo
że poszczycić się nowoczesnym! 
urządzeniami. Także sprawa mie
szkań dla aktorów została tu 
rozwiązana pomyślnie. Praktycz
nie każdy z członków zespołu 
ma mieszkanie, choć część mie
szka w tzw. hotelu aktorskim. 

Poważnym natomiast . manka
mentem w pracy teatru i to tea
tru objazdowego - jest tabor 
samochodowy. Autobusy 1ą prze-
1tarzałe, niewygodne, niespraw
ne technicznie. Aktorzy wprost 
z autobusów udają się na scenę, 
do pracy wymagającej koncen
tracji I świeżości umysłu. Wyda
je się, że Teatr Dolnołląskl za
służył na wymianę zdezelowa
nego latami i kilometrach tabo
ru. 

I jeszcze jedno. W doble tele
wizji, kiedy dotarcie ekipy rea
lizatorskiej TV do każdego o
środka nie jest problemem, wy
daje się, że wielomilionowa wi
downia srebrnego ekranu chęt
nie obejrzałaby co bardziej In
teresujące spektakle teatralne, 
wystawiane nie tylko przez tea
try warszawskie, krakowskie czy 
katowickie, ale równie! teatry 
z mniejszych miejscowości. Ta
kie chociażby, jak: Jelenia Gó
ra, Zabrze, Częstochowa, Kalls:i: 
I inne. Dałoby to satysfakcj• i 
aktorom tych teatrów, jak I wi
dzom; mogącym porównać grę I 
poznać nowe twarze aktorskie. 


