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Igor Strawiński (1882-197 1) 

Nie chcemy, żeby był z Bachem i Mozar
tem, jak to powtarzają nieustannie komen
tatorzy i kondolencf e; chcemy, żeby był w są
siednim pokoju, stary, lu·uchy, slaby, ale naj
bardziej żywy człowiek na świecie. 

ROBERT CRAFT 
(w kilka godzin po ~mierci Strawińskiego) 



Igor Strawiński i Aleksander Benois w roku 1911 . 

LUDWIK ERHARDT 

,PIE TR US Z KA" 
IGORA STRAWIŃSKIEGO 

Najhnrd :::.iej ulubionym widowiskielll i dość jes:::.cze ro:::. 
po1t>szeclrn io11y111 w Rosji w Ś1Vieck im teatrz marionetek 
jest Pietrwr:)„a Pio ruś). hr;dqcy zara:.e lll 1wjwybitn ie jszym 
-abytf... iem ::.u/nivy sf...t moropej , pr::.eclwwt1jący112 ws::.ystk ie 
jej 1 vłufriwdci do c:::.asó1v d::. isiejs::.ych . Co się tyczy p cho
d :::.en ia Pietms:::.k i , to w::.eważ.nie wska::.t1k1 na jego pokre 
wie1ist 1vo z f rancu„ k i111 i wło kim Polis:::.yne lem -Pulcine /lą, 
ch1 JĆ 11 iekt15rzy uczeni dopatm i<ł się jego pokrewieństwa 
::. a:::. jat yck i lll Karagiu::.e111; jako dowód podaje się w tej 
s::. t11ce sceny ::. koniem , których nie 111a w :::.achodnich ko
mi :::. 11ych dramatach, a które pmvtarzajc,1 się stale w w ido
wiskach na Wschod::.ie . Stałym m iejscem ukazywania się 
Pietru. zk. i (' pr::.eważ.n ie jarmark i ; ::. jawianie się jego w ka
rykatura lnej postaci :::. dwoma gar bami i długim nosem wy
i t>ołu je pmvs:::.ec hną radość . śmiech i ::.ac/z wy!. 

(. „ ) P ietrus:::.f...a jest poląc-eni m opery z baletem . Ja k 
w operze , 11 w111y tuta j nw:.ykę i śpiew, a równoc::.eśn ie i ta
niec. Akcja te j sztuki jest rrawie ::.aws:::.e jednak wa; d
chy len ia w treści bard:::.o 11ieznac:::.11e; również i imiona wy
strpujących osób nie ulegają :::.m ianie, co do ivod :::. i dużego 
piety :::. mu, :::. jakim odnos:::.ą się do n ie j ci , którzy ją i vysta
wiają . 

Czasami 11· środek akcji o Pietrus:.ce 11 •p rowad::.a się i11 -
ter111edic111 1; 1rystę pują np. d waj Mur:::.yni, którzy -abmvia
ją puhlic::.nofr różnymi s::.tuc:::.kami. Niemało pod tym 
w::.ględem ll'prawy musi oka:::.ać sam właściciel takiego tea
tr::.yku , gdyż właściwie on wykonu je ws:::.el kie ruchy lalka-



mi. Są jednak laleczki, kt6re mają tylko gl6wki puste, 
resztę stanowi ubranie z pustymi rękawkami. Przedstawia
jący wtyka w głowę lalec:::ki palec wskazujący, a w rękawy 
pierwszy i trzeci, co ułatwia 11w bardzo pomszanie laleczek 
i powodowanie całkiem śmiesznych ruchów i sytuacji. 
Także i głos przed.1·tmviającego, a rac:::e j wprawiającego w 
ruch laleczki, który zwykle nosi nazwę «kukolnika». ma 
ogromne znaczenie w powodzeniu widowiska. Poka:ując 
Pietruszkę, przemawia swym 11at11ralnym głosem, a gdy 
mówi za inne osoby, w.~111acnia go czy modelu je za po1110-
C(1 osobli1 1·aj mas:::,ynki, którą w stosownym momencie 
wkłada międ:::y zęby, wskutek c:::eg głos się zmienia, staje 
się chrapliwy; takim spo ohem uzyskuje się du~ą różnn
rodność głosów . 

Warto też zwrócić uwagę na dekorac je, w jakich wystę
puje Pietruszka; j dne z nic/z przedstawi iją się w ten spo
sób, że jest to zwyczajny parawanik obity perkalem i za
słaniający «kukol11ika», jest on więc ukryty , tak że p11blic- 
n0Jć go nie widzi , lecz tylko laleczki, wysu wane nad górną 
k.rmvędź parawanika. Czasel/I znów ma budowę zbliżoną do 
«wertepim (te<it r lalek o charakterze religijnym, odpowiada 
naszej szopce - przyp. L. E .), a więc jest to skrzynia 
z przodu otwarta, mająca z boku dwo je drzwi, przez które 
wclwdzą laleczki i posuwają się w:::dluż wyr:;,nię tego 

rowka. 
Przedstawienie Pietruszk i ściągało zawsze sporo pu blicz 

ności, gdyż treść przemówień te j postaci lub innych jej to
wan:yszy była ostrl.J sa1yrą na życie r )syjskie . 

Białoruski Pietrus::.ku załatwiał po największe.i części 
sprawy społeczne, a więc stosunek chłopa do pan11 (s::. lach
cica), do Żyda itd. W len sposób stawała się ta nie1vielka 
lalec::: ka wyrazicielem niedoli ludu i kr::.ywd, jakie gu :::e 
strony innych warstw spotykały. Za tego rcxlzaju obronę 
ludu bywał niera::. «kuk )/nik» odpowiedzialny przed wła
dzami . 
Powyższy fragment pochodzi z pracy Józefa Gołąbku 

pt. Car Maksymilian. Widowisko ludowe na Rusi, wydanej 
w roku 1938 nakładem Polskie j Akadem ii Umiejętności. 
Zarazem wyjaśnia on genezę ni.ezwykłej fabuły i postaci 
tytułowej baletu Strawil'iskicgo. 

Z radzieckiej Encyklopedii Teatralnej warto jeszcze wy
notować. że pienvszy opis przedstawienia z udziałem Pie
t ruszki pochodzi z roku 1636 . Ze widowisko od bywało się 
z towarzyszeniem muzyki wykonywanej najpierw na pisz
czałkach czy gęślach. które później zastąpiła ka tarynka . 
Z tego samego źródłu można jeszcze przytoczyć słowa 
Mak yma Gorkiego : ... postać znana wszystkim narodom: 

\ve Włoszech - Pulcinella, w Anglii - Punch , w Turcji -
Karapet, u nas - Pietruszka. Jest to niepokonany bohater 
ludowej komedii kukiełkowej, który zwycięża wszystko 
i wszystkich: policję, popów, a nawet diabla i śmierć, sam 
pozostając nieśm iertelnym. W ten prosty i naiwny sposób 
lud ucieleśniał siebie i swą wiarę w to, że w ko1icu on sam 
pokona wszystko i ws-:.ystkich. 

O fabu le Pietruszki i genezie utworu na ogół mało si~ 
pisze. Wspaniałość muzyki, jej historyczna doniosłość 

i później świa towa popula rność przysłoniły treść baletu, 
którą t raktuje się jako pretekst dla kompozytora i choreo
grafa. A przecież libretto również było dziełem Strawiń 
skiego, który w swój przekorny sposób przeciwstawiał się 
żywej jeszcze wówczas, ludowej tradycji Pietruszki. Wtedy, 
w 1':1 11 roku, młody kompozytor może nie śmiał oponować 
przeciw pomysłom sławnego Michała Fokina. Dopiero w 
pół wieku później stwierdził, że tradycyjna choreografia 
Pietruszki nie całkiem mu odpowiadała: 

Szarlatana wyobrażałem sobie jako postać z E.T.A. 
Hoffmanna: lokaja w obcisłym, niebieskim fraczku ze zło
tymi guzikami, wcale nie jako rosyjskiego metropolitę. 

Wszak partia fletu bardziej przypomina Webera czy Hoff
manna niż rosyjską „Piątkę". Podobnie Maura wyobraża 
łem sobie jako postać w rodzaju karykatury Wilhelma 
Buscha, a nie tylko jako mechaniczru;, komiczną i płaską. 
figurę, jaką się zazwyczaj przedstawia. Jeszcze innym moim 
zamysłem było, aby Pietruszka oglądał ta11ce w IV obrazie 
(woźniców, nianiek itd. ) przez dziurę w swojej kom6rce 
i żebyśmy, widzowie, widzieli je również z perspektywy 
jego komórki. Nigdy nie lubiłem tej karuzeli , tej sceny peł
nej tańca , jaką się w tym miejscu pokazuje . W reszcie, 



Pablo Picasso i Ig r t rawiń sl.i. Rysunek Jea na octca u. 

w najiva.:.niejszym momencie choreografia Fokina była nie
jasna. Duch Pietrus::, /.. i, tak juk ja to rcru111iałe111, jest praw
d::,iwym Pietrus::,/.:.c.1 i jego pujmvieni , się na f..otirn c::,yni 
:: popr::edniego Pietru.1::,ki ;:.1vyklą /al/,ę . .Tego gest nie jest 
gestem triumfu c::y protestu. ja/.:. s ię to c::, ęsto mówi, lee:: 
zagraniem /UJ nosie, auu/resuww1ym do pub/ic::,110.\ci. Zna· 
C7enie te<>o gestu nie jest i nigdy nie hyłu jasne w 11/.:. lad:: ic 
Foki na. 

Oto dyl mat dla real izatorów. Słuchać utora, zy stoso
wać się do tradycji, która wypaczając in tencje Strnwińskie
go wzbogaciła jego dzieło o treści bliższe ludowym pierwo
wzorom. 

Muzycy - poza rozstrzygnięciem. którą wersjg partytury 
wybrać - nic mają takich dylematów. Cudowna partytura 
Pietruszki, jed noznaczna d zięk i swej prostocie, tryskajQ ·a 
młodzieńczym temperamentem i bogactwem inwencji. wy
maga „jedynie" d oskonałego wykonania. 

Pietrus::,ka 0 zarował publiczność zgromadzoną na pra 
premierze w Theatre du Chatelet i jego n ieprzemija jący 
u rok zapewnił mu n ieśmierteln ość. Zł żyło się na to wiele 
powodów, p rzy czym paryski sukces baletu przypis:.ić moż
na wspa nia łym tancerzom. z Niżyńskim i Kar. awin, na 
czele, wzruszającej treści. a najmniej chyba partyturze, któ-

rej rewoluc jność mogli wówcza~ docenić tylko muzycy. 
Słu haczy musiały jednak uderzyć co najmni j dwie ory i
na lne cechy muzyki Pietrus::,ki: upodobanie kompozytora 
d o prymitywnych melodyjek oraz niesłychanie zmienna. 
żywa. choć nieskomplikowana rytmika. Obie ce hy staną 
~ ię na pewien czas skbdnikami indywid ualnego stylu Stra
wiński go; symbolem może być urocza w swej wyrafino
wane j naiwności kuhrynka z pierw zego obrazu czy równic 
zabawny walczyk w trzecim obrazie o raz często zmien iające 
się metrum pierwszej części . W Pietrus::,ce k mpozytor za
czyna ~wą tzw. wa l kę z kreską taktową . ogra niczn jącą ryt
mikę do ki lku usta l nych . chematów. T o jedno z na jba r
dziej d oniosłych i rewolucyjnych znaczeń tego dzieła. Stra
wi1iski przy tym nie d okonuje odkryć . Stosowane przez 
niego środki w zakresie rytmiki i harmo 1iki i tniały ju ż 
przed nim. A le w jakże odmienny spo ób je za sto . ował! 

Ta odmienność metody - czy techniki - najdobitniej 
występu je na teren ie h<tnnoniki Pietrus::,/...i. W porównaniu 
ze środkami ham10nicznymi neoroma ntyk'w lub Skriab ina . 
nie mówiąc już o S łli'inbergu, harmonika tego baletu St ra 
w ińskiego jest prymitywna, pozbawiona chr matyczny h 
komplikacji i wahań tonalnych . Prostota środków harrno
ni znych częściowo wynika z ugesti i na rzucl nych przez 
lud ow _ mel dykę. przede wszystkim j dnak jest świadomą 
reak ją na nieokreśloną. na t rojową harmonikę k mpozy
torów poprzednich generacji. Redukując ich środki. Stra-

f'ierrus~ ka. Rysunek Gcorgc·a Barbier. 



wiński o iąga wyrafinowane efekty na innej drodze: spro
wadza brzmienie do najprostszej, trójdźwiękowej postaci 
i - nakładając je na siebie - uzyskuje rezu ltat polito
nalny. 

Instrumcnta ja Pietruszki to również przeciwstawienie si.; 
impresjonistycznej magii ba rw. Jeszcze w Ognistym ptt1k.11 
kom pozytor był pod jej urokiem i orkie trę t raktował jak ,) 
organiczną całość. Od Pietru.1 ::, ki Strawiński zaczyna zwra 
~ać baczną uwagę na indywidua lny odcień i barwę każdego 
in tru mcntu. Zamiast mieniących się odcieniami brzmień , 
osiąganych p rzy użyciu całego aparatu orkiest rowe"'o, kom 
pozytor wykorzystuje indywidua l ną barwę inst rumentów. 

Pietm s::.ka był w swoim czasie objawieniem. bo rezygno
wał z gorączkowych poszu k iwań. a przeciwstawiając . i ę 
otaczają.cej go muzyce, zwiastował nadchodzący ład . po
rządek 1 surową dy cyplinę, d któ rej zdążono się już od
zwyczaić. Był zast rzyk iem młodości. energii i zdrowego 
rozsą_dku_. k.tórych za~zynało b rakować ówczesnej muzyce. 
pław1ące1 srę w dźwiękowym mistycyzmie, snującej nie
sk_or1czone_ linie m~lodyczne i za czernia jącej partytury nie
zliczonym i znakami ch romatycznym i. 

LUDWIK ERHARDT 

STRAWIŃSKI OPOWIADA: 

„Podczas pracy nad utworem koncertowym prze'lado
wała mnie stal1.: wizja kukły. która nagle ożywa i diabel
skimi a rpeggiami swoich ·koków tak dalece nadużywa 
cierpliwości orkiestry, że ta wygraża jej fanfaram i. Powsta
je z tego straszliwy zamęt, który w punkcie kulminacyj
nym ko1iczy się żałosnym załamaniem biednego pajaca. 
Gdy ukończyłem ten dziwaczny utwór, p dczas przecha
dzek nad brzegami Jeziora Genewskiego zukałem tytułu , 
który jednym "łowem mógłby określić charakter muzyki 
i zarazem ową smutną figurkę. Pewnego dnia aż podsko
czyłem z radości: Pietruszka! wiecznie nieszczęśliwy boha
ter wszystkich jarmarków we wszystkich kra j.ich - zna
lazkm upragniony tytuł . 

Wkr)tc1.: potem w Clarens. gdzie naówczas mieszkałem . 
odwiedził mnie Diagilew. Był zdumiony, gdy przegrywałem 
mu ni szkice do Sucre , jak tego oczekiwał, lecz utwór. 
który pó7niej stał się muzyką do drugiego obrazu Pietrus::
ki. Muzyka tn podobał, mu się tak bardzo, że nie dawał 
m i spokoju i namówił mnie do rozbudowy tematu o cier
pieniach · u kiełki i zrobienia z tego wielkiego baletowego 
spektak lu „. 

Jako tło widowi ka wybraliśmy rynek z jego tłumem lu
dzi. z jegu budami i czarodzie jskimi sztuczkami kuglarza: 
lalki budzą s ię do życia - Pietruszka. jego rywal i Baleri
n:.i. d ram at namiętności rozwija się i kończy śmiercią Pie
truszk i.„" 

Mclchingcr/Higgi - H11r/cki11 

Pr;;.clożyla S1c/a11ia G olwlsk(J 



O TAŃCU 
(f rngment eseju) 

PAUL CLAUDEL 

... Zdefi niowałem taniec jako dowód. prz dstawiony pu
bli znie. w blasku reflek torów. że dla i loty Judzkiej, pie
szczone j. pociąganej, pobudza nej i popgdzanej przez mu
zykę. nic je. t moż l iwe wyzwolenie od siły c iężkości . tak sa
mo jak d popędów. 

Sztuka plastyczna sta r żytności i sztuka Wschodu wy
ra7..a najczęś iej t ę chęć wyzwolenia się przez wysiłek w 
b:!zrucb u. Da rem nie flet i niestrndzony bgben w pierając 
t.l źwięk i gitary i cierpkie munowy smyczka przekazu ją czło
wiekowi wciąż len sam obsesyjny nakaz. Uch wprawdzie 
go r zumic, a migśnie napina ją się potężnie. stopy dep zą 
zi mię. lecz jest przed nami ktoś, jak mówi Mallanne. k to 
mim o wszystkich ruchów i obrotów wokół własnej osi po
zo ·taje „ofiarą ekstatycznej niemożliwości zniknięcia" . 

nas dzi ·iaj rozległa scena wyznacza płasz zyznę 
umownego nieograniczenia dla tłumu postaci . którymi 
w · ród ule\ y dźwigków płynących od ogromnej orkiestry 
dyrygu je niewzruszona batuta. I czy można zaprzeczyć. 
ciągnie dalej uroczo Mallarme, że „najważniejszym przed
miotem tańca jest ruchoma synteza w nieustannej wszech
obecności póz każdej gru py: one bowiem j ą rozbi jają na 
czę'ci, jako jej ułamki , w nieskoriczoność. Je t to j akieś 
wzajemne współoddziaływanie. z któ rego wynika zatarcie 
i ndywid ualności solisty i zespołu, istoty tańczącej. któ ra 
jest zawsze tylko znakiem dla kogo'„." 

Chod zi o oderwanie s ię d ziemi - tancerka t rzym, ię 
jej zrc. ztą j dynie pointami. samymi czubkami pak ' w -
przez muzyczne pożarcie od legł ości . przez sprowadzen ie 
do tego samcg mianownika prze trzcni i muzyki. Chodzi 



--------- --- --- -
Pablo Picasso. Arlekin . 

o uwolnienie si ~ od 1: 1 ~za ru ciała : ~kok \ yn ika nic tyle 
1. ''J.siłk u łyd ek. ile z r11z~zcrzcn i ~1 nddc ·hem płuc i ma sy
ma lncg i wykorzy stani ~ całe j powicrzdmi ciała . 

P róba zaw~ze zawodna! !Jalct je ·t tylko poi ;.i zem różno
rod nych fo rm tej por~ żki . P różn1 1 uk >chana wc i ąż wymy
ka jąca siQ na czu kach palc ' w zapra sza wielbic ieL. zdoł a 
on ją uchwyL· ić tyl ' l) w bezsilny u śc isk . lrwujący krócej n i ż 
bły s kawica. A muzyka - nie mówiąc j uż o akcji toczące j 
sir;: dL1kola - wciąż bez l itośn ie przerywa pocatunek. nie 
pozwala przedłużyć tej ch wi li wyzwl lone"O z ważkości hy
menu . 

W ten abst rakcyjny spektakl - Mal larme słuszn ie mówi. 
ie hcroinu na!.zych b:ilct<>w nie jest kobietą . lecz metafo 
r:! -- ba let Diagilewa wniósł nieoczekiwanie życ i c. dziką 
~zcz~r<>~ć! Można by pow icd icć . że pnga1'tska furia. któ ra 
na chw ilę opa n )Wab ~ło iańską du szt;. roztajałą po dłu
gim zm rożeniu i ja by przeczuwającą hli ·kie okrutne ska 
mien ie nie, posłu żyła -;i ę tal'lcem jako wyzwa l ającym narzę 
dziem. Doko1nł ~ię gwałt' Tę wolność. której t1dmaw ianu 
duszom. zaga rni,:ło dla ),icbic c iało z gorączkową chciwo
ś1:ią i przeobrazifo ją na swó j poży tek . A jak iż r:.:j l-olo
rów. kt · rych im ską p i okrutny klimat. jakich artystów zn:.i 
lezionl). aby ),tworzyć len za~tęp upojonych tańcem synów 

. . I z1cm1. ... 

22 man:a 1952 
PA L CLAUDEL 

M o:tiirn.\ci teatru 
WAiF Warszawa 197 1 

Pr:elof.ylri Maria Skibniell'ska 

To, co jest piękne. zachowa czar i świeżość 

młodo.<fci, to zaś, co pragnie jedć nie zadziwić 
- męczy i idzie w zapomnienie. 

Augus te Bournonville 



Siergiej Diagilcw. Ry um:k F icx:lora Szalapina z roku 1910. 

STEFAN WYSOCKI 

„PIE TR USZKA" 
I CO BYŁO PRZEDTEM 

Otóż i pierw zy dzie iątek 1 t wieku dwudziestego; świa t 
ogarnięty jest rewolu cją przemian. Może niesie je ze -obą 
przełom wieku, pewnie i pot rzeba chwili. na pewno zaś -
nieuchronne zmiany w sposobie myślenia, a ta kże i towa
rzyszące im nowe możliwości techniczne. 

Przemiany te nie omijają również sztuki tanecznej. Być 
może są one ni kłe, w porównaniu z fu ndamentalnymi zmia
nami już zwiastowanymi w dziejących s ię aktualnie wyda
rzeniach; n iemni j dotyczą one jednej z naj ta rszych, je ś li 
nie najsta rszej sztuki św i a ta. 

Do końca wieku dziewiętna stego balety komponowano 
według ogr mnie rygory tycznej fo rmuły. Odstępstw od 
niej nie było. A j eś l i ię zdarzyły. niezwłocznie naznacza no 
je p iętnem zd rady czy t ości ztu ki. 
Treści eh baletów były na ogół a b trakcyjne. częs to 

mitologiczne, i zawsze stanowiły tylko pretekst do ukaza
nia wirtu zerii tancerzy. Wirtuozeri i będącej w ist cie 
sztuką dla sztuki. Wirtuoze ri i rzadko I iedy wyrażającej 
uczucia żywych. normalnych ludzi. A jeśl i już tak się dzia
ło , t ludzi owych ustawiano w ~wiecie snów: jednym z ulu
bionych chwytów mających pozwolić na pokazanie czegoś 
więcej poza akadem i ką akcją demonstrującą czystość pra 
cy rąk i nóg. było uśpienie corps de ballet; tej śp iącej gru 
pie śn ili ię j acyś działający aktywnie bohatera\ i - i ot 
miel i śmy ich na scenie. jako per oni fikację ma r7Cń sen
nych. Z góry więc owi bohaterowie ·kazani byli na nic· 
istnienie: wystarczyło , by insceniza tor kaza ł obudzić się 
śpiącej gm pie ... 



Czyli: popis u m1eJętn ści technicznej. odczlowicc7'nie 
treści, a w związku z tym pełna fantastyka dekoracj i. któ
re wyraża ły rzeczy niewy braża l ne . oraz muzyka. h.tó r<l 
sł użyła głównie kolej nym popisom \ denhmstrowaniu ru
chu w różnych tempach. ry tmach i figurach - o pozwa
l ało na pełny pok-Iz wszy ·tkich um ie j ętn ośc i - li tów i ze
:p )łu. Przy oym wszystkie lcmenty: ruch. muzyka . ko
, liumy i d1.:koracjc - były . praktycznie bi tirąc , elementa
mi niezbornymi lub m~1 ło zb rnymi: nie i st nia ł a. wy rażon a 
potem nakazem sztuki. potrzeba najśc iś l cjszcg współd zia 
łania „ch ore-autora·· . kompozytora i ~cenografa, a wi~c 
nic istn ia ła wewnętrzna ·p i stość widowiska b:iletowcgo. 

Co. rzecz prosta. nic oznaczało. że w ta traktowanych 
spck.takla h nie t ańczy l i genialni tancerze. ani też . że spek
takle owe nic d osta rczały widzom wzrusze1'1 wie lk iego ka
libru: zresztą - dzieje się tak i do tej pory. btl widowiska 
baletowe czysto klasyczne do dnia dzisiejszego są trzonem 
repertuaru wszystkich teatrów ope rowo-baletowych i - jak 
sądzę - p zo taną nim przez dług ie jeszcze lata. ie
mniej - u progu nowego wieku. dla nas d zi ś zaawansowa
nego ju ż tak poważn ie. sy tua ·ja GENERALNIE wygląda
ła tak. jak to opisałem . 

Wiciki Kon tantin S. Sta n isławski. rosy jsk i akt r. reż_ er 
i teoretyk teat ru . powiada: W ró:.11.\'Ch krmicach fo ·iuw. 
d::.)ę/..i 11ie::.bada11y111 oknlic:110.frim11 . n) i.ni lud:)e róż11 ylil i 
drogwni .1::.ukajq w s::Juce jed11ych i tych samych =:asad 
twórc::.ych. l oto w Ame ry e widzimy lsado rę Duncan . naj 
więk ze twórcze zjawi ko w dzie jach choreografii XX wie
ku. w Rosj i pojawia się Micha i ł Fokin. na widtlwni uka
zuje ię Siergiej Diagilew. W zyscy - zup~!nie od . iebie 
różni. i w zyscy sobie podobni : pasją twórczośc i. świeżo 
ścią spojrzen ia, uporem i odwagą. bezkompromi · uwością 
a rtystyczną . Wszy cy l zupełn ie różnych charakterach 
i menta l nościach. i wszyscy siągają y - w różnych wa 
runkach - te sa me cele. 
MfCHAfŁ FOKrN - to buntownik. Protestu je. buntuje 

się przeciw rutynie bale tu klasycznego. Pisze o nim Tacjan 
na Wy ocka w wych D-iejach Ra/e tu - książce . której 
tyle. zawdzięczam . i w której jest jak i ś malutki wkład i m -
.ie.i prucy. A pisze tak: 

Kiedy w nku 1905 wystawia Fokin swój pic rw~z spek
takl Aci.1 I Galath~e. pr 'buj wprowadz ić tańce grec 
kie i odrzuca pięć pozycj i baletu klasycznego. W tym sa 
mym roku widi i I adorę - to j st jej pierwszy przyjazd 
do Ro ii - która wywiera na nim wielkie wrażenie . [ cho
ci aż Fokin przez całe życie pracuje z zcspoLi mi o wy
k ztałceniu i wyrobieniu klasycznym. będzie w pracach 

Sie rgiej Diagilcw (1872- 1929) 

_. . . ___ _,_...,.. 



wych wolny od tych błędów, któ re po Isadorze był_ by już 
niewybaczalne. Sto uje jak nadalej idące uzgod nienie ru
·hu z muzyką , wyrabia w swych wykonawcach ekspresję 
i wrażl iwoś ·, a k iedy nie ma muzyki specjalnie dla balelu 
napisanej. po ługuje ię muzyką „prawdziwą" (bo, p rzypo
minam, dla potrzeb b letowych pisan raczej kanwę d la 
ruchu, jakiś dźwiękowy pretek t rytmiczny, kompozyto rzy 
zanujący s ię nie parali się taką twórczością, a baletmi

strzowie z kolei nie bra li się za utwory tych szanujących się 
kompozytorów) - wystawia więc Karnawał Sch umanna. 
wa lce i mazurki Chopina, Szecherezadę Rimskiego-Ko r
sakowa czy Webera Zapros-:;enie do tmica. o, a potem 
będzie już Strawiński , ale to dalsza historia. 

Mówi Diagilew: W pływ Duncan na Fo/dna stał się istot
ną podstawą całej jego twórC7ej działalności . A Fokin. któ
ry nie neguje ogromnego wrażen ia , jakie wywa rła na nim 
I sadora. p rzeczy jednak twie rdzeniu D ia ilewa , przypomi
nając. iż skomponował woje dwa balety i złożył projekt 
refo rmy baletu przed ujrzeniem amerykańskie j tancerki. 
P rawda leży pewnie gdzieś po środku - i potwierdzają to 
wszystkie późniejsze wyda rzenia . One też. a nie drobne 
różnice zdań. mają decydujące zna zenie dla dalszych lo
sów sztuki choreograficznej na świecie. 

Dla porządku . i żeby łatwiej było później zrozumieć wa
gę spotkania się idei owej wielkiej trójki . jesz ze o drodze 
Fokina do wyklarowania się jego zamysłów . 
Urodzi ł się w Petersbu rgu w roku l 880. w osiem lat póź

niej jest już uczniem szkoły baletowej. Kształci się u wy
bitnych ówczesnych rosyjskich pedagogów i je t p rymusem : 
nie tylko w klasach tańca . ale też w muzyce i rysunkach. 
Mając lat 18 kończy szkołę i od razu zosta je zaangażowa
ny do Teatru Maryjskiego na stanowisko pierw zego tan-
erza - a przy znakomitym poziomie te1w teatru takie ta 

nowisko uzyskane bezpośred nio p ukoń~zeniu szkoły mówi 
samo za siebie. Tańczy wszystkie pierw ze role. ale chce 
~i ęce j: chce zostać ba letm istrzem . Zaczyna pracę pedago
gicz ną. Rozum ie. iż autentycznie i w pełni wy orzystują 
własne _P0;111ysły i idee można pracować tylko z zespołem 
przez s1eb1e wykształconym . Pedagogiem kazuje się świet
nym i to jest wstęp do prawdziwej pracy baictmi lrzow
skiej. Po pr jekcie refo rm y baletu . po dwó h wy tawionvch 
ba letach , w roku l 905 pierw za kompozycja. która p ;.zc
chod zi do historii : Umierający fabrd: do muzyki Saint
-Saen. ' a. poemat choreografi czny dla Anny Pawłowe j. 

. F okin ._ ~a letmistrz pełen temperamentu. dynamiki· i ży
w!ołowosc1. wymagał ~ swych tancerzy niebywałej pracy. 
P i sała Tamara Ka rsawma: - Foki11 nie znosił. f.ehy truci -
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Michaił Fokin (1880-1942) 

naści techniczne stanowiły dla nas przeszkodę . ~ .czasi~ 
jednej próby przechodził od entuzjazmu. do na1w1ększe1 
wfriekłości. Podczas prób siadywał w orkiestrze, by obser
wować efekt swego układu. Jego głos, o~hrypnięty od krz):· 
ku, dolatywał nas poprzez głowy muzykc:w: Co za ? brzydh-
we wykonanie! Co za ospałość! .co za mep?rządek „„ . , 

F okin jest pierwszym baletmistrzem, ktory zerwał z. tra: 
dycją skazującą corps de ballet na rolę t~a d~a sobstk.1 . 
Uczynił go równoprawnym element~m w1dow1ska, prze
kreślił kult gwiazd i czasem nawet tancom zespołowym da
wał pierwsze miejsce w swych kompozycjach. 



Fokin przywrócił tancerzowi czołową rolę w balecie na 
równi z k rólującą dot_ chrn: s primabaleriną. Fokin, zry
wając z dotychczasową trad ycją całowieczorowych bale
tów. komponuje jednoaktowe obrazy choreograficzne. Tu, 
na k rótko, rozsta jemy się z Fokincm. przed okresem współ
pra ·y z Diagi lewem. a więc i z mala rzami Aleksandrem 
B nois i Leonem Bakstem. 

ISADORA DUNCAN nie mogła - jak ok in - pro
testować: była w A meryce. nie znała baletu, nie znała me
tody. nie znała żad nej szkoły . P rzeciw czemu miałaby się 
więc buntować? 

Miała sześć lat. kiedy nie tylko już tańczyła. ale próbo
wała innym dzieciom pokazywać, jak należy tańczyć. Pra
ca twórcza Fok ina ma swoje przyczyny i nie przypadek 
spowod ował jej istnienie. Cały talent Isadory Duncan. 
twórczy i od twó rczy. z nią się narodził. nie miał dla swego 
wy jawienia żad nych bodźców, żadnych przyczyn. Zew
n trznych. Dzia ła na nią muzyka. 

Kiedy w końcu wieku X IX w Rosj i Czajkowski i Głazu
now piszą muzykę d la potrzeb baletu, to do nich i do ich 
pi ciu utworów ograni za się współpraca tancerzy z do
brymi kompozytorami. istota zaś tańca pozostaje ta sarna. 
mu zyka j j nie zmienia. ca ła umowność ta11.ca klasycznego 
nakładana je t na muzykę - jakakolwiek by ta muzyka 
była. T adora Duncan sięga po Chopina. Schuberta. Brahm
sa. przy czym nie pod ch odzi do tych kompozytorów z go
towymi formułkam i : jej ruch , wyraz. wszystko z muzyk i 
pochodzi i z muzyki wynika. I t refo rma Duncan: inter
pretoll'anie 11111::.yk i przez taniec. Czyli: integracja pierwsza, 
niby prosla, ale dotychczas nie mająca prawa obywatel
stwa: ruch i muzyka, jako równo rzędne, oddziaływujące na 
si bie elementy. jeden za leżny od drugiego i odwrotnie. I to 
nam. dla naszy ·h jakże kromnych rozważań nad powsta
niem zjawiska takiego. jakim jest między innymi balet Pie
trusz. /...a , wystarczy, jeśl i chodzi o wielką, n iepowta rzalną 
post::ić Isad ory Du ncan. 

IERGIEJ DIAGJLEW. Nie tancerz. Nie muzyk. Nie 
choreograf. Nie s enograf. Nie r żyser. Wi Jka posta ' eh -
reog rnfi i XX wieku . D rugi twórca rewolucji w sztuce cho
reograficznej. Drugi, obok Duncan. 

złowiek genialnej intuicji, nieomylnego smaku, nieugię
t j woli. wielkiej wiedzy we wszy tk ich dziedzinach sztuki. 
nic z nający przeszkód. nie przenoszący nic ponad piękno 
w każdym jego przejawie; był człowiekiem, który sztukę 
rosyj 'ką . jej mala rstwo. muzykę, balet, nie tylko objawił 
E u ropie. ale zawojował nią świat. 

Dzi i ń stw w zamożnym i hołdującym najlepszym tra-



Pielruszka. Scena z premierowego przedstawienia w Paryżu (1 91 1) 

dycjom sztuk i domu, gdzie muzykuje się, i to na poziomie 
przeważnie wyższym niż profesjonalny, i gdzie muzykują 
wszyscy; gdzie bywa cały świat artystyczny, wszy y liczą
cy się w wielu dyscyplinach sztuki . Potem jest uniwersytet 
w Petersburgu o raz podróż po Europie - Paryż , Wiedeń, 
Berlin. Rzym, Wenecja i Florencja. Powrót. Studia uniwer
syteckie, które, podobnie jak i gimnazjalne. nie bardzo 
Siergieja interesują. Dyplom. Rzeczywi ste zainteresowania 
Diagilewa koncentrują s ię na malarstwie. muzyce, literatu
rze. Zawiązuje z p rzyja ciółm i rodzaj stowarzyszenia, do 
któ rego należą: Aleksander Benois. Walter Nuwel, Dima 
Fiłosofow, Lew Rozenberg (któ ry przybierze nazwisko 
swego dziada. Baksta), Konstanty Somow i inni młodsi ar
tyści. To stowarzyszenie jest istotnym początkiem pisma 
i\1ir !skusstwa. 

Próbuje sił jako śpiewak. Kolekcjonuje obrazy i antycz
ne meble i - po próbach - rezygnuje z osobistych sukce
sów w twórczośc i muzycznej. Zaczyna rozumieć - a to 
sztuka najwięk sza - na co go naprawdę s tać. żeby DAĆ 
Z SIEBIE WSZYSTKO. CO N JLEPSZE . Pisze: - .Te
stem istotą ubsolutnie pozbawioną, wydaje się , talentu. 
Zres::.tą, myślę. z.nalazłem swe prawdziwe powołanie: me 
cenat. Ku temu mam wsustko , co potrzeba . prócz pienię 
dzy. Ale to przyjdz ie.' 

Mir lskusstwa obejmuje coraz liczniejsze dziedziny sztu
k i, jednoczy a rtystów. daje im możność wypowiedzenia się 
i wytyczania nowych dróg i k ie ru nków sztuki. Tworzy się 
nowa el ita intelektualna. nowy odbiorca. nowy widz: gru nt, 
na którym rozkwitnie rosyjski balet. młoda, twórcza dzia
łalność F okina . 

Na razie sam Diagilew nie przewiduje d okład n ie skut
ków swej gorączkowej , nam ię tnej aktywności . jednak lubi 
porównywać siebie w metodach postępowa n ia do Piotra 
Wielkiego. Ale k ie runki ich działania są przeciwne: Piotr 
przeprowadza swe refo rmy na rzucając Rosji kulturę Za
chodu; D iagi lew - Z1chodowi objawi Rosję . 

I oto zjawiamy ię po raz pierwszy z prawdziwym wy
stępem Diagilewa w Pa ryżu . Je t rok 1906 i Diagilew orga
nizu je w Salonie Jesiennym (Salon d 'Automne) wystawę 
rosyjskiego malarstwa. Powodzenie przechodzi naj śmielsze 
oczekiwania, Diagilew myśl i już o ezonie następnym i o 
zaznajomieniu Paryża z rosyjską muzyką. W roku 1907 or
ganizuje więc koncerty muzyki rosyjskiej a w 1908 poka
zuje Pa ryżowi rosyj ską operę - - jest n ią Borys Godunow -
i Szalapina. E ntuzjazm . 

Teraz dochodzimy do spotkania . O sób, idei, działania . 
Po sukcesię sezonu operowego w Paryżu, Dia,s ilew wrai;ą 



OPERA ET BA L.LET 

P1crwsz akat Bal~tów Ra Jl/ci h w Paryżu . a pła cie Anna 
Pawi a 



A. E. Marty. Plakat Baletów R osyjskich (1 910). 

do Petersbu rga z decyzją zorganizowania występów baleto
wych. Skąd powiązan ia Diagilewa z baletem? 

Pisze on: - Od opery jest tylko jeden krok du bule/U. 
Podówczas w operowych Teatrach Cesarskich w Petersbur
gu i w Moskwie było rcFem okołu 400 artystów baletu. 
Pr::,eclz d-::.ili oni świe111q szkołę i tańczyli tradycyjne balety 
klasycaze. Dobrze znalem te balety , ponieważ w ciągu 
dwóch lat byłem przycl-::. ie/011y do dyrektora Teatrów Ce
sarskich. N ie mogłem nie zanotować, że pomiędzy młody 
mi artystami baletu dawała s ię zauważyć pewna reakc ja 
przeciw tradycj m klasyki, tak zazdrośnie przez Petipa 
strzeżonym. Wtedy zacząłem zastana wiać się nad nowym i. 
krótkimi baletami, pelnmvartofriowymi artystycznie , w kt(i
ryclz trzy główne elementy baletu - muzyka, scenografia 
i choreografia - byłyby powiązane -nac::,nie ściślej niż do 
rychczas. 

Im 1 vię ej ::.ll~ranmvialem się nad tymi problemami, tym 
jufoie j 11ś wiada111 ia łrn 1 sol i<'. że balet d o s k n 11 a ł y wi
nien łączyć te tr::,y składni /... i . Pracujqc więc pr::,y i11sce11i
::.acji balell)\\ · nie truą nigdy myHi o pmvią~aniu tych trzech 
elementów. 

Bvwwn częsru w 11· irs::,tatach scenogra fó w, pilnuję wy
ko11;111ia kostiumów li' pracowniach /... rawieckiclz , uwa:.11ie 
przysł11chuję się orkiestr::,e i cod~ iennie jestem w salnch 
baletowych .. . 

W ten sposób d ota rl iśmy do paryskich sukcesów baleto
wych zespołu kierowanego przez Diagi lewa. Kogo powołał 
do współpracy. komu te sukcesy zawdz i~czał? 

Siergi ej Di agil ew na próbie Pietrus~ k i, rysunek A . Benois (191 l) 

,v:~ '/ ,„ ,, 



Tamara Karsawi na . pierwsza wykonawczyni roli Balerin y w l'i e
trus;. cl! . 

Wacław ' i żyński, pi rwszy wykonaw a roli Pietrµ szki. 



Lifar i Di agi lew na próbie. Rysunek Lari on owa (1927 ). 

Jc~t więc o kin. O oba pierw ·za: chor~~graf. Pie~~v sza. 
bo balet może być wykonany b z muzy~1 1 dekoraC]1 , ~le 
nie ma baletu b z ruchu . ruchu zorgamzowanego, a 1i;;c 
bez choreografa. czy lepiej: choreautora. i ~z ta r_icerz.a .. Są 
mala rze: A leksander Benois. Leon Bakst, M1kołc11 R~e r~ch, 
Kon tanty Ko rowin i Aleksander Gołowin. P rzy1a.c1ele 
j współpracownicy jeszcze ~ czasó"'." ~ira !sku;stwa, biorą
cy żywy udział w two rzeruu cał se~ spektak~1 . !<omp? no
wali swoje dekoracje i kostiumy me zapon:111 a1ą.c ~m na 
chwilę 0 ugrupowaniach tancerzy. wymagamach. 1ak1e sta-
wia ią wykonywane przez nich ruchy i pozy. . 

W sp-rawie muzyki : w pierw zym i dmgim ~cz? nie. pra
c wał Diagilew z Czerepninem, ale po!em z1aw1ł. się na 
diagilewowskiej scenie IGOR S R,A WINSKT. Genialn 

Całe życie był Diagilew dumny z odkrycia Strawińskie 
go. Kiedy nawet w ostatnim okresie jego działalności k tó
ryś z utworów Strawińskiego nie podobał mu się (tak było 
w roku 1927 z oratorium Oedipus R ex), mawiał, że widocz
nie nie potrafi on zr zumieć jego piękna, Strawiński bo
wiem n ie m o ż e napisać złej muzyki. Przez 20 lat istnie
nia Baletu Rosyjskiego Diagilew wystawił następujące ba
lety Strawiriskiego: Ognisty ptak, Pietruszka, Sucre du 
Printemps (mylnie zresztą tłumaczony na polski tytuł 
Swięto wiosny, jest to bowiem, jak wynika z tytułu orygi
nalnego i z treśc i baletu - Ofiara wio.foie), Pulcinella (Per
golesi-Strawiriski), Les Noces, Apollon-Musagete i Renard. 
No i zespół - w jego składzie pierwszym, rzekłbym - re
prezentacyjnym: Michał Fokin (nie tylko jako baletmistrz. 
ale i jako tancerz), Anna Pawłowa i Tamara Karsawina. 
Wiera Fokina, Helena Smirnowa, Bronisława Niżyńska. 
Zofia i Olga Fiodorowe, Ludmiła Szollar. Wacław Niżyń
ski, Adolf Bohm, Monachow. Kozłow i inni. Co nazwi
sko - to kawał historii baletu. 

Pietruszkę w wykonaniu prapremierowym zawierał trze
ci sezon paryski . 

Na scenie Opery Paryskiej : Benois, Grigoriew, Karsawina. Diagi
lew i Niżyński tł 929). 



Pablo Picas o. Program Bale tów Rosyjskich, rok 1924. 

Pietruszka, obraz IV. Balety Rosy jskie z Monte Carlo. 

Pablo Picasso. Projekty kostiumów 
do baletu Strawińskiego Pulcinel/a. 
Bale1y Rosy jskie, rok 191 8. 



? ietruszA.u to sz zytowe osiągnię ie i Benois, i Fokina . 
i Strawiń skiego. Pietrus=:.ce poświęcono ogromną l iteraturę 
i jednomyśln ie nazywano ten balet cudem szlll ki choreo
gru fic- 1ie,i, cudem brzmienia orkiest rowego, najwięks=:._ ·111 

.~więtem bunr, jakie mogły kiedykolwiek pr=:. •.fnić się malu
r::owi. 

Benois triumfowa ł podwójnie. bo do niego należała in
scenizacja baletu i kierownictwo artystyczne. Tamara Kar
sawina w roli Baleriny, Niżyński - Pietruszka, Aleksander 
Orłow - Maur, Enrico Cecchetti - stary kuglarz, Broni
sława Niż ńska i Ludmiła Szollar - tancerki - oto naz
wiska olistów. któ rzy odnieśl i w Pietruszce prawdziwy 
triumf. 

A przecież ten balet zawiera w pierwszym. a szczególnie 
w czwartym obrazie nic mniej ważne od partii solistów 
świetne sceny zesp ł O\ e. 

Po wspaniałej prapręmierze i og romnej ilości spektakli 
Pietruszki w wykonaniu premierowym. spektakl poszedł w 
świat . Sądzę , iż nie ma sensu wymieniać nieskończonej ilo
ści jego powtórzeń , gdyż, poza tancerzami, nie zmieniało 
się w nim, w zasadzie, nic. Piszę w zasadzie, gdyż nawet w 
tej samej obsadzie nie ma dwó h przedstawień jednako
wych. A le zawsze Pietruszka idzie w choreografii Fokina 
i w dekoracjach oraz kostiumach wzo rowanych na pierwo
wzorach Baksta i Benois. 

I oto jesteśmy świadkami spekta klu Pietruszki w roku 
1973 w Teat rze Wielkim w Warszawie. Baletu nie bojące
go się autentycznego fol klo ru, trwającego świetnym ukła
d em, oprawą sceniczną i genialną muzyką. 

Twó rca aktualnego wznowien ia, Leon Wójcikowski. 
gwa run tować winien swym nazwiskiem. o iągnię iami a rt -
sty znymi i doświadczeniem pełną wierność pie rwowzoro
wi. A wykonawcy? Jedyne, en mogę powiedzieć : dla każ
dego tancerza i d la każd ej tancerki udział w spektaklu o ta
kiej tradycji, tak iej legendzi• i takich sukcesach -- to 7a
·zczyt. 
Oglądając dzisiejszego Pietm1 -J. ę pam iętajm y. iż jego 

pra premiera odbyła się 62 lata temu . Epoka. Kll) rcj w 
dziedzin ie tańca - len balet był jednym z p rck ur~on'iw. 

STEFAN WYSOCK I 



JA ROSLAW !WASZK I Wł Z 

SŁAWA 1 CHWAŁA 

1Frug111c1 ll romu Ili ) 

Edgar przen i ó:,ł wzrok z piękności ogro_du na pła c~cą 
kobie tę . Siedziała pod tym krzakiem włoskiego ogrodu Jak 
nics częśliwa baba pod murami cerkwi. Twarz jej się stała 
czerwona. oczy od płaczu zapuchły i straciły swój nie
zwykły blask. Ariadna zrobiła się s tarą. staroświ cką . ru ską 
kobie tą . pełną ża lu dn ludzi, narzekającą na swoją dolę. 
Wydała mu się taka obca. z innego świata. I czu ł. że nic 
na te swoje złe uczuc ia nie może poradzić. 

Janusz. przeciwnie. zdawał się być bardzo poruszony. 
Mówił do ucha Ariadnie łagodne słowa. Rzucał co prawda 
przy tym niespokojne spojrzenia na Edgara. Jakby wsty
dził się go, czy nie był z nim całkiem szczery. 

reszcie Ariad na wytarła oczy chusteczką i wyjęła z to
rebki lusterko. 

.. o. chwała Bogu - pomyślał Edgar - burza minęła." 
I zawróciwszy. lekko utyka jąc poszedł w górę trawni

kiem . ikt nie zauważył tej sceny. Stanął na trotuarze. Ja 
nusz i riadna wch od:r ili z d ołu ku niemu. 

- - Ch odźcie na ' niadanie. spóźnimy się. 
- Jestem laku głodna -·powiedziała Ariadna ~tając 

ob k Edga ra - nie j adłam dzisia j pierwszego śn i ad a nia. 
- · To doskonale. Na pewno dostaniemy oś dobrego. 
r zrobili pa rę kroków ku ta rasowi. 
- O. patrzcie - zawołała Ariadna - .. Piet ru szka" 1 

Rzeczywiście w tym samym miejscu co zawsze, po d ru-
giej tronie ul icy sta ł kwadratowy pa rawan i nosaty Pul~ i 
nella wygrażał maczugą. śmiesząc tym zgromadzone me
zbyt licznie dzieci. 

Zatrzymali się w ·zyscy troje. 
- Zupełn ie jak w Odessie - pow ied ziała jakimś in-

nym. wesołym i jak gdyby młodzieńczym głosem riadna. 
- Rzeczywiśc ie - powied z iał Janu sz. a Edgar dodał : 
- Zupełnie jak w Odessi . tam ta kże przych dzil i 

Wło i z la lkami. 

- (~·„ ,~ I 

A lek sa nder Bcm1is . f'i etrns~l..a - - projekt k ostiu mu tancerki ulicz
nej . Opera Paryska . rok 1947 . 

Zatrzymali ~ii,! na samym brzegu trotua ru za patrzeni w 
wykrzykującą coś b l kę, w ma bającego szablą ża ndarma. 
który s ię zjawił obok Pu lc inell i. Na usta ich wszystkich 
lrojga w biegł u śm iech . u śm iech dziecinny i da leki. Nie 
było j u ż naol..ołt1 szumnegu miasta i pięknegl~ ogrod u. 

Nagle - czy to zapatrzona w wizję utraconego dzieciil
~twLJ . czy powodowana i nną j akąś chęc ią - nigdy ii; nie 
mieli o tym już dowiedzieć - Ariadna zrobiła jeden krok 
in przód prost pod nad la tujący wielkim pę"d em duży. 
bia ły amochód. 



Z DZIEJÓW SCENICZNYCH 
„PIETRUSZKI" 

( ... ) 26 maja 191 l praca nad Pietruszką. została zakoń
czona. Po powrocie zespołu do Paryża rozpoczęły się pró
by z orkiestrą pod dyrekcją Pierre Monteux, który przez 
wiele lat był szefem orkiestry Baletów Rosyjskich. 

Wreszcie 13 czerwca 1911 na scenie Theatre du Chatelet 
odbyła się premiera Pietruszki z Niżyńskim w roli tytuło
wej. Arcytrudną. pa rtię fortepianową tej partytury grała 
młodziutka pianistka francuska Ma rcelle Meyer, która zdo
była później rozgłos europejski. Sukces był natychmiasw
wy, ostateczny, głośny. W ciągu jednego dnia nazwisko 
Igora Strawińskiego .. . znalazło się na czele całej mu~yki 
wspólc;,esnej, której zadafo cios na jbardziej znamienny, 
brzemienny iv konsekwencje - stwierdza A lek and er Tans
man w swej francu ·kiej monografii. 

( ... ) Pietmszka - bezsprzecznie jedno z arcydzi ł bale
towy h XX wieku - był wielokrotnie wznawiany przez 
Balety R osyjskie i na leży d o stałego repertua ru większości 
wybitnych zespołów baletowych. W, pomnieć trzeba o eh ć 
ki lku jego znanych in . cenizacjach, jak na przykład o vy
stawianej w 1919 roku przez Ad olfa Bolm a w M etropolita n 
O pera w owym Jorku. w 1920 rok u p rzez Leontiewa 
w Teatrze Ma ry.i kim w Piotrogrod zie. w 1925 roku -
przez ze ·pół K rólew!)kiego Baletu D u11skiego, ba let Teat ru 

olon w Buenos Aires, w I 936 roku - p rzez okina w 
Baletach z Monte ario, w 1948 roku -- przez Mikołaja 
Zwieriewa i Sergiu sza Lifa ra w Operze Paryskiej, w 1953 
roku - przez Bronisławę Niżyńską w zespole ma rkiza de 
C'ue a~. i wre ·zcie w 1957 roku - o rekonstrukcji hi. torycz
ncgo układ u dokonanej przez S rgiusza G rigorie• a i Lu-

bow Czernyszewą. dla Baletu Królewskiego w londyńskim 
ovent Ga rden. 
( ... ) W Pols e Pietrus::.ka pojawił się po raz pierwszy w 

1926 roku na deskach Opery Wa rszawskiej w opracowaniu 
E . Kuryły. W 1958 roku Opera Wa rszawska wysta wiła go 
z okazji jubil uszu 40-lccia p racy zawodowej Leona Wój
cikowskiego. pod d yrekcją A rnolda Rczlera. w opracowa
niu cho reograficznym Wójcikowskiego, sc nograficznym 
I. ~ona rzewskiej i A. Zakrzewskiej wedłu g historycznych 
projektów Benois, z udziałem S ta nisława Szymańskiego 
w roli tytułowej oraz Marii Krzyszkowskiej, Zbigniewa Ki
liń skiego. Zbigniewa Strzałkowskiego i innych . 

Scena z Pietruszki w Operze w Bazylei. 

Wg Ludwika Erhardta 

Balety Igora Stra wi1is/.: iego 
PWM, 1962 



l'i l'I rus~. '-u na scen ic Komi eh Oper w Berlinie. 

l 'i c1rn s~/.. a w O perz· \ :irsz-.w~J..icj \\ ruJ.. u 1 CJ'iX . (J J k wcj: Zbig
n iew Kili r1ski (~ l a u r) . \>lari a Kr7Y'-71.llw~i.. " (Balerin a) . Sta n i sław 
Szymańsk i (Pie t ru~zl-.a) 



l'ic1111~~/,t1 w Operze \Varsz;rnskicj w roku 1 95~. Stani~hm );·) 
rna1i~ki (P ietruszka). Zhign iew Str7alknwski (Mam ) 

---> 

Pit· lr!o~ka w Operze Warszaw ki w rnku 1958. \ 1a ria K rzysz-
k owska \\ roli Baleriny. 



JRENA TUR~KA 

WóJCIKOWSKl -
TANCERZ I INSCENIZATOR 

Najlep:~y tancer: charakterystycz.ny swej epoki - pisze 
Dictionnairc d11 Ballet Moderne (Pa ryż. 1957). Tancerz 
0 świetnej technice. wyjątkowej dynamice i sprężystości 
ruchów. obdarzony niespożytą energią. temperamentem 
i precyzyj nym wyczuciem rytmu . niezrównany wykonawca 
ta11.ców hiszpań . kich. niezapomniany Pietruszka ... Takie 
p chwały. rozsiane w całej li teraturze balet 1Wej. odno
:zą się do polskiego tancerza. Leona Wójc iko\ s ' iego. 

Wychowanek zkoły baletowej przy Operze Warszaw
sk i .i (1 907 - 191-1). młodziutki Wt'1jcikowski wyjeżdża w 
rnku 19 15 do Szwajcarii . zaangażowa ny przez Siergieja 
Diagil wa. twórcę sławnych Baletów Rnsyjskich. Od pierw
szych dr0bnych ról w krn11pletowanym wówczas repertua-
17 c na t urnće po Ameryce rozpoczyna s ię 1-ł - l ctni okres 
pracy Wójcikowskiego w tym zespole. okres 7naczony 
wi hima . ukcesami. Wkrótce młody tancerz tm1czy już 
,µłówn rnlc w baletach. których choreografię komponowa
li najwybitniejsi twórcy: Fokin. Miasin . Balanchine. Ni-
7yl1 . ka Poznaje więc tajnik i choreografii i reżys::r i i bale
towej w najlepszyd1 ówczesnych wwrach . Wyka7 ról 
\Vt'ijcikowskicgo zająłhv kilka tronie. rrzypomnijmv więc 
_icdynie kilka mjważniejszych: Pictru~?k:l . Pulcinella Ca
rewicz (0Rnisty plak) w h·d tach St rawińskicf!O . Złot' Mu
rzyn w S::.echerc::.ad::. ie Rim skic!!o-KMsaknwa . Wód7 Po
hl\ u 'iw w Tw/cach pr>ł(111'iecf..ich (z cincry Kni ~ fRnr) Bn
rc <l ina . Faun w Pornł11c/11i11 fa1111a Debussy" .!!o. C'nrre<?i
dnr a pot em fłynarz w Trr!jkqt11rn1 ~aflrlus::.u de Ftilli . 
Fl•Hcstan w Karnm1·1de Schunwnna. Amun w Kleopatr.~c 
Ar~·1i. kiegn. dyrel·tnr cyrku w Parwl::.ie S:1tic itd 



W Baletach Rosyjs/...icl! Diagilewa pozostlje Wójcikow
ski aż do kor\ca , do śm i rei ich założyciela w roku 1929. 
Dal ze lala tej ba1wncj w~drownej k:1 riery. dającej moż
ność poznania wszystkiego co naj lepsze w ówczesnym ba
lecie Eu ropy zachod nie j i Ameryki. obejmuje pracę w ze
spole Anny Pawłowej. w Buletoch Rosyjskich .: Monte Car
lo , gdzie W '1j ikowski tworzy znów wicie in teresujących 
ról. pr wadzenie własnego zespołu . oczywiście z Wójci
kowskim jako głównym so l istą . i wreszcie tournee po Au 
:tra lii z Ba/etu11 1i Rosyjskimi Basi!a . W roku J 938 Arnol
dowi Szyfm anowi udało s i ę pozyskać Wójcikowskiego na 
stanowisko kierownika Ba lctu Polskiego. zespoł u o cha 
rakterze rep rezentacy jnym. założonego w ro ·u 1937. Do 
repertuaru tej gru py Wójcikowski wnosi J wa własne balety: 
skomponO\ a ną w roku 1935 w Barce onic C'.arod~iejsk<.1 
111iło 'ć d Fall i i ~inc kleine Nuchtmusik MozartCt . 

W latach 1950/52 wystawia. jako choreograf Opery Poz
nańsk i ej. 7 baletów. w tym Sll'anteivita Perkowskiego i Cop
pelię Dclibes'a. w której jest znakomitym Coppeliuszcm. 
Z repertua ru tego wznawia w Operze Warszawskiej Dyla 
So ivi::,dr::.ala R . Strau sa. Suitę his::_pmlskq Gramdos:1 i Cop
peli\', a w roku 1958 - m swój jubileusz - tak bliskie 
jego sercu i tak dobrze manc trzy b:dcty z repertu;:i ru Dia 
gilewa: Pietms::).ę . S::. echere::.adę i Popof11dnie fauna. 

Od tej pory Wójcikowski sta je s ię znany jako rekon
sl ru kto r i inscen izator rcpertua ru d iagi lewowskicgo. Feno
menalna jego pamięć to dziś żywe a rch iwu m baletów. w 
których ta ńczył, u t rwa la jąc. zapamiętu jąc i po tylu latach 
od twarza jąc nic tylko własne role. lecz wszystk ie elementy 
choreogra fi i. W o ·tatn ich d zies iątkach la t Wójcikowski wy
st awia Pietrus::.kę i S::.echere::.adr z Festival Ballet w Lon
dynie. Pietrus::.I"/ i 'f'rójką t 11y /,apelus::. w Operze w Kolo
nii . Komt!11·1i/ w Teatro N:i tionale w Rzymie. Pietrus::.kę 
w Operze w Antwerpii i Tmlce połowieckie z Bal tern Wa
lor'i skim. 

Nazwisko Wójcikows ' iego szczególnie sil nie zwirgane 
je t z Piet rus::.ką. z rolą i kszta łtem scenicznym baletu. któ
ry zachował w pamięc i z fotogra f i czną niema! wicrnościa . 
Ja ko wykonawca roli tytułowi.:j zbierał m czterech ko; 
ty~cnta ch na jwyższe pochwały za niezwykłą ek · presję . 
z iaką przekazywał prostymi. niemal prymitywnymi rucha
mi jarma rcznymi kukiełki ró7nc odc ienie ludzkich uczuć . 
Ogólny charnkter. styl i klimat baletu . kontrasty międzv 
powściąg liwym emocjona lizmem ukrytego d ramatu - rn~
g rywa jącego si~ między Piet ruszką. Bcderim~ i Maurem -
a .rozmachem Lnn nych scen ulil:znych. wyjątkowo odpo· 
w iadały artystycznemu temperamentowi \Vójcik\)Wskicg(1. 
Wrodzona zdoln ość pam ięciowa łączy się tu z cmocjonal-

nym stosunkiem do Pie1rus::.ki, baletu. z którym - p· ·· 
d łuższej nieobecności w kra ju - wkracza dz iś znowu m1 
scenę Teatru Wielkiego w War zawie. 

Wójcikowski-insceniza tor to kontynuacjJ. Wójcikowskie
go-tancerza. któ ry te raz, przekazu jąc młodym własne role . 
przeżywa j ponownie. Warszawska i nsceńiza cja jest w ięc 
w warsl\1 ie chor og raficznej Piet rus::. /..: ,1 Fok ina. w warstwie 
interpretacyjnej - Pietrusz./.:.l.1 Wójcikowskiego. dziełem 
naznaczonym piętnem jego indyw id u alności. 

/ RENA TURSKA 



PIETRUSZKA 

TREŚĆ' .BA TU 

OB RAZ PIER W SZY 

Jarmark zapustny ua jednym z placów w Petcr~IJurgu 

Po placu pu:e ·hadza się różnobarwny tłum . L udzie śmie
ją się, tańczą, stroją żarty i figle. W p wnej chwili tłum 
roz tępu je ię przed grupą woźniców kroczących dziarsko 
przy dźwiękach ha rmonijki ustnej; za nimi przy akompa
niamencie katarynki wchodzą uli zne ta ncerki. Nagle 
z wnętrza środkowej budy w głębi sceny wynu rzają się 
dwaj d obo ze. którzy ogłasza ją rozp częc ie wid owiska. 
Kuglarz od suwa kurtynę, od słaniając trzy komó rki; w każ
dej z nich znajduje .s ię groteskowa pos tać kukie łki : M aur, 
Ba lerina i Pictrnszka. Na dany p rzez K ugla rza znak ku
kiełki zaczynają tańczyć, po czym wych odzą z budy na 
plac. Tłum wita j go rąco . W króLkiej pantomimie Ba le ri
na zbliża ::.ię do Maura . Pietruszka go dpędza . Nagle ku 
J..iełki osuwają się na ziemię i wszystko pogrąża się w ciem
nościach. 

OBRAZ DRUG l 

Izdebka Pietruszki 

Drzwi ( twierają się gwałtownie i Pietruszka . wrzucony 
brutal nie przez Kuglarza, wpada do wnętrza. Daremnie 
. tara . i ę umknąć z tego więzien ia. P o chwili znów otwie
ra ją się drzw i i wchodzi Baleri na . W oczach Pietru szki jest 
ona osobą niezwykłej pięknośc i . Pietni szka chce okazać jej 
sWOJ zachwyt. popisu jąc się zręcznymi kokam i. lecz spo
tyka .ię z chłodnym przyjęciem. Ba lerina chodzi . Pic-

lruszka znów usiłuje znaleźć jakiś sposób ucieczki, buntu je 
się przeciwko 1.wemu losowi poniewieranej kukiełki, alc 
daremnie uderza głową o ściany. Zm~cz ny pada na zie
mię . 

OBRA7 1 RZEC.I 

Komnata .\1:mr.i 

Maur leży na łożu, bawiąc się orzechem kokosowym . 
W pewnym momencie stacza się z łoża na ziemię i usiłuje 
szablą rozłupać orze h; gdy mu się to nie udaje, duch dzi 
do przekonania, fo orzc1.:h może być fetyszem, modli się 
więc do niego. Tymczasem otwierają sig drzwi i wchodzi 
Balerina z dziecinną trąbką, przy któ rej dźwiękach zaczy
na taiiczyć. Maur upuszcza orzech i patrzy z zachwytem 
na t.anc.:erkę. Nagle chwyt.a ją w objęcia, lecz w 1.cj samej 
chwili zjawia się Pietruszka. Maur wyrzuca go za d rzwi 
kopnialu.cm. Pewny już zwycięstwa, śmiało zaJco • się do 
Baleriny. 

O l:l RAZ CZWART Y 

Plac micj~ki o zmierzchu 

Uczestnicy zabawy zbierają się j uż do ockjścia. Kill:u 
woźniców zaprasza jeszcze du tańca n iań ki, lecz ·przeci
wia ją sii,:: temu id1 ch lebodawczynie. Nim'lki zm usz ne są 
więc tmiczyć ze sobą . Uwagę tłumu przyciągają nowi przy
bysze: niedźwiednik z niedźwiedziem i ku piec z Cyganka
mi. Woźnice rozpoczyna ją skoczny taniec . do któreg przy
łączają się dziewczęta. Taniec zo taje przerwany wejściem 
grupy wesułków . k ryjących twa rze pod groteskowymi ma
skami. Scena pogrąża się coraz bardziej w m roku. Nagle 
7 budy, w k tórej mieszkają kukiełki. dobiega jakiś hałas . 

śród gwałtownych wstrzą.·ów kurtyny wy ·ka kuje z budy 
Pietruszka. a za nim Maur ze w7nics ioną . za Ją i Balerina. 
Jednym cięciem szabl i Maur pow~tla Pietru zkę na ziem ię 
i ucieka. za nim wybiega Ba lerina . Wokół Pietruszki g ro 
madzi się tłum . zjuwia się wezwany strażnik . Sprowadza 
on Kuglarza. który podnosi martwe ciał<. wskazując: na 
jego sztywny korpus i drewn ian1.: członk i . Z uczuciem ulg i 
tłum rozchodzi się do domów. Kuglarz ciągn ie za s )hą po 
ziemi zużyteczną już kukiełkę. 

Nagle na szczycie budy ukazuje się duch Pietruszki. wy
zwolony przez śmierć . Przerażony Kuglarz porzuca ku kieł
kę i ucieka . 



+--

PETROUCHKA 

SUJET DU BALLET 

I-ER TABLEAU 

Fete Forainc de Carnaval sur la Place il Saiot-Pl!tcrshourg 

Une foule bigarree se promene sur Ja place en rianl, 
en dansant, en folatrant, et en faisant des niches. Soudain 
clle s'ecarte p ur donner passage a un groupe de cochcrs 
qui marchent gailłardemcn t aux sons de l'harmonica; ils 
sont su ivis pard dan euses de rue avcc accompagncment 
d'un orgue de barbarie. Deux tambou rs surgi scnt de la 
baraque au milieu et au fond de la scenc et ils annoncenl 
le comm ncement d'u n spcctacle. Le Jonglcur Lirc le ri
deau et il decouvre troi compartimcnls contenant cha un 
un per. onnage de marionctle-caricature: le Mau re, la Bal
lerine, et Petrouchka. Sur un signe du Jongleur. les ma
rionettes se mettcnt a danser et descendent de Ja baraque 
ur la place. La fou le leur fa it fcte. Au cours d'une courte 

pantomime. la Ballerine s'approche du Maure que Pe
trouchka p urchasse aussit6t. Soudain, !es marionetks se 
ła issen t tomber a terre et tout est cnvahi par lcs tenebrcs . 

ll-ME TABLEAU 

La cbambrcttc de Pćtroucbka 

La porte est ouverte violemment et Pćtrouchka est pre
cipite bru talement a l'interieur par le Jongleur. C'cs t en 
vain qu'il lutte pour sa libcrte. La porte s'ouvre un mo
ment plus tard et laisse entrer Ja Ballcrine. Petrouchka 

\ ndrzej Majewski - projekt dekoracji do Pietruszki. 

• 



voudrni l lui depeindre par des gambades gracieuses com
bien il est cha rme. car a scs yeux elle es t d 'une ra re beaut ' . 
mais il SC heurte a sa froideur. La Balleri ne s'eloigne. Pe
trouchka s'efforce encore de se delivrer, il se revolte contre 
son ort de marionelle malmenee, mais c'est en vain qu'il 
cogne de Ja te te contre les mu rs, et fin it par tomber 
a terre. 

lll-M E TABLEAU 

L'l chambrc cłu Maure 

e Maure es t etcndu sur un lit d repos et il joue a ee 
u nc noix de coco. Jl roulc a terre et tache de fendre Ja 
noix a vec son sabre, mais comme il n'arrive pas a l'ouvrir. 
il en conclue qu'elle ·t sans doute un fe tiche et il lui 
adresse des prieres_ La porte s'ouvre, la Ballerine entre. 
elle porte une trompette d'enfant et se met a danser a ses 
sons. Le Maure la isse tombcr la noix et contemple la dan
scuse emerveille. li la saisit dans ses bras, mais en ce mo
ment apparait Petrouchka . Le Maure le met a la porte 
d' un coup de pied au derri re. Des rmais ur de son 
triomphe, il fai t ha rdiment la cour a la Ballerine. 

IV-ME ABLEAU 

La Place nu crćpuscule 

Les participants a la fete SC preparent a partir. Qucl
qucs cochers invitent cne re des b nnc d'enfants a dan
ser, maL leu rs patronnes 'y oppos nt et ]es nounous dan
scnt entre elles. L'l curio ile de la foule st absorbee par 
de nouvcau x arrivants - un montreur d 'ours ave on 
ours t un ma rchand ambulant avcc des femmes tziganes . 
Les cochers commenccnt une danse entra'.inante a laquelle 
se joignent les fi lles. La danse est interrompue pa r l'entree 
d' un groupe de gais c mperes cachant leurs visages s us 
des masques grotesques . Sur la scene, la lumiere baisse de 
plus en plu -. Souda in du brn it arrive de la baraque habi
tee par les marionettes. Le rideau est violemment agi te. et 
Petrouchka bondit bor de la baraque sui vi par le M aure 
le sabre Ieve, et par Ja Ballerine. D'un seul couo de sabre. 
le Maure aba t Petrouchka et il s'enfui t, la Ballerine le sui t 
en courant. La foule s'amassc autour de Petrouchka, un 

garde que l'on vien t d'a lerter apparait aussi. Celui -ci fait 
vcnir le Jongleur qui ramasse Je corps et fai t v ir Ie torse 
rigide et les membres en bois. Avec un sentiment de soula
gement, les presents gagnent Jeurs maisons et le Jongleur 
traine apres lui I marionette desormais inu tile. 

Soudain, au faite de la ba raąue appa ra!t Je fantóme de 
Petrouchka, dełivre par la mort. Le J ngleu r terri fie lais e 
tom ber a marionette et prend la fu ite. 
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