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Maur 
MACIEJ DUŻYŃSKI 

/ Herszt szaj]ci - MARLENA MILWIW 

Cyganka - IRENA RYBICKA 

Pol icjant -ARKADIUSZ GŁOGOWSKI 

Kataryniarz I - BOLESŁAW ABART 

Kataryniarz li - HILARY KURPANIK 

Złodziej, Żebrak - MICHAŁ WIERZBICKI 

Balerina 
BEATA RAKOWSKA 

c; łopka I, Handlarka ptaków - ELŻBIETA GOLIŃSKA 

Chłopka li, Handlarka lalek - ZOFIA BAJNO 

Handlarka cebrzyków, Mieszczka - PAU LI NA NAPORA 

Handlarz nożami, Uskrzydlony - WOJCIECH KULIŃSKI 

Bogaty kupiec I, Bębniarz I - RAFAŁ SZAŁAJ KO 

Bogaty kupiec li, Bębniarz li - PIOTR ŁUKAWSKI (PWST) 

Woźnica, Sowa - PIQTR ZALEWSKI 

Pijak, Kruk - JERZY SENATOR 

Panienl<a l-AGN.IE5-ZKA KUBIES (PWSTj 

Panienka li - KAMILA WOJCIECHOWICZ (PWST) 

Niańka - ANETA KRUK 

Generał, Niedźwłedf - KRZYSZTOF ANTKOWIAK 

Żebrak -MACIEJ PRUSAK 

Handlarka cebrzyków, Mieszczka - KARINA IWAN ICKA 

Handlarz balonów - STANISŁAW HOROSZKO 

Tragarz - GRZEGORZ OCHARSKI 
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Baletnice: 

KATARZYNA BUG NO, AGATA FOKSA, KATARZYNA PAJORSKA, 

-ALA PRZEMIOSŁO, MARIA WOJTOWICZ, JAGODA ZYZDA 

Chłopcy: ..-

JANEK SZYNAL, PATRYK UTECKI 

Animatorzy lalek: 

ANDRZEJ DUDEK, MARCEL GÓRNICKI, ANDRZEJ KOPCZYK 

Asystent reżysera - Michał Wierzbicki 
Inspicjent - Teresa Peretiatkowicz 

W przedstawieniu wykorzystane jest nagranie Pietruszki w wykonaniu 
Columbia Symphony Orchestra pod dyrekcją Igora Strawińskiego. 

związany z przedstawieniem Pietruszki. -
Prace w dowolnej technice i ilości, opatrzone imieniem 
i nazwiskiem autora oraz z podanym miejscem zamieszkania 
i telefonem prosimy przesyłać w terminie do 15 listopada 
2000 ro adres: 
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AdTes dziękczynny i pochwalny 
dla Pana Igora Strawińskiego i Pana Aleksandra Benoisa 

zredagowany przez Pietruszkę, Balerinę, Szarlatana i Maura 
w prostych, a istotnie..gorących słowach podczas ich dom
niemanej rozmowy przeprowadzonej z okazji premiery 
P;etruszh we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. 

PIETRUSZKA: „Witajcie dzieciaki! Cześć, czołem chłopaki! 

Ukłony dla dziewuszek, bystrookich spryciuszek! Kłaniam się 
..._."""'"":a..:..&I miłym dziadkom, babciom, mamom i tatkom! Chodźcie na 
przedstawienie, na niezwykłe zdarzenie! Przyszedłem was rozśmieszyć 
i wzruszyć i pocieszyć!" - tak mniej więcej, dawno, dawno temu przy
woływałem na jarmarkach publiczność, zachęcaląc ją do obejrzenia 
moich przygód. Urodziłem się bowiem jako aktor widowfs a jarmarcz
nego zwanego bałaganem, któfy był bardzo rozpowszechniony i popu
larny w Rosji w XVIII i XIX wieku. Na repertuar bałaganu składały się 
rożne sceniczne żarty, pokazy gimnastyczne, scenki pantomimiczne, 
komedia niedźwiedzia i -przede wszystkim - moja komedia, komedia 
Pietruszki. Zawsze byłem ulubieńcem jarmarcznej gawiedzi, której 
sprawiałem radość swoimi figlami. 
Ale dopiero panowie Strawiński i Benois wyprowadzili mnie w 1911 ro
ku z pudełka jarmarcznego teatrzyku w szeroki świat. Najpierw był Pa
ryż i prapremiera Pietruszki w Theatre du Chatelet, a później triumfal
ny, tfwający do dziś marsz przez największe, najpoważniejsze sceny na ca
łym świecie. I choć panowie Strawiński i Benois odebrali mi głos, bo zo
stałem bohaterem baletu, to pan Strawiński podarował mi jednocześ
nie najpiękniejszy prei:ent - wspaniałą muz}'.kę. 

SZARLATAN: Podarował n am, Pietruszko, nam - tobie, 
mnie, Balerinie, Maurowi i widzom oglądającym nasze 
przedsta ienie. 

Pan Benois, który żył w latach 1870-1960, wsp15truter libretta baletu Pie
truszka, rosyjski malarz, grafik, scenograf, krytyk sztuki, wieloletni 
współpracownik i przyjaciel Igora Strawińskiego zapalił si ę do pomysłu 
stworzenta-z kompozytorem baletu, co wspominał tak: „Pietruszka, nie 
mniej niż A[lekin, był od dz~ństwa moim pnyja.cielem. Kiedy tylko 
słyszałem dono~nel1awoływania: «Oto przyszedł Pietruszka! Chodźcie 
dobrzy ludzie popatrzeć na przedstawienie!» - to nie mogłem się do
czekać chwili, kiedy zobaczę to rozkoszne widowisko, w którym, tak jak 
w pantomimach bałaganu, wszystko sprowadzało się do niezliczonych 
psikusów jakiegoś łobuziaka, które kończyły się tym, że kosmaty czart 

Kostium Pietruszki - projekt Joanny Braun 



taszczył «miłego złodziejaszka» do piekł . Tak więc wobec Pietruszki od 
razu poczułem «dług starej przyjaŹTli» i zapragnąłem unieśmiertelnić 

go na prawdziwej scenie. Ale jeszcze ba rdziej kusiła mnie idea przed
stawienia na scenie bałaganu, tej wielkiej radości i uciechy mojego 
dzi eciństwa, kt óra była t!ż radośc i ą dzieciństwa mojego ojca". 

-
ł 

BALE RINA: Jeśli koledzy pozwolą, to dodam tu.taj bardzo 
istotne, m oim zdani m, wyjaśnienie. Otóż Pietruszka p anów 
Strawińskiego i Ben oisa jest n iejako „ przetłumaczen i em " na 

balet rosyjskiej sztuki ludowej, rosyjskiego, świeckiego teat ru marione
tek, starej, jarmarcznej kom edii Pietruszki, o której t ak piękn ie mówił 

pan Benois. 

Ruski skomoroch z przenośnym teatrzykiem lalek nad głową, XVll wiek 

Pietruszka z bałaganu oraz występujący z nim - Cygan, Niemiec-Klaun, 
Kal)ral, Policjant, Muzykant, Koń, Pies, czasami.żona i Diabeł - byli sta
łymi postaciami rosyjskiego teatru jarmarcznego prezentowanego 
n jczęściej przez wędrownych skomorochów. Akcja sztuczek przez n ich 
wystawianych była prawie zawsze jednakowa i najczęściej była też , ku 
zadowoleniu publiczności , sai}'rą na współczesne. ż cie. Piet ruszka zaś 
był karyl<aturalną postacią z dwom a garbam i i długim n osem. Bohate 
rowie komedii Pietruszki byli, co podkreślam, lalkami, którymi poruszał 
ukryty „kukolnik" wysuwając je n d górną krawędź prostego parawa
nu najczęściej obit ego perkalem. Dopiero panowie Strawiński i Benois 
uczłowieczyli nas. Słyszałam nawet piękne określen ie, źe Pietruszka 
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usiłujący wypowiedzieć swą miłość do mnie, to trociny odnajdujące 
duszę ... 

MAUR: Kol żanko Balerino, nie roztkliwiajmy się n iepo
trzebnie. Lepiej przypomnijmy d zieciakom , jak kompozyt or 
wpadł na t rop Pfetrusiki. Pan Str wiński tak o t ym mówił: 

„Komponuj ąc tę m uzykę miałem przed oczami postać marionetki, 
która oswobodziwszy się nagle z krepując eh ją sznurków szatańskimi 

kaska dami a rpeggiów wyprowadza z równowagi orkiestrę , odpowia 
dającą jej złowieszczym i fanfarami. Pows!Clje st raszliwe zamieszanie, 
które osiągnąwszy punkt szczytowy l<ończy się żało snym upadkiem 
wyczerpanej m arionetki. Gdy napisałem t en dziwaczny utwór ( ... ) szu
kałem tytttłu, który by w jednym słowie wyrażał charakter mojej muzy
ki i owej post aci. Pewnego dnia podskoczyłem z radości. Pietruszka! 
Nieśmiertelny, nieszczęsny bohater wszystkich jarmarków na całym 
świecie ! To było właśni to, znalazłem tytuH" 

Pa n Strawiński mówiąc o tym , że jestem bo
haterem wszystkich jarma rków na świecie 
zapewne miał na myśli fakt , że wiele naro

dów ma swojego Pi etruszkę - w Angl ii jest to Punch, 
we Francji mam kilku kompanów: Gu igno]a, Poliszy
n ela, wzruszaj ącego Pierrota, w kt órego strój ubrała 
m ni pani scenograf, w Italii - są t o Arlekin i Pulcinel
la, w Niemczech - Hans-Wurst czyl i Jasio Serdel, 
w Azji - Karagoz. Popatrzcie, moi drodzy, jak pi ęknie 

wyglądają. 

Niezłe typki , trzeba przyznać. Ale chyba ża
den z n ich n ie miał tak wspaniałej premie

i.m~.i ry, jak my w Paryżu . Pamiętacie? Bylo to 13 
czerwca 1911 roku w Theatre du Chatelet w ramach 
„Baletów Rosyjskich " Diag ilewa. Orkiestrę prowadził 
pan Pierre Monteu x. Autorem choreografi i 
był pan Michał Fokin , a dekoracje i kostiumy 
przygotował pan Aleksander Benois. Tańczy
li zaś Wacław Niżyński, Tamara Karsawina, 
AleksanderOrlow i Enrico Cecchetti. 

Mnie tańuył pan Niżyński , wielki 
artysta baletu. Był w tej roli olśnie
wający. Stworzył wie lką kreację . Po 

wycofaniu się tego t ancerza ze sceny znako
mitym Pietruszką był też pan Leon Wójcikow
ski. 

Guignol 

Karagiiz 
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Kostium Baleriny - projekt Joanny Braun 

Na publiczną prób generaln~ w Theatre du Chatelet i na
stępnie na premierę przybył cały paryski świat artystyczny, 
wszyscy, którzy znali już Strawińskiego, i ci, którzy pragnęli 

go poznać . Kompozytor obawiał się premiery, bo Pietruszka był wszak 
pewnego rodzaju przeciwstawieniem się dotychczasowym tradycjom 
muzyki rosyjskiej . 



Obawy pana Strawinskiego nie sprawdziły się. Publiczność 
oszołomiona barwnym fajerwerkiem muzyki i scenografii, 
rozgrzana temperamentem żywiołowych rytmów i urzekają

cym talentem wykonawców, włączyła się w atmosfe-
rę przedstawienia od pierwszej sceny, nawet nie 
spostrzegając, że zaaplikowano jej tu potężną 
dawkę nowatorstwa, którą rozmaici kompozytorzy 
żywić się mieli przez następne pół wieku. 

Spostrzegli to jednak muzycy, 
którzy przed rokiem witali Stra
wińskiego jako nagle objawiony 

talent młodej muzyki rosyjskiej. 
Uświadomili sobie teraz, że pojawił się mię
dzy nimi twórca o znaczeniu wykraczającym 
poza granice narodowe - kompozytor. które
go śmiałość i niezależnośc imaginacji wy
znaczają nowe horyzonty muzyce europej
skiej. 

Igor SUa.wińs ki (1882-1971). 
Rysunek Pabla Picassa 

Czy ktoś mógł w 1882 roku przewidzieć, kiedy w Oranienbur
gu niedaleko Petersburga przyszedł na świat lgorek Strawiń 

ski, że ten mały berbeć zrewolucjonizuje muzykę XX wieku? 

Nikt tego nie przewidział. Ale pamiętacie, że rodzina Stra
wińskich nie tylko kochała muzykę, ale czynnie ją uprawiała. 
Ojciec, Fiodor Strawiński, byl znakomitym śpiewakiem 

w Operze Carskiej w Petersburgu. Był wykształconym i światłym czło
wiekiem. Matka Igora świetnie grała na fortepianie. Rodzice pana Stra
wińsl<iego zapewnili swoim dzieciom wszechstronne wykształcenie, 
które obejmowało oczywiście naukę gry na fortepianie. Mały Igor grał 
więc Mozarta, Haydna, Sch uberta ... Gry na fortepianie uczył się zaska
kująco łatwo. Zachłannie czytał też partytury operowe z biblioteki oj 
ca ... 

... który jednak nie myślał o karierze muzycznej dla uzdolnia-
• nego w tym kierunku syna. Pan Igor miał wstać urzędni-

kiem. Brrr! Aż mnie ciarki przechodzą kiedy pomyślę, że tak 
istotnie mogło się stać. 

Młody Strawiński fatalnie czul się w gimnazjum, które skoń
czył bez oszałamiających sukcesów, za to świetnie czul się 
w operze, na przedstawieniach baletowych czy koncertach 

symfonicznych, na których bywał coraz częściej. Ale mimo, iż nie miał 

już wątpliwości, że w jego życiu liczy się tylko muzyka, rozpoczął studia 
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Ale jeszcze na studiach został uczniem sędziwego kompozy
tora Andrieja Rimskiego-Korsakowa, którego bardzo cenił 
i szanował. Dlatego pana Strawińskiego bardzo zabolała po 

latach przyjaźni „recenzja" Rimskiego-Korsakowa z Pietruszki, którego 
ol<reślił pogardliwie „mieszaniną rosyjskiej gorzałki i francuskich per
fum". 

Kiedy w 1907 roku pan Strawiński „urodził" swoje pierwsze 
kompozycje orkiestrowe, to przecież nie zapowiadały one 

_J~~lal bomby, która niebawem miała wybuchnąć . 

Pozwól, że ja będę kontynuował, bo jak ty mówisz o wybu
chach, to czuję się niezbyt pewnie. Posłuchajcie tego, kocha
ni: „Jestem primo - szarlatanem, zresztą pełnym zapału, se

cundo - mam wiele uroku, terti - jestem bezczelny, quarto -mam du
żo logiki i mało skrupułów, quinto - nie posiadam żadnych talentów 
artystycznych. Wydaje mi się zresztą, że odl<ryłem moje prawdziwe po
wołanie: mecenat. Mam wszystko, co jest do tego potrzebne, z wyjąt
kiem pieniędzy. Ale te przyjdą z czasem". Czy pamiętacie, kto tak siebie 
scharakteryzował? 

Jeśli mowa o szarlatanerii, to tylko ja mogę sprawę wyjaśnić. 
Tę opinię o samym sobie sformułował oczywiście Sergiusz 
Diagilew. Dzięki jego niezwykłym pomysłom i talentom orga

nizacyjnym popularność sztuki rosyjskiej na Zachodzie była wówczas 
wyjątkowa. Diagilew był twórcą „Baletów Rosyjskich", zespołu, który 
skupiał nie tylko najwybitn iejszych tancerzy i chor agrafów, ale współ

pracował z kompozytorami tej miary, co Strawińsl<i, Debussy, Ravel, Mi
lhaud, de Falla, z malarzami tej miary, co Picasso, Braque, Chirico, Ma
tisse, Utrillo, Benois, z pisarzami tej miary, co Cocteau, Gide, Ramuz .. . 

Diagilew~ył, moim zdaniem, Tiiejako „detonatorem" talentu 
Strawińskiego. Poznali się bliżej w i909 roku, w roku pierw
szego, oszałamiającego sukcesu „Baletów" w Paryżu. Diagi

lew zamówił u Strawińskiego zinstrumentowanie dwóch utworów 
Chopina do baletu Sylfidy. Praca Strawmskiego była tak interesująca, że 
Diagilew powierzył mu skompo owanie muzyki o olejnego baletu -
Ognistego Ptaka. 

Premiera Ognistego Ptaka w Operze paryskiej w 1910 roku 
była wielkim sukcesem i początkiem imponującej, światowej 

"'""'""'''" .__,..,.,._~ kariery pana Strawińskiego, którą przypieczętował triumf 
Pietruszki w następnym roku. 
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Kostium Szarlatana 
- projekt Joanny Braun 

No, a za dwa lata, w 1913 roku , pamiętacie? Premiera Święta 
wiosny- fantastyczny skandal 1 klapa! 

Zawsze wam powtarzam, że trzynastka to nie jest najszczę
śliwsza liczba ... 

Kolego Szarlatanie, co ma piernik do wiatraka? Chyba, że ma
czałeś w t~j aferze swoje kopytko. Ludziska, co tam się działo 
na tej premierze Święta wiosny. Doborowa publiczność. Wy

tworne toalety. Śmietanka towarzyska Paryża. A za chwilę jak w karcz
mie - wyzwiska, wrzaski, protesty, gwizdy, wymierzanie policzków, 
ostentacyjne opuszczanie widowni. Oto starli się zwolennicy i przeciw
nicy muzyki Strawińskiego. Mówię wam, marzenie, nie premiera! 

Ale już w rok później to samo Święto wiosny wykonane na 
koncercie symfonicznym w tym samym Paryżu zakończyło 

~~~ się wielkim sukcesem . 

.__ ... 1 Ta huśtawka ocen utworów pana Strawińskiego trwała wła
ściwie przez całe jego życie. Kompozycjom Mistrza zarzuca

<...:.....::-._---' no, że są dzikie, barbarzyńskie, że to prymitywne szalbier
stwo, że jego muzyka jest przykładem przygnębiająco krańcowych dy
sonansów. 

[I] Mówiono też, że Strawiński zredukował melodię do prymi-
l.-o..;;;:~:::- tyWnego zawołania Zulusów i przekształcił orkiestrę w gi-

gantyczną grzechotkę, zabawkę i świstawkę nowoczesnego 
dz i-Kusa. 

""9ll'l!lm~1 A pan Strawiński pracował jak, nte przymierzając, szatan. 
Szerokość zainteresowań naszego Mistrza i dorobek arty

u....:::-.---' styczny są imponujące . Pisał przecież pieśni , suity, sonaty, 
s.cherza, kantaty, o~y. symfonie, serenady, msze, balety ... 

... skomponował nawet muzykę dla cyrku. Pisał utwory dla 
orkiestr jazzowych, dyrygował, grał swoją muzykę na koncer-

"""'·'"""'H tach na pianinie ... 

I 
~.bi.al udzi ał w nagra eh własnych komlJozycji na płyty ... 

... chętn·e wspierał swoim autorytetem wiele akcji charyta
tywnych ... 



Kostium Maura - projekt Joanny Braun 

Nie napisał tylko nigdy muzyk1 do filmu, bo twierdził, że mu
zyka „psuje" film. 

Do tego jeszcze codziennie stał na..-glowie. 

'lllmlW~ Nic a nic. Nasz Kompozytor zaczynał każdy dzień od gimna
styki i od stania, przez dziesięć minut, na głowie. Pracował co

__, _ __. dziennie minimum dziesięć godzin. Drugą jego pasją, oprócz 
pracy, były podróże. Interesował się ogrom ie architekturą i malar
stwem. Kiedy został obywatelem amerykańskilJl , bo pamiętacie, że 
w 1934 roku przyjął obywatelstwg francuskie, a w 1945 - amerykańskie, 

kiedy zatem zamieszkał w Ameryce przejechał samochodem 48 sta
nów, bo chciał poznać swoją nową ojczyznę . 

Był błyskotliwie inteligentny, gościnny, szczery i niebywale 
wręcz pedantyczny. 

Był wielkim obywatelem świata. Wiecie co, nie da się ukryć, 
że mieliśmy szczęście poznając pana Strawińskiego i pozna
jąc jego muzykę. Mam nadzieję, że dzieciaki, które przyjdą na 

nasze przedstawienie, też pokochają tę muzykę, o której tak w liście do 
pana Strawińskiego napisał w 1912 roku inny wybitny kompozytor, pan 
Debussy: „Drogi przyjacielu, dzięki panu spędziłem wyborne wakacje 
wielkanocne w towarzystwie Pietruszki, strasznego Maura i cudownej 
Baleriny. Wyobrażam sobie, że musiał pan przeżył.niezrównane chwile 
z tymi trzema lalkami... i mało znam rzeczy, które by dorównywały te
mu, co pan nazyw „ e Tour de Passe...P sse" ~czki kuglarskie] ... jest 
w tym swego rodzaju magia dźwiękowa, tajemnicze przekształcenie 
się mechanicznych duszyczek, które stają się ludzkimi dzięki czarom, 
których wydaje się pan jedynym dotychczas wynalazcą ... Pójdzie pan 
dalej niż Pietruszka, to pewne, ale może pan być już dumny z tego, co to 
dzieło reprezentuje". 

Chociaż pan Debussy nie zechciał wspomnieć o mnie, to mi
mo tej przykrości zdecydowanie zgadzam się z jego oceną 

l.lllll~al Pietruszki. 
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Projekt okładki 

Witold Turski 
Bajka Tworek 
Marian Wołczewski 
Maciej Prosek 
Zbigniew Sus 
Grażyna Młynarska 

Joanna Jąkalska 
Zenon Małecki 
Stanisław Wasluck 
Bogusław Urbaniak 

Bożena Owczarzak 

Agata Ganiebna 

Anna Błaszczak 

Studio Grafiki 
Reklamowej IMPRESJA 

Joanna Braun 

W prog ramie skorzys tano z: Ludwik Erh ardt Balety Igo ra St rawińskiego, PWM, Kraków 

i962 ; Ludwik Erhardt Igor Strawiński, PIW, Warszawa i978; Rene Simmen Die Welt 1m 

Puppenspiel, Silva-Verlag, Zurich , 1972; Arnold L Haskell Balet, tł. Alicja Bońkowska , 

PWM, Kraków 1965; A. Alńe row Pietruszka i jego priedki, Mos kwa 1895; Józef Gołąbek Car 

Maksymilian, PAU, Kraków 1938, I. F. Kow szar Igor St rawinskij. Rann iejie tworczestwo , 

Baku i969. 

Wrocławski Te atr Współczesny 

im. Edmun da Wi ercińsk i ego 

50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

tel. (071) 344 32 76, 344 37 62 

Informacje o repertuarze i rezerwacja bil etów 
w Biurze Promocji i Sprzedaży 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. 

Tel./ fax (071) 344 37 62, tel . (071) 344 32 76 w. 130 

Kasa bi letowa czynna od poniedziałku do soboty 
w godzinach 10.00-1300 i 14.00-19.00; 

w niedziele i święta w godzinach 17-00-19 .00 

Tel. (071) 344 32 76 w . 125 




