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VVANDA 
Rzecz w obrazach sześciu 

1852 

MOGILE WANDY 
POD KRAKOWEM 
w dowód glębdkiego poważania 

poświęca 

Autor 

Tok Kościół trzyma, że gdy Pan umierał, 
Na PÓŁNOC, głowę skłoniwszy, pozierał, 
Na Oliwnej 
Górze dziwnej 
Kończąc mękę, skłaniał rękę 

Ku - PÓŁNOCNYM LUDZIOM„. 

Stara pieśń 

(przepisa1na z ksiqżlcii w klasztorze 

na górze Swiętokrzyslciiej w puszczy) 
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Cyprian Kamil Norwid 

WANDA 
OSOBY: 

PIERWSZY Z CHóRU - STARZEC 
PACHOŁ - TRĘBACZ 

- Bogdan Jonas 
- Henryk Dąbrowski 

PANNA 
GRO DNY 
WANDA 
ROTNY 
RYTYGER 

WEISWORT 
ŻYD 

BOJAN 
POGOŃ 

LECH 

- Irena ś'eszyńska 
- Jan Ha'fenda 
- Irena Lipczyńska 
- Andrzej Marciniak 
- Krzysztof Dutkiewicz 

(PWST) 
- Henryk Dąbrowski 
- Bogdan Zyt.kowski 
- Stainisław Słomka 

- Przemysław Stróżyk (adept) 
- Rafał Walentowicz (adept) 

CZUDY - LECHY - WIESZCZE - STARCY - DZIEWKI -
DZIATWA - RUNNICY - WOJSKA RYTYGEROWE: Krystyna Cy
sewska, Maria Korzeniowska, Teresa Srebersko, Irena Śleszyńska, 

Maryla Wcisło, Heinryk Dąbrowski, Ja.n Harenda, Bogdan Jonas, 
Andrzej Manciniak, Sta.nisław Słomka, Przemysław Stróżyk, Rafał 

Wale·ntowicz, Bogdan Zylkowski oraz Zespól Kameralny Poznań

skiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. 

Reżyseria 

Scenografia 
Muzyka 
Melodia do tekstu 
Pa.n ny 
Asystent reżysera 
Inspicjent 

- Wojciech Wieczorkiewicz 
- Leokadia Serafinowicz 

- Zbigniew Bujmskii 

- Irena Śleszyńska 
- Maria Korzeniowska 
- Halina Milnikel 

Dyre;k.tor: Ainton•i Kończal 
K1ierownidc literacki: Marta Karasińska 
f<ii.eroW1nik muzyczny: Aleksander Radzewskii 
Ktierowni-k techniczny: Ryszard Rybarczyk 
Kierownik pracoW111i: Grzegorz Fijałkowski 

Kierown•ik sceny: Henry,k Milnitkel 

Główny specjalista d.s. elektroakustycznych : Stanisław Sabiniewicz 

K·ierownik działu elektroakustycmego: Damian Pawlik 

Dramaty Wanda i Krakus, chociaż tak odmienne 
(mimo pozornych podobieństw) i całym nastrojem swo
im, i wymową, to skądinąd utwory bliźniacze, napisane 
bowiem w tym samym roku i zawdzięczające swoje na
rodziny tej samej atmosferze, która zapanowała w Pol
sce po upadku powstania listopadowego, kiedy to „ca
łe prawie piśmiennictwo polskie w góry i lasy poszło 
gminnych poszukiwać podań - kiedy wyraz baj ka 
nabrał powagi - wyraz - g a węd a stał się między 

stylu rodzaje policzonym nazwiskiem - wyraz, nie zna
ny pierwej, k Ie c h da od-nie-pomniał się - kiedy 

przysłowie S a I om o n ową nieledwo koronę filozo
ficzną wdziało„." 

Wandę nazwał Norwid „rzeczą", a pod tytułem Kra
kusa napisał ambitne słowo „tragedia", obydwa te 
utwory przywykliśmy jednak nazywać tym mianem, ja
kiego Józef Bohdan Zaleski użył w stosunku do Wandy, 
sam Norwid zaś, w przedmowie „Do krytyków", w sto
sunku do Krakusa, a mianowicie - m is ter i a m i. 

Typowym takim misterium, i to misterium pasyjnym, 
wielkopiątkowym, jest w szczególności Wanda, która 

w swojej drugiej redakcji (pierwsza pochodziła z roku 
1847), została opatrzona wymownym mottem o ręce 

Chrystusa błogosławiącej „północnym ludziom" oraz na 

pół mistycznym zakończeniem, stanowiącym swoistą 

odpowiedź na „sygnał" owego motta, odebrany przez 

pogańską królową pogańskich Polan. 

Juliusz W. Gomul1ioki 

(w:) Cyprian Norwid „Pisma wybrane" 

t. 3, PIW 1968 r. 



Twórcy widowisko przełożyli no języl< sceny zawiły tekst oorwi

dO'NSki i trudne metafory. Podstawowy •i pooodczosowy koofl~kt 

Wondo-Rytyger uwypuklili powierzając role tych bohaterów ży~ 
wym o·ktorom. Natomiast wszystkie pozostałe postacie, reprezentu

jące mitycmą prasłowiańską przeszłość, pokazali jalro drewnio1ne 

kłody o gl'IJbo ciosanych rysach ludZikiej tworzy. W sce<nie daw

nego obrzędu z chórom;, dymem kadzidła, nie kończącymi się 

korowodami, martwo kłodo zmienia się w ożywiony mił, maleńko 

sceno lalkowa w „teotr ogromny", zdolny wstrząsnąć nawet bar

dzo wybredną widownią . „Morcinek" zadaje tkłom twierdzeniu ja 

koby lalko nie było w stanie „udźwignąć" poważnej problematyki. 

Zadaje też kłom .twierdze11•iu, że teatr lalkowy jest słaby bo n-ie 

ma repertuaru. Doświadczenia „Morcinka" wykazują, iż grać mo

żna wszystko byle wiedzieć jaJc grać i co się chce powiedzieć. 

Zofio Kwiecińska 

„Trybuno Ludu" 5.06.1971 

Urzekający spektakl jest przede wszystkim driełem scenografa 

(Leokadio Seraf~nowicz). dziełem śmiałej inwencji i wyobraźni 

piostycmej.(„.) 

Spektakl, niezwykle zwarty nie ty!ko plostycZinie bogaty, ole 

i „oratoryjny" zarazem - zawdzięcza 1110 pewno wiele muzyce („.). 

Reżyser prowadzi spektakl pewną ręką w ·myśl przyjętej przez 

siebie koocepcji narodowej. 

Wydoje się, że inscenizacjo „Wandy" przynosi ogóllł1iejsze propo

zycje artystyczne, których perspektywy trudno na raz·ie ustalić. 

Wir!.zę wśród nich np. subtelnie sugerowo•ną prawdę o genezie 

i istocie sztuki polskiej, 110 pewno bMską poecie. 

Ireno Słowińska 

„Teatr" 16-30.06.197l1 

Spektakl pokozywo<11y był w Czechosłowacji w ramach 

O gólno;:iolskiego Festiwo '. u Teatrów Lolek w Opolu w 1971 r„ 

gdrie zdobył Nagrodę Główną za scenografię i nagrodę za mu

zykę. Scenografię prezentowano także no Praskim Ouodriennole 

w 1971 r. 

PZGMK 11 - 62775 '84 - 1000 - Al5J440 


