


Anrid indgre 

p,!~NGSTRU\ł\ę 
ad Irena Szuch-Wyszom\ts~a 

d pt ej z z\ a 

/>re1r1iera 30 maia 100fł 
•ezan 2ooa-200«1 



reżyseria ZDZIStAW JASKUtA 
scenografia KONRAD SZCZ~SNY 

kostiumy JULIA KORNACKA 
muzyka ANDRZEJ GtOWIŃSKI 

choreografia TOMASZ DAJEWSKI 
teksty piosenek ANDRZEJ STRĄK 

asystent reżysera WOJCIECH KALINOWSKI 

przygotowanie wokaln o RE Z 

inspicjent EWA MALICKA 

· Astrid Lindgren 
PIPPI LANGSTRUMP 
Wystawienie za zgodą 

NORDISKA APS. Kopenhaga 
na licencji wydanej przez 

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 

Pippi • JUSTYNA TOMCZAK 
Koń • LESZEK WOJTASZAK 

Annika • KATARZYNA ADAMCZYK 
. Tommy • P Et KLO 

Pani Settergren • JOANNA KULCZYŃSKA 
Pani Berggren • JO ,t I 

Pani Alexandersson • AGAt O t Z 
Policjant I • BOGDAN FERENC 
Policjant li • O CIECH L O 

Nauczycielka • JUSTYNA POLKOWSKA 
Biom • ANDRZEJ MALICKI 

Karlsson • MICHAt FRYDRYCH 
Pijak • O CIECH IEDLECKI 

Byk • BOGDAN FERENC 
Dwóch Dryblasów • GRZEGORZ KRAWCZYK 

• PIOTR URBANIAK 
Mały Chłopiec • I O PA 

Dyrektor Cyrku • MACIEJ HĄZtA 
Adolf Silny • ANDRZEJ MARCINIAK 

• e z Czerwonymi Pióropuszami 
• KATARZYNA CZUBKÓWNA 
• IWO A SAPA 

mendant Straiy Poi j • RE FLU R 
ora Dzieci, Publiczność Cyrku, Przechodnie 



W ehmuraeh mieszka moja mama, 
łata jest murzyńskim królem, 
leez nie jestem ezarna, sama, 
ho mam pragnień jasną górf. 

Nim zabrało taft morze, 
dał mi skarbów pełną skrzynię, 
na dnie serea jasną zorzf, 
krew ezerwoną, która płynie. 

ł poznałam marynarzy 
I tyiitezne świata końee, 
leez welti umiem śnie i marzyc, 
I w noe widzt złote słońce. 

Choć odeszli tata, mama 
i złych przygód miałam wiele, 
będę dobra i nie sama, 
bo są dobrzy ••• przyjaciele. 

Nazywam się Pippi, 
rudą mam czuprynę, 
krew czerwona kipi, 
w snach tęczowych płynę, 
rob ię małpią minę . 

Zielono mam w głowie, . . ..... . p1eg1 mam rozowe, 
um iem chodzie wspak 
i latać jak ptak. 

Lubię bujać w chmurach, gadać, 
w kolorowych brykać bzach, 
rude bajki opowiadać 
o mych piegowatych snach, 
o mych piegowatych snach. 

Andrzej Str,k 



W kwietniu 1944 roku Astrid Lindgren wysłała 
maszynopis Pippi Langstrump do wydawcy Ge
rarda Bonniera. Sądząc z listu, który towarzy
szył tekstowi, nawet w najśmielszych marze 
niach nie przypuszczała, że w niedługim czasie 
historia Pippi stanie się największym szwedzkim 
bestsellerem, później tłumaczonym na kilka
dziesiąt języków, a łączna liczba wydanych na 
świecie egzemplarzy przekroczy kilkadzies iąt 

milionów. Wręcz przeciwnie: obawiała się , że 
przygody rezolutnej dziewczynki, która nigdy 
nie popłakiwała w kącie, bywała niegrzeczna, 
a nade wszystko - zawsze wygrywała ze świa 
tem dorosłych, okażą się prowokacją wobec 
obowiązujących powszechnie i stosowanych 
wobec dzieci metod wychowawczych i wy
wołają oburzenie. Próbowała nawet temu za
pobiec; w liście do wydawnictwa pisała: „Pippi 
jest całkowicie nietykalna dla wszystkich doro
słych i żyje sobie akurat tak, jak jej się podoba. 
W utarczkach z do rosłym i zawsze do niej nale
ży ostatnie słowo". Dalej podkreś l ała jednak, że 
zachowanie tytułowej bohaterki nie wpłynęło 
w żaden sposób na postępowanie jej własnych 
dzieci, które pozostało wzorowe, „bo po pro
stu dzieci doskonale rozum ieją, że Pippi nie jest 
wzorem do naśladowania" . 

Odpowiedź nie przyszła prędko: wydawnic 
two zwlekało, gdyż opinie o książce były po 
dzielone. Ostatecznie nie zdecydowano się na 
jej wydanie. Po latach Gerard Bonnier przyznał, 
że popełnił błąd, odrzucając „jedną z najbardziej 
popularnych na świecie książek dla dzieci". 

Dopiero w 1945 roku Raben & Sjogren, dziś 
n ajwiększe szwedzkie wydawnictwo literatu 
ry dla dzieci, opublikowali Pippi Langstrump 
Książ ka wkrótce stała się bestsellerem, lecz - jak 
przewidywała autorka - wywołała poruszenie 
rodzice, wychowawcy i nauczyciele byli obu 
rzeni. Rozgorzały polemiki nad tym, czy system 
wychowawczy zaprezentowany w powieści 

jest „słuszny" i czy Pippi jest „normalna". Dorośli 
uważali bowiem, że dzieci mają być im posłusz 
ne, a samodziel ność okazywać wyłącznie w ści 
śle wyznaczonym zakresie, w ramach ogólnie 
przyjętych norm i schematów wychowawczych 
Przywykli do tego, że dziewczynki haftują, bawią 
się lalkami i noszą we włosach kokardy, a przy 
tym nie zadają kłopotliwych pytań. 

Tymczasem Pippi łamała wszelkie nakazy 
i zakazy, jawiąc się czytelnikom powieści jako 
negatywny wzór postępowania, a zdaniem nie
których krytyków - jego naśladowanie mogło 
wieść do moralnego upadku! W kilku krajach, 

macząc książkę, nawet zmieniano jej treść, 
owując temperament Pippi do obowiązu-

go modelu i zastępując najbardziej szokujące 
gody małej bohaterki bardziej „przyzwoity

•. Tak było m.in. we Francji: pierwszy przekład 
.:IXJWI@. ści ukazał s ię w 1951 roku, lecz dopiero 

1995 francuscy czytelnicy mogli zapoznać się 
z autentyczną, nieokrojoną i niezmienioną, wer
Sją książki. 

Z czasem jednak do rąk młodych czytelników 
afiły wszędzie wierne przekłady prozy Astrid 

Lindgren. Książka zyskała n iesłychane powodze
nie i wnet wpisała się w kanon literackiej klasyki 
dziecięcej , przygody Pippi wielokrotnie adapto
~o na potrzeby teatru i filmu. Dziś nie szoku
je JUŻ nikogo, nie łamie wychowawczych norm, 
a raczej z wdziękiem upomina dorosłych. Spra
wia, że rodzice i wychowawcy łagodniej i cieplej 
traktują świat dziecięcych marzeń. 

A jak powstała powieść? O jej narodzinach 
tak opowiadała autorka: 

W 1941 roku moja siedmioletnia córeczka 
Karin leżała chora na zapalenie płuc. Każdego 
wieczoru, kiedy siadałam na brzegu łóżka, ma
rudziła, jak to zwykle dzieci: „Opowiedz mi coś!". 

Pewnego razu, porządnie zmęczona, zapy
tałam: 0 0 czym mam opowiadać?". Odparła: 

„Opowiedz o Pippi Langstrump". Wymyśliła imię 
właśnie w tej sekundzie. 

Nie zapytałam, kim była Pippi Langstrump, 
tylko zaczęłam opowiadać, a że było to dziw
ne imię, także dziewczynka musiała być dziwna. 
Karin, a potem jej koledzy i koleżanki, zapałali 
niezwykłym uczuciem do Pippi. Musiałam więc 

opowiadać ciągle od nowa. 
A potem pomyślałam sobie, że maszynopis 

tych opowieści wyślę do jakiegoś wydawnictwa. 
Nie dlatego, żebym przez chwilę wierzyła, aby 
chcieli to wydać, lecz ot tak, na wszelki wypa
dek. Sama byłam podniecona sprawą Pippi i pa
miętam, że zakończyłam list do wydawnictwa 
słowami: „ W nadziei, że nie zaalarmujecie Urzę
du Opieki Społecznej nad Nieletnimi.„ ". No bo 
miafam przecież dwoje dzieci, a co to może być 
za matka, która pisze takie książki! 



Zostań SUPERPOSZUKIWACZEM 
W grze uczestniczy troje dzieci. Przed jej 
rozpoczęciem przygotujcie: • kuchenny 
minutnik, pożyczony od mamy, łub zegarek 
z sekundnikiem • ołówek albo pisak 
• kostkę do gry. 

ZASAD V 
.... -
• Każdy gracz rzuca kostką; zaczyna ten, 
kto wyrzuci największą liczbę oczek. Ta liczba 
jest zarazem premią („bonusem") : punkty 
dopiszesz do tych, które zebrałeś podczas 
poszukiwania. 
• Grający wspólnie ustalają czas wędrówki 
przez labirynt, taki sam dla każdego 
uczestnika - np. dwie, trzy lub cztery minuty. 
Po ustaleniu zaczyna się odliczanie czasu 
(na minutniku lub zegarku) dla pierwszego 
gracza. 
• Startujący rozpoczyna rysowanie drogi 
od swojego wejścia z napisem „Start" do 
miejsc, w których widnieją przedmioty. Stara 
się odnaleźć drogę do wszystkich rzeczy. Gdy 
jego czas się skończy- przerywa rysowanie. 
• Każdy przedmiot jest oznaczony 
określoną liczbą punktów (w kółku) . Grający 
sumuje punkty wszystkich przedmiotów, 
do których nakreśl~ drogę, następnie dolicza 
do nich premię (liczbę oczek wyrzuconych 
kostką) . 

Zwycięzca - ten, kto zebrał najwięcej punktów 
- zostaje SUPERPOSZUKIWACZEM. Jeśli tę 
samą liczbę punktów zgromadz~o dwoje lub 
troje grających, tytuł zdobywają wszyscy. 
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Attrid Undgren (f907-1002J 

Córka Samuela Augusta i Hanny Ericssonów, wraz 
z trojgiem rodzeństwa wychowywała się w chłop
skiej rodzinie. Dzieci ństwo spędziła w Vimmerby, 
miasteczku na połudn iu Szwecj i; te lata wspominała 
zawsze jako najszczęśliwszy okres życia . Jej ojciec 
- zapalony gawędziarz - barwnymi i dowcipnymi 
opowieściam i ożywiał i przybliżał przeszłość . Jego 
opowiadania kształtowały osobowość i wrażliwość 
dzieci, a w latach późniejszych powracały w twór
czości pisarki. 

Literackim talentem zabłysła jednak znacznie 
wcześniej , już w szkole podstawowej. Jej koledzy 
z tamtych lat wspominali, że prawie każde wypra
cowanie Astrid było wyróżniane, a jedno ukazało się 
nawet w lokalnej gazecie. Zasłynęła też jako autorka 
licznych psikusów i żartów, które wraz z koleżanka
mi serwowała nauczycielom i statecznym obywate
lom miasteczka. 

W owych czasach, gdy dzieci były całkowicie 
posłuszne rodzicom, takie zachowanie wykracza
ło poza obowiązujący stereotyp. Także upodobania 
młodej Astrid nie były typowe dla chłopskiego dziec
ka: uwielbiała jazz, a gdy miała 17 lat, ostrzygła włosy 
„na chłopczycę", budząc niemałą sensację . 

W 1926 roku stała s ię bohaterką niebywałego, 
jak na owe czasy i miejsce, skandalu: postanowiła, 
że sama wychowa dziecko, którego się spodziewa
ła . Podjęła wówczas niełatwą decyzję, wyjeżdżając 

z Vimmerby do Sztokholmu . Tam zapisała się na 
kursy stenografii i maszynopisania, po czym podjęła 
pracę w biurze. Kiedy urodził się syn, Lars, ze wzglę 

du na obowiązki służbowe oddała go na wychowa
nie pewnej duńskiej rodzinie, jednak bardzo tęskniła 
za małym i kiedy tylko mogła, odwiedzała chłopca . 

Zwolniona z pracy, została zatrudniona w Królew
skim Klubie Automobilowym. Wkrótce, w 1931 roku, 
wyszła za mąż za poznanego tam Sture'a Lindgrena. 
Odtąd zajmowała się prowadzeniem domu i wycho
waniem syna, zawodowo pracując tylko dorywczo. 
Była przy tym niekonwencjonalną matką, czym bu
dziła zdumienie i zazdrość kolegów Larsa. 

Trzy lata później przyszła na świat córka Karen. To 
właśnie jej zawdzięczamy narodziny rezolutnej ru
dowłosej Pippi, znanej dziś na całym świecie. (O tym, 
jak powstała książka, czytaj na str. 6-7). 

W 1946 została redaktorką książek dla dzieci 
w wydawnictwie Raben & Sjogren. Przepracowała 
w nim 25 lat. 

Wiele powieści Astrid Lindgren rozeszło się 
w wielomilionowych nakładach, trafiło na kinowe 
ekrany i sceny teatru . Dziś jej twórczość znają chy
ba wszyscy, jest jedną z najbardziej popularnych 
pisarek dla dzieci w dziejach literatury. 

W 1958 roku krytycy przyznali A. Lindgren naj
ważniejsze na świecie wyróżnienie za książkę dla 
dzieci- Medal im. H. Ch.Andresena. W 1971 uhono
rowano ją złotym medalem Akademii Szwedzkiej, 
w 1978 otrzymała Nagrodę Pokojową Niemieckie
go Związku Księgarzy. W tym samym roku polskie 
dzieci przyznały autorce Pippi Order Uśmiechu, 
w 1979 została laureatką międzynarodowej Nagro
dy Literackiej im. Janusza Korczaka za Braci Lwie 
Serce, a 10 lat później otrzymała dyplom doktora 
honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. 

W 1999 Astrid Lindgren wybrano „Szwedką Stu
lecia". Podniosły nastrój uroczystości przyznania jej 

tego wyróżnienia laureatka rozładowała słowami: 
„Przyznaliście n agrodę osobie bardzo starej, na 
wpół ślepej, na wpół głuchej i całkowicie postrzelo
nej. Uważajcie, żeby to s ię nie rozniosło !" . 

Autorka Pippi Langstrump zmarła 28 stycznia 
2002 roku w Sztokholmie. 

Oprac. na podstawie: Margarita Strósted, Astrid Lind
gren. Opowieść o życiu i twórczości. Przeł. Anna Węglew

ska. War'5zawa 2000. 



Najpopularniejsze utwory Astrid Lindgren 
Bracia Lwie Serce (1973, wyd. polskie 1985) 
Braciszek i Karlsson z Dachu 
Detektyw Blomkvist 
Dzieci z Bul/erbyn (1947, wyd. polskie 1957) 
Dzieci z ulicy Awanturników (1958, wyd. polskie 1994) 
Emil ze Smalandii 
Ja też chcę chodzić do szkoły 
Ja też chcę mieć rodzeństwo 
Karlsson z Dachu lata znów(1955, wyd. polskie 1957) 
Latający szpieg czy Karlsson z Dachu 
Lotta z ulicy Awanturników 
Madika i berbeć z Czerwcowego Wzgórza 
Mad~azCzerwcowegoWzgórza 
Mio, mój Mio (1954, wyd. polskie 1959) 
My na wyspie 
Nils Paluszek 
Pippi Langstrump (1945, wyd. polskie 1961 w przekładzie Ireny Szuch-Wyszomirskiej 

pt. Fizia Pończoszanka. Tak tłumaczka spolszczyła imię Pippi i szwedzkie 
• IAngstrump" - pończocha. ) 

Pippi wchodzi na pokład 
Pippi na Południowym Pacyfiku 
Rasmus i włóczęga (1956, wyd. polskie 1959) 
Rasmus, Pontus i pies Toker 
Rasmus, rycerz Białej Róży 
Ronja, córka zbójnika (1976, wyd. polskie 1981) 
Zwierzenia Britt-Mari ( 1944) 

E TRALNE ZAGADKI 
Przeczytaj uważnie krótkie wierszowane zagadki i spróbuj odgadnąć, o których twórcach przedstawienia 
w nich mowa. Rozwiązania wpisz w kratki. Jeśli chcesz sprawdzić swoje odpowiedzi, przejrzyj dokładnie 
program I poszukaj klucza. 

Z próby na próbę wszystko zmienia, 
szukając k ztałtu przedstawienia. 
Aktor m czyni różne uwagi -
jak sło om, ge łom dod wać magii. 

qczy glany z kokardami, 
tiul, koronki - z tasiemkami. 
Wie, jak ubrać każdą posłać, 
aby Pitkno z niej wydostać. 

W spektaklu spotkasz jego melodie: 
jedne są smutne, inne pogodne. 
Budują nalłrój, opowiadają, 

CZflło je potem dzieci śpiewają. 

Kr z k w I , kr cz k prawo -
ruch iczny t rzy z wpraw • 
Dzl ki ni można pl kniej 
z zyki t ać, tańczyć z dzięki m. 

•• • 
•• 
•• 

• • 



P ZYGODY PIPPI 
Jeśli znasz niewiarvgodne przvgodv Pippi i uważnie oglądałeś przedstawienie, 
wpisanie poprawnvch odpowiedzi nie zajmie ci dużo czasu, a potem w środkowej 
kolumnie bez trudu odczvtasz rozwiązanie. Przvpomnisz sobie wtedv, 
co w argentvńskiej szkole jedzą dzieci z opowiadania Pippi. 

1. Kto chciał zabrać Pippi S. Dom, w której mieszkała Pippi ze swoimi 
do domu dziecka: przvjaciółmi, to: 

a) sąsiedzi a) Kołysanka 
b) poi icjanci b) Tabliczka Schorzenia 
c) nauczvcielka c) Śmiesznotka 

2. Pippi nosiła za duże: 6. Pippi ukrvwała pod łóżkiem, 
a) sukienki pełną złotvch monet: 
b) czapki a) skrzynię 
c) buty b) pończochę 

c) puszkę 
3. Nagroda dla zwvcięzcv 

w zapasach z Adolfem Silnym to: 7. Podczas wizvty u pani Settergren Pippi rozsvpała: 
a) jajko a) cukierki -
b) tort b) kawę 
c) bryłka złota c) cukier 

4. Jednvm z mieszkańców domu Pippi 8. Pippi zaprosiła złodziei, grasującvch w jej domu: 
bvła małpka, która zwała się: a) na obiad 

a) Nilsson b) do wspólnej zabawv 
b) Karlsson c) na urodziny 
c) Biom 

1 

3 

s 
6 

7 



Kierownik techniczno-gospodarczy 
URSZULA WOJTQAK 

Z-ca kierownika techniczno-gospodarczego 
KRZYSZTOF SoLENIEC 

Kierownik sekcji przygotowania spektakli i obsługi sceny 
MIECZYSl:AW FRĄCKOWIAK 

PRACOWNIE 
fryzjerska plastyczna 

MARIA SUOłOLAS KRZYSZTOF DZIONEK 

krawiecka damska garderobiane 
DANUTA FREITAG-CzvżvK TERESA NAWROCKA 

JUSTYNA JACKOWIAK IZABELA STAMM 
EWA WŁODARCZAK elekt ro-akustyczna 
krawiecka męska BOGDAN STAOłOWIAK 

PAULINA PARUlSKA-PATALAS GRZEGORZ KLUCZKA 
GRAżYNA SIODMIAK ZBIGNIEW NAWROCKI 

Redakcja programu i opracowanie graficzne 
MAŁGORZATA URBANIAK 

Przygotowanie wydawnicze 
ars nooa, Poznań, ul. Grunwaldzka 17 

Opracowanie techniane i łamanie 
KRZYSZTOF STEINKE 

Druk i oprawa 
JM STEFKO, Komorniki, ul. Platynowa 19 

stolarsko-ślusarska 
KRZYSZTOF (HORBIŃSKI 

MrOłAt DuRAJ 
ANDRZEJ WACHOWSKI 

montażyści dekoracji 
TADEUSZ BOSACKI 

LESZEK NOWAK 
JULIAN WOJTCZAK 
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W REPERTUARZE 
Tomasz Szymański 

Rapsod o Śwltłym Wojciechu 

Sofokles 
Antygona 

Aleksander Fredro 
Zemsta 

Adam Mickiewicz 
Pin Tadeusz 

Laurence Boswell 
Pitkna I Bestii 

Aldo Nicolaj 
Była. • • dziewiąta 

Sławomir Mrożek 
Zabawa 

St1nlsł1w Wyspiański 

Wesele 

Pam Cems 
One 

Roman Brandstaetter 
Ja jestem Żyd z „ Wesela" 

Michael Cooney 
Z rączki do rączki 

Andrzej Malicki 
O ksltinlczce z zamku gnieźnieńskiego 

Grigorij Corln 
Dyl Sowizdrzał 

W PRZVCOTOWANIU 

Tadeusz Konwicki 
M1ł Apokalipsa 


