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:ŻYCIORYS 
Urodziłam się przed W'OjDł ;(pod jesień), 
nie. pamiętam jak wyglądał ten wrzesień, 
ojciec 11ię trudnił, 
ma tka przy mężu, 
bladzi 1 smutni, 
Hitler zwyciężył. 
W okupację jadłam brukiew, 
stać nas było też na cukier 
potem - płomienie, 
strach, dużo krzyku, 
front, wvzwolenie 
nie ma ]uż fryców. 
Szkoła zwykła, szkoła średnia, 
- to jest kulak, to jest biedniak 
agitowanie, 
wiejskie zespoły, 
kątem mie~zkanle, 
przerwane szkoły. 
Chodziliśmy z sobą mlesl4c, 
wtedy wrócić miał na trzecią, 
teraz jest w Kielcach 
listów nie pisze, 
już nie pamiętam, 
chyba miał Rysiek ... 
Mam na poczcie pracę w Nakle, 
zmierzch zapada tu zbyt nagle, 
mamy świetlicę, 
węgiel na zimę 
tylko tak myślę: Czy wszystka minę?? 

AGNIESZKA OSIECKA 

Drogi Widzu! 

~a~znijmy. od :vspomni~ń: Gdzieś pod koni~c. moich lat studenckich (1960? 1961 ?) 
zasw1ta ła mi mysi, a wlasc1w1e rnarzerue: ulozyc wielkie widowisko o Polsce zlożore 
z samych pio.sene.k i z i_nnych, równie skro~nych materialów, z takich, powiedm:y 
sobie, 0k ruch o~ h~rerac~ 1.c h - z ballad podworzowych, z oqłoszeń i reklam, z powin
szowań dozorcow 1 kommrnrzy, z satyrycznych „szopek", z wojennych listów a nawet 
z . tak . zwany_ch „opinii" wystawianych swego czasu przez zak!ady pracy. 'Ot, tak.:i. 
his tona widziana „od kuchni" („a od kuchni", to nie znaczy: mniej prawdziwie niż nd 
fro ntu")„. St~diowałam dziennikarstwo i fil_m, więc technika montażu, czy, "ak kt0 
~oh-collage u - wyda wala m1 się znajoma. Dopiero potem mia!am nozumiel: 
1ak1e to trudne! 
. Poczatko:-vo planowałam widov:isko składające się z trzerh c ;ęści: Polska pr e~wo-
1enna. Wo.1na. Odbudowa. 

Póżniej doszłam . do wni osku , że woj~a jest jencze dla mnie przeżyciem zbyt 
dra „lycrnym 1 ze me zmie 01C?ę c:ro w bądz co bądź rewiowej fermie. 

Zosta iam 7a tem przy dwóch częściach. 
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Potem przyszła pora na tytuły. „Nowy kram z piosenka_mi", „'!kochany kn1.3 • 
„W Stryjskim Parku' w Wolskim Lesie" - oto tylko _mektore z mch .. Tytuł. z~po
życzony z piosenki o kwitnących jabłoniach wydał m1 ~1~ me . tyle na1p1ękn.1e1szy. 
co najbardziej oddający główny motyw spektaklu. Im dłu·:f!eJ bowiem t_rwało zb1erarue 
materiałów, szperanie po gazetach, próbne przymiarki jednych tekstow_ do drugich, 
tym bardziej jasnym stawało &ię dla mnie to, że motywem rr.zewod°:1m spektaklu 
będzie nadzieja. Te pr?,ypływy i odpływy kolejnych fQl nadZ!ei polskich oddawała 
właśnie najczulej i najprościej - piosenka. . 

Oto kończy się pierwsza wojna. W piosenkach przewija się refren: Niech no tylko 
umilkną strzały, a życie ułoży się piękniej niż )dedykolwiek:„. Oto szale1e kryzys. 
W piosenkach pojawia się krzepiąca nuta: Niech no tylko mmie bezroboci0, a roz
prostujemy skrzydła ... Oto wali w nas druga wo jna. Przes_zła , minęła. A w p10~enkac,h ~ 
nowa nadzieja: Niech no tylko odbudujemy Wanzawę, a gwiazda r?zbłys~I~ ; 
J tak dalej, i dalej, aż do znajomego zaśpie•ro „Niech no tylko zakwitną 1ablome! 

Tak oto rodził się rytm spektaklu. 
Do zrobienia pozostała cała reszta. 
z trudem, jeżdżąc od miasta do miasta, zaczęłam Hromadzić materiały. Jakież t? 

bvly żmudne i emocjondlne poszuk.iwaniil ! Przede wszystkim przyszło mi wyru~lyc 
z· rodzinnej W arszawv - w „Polskc;''. Doszłam do wniosku, że najwięcej starych 
tekstów zna idę w Krakowie - w mieście nie rniszc:wnych demów. Zdarzy:o siQ mi 
wówczas spotykać ludzi, którzy byli cala kopalnią dav. nych piosenek i anegdot. 
Innym znów razem całe tygodnie poszukiwu.ń kończyły się przysłowiowym „pudlem". 
Dowiedziałam się na przykład, i.e 11a takiej, a ta kiej ulicy, w Krakowie wli'śnie . 
mieszka pewna dama, stuletnra niem'.ll, przyjaci6łkła mu·;yków i komp~zytorów, która 
posiada bezcenną, tajemniczą Bibliotekę. Postanowiłam dotrzeć do mojej Stan~j Damy. 
Dotarłam. I cóż? Jej zbiory to były niemal same, powszechnie znane„ . opery. Inny"TI 
znów razc.11 dotarłam do poe ty. który posi"n<lł Lniku.liq i-.olr>kcję pr,:1·dwoiennvc.h 
„szopeK" Słyszałem, że nikogo do ni rh nie dopuszc::a. Zaryzykowałam. Idę Okazuje 
się, ż9 miałam szczęście: Poecie urodziło. ~ię wnuczka. poeta szaleje 1 radości, wpuszcza 
mnie do uomu, bezkarnie buszuję po 1ego skar1H:u„. 

Przeczytałam, przepi~aiam, zachwyciłam się, i - znowu pudło! 
Uprzytomniłam sobie bowiem, że owe niegdyś drapieżne, celne, aktualne satyry 

„szopkowe" są dla d zisiejszeqo wid1a cnlkicm niezrozuJT!iale: operuja nazwiskami 
dygnitarzy dziś już zapomnia nymi, skoj;:irzeniami - meczytPlnymi. Kreśliłam tak 
długo, aż w egrnn: plarzu została iedna jedyna szopkowa piosenka: „PKO - kochana 
star;:i buda") parafraza „Qui pro quo"). Najwięcej jedn.ak melodii, a także ulicznych 
ulotek, powi nszowań i ballad, znalazłam w bezcennych zbiorach Biblioteki Jagielloń
skiei, w dziale „Polska poez ja uliczna i brukowa". Truri! tam nawet plon przedwojen
nego konkursu na balladę żebraczą („fiosenka Bronka Kaleki"), a także pieśń 
o slynnym procesie Gor<";onowe.i, przez 11vowskich trub::idurów ulicznych śpiewana. 

Zclilr?y'y n:i się póżnie i przygody świadcząre o tym, że piosenki z tamtych 
C7il <0\ • nie Ci!!kiem jed nak odoszly w bibliotec1ny kurz. Oto jedra ze starszych 
ha?lada śpiewanil o nie s1częśliwej pa rze kochanków, którzy napróż_no hlacr li rod7iców 
o pozwolenie na ślub. Rodzice nie pozwolili, młodzi uciekli do Piotrkowa i tam 
w restauracji, popełnlli samobó jstwo. Mijały lata„. 

.Ject rok 1964, je stem na premicr1e „Jabłoni " w Łodzi. Po przed!!tawieniu podchodzą 
do mnie starsi państwo . prze jęc i, wzru~?eni, 1aC?ynaja opowiadać. Okazuie się, że 
to ktoś z ich bliskie j rodziny był w „moi<>i" ballad:rie„. 

Przetrwały także 1J1niei mit yczne w;rtki: pączki Bliklego i budynie Strójwąsa . 
Stary Strójwąs (a może syn starego Stróiwąsa?) przysłał nam nawet kiedyś do 
„Ateneum" całą gromadę swoich kisie li. Ze nie wspomnę już o pączkach firmv 
t:lil, e: 



Dziś, w nieco skróconym spektaklu nie ma już chyba piotrkowskiej ballady, 
ale może w innej jakiejś piosence odnajdzie ktoś z was siebie, albo swojego 
krewniaka? A może swój strój? Swoją minę? 

No, bo z kostiumami, to leż była cała !1istoria: 
Kostiumy do części przedwojennQj projektował scenogrctf wedle popularnyc~ 

albumów, książek, podręczników. Za to ubiory powojenne trzeba było odtwarzac 
z własnej pamięci! KiG?dyś, kiedy narndzaliśmy się nad strojami dziewczyn z 7abawy 
Zetempowskiej, przyjaciółka moja, akto_rka, powiedzia'a: „A otwórz że swoją 
szafę µo pr;:istu, to napewno znajdzie się tam coś takiego". I rzeczywiście w mojej 
pękatej szafie pełzały się jeszcze sukienki z baskinką z czasów zaraz po wojnie, 
spódnica na szerokim drucianym kole anno 19.'.i6, a ta kże tak zwane>. „bomba jka" -
marynarka z krótkimi rękawami przypominająca struj lodziarza (to już trofeum 
męskie, oczywiście, podobnie jak but na grubej białej ,._?Janinie" i krawat w palmy). 
Wróćmy jednak do czasów, kied y „Jabłonie" były w powijakach. 
\V Krakowie pracowałam w bardzo śmiesznych warunkach. Najpierw mieszkałam 

w „Hotelu Francuskim", potem, kiedy zabrakło pieniędzy - w domu i:wiązku 
Literatów na Krupnic ze j. Tam jednak dopadła nas kolejna „zima stulecia" . W pokojach 
gościnnych zapanowały trzaskające mrozy, niecierpliwi wyjechali, a mnie, razem 
z całym śpiewającym majdanem przeniesiono do pomieszczenia biuroweao. i to 
gdzie - do samego gabinetu Prezesa: 

Na noc rozstawiało się tam moją „amerykankę". a na dzień - wnosiło się u!zędowe 
herbatki. Byłam nieszc zęśliwa: rano, zanim wyszłam do Biblioteki, musiałam pakować 
do wialzki absolutnie w2zystko: pończochy, ubrania, i rozłożone na podłodze nuty. 

Ale najgorsza bieda przyszła dopiero potem ,kiedy kolekcja była już gotowa. 
Męczyłam się jak potępieniec. Oto siedziałam nad stertą materiałów, ale nie miałam 
pojęcia, jak to uporządkować, co z tym wszystkim zrobić! 

Objawienie przyszło w lokalu „Cyganeria" (I). przy porcji zimnych kartofli. Od 
g·odziny siedziałam tam w dzikiej cha ndrze, z wzrokiem tępo utkwionym w ta k zwane 
występy artystyczne i z widelcem mechanicznie dłubiącym w talerzu . Twar:: mego 
przyszłego reżysera - Janka Bińczyckiego - rozpływa ła mi się w kłębach knajpianego 
dymu „Już nk z tego nie będzie, nic, nici" powtarzam ~obie w kó łko i nawet sama 
rozkoszna Buba z powieści sentymentalnej (częśd ) nie moqłaby mnie pocieszyć . 

I wtedy przyszło olśnienie! Na mi zernym podium pojawił się ktoś w rod zaj11 clowna, 
rzy chaplinka, ktoś próbował zabawić publiczność rrrając na koslawej, czarnej harmonii 
skleconej na kształt kamery filmowej. ,.Ależ tak! Tak! J arma rk! To ma ~yć Jarn1<1rk!"
wrzasnęło we mnie to coś, co podobno ( a nie wierzyłam) od czasu do czasu odzywa 
się w tak zwanej duszy artysty. 

A więc oczywiście Jarmarki Zaczęłam sobie blyskawicLnie przy_pominać wszystko 
co wiem ze szkół o włoskim teatrze jarmarcznym, czyli o „ccmlT'edii cl!?.i trea" 
Najważniejsza była dla mnie uparta powtarzalność i vmowno~f: postaci. Więc tak: 
Ona. On. Aptekarz. Adwokat. Błazny. Słudzy ... Tak! 

Już jestem w domu. 
Trzeba maj anommowy tłum, mój nieprzebrany rój ludzki z piosenek i gazet -

przetkać Postaciami ·wiodącymi Osobami Dramatu. Konkretnymi Twar:tami -
nazwijcie to jak chcecie. Niech sobie b<:da ~r.!ieszni i marionetkowi, ni•,ch óędą płasq· 
i plakatowi, ale niech mają wiek, imię, nazwisko i zawód, i niech przeżyją z tarapa
tami, z hukiem i świstem, ze mna i z wami - te swoje pięćdziesiąte z ok!adem -
scenicznych lat. 

I już widzisz teraz, Drogi \Nidzu, skąd oni sie: wzięli: prz.edwoj~nny Chłop ze wsi 
i powojenny Kulak, przedwojenna Kokota i powojenna Obywtltelka . Ba, mo·lesz prze
czytać ich „życiorysy" ! 

To są postaci z najproslrzych relacji: z dziecinnego snu, z czytanki, z komiksu, 
z gazety w reszcie. Wydaje mi się jednak, że bez ruch p9ru szalibyśmy się w tłumie -
i ja - wy - - jak wśród setek nieznajomych. 
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MóJ stosunek do części pierwszej i do części drugiej „ Jabłoni" jest_ całkiem inny
Przed - Wojną, to świat moich rodziców, świat ojlowiedzi~ny cudąyuu ustami. Po .
Wojna, to już czasy moje, bliższe . Stąd pojawienie się glow~ego_ ~o~atera,_ stąd ow 
Pozytywny - niemalże alter-ego, jebli nie moje, to mo1~h . _row1~ smkow. Kiedy kon
czyłam spektakl w roku 1963, to i ja, i Pozytywny, naiezehs_rny .Jeszcze do po~olem~ 
młodych. Ja właśnie zabierałam się do pier'."'szych podsumowan, on. - . „oku:arn1k,, 
zawrócił właśnie z wer tepów pierwszej młod11sc1 , o l rząsnął się z „hłę<l? ""." 1 wypaczen , 
i wyruszył na wielką budowę, żeby romantycznie i .dumnie .- z~c~ąc Jeszcze raz. 

Dziś gdy występujemy z „Jabłoniami" w Rzeszowie, w1dZlmy JUZ prze_d sobą plecy 
młodszych. Ci patrzą na nas jak my patrzyliśmy _g.a „pryszczatych": moze 1 z uwagą. 
ale bez przesadnych złudzeń. Nam wydawało się, że gdy okularnik wsiądzie w pacią~ 
i pojedzie budować do Turoszowa, tg już jest bardzo dużo i bardzo pięknie . Ci młodsi 
pytają teraz natrętnie: „Co budować?" 

Ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by napisać drugą sztukę. 
Na razie, widzu tlr J(:,i wczynarny ' Kurl yna w górę! 
'vV teatrze się bc1w, a w ciomu się za my~l! 

AGNIESZKA O SIECKA 

AGNIESZKA OSIECKA 

życiorys niektórych postilci widowiska 

ENTREPRENER - ORGANIZATOR ur. 1904 r. na Tarnce. i 920 - oddany przez 
matkę (właścicielka straganu z warzywami) na praktykę do cukiernika. Po incydencie 
z żoną szefa, E. opuszcza cukiernię i przenosi się do śródmieścia, gdzie kończy kursy 
hotelarskie. Przez pięć la t pracuje jako kelner. Oszczędza . Za odłożone pien iądze 
organizuje ze swoją wspólniczką (patrz - Kokota Mimil trupę artys tyczną, I tór~ 
występuje w drugorzędnych lokalach rozryw·kowycb i kinematografach. W roku 193t 
otwiera własny lokal o dwuznacznym charakterze, który na krótko przed wojną zo
staje zamknięty przez policję. W czasie okupacji E. rozstaje s ię z Mimi i pracuie 
jako szatniarz. Pierwsze lata po wojnie spędza bez stałego zajęcia , w licznych 
rozjazdach (głównie Wrocław, Jelenia Góra, Cieplice). 

Za dołożone pieniądze zakłada sklep galanteryjny przy ul. Ząbkowskiej na Pradze. 
Nękany domiarami, rezygnuje z intere sów i w roku 1948 7głasza się do przedsiębior
stwa Artos, gdzie pracuje jako organizator imprez estradowych. 

KOKOT A MIMI. „Kokota Mimi", pseudonim artystyczny Marianny Pyzel, urodzone j 
w Sochaczewie, woj. warszawskie. 

Jako piętnastoletnia dziewczyna, Pyzel ucieka z domu i przyjeżdża do Warszawy, 
gdzie zatrzymuje się u koleżanki. Przez trzy tygodnie pracuje u krawcowej na 'vVol
skiej. Następnie chwyta się różnych zajęć. Jes t modelką w szk_Q_le sz.tuk pięknych 
i fordanserką w pierwszorzędnym lokalu rozrywkowym. Tam poznaje Entreprenera 
(patrz - „Entreprener"). W trupie artystyczne j którą razem wkładają , występuje 
w numerza zatytułowanym „Pod różową pończochą". 

Statystuje w filmach „Ada to me wypada" i „Co mój mąż robi w nocy". W sierpniu 
1939 roku poznaje reżysera filmowego, który obiecuje jej dłużl>zą rolę polączonq 
z wyjazdem na riwierę francuską. 

W czasie okupacji Kokota Mimi handluje jeżdżąc na trasie Łowicz - Warszawa. 
REBEKA ur. 1918, zm. 1941 w Siemiatyczach. Jedyna córka Racheli i Jakuba, 

właściciela sklepu korzennego. Po ukończeniu siedmiu klas szkoły w Siemiaszy cacb 
pracuje w sklepie u o:ica do czasu :wmążpój ~ria 7a dróżnika kolejowegv (patr;: ·
Ubogi Zakochany). 

W roku 1936 rodzi syna, Władysława którego chrzci w obecnośc i męża w kościele 
parafialnym w Siemiatyczach. 



Wywieziona przez Niemców wraz z grupą ludności żydowskiej w roku 1941 nie 
wraca juz do Siemiatycz. 

Syn, W rndysław, znajduje w jej rzeczach fotografię eleganckiego mężczyzny, który 
nie był jego ojcem. 

UBOGI ZAKOCHANY ur. 1916 r. w kolejarskiej rodzinie w Siemiatyczach. Kończy 
dwie klasy gimnazjum klasycznego w Białymstoku. Po śmierci ojca przerywa naukę 
i wraca do Siemiatycz, gdzie pracuje jako drózj:lik, pomagając matce w wychowaniu 
młodszego rodzeństwa. W roku 1935 żeni się z córką kupca korzennego. 

Przechowuje szkolne podręczniki łaciny i greki. Po śmierci kolegi - kolejarza 
L'kłada wiersz, który wysyła do \Viadomości Literackich. 

Otrzymuje odpowiedź „Pan U. Z., zam. Siemiatycze - ·v.ręzel Nie wykorzystarr;y." 
Zmobilizowany w roku 1939 ginie zaraz na początku wojny, nie opuściwszy swego 

powiatu. 
CNOTLIWA ZUZANNA - urodzona w bogalej rodzinie ziemiańskiej, spokrewniona 

przez matkę z Zamoyskimi. Kończy pensję dla panien we Lw_Qwie, a następnie przy
jeżdża na karnawał do Warszawy, gdzie zatrzymuje si~ u krewnych. 

Jedna z jej ciotek prowadzi snobistyczny salon literacki, w którym Zuzanna poznaje 
swoich kolejnych trzech mężów: Poetę, automobilistę i śpiewaka operowego. Skompro
mitowana przewlekłym procesem z automobilis~ą udaje się luż przed wybuchem wojny do 
Paryża, skąd wraca w roku 1950 jako narzeczona dyplomalv. 

Pracuje jako recenzentka w jedny!J} z pism kobiecych. Można ją spotkać na impre
zach organizowanych przez przedsiębiorstwo Moda Polska (niezmiennie w fiołkowej 
woalce). Z jednym ze swoich mężów ma córkę. również Zuzannę (patrz - Zuzanna -
Czarująca Reakcjonistka). Wychowuje się na zagranicznych żurnalach, w cieplarnianej 
atmosferze: Szkoła TPD nr 134, a następnie - historia sztuki. 

„MANEKIN - INŻYNIER METROPOLITAINE - Poslać powołana do żyr'ia przez 
Tytusa Czyżewskiego w sztuce „Słońce i Osioł". Prawdopodobnie inżynier-magister, 
starannie poprnednio wychowany w mieszczańskiej rodzinie. Jego debiutem archi
tektonicznym jest niechybnie J?rojekt wnętrza lokalu dancinqowego „Pierwsza noc" 
(z fordanserkami i fontanną). W roku 1925 „Kurier Polski" zamieszcza następującą 
reklamę: ... „Różne bywają pierwsze noce ... Sami az nadto dobrze o tym wiemy. A więc 
po co ryzykować. Najlepiej zrobisz spędzając ją wśród różowych marmurów, pra
wdziwej roślinności i świetnych tancerek, przy butelce najprzedniejszego ~zumpana. 
Pamiętajcie „Pierwsza Noc" „. 

Niewykluczone, że inżynier przeżył wojnę i dołożył też swoją cegiełkę w odbudowie 
współczesnej Warszawy. 

CIOTKA MARCINOWA - urodził<! się, żyła i zmarła w wieku lat 73 w Warszawie 
na Starówce. ' 

Przez siedem lat prowadziła jadłodajnię „Pod pyzami". Dochowała się sześciu 
synów, pięciu córe~ i trzydziestu czterech w_nucząt. Najstarsza z nich „Mańka l'ryszcz, 
zg?dziła się _ na. słuzbę do. Stanisławowa, gdzie wyszła za mąż za lwowskiego akorde
onistę doraoiaJącego sobie ulicznym handlem balladami (zielone, lub szare kartki 
z wydrukowanymi tekst~mi piosenek) . 
. Na. parę .miesi~cy prze~ wybuchem wojny przenieśli się oboje „Pod Pyzy" do 

c1?tk1_ Marc1,1,10weJ przy~oząc ze sobą ucieszne lwowskie sz;tajery ... (..Na Klioarowi 
w1e:lk1 ruch ... ) 1 przy1emne, jakoby cudzoziemskif słowa (np. „Hara" =wódka). 
NaJmłodsza wn~czka Ciotki Marcinowej (ur. 1943 na Starówce) wychowywała się na 
wsi, gdzie ukonczyla kursy: traktorowy i samochodowy (Patrz - Krysia Trakto
rzystka). 
. J~j cioteczny brat (Patrz - Gazeciarz) jest obecnie wybitną postacią literacką 
1 historyczną (Patrz Pan Walerek) . 
. BOHATER POZYTYWNY - ur. 1936 w. Siemiatyczach, syn dróżnika kolejowego 
1 Rebeki. Sierota. Wychowywał się na wsi, u krewnych, w rodzinie średniorolnego 
chłop o. . Tamże, w roku 1949 ukończył szkolę podstawową. 

n 

... 

Jesienią przenosi się wraz z trójką kolegów do miasta powiatowego, gdzie pracuje 
jako robotnik w cukrowni. Zapisuje się do ZMP, organizuje' młodzieżową bryq11ciq pracy 
Przez cztery miesiące działa jako instruktor Powiatoweggo ?arządu ZMP. 

W roku I 951 wyjeżdża do Nowej Huty. Redaguje gazetkę śĆienną. Bier"te udział 
w Zlocie Młodzieżowym w Berlinie. W roku 19.53 ko1'?czy Studium Przygotowawcze 
i zostaje przyjęty na UniV1:ersylet. Jest przewodniczącym kola ZMP na pierwszym roku 
filozofii. Choruje na płuca. Wyjeżdża do sa na to]"ium. Tam pisze Wiersze, z których 
dwa ukazują ~ię w pi śmie pt. „Walka MłQdYf/1". W roku 1954 wraca na studia. 
Współpracuje z amatorskim teatrzykiem Studeni:;kim. Pisze br.oszurę pt. „Co przeszka
dza naszej Orgcn.izacji''. 

W reku 1958 kof:C7y studia i przez jakiś czas pracuje jako urzędnik w wydziale 
kultury stoi. rady narodowej. Obecnie jest nauczycielem w Turoszowie. Kawaler. 

OB.SUSZKOWSKA MARIA urodzona w vVarsza~ie na Woli, schwytana w czasie 
ulicznej łapanki zostaje wywieziona na roboty do NiP.miec. Tam spotyka Suszkow
skiego Wincentego znancqo jej jeszcze sprzed woiny. Jeszcze w Niemczech wychodzi 
za niego za mąż, a na~lępnie, po powrocie do kraju IKwidzyń, woj. Gdańskie) rodzi 
mu trzech synów: Józefa, Macieja i Stanisława. 

Po śmierci męża przenosi się do Warszawy. Mieszka przy rodzinie, zatrudniona na 
pół etatu jako i:omc c bi c rowa w przeds iębio rstwie Ar tes. 

Wszyscy jej synowie koń czą wyższe ~lud ia i otrzymują zatrudnienie. Zakładają 
rodziny, mieszkają w dużych ośrodkach przemysłowych na Sląsku. Z okazJi świąt 
itp. przesyłają matce odkrytki i drobne upominki. 

Ob. Suszkowska ma zatem dużo wolnego cza su, któ ry 'ypełnia pisaniem listów do 
Fali 49 i innych instytucji. 
MAŁOLf.TEK - ur. 1944 pod Warsz.awą, syn na uczycie la i bibliotekarki. Mimo 

wzorowej opieki dwukrotnie wyrzucany ze szkoły za waqa rowa nie. VI/ roku 195CJ ucieka 
~ domu i udaje się na gapę do vVrock.wia. Tam przez ,i akiś czas sypia na dworcu 
1 w opuszczonych barakach. Zl apapy na kra d zi eży w bufecie dworcowym zostaje 
skazany na rok pobytu w domu poprawczym r.a I:olnym S!ąsku (za kradzież i włó
częgostwo). 

Korzystając z pomocy Heli rcieka z iaklad u i ponr>wnie ud a je się do vVrocławia. 
Tam przyłącza ~ię do b.:i ndy dorosłych opryszków, któr ym pomaqa w sprzedaży kra
dz1onyc.h towaro_w. Za~rzyma ny na rn0 ' ocykl11 riewiadc l.J'ef' o po chodzenia próbuje się 
bronic 1 dotkhw1e ram pracownika MO na służbie . 
Sądzony w try ti.e d?rnżnym , poddany nowym me todom wychowawczym, pracuje 

wraz z grupą chuhganow przy odbudowie W roclawLl. W 7akladzie odosobnienia za
chowuje się wzoro\\·o. W lokalnej s a:rntce Głosu \Vięzienia redagu je kącik pt. Spacer-
kiem Po Zakl fl d7ie ''. " 
Przedwcześnie posiwiałym rodzicom spra wił '\\o iele radośc i swoim pierwszym kawał

kiem młodziellc7ej pro7v 
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AGNIESZKA OSIECKA 

Niech no tylko zakwitną jabłonie 

Inscenizacja i reżyseria 
ELWIRA TURSKA 

\Vspółpraca reżyserska 
ADAM FORNAL 

BO GUSŁA W KIERC 

Scenografia 
MARIAN ST AŃ CZAK 

Asystent scenografia 
DANUT A PRZYBYLSKA 

Choreografia 
ZOFIA WIĘCŁA WóWNA 

.Aisystent choreografa 
JERZY DOBRZYNIECKI 

Opracowanie i kierownictwo muzyczne 
LESŁAW LIC 

Korepetytorzy muzyczni 
TOMASZ BĄK 
JAN BABULA 

AGNIESZKA OSIECKA 

Niech no tylko zakwitną jabłonie 

Osoby. 

1. URZĄDZAMY SIĘ 
ENTREPRENER 
KOKOTA MIMI 
INŻYNIER OLGIERD 
RYCHOŃ 
CHŁOP ZE WSI 
WŁAMYWACZ 
GOSC KTÓRY PLACI 
INTELIGENCI 

PRZECHODNIE 

GAZECIARZE 

DZIEWCZYNKI 

2. KUPU.H.MY, SPRZEDAJEMY 

- JERZY MĘDRKIEWICZ 
- ZOFIA GR ABSKA 

- JERZY RUDOLF 
- .TAN PYJOR 
- JACEK PIĄTKOWSKI 
- BOLESŁAW WEROWSKI . 
- FRANCISZEK BURATOWSKI, ADAM FOR-

NAL, BOGUSŁAW KIERC, KAZIMIERZ SUŁ-
KOWSKI, MARIAN SZYDŁOWSKI . 

- BARBARA BRADZK A, IRENA CHUDZIKÓW
NA, ZOFT .1 GORCZYŃSKA, MARIA GÓRAL, 
ANNA KUJAŁOWICZ, ELWIRA TURSKA, 
IREN _ ŻUROMSKA, MACIEJ STANIEWICZ, 
ZBIGNIEW ZAREMBA, JERZY CZOSNYKA, 
EDWARD ZĄBEK 

- FELIKS WOŻNIK, JERZY DOBRZYNIECKI, 
MAREK SOBCZYK, WAWRZYNIEC SZUSZ
KIEWICZ 

- EULALIA M ,\ J CHRZAK, ELŻBIETA MIRAS, 
EWA PIEfRAS, MAŁGORZATA PIETRUCHA 

ENTREPRENER - JERZY MĘDRKIEWICZ 
STRĄŻAh - ID!GNl F. ',V ZAREMBA 
PRZECHODNIE, DZIEWCZYNKI, INTELIGENCI, GAZECIARZE 

3. ZARABIAMY 
ENTREPRENER 
KOKOTA MIMI 
GOSC KTÓRY PŁACI 
DZIEWCZYNKI 

KA WALEROWIE 

PANIE 

PANOWIE 

STRAŻA K 
INTELIGENCI 

- JERZY MĘDRKTEWICZ 
- ZOFIA GRA BSKA 
- ROLESŁ V \ ' EPO\'v' SK I 
- EULALIA MAJCHRZAK, ELŻBIET A MIRAS, 

EWA PIETRAS, MAŁGORZATA PlETRLiCHA 
- MACIEJ STANIEWICZ, JERZY CZOSNYKA, 

.JACEK PIĄTKOWSKI, EDWARD ZĄBEK 
- BAR BARA BARDZKA, IRENA CHUDZIKÓWNA, 

ZOFIA GORCZYNSKA , MARIA GÓRAL, ANNA 
KUJALOWICZ, IRENA ZUROMSKA 

- BOGUSŁAW KIERC, KAZIMIERZ SUŁKOWSKI, 
MARIAN SZYDŁOWSKI 

- ZBIGNIEW ZAPEMf1A 
- FRANCTSZEK BURATOWSK[, TADEUSZ CZAR-

NOWSKT, ADi\M FORNAL, BO GUSŁA W KIERC, 
KAZIMIERZ SUŁKOWSKI, MARIAN SZYDŁOW
SK I 
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GAZECIARZE - FELIKS WOŻNIK, JERZY DOBRZYNIECKI, 
MAREK SOBCZYK, W A WRZYNIEC SZUSZ
KIEWICZ 

4. KOCHAMY, NIE KOCHAJĄ NAS, REBEKA PŁACZE 
UBOGI ZAKOCHANY - BO GUSŁA W KIERC 
REBEKA - MARIA GÓRAL 
INŻYNIER - ADAM FORNAL, MARIAN SZYDŁOW3KI 
SŁODKA ZUZANNA - IRENA CHUDZIKÓWNA 
GAZECIARZE - FELIKS WOŻNIK, JERZY DOBRZYNIECKI, 

MAREK SOBCZYK, W A WRZYNIEC SZUSZ
KIEWICZ 

5. CZYTAMY POWIESC W ODCINKACH. MAMY ZŁY GUST 
ENTREPRENER - ,JERZY MĘDKIEWICZ 
GOSC: CO NIE PŁACI - IlOLESŁA W WERO WSKI 
REBEKA - MARIA GÓRAL 
KOKOTA MIMI - ZOFIA GRABSKA 
UBOGI ZAKOCHANY - BOGUSŁAW KIERC 
CNOTLIWA ZUZANNA - IRENA CHI D/Jt-.°()W~A 
BUBA -., BARBARA BARDZKA 

OLGIERD RYCHOŃ, BOHATER POWIEŚCIOWY - JERZY RUDOLF 
REWELERSI - MACIEJ STANIEWICZ, JERZY DOBRZYNIE-

CYGANKA 
CYGAN 
GOSC: 
PANIE 
PANOWIE 

DZIEWCZYNKI 

KA WALEROWIE 

GAZECIARZE 

6. RÓŻNIMY SIĘ POGLĄDAMI 
CHŁOP ZE WSI 
KOKIETKI 

KA W AL ERO WIE 

7. U CIOTKI MARCINOWEJ 
WŁAMYWACZ 
MANIUSIA 
CIOTKA MARCINOWA 
STRAŻAK 
FERAJNA 

UŁANI 
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CKI, JACEK PIĄTKOWSKI 
- EULALIA MAJCHRZAK 
- T ADET JSZ CZAKNOWSKI 
- FRANCISZEK BURATOWSKI 
- ZOFIA GORCZYŃSKA, IREN A ŻUROMSKA 
- AD 'M FORNAL, KAZIMIERZ SUŁKOWSKI, 

MARIAN SZYDŁOWSKI 
- ELŻBIET A MIRAŚ, EW A PIETRAS, MAŁGO

RZAT A PIETRUCHA 
- .Tf,!\ ZY CZOSNYKA, MAREK SOBCZYK, EDWARD 

ZĄB:CK 
- FELIKS WOŻNIK, MAREK SOBCZYK, W A

WRZYNIEC SZUSZKIEWICZ 

- .TA N PYJOR 
- ELŻBIET A MIRAŚ, EW A PIETRAS, MAŁGO-

RZAT A PIETRUCHA 
-.TERZY CZOSNYKA, MAREK SOBCZYK, EDWARD 

ZĄBEK 

- JACEK PIĄTKOWSKI 
- ANNA KPJM.OWICZ 
- ELWIRA TURSKA 

ZnIGNIEW ZAREMBA 
- MARIA GÓRAL, IRENA ŻUROMSKA, ELŻBIE

PYJOR, FELIKS WOŻNIK, JE'RZY 
TA MIRAś, TADEUSZ CZARNOWSKI, JAN 
DOBRZYNIECKI, MARE '( SOBCZYK 

- HO GUSŁA W KIERC, JERZY RUDJLF, MACIE.J 
STAN!E\\.-ICZ, W A WRZYNIEC SZUSZKIEWICZ 

8. ŻYJEMY JAK MOTYLE. BĘDZIE WOJNA 

MARIA GÓRAL, ZOFIA GRABSKA, IRENA ŻUROMSKA, EDLALIA MAJ
CHRZAK, ELŻBIETA MIRAŚ, EWA PIETRAS, MAŁGORZATA PIETRUCHA, 
TADEUSZ CZARNOWSKI, BOGUSŁAW KIERC, JERZY MĘDRKIEWICZ, MA
CIEJ STANIEWICZ, KAZIMIERZ SUŁKOWSKI , MARIAN SZYDŁOWSKI, FELIKS 
WOŻNIK, JERZY CZOSNYKA, JACEK PIĄTKOWSKI, MAREK SOBCZYK, 
WAWRZYNIEC SZUSZKIEWICZ, EDWARD ZĄBEK 

AKT II N .f O { 
I l I 

1. URZĄDZAMY SIĘ NA NOWO. 

DZIEWCZYNA 
OBYWATELKA MARTA 
ORGA NIZATOR 
PAN WALEREK 
GENIUCHNJ\ 
BUBA 
KUŁAK 

BOHATER POZYTYWN Y 

- MARIA GÓRAL 
- ZOHA GRABSKA 
- JERZY MĘDRKIEWICZ 

K,\Z'MrERZ SUŁKOWSKI 
- !RENA ŻUROMSKA 
- BARBARA BARDZKA 
- JAN PYJOR 
- BO GUSŁA W KIERC 

ZŁODZIEJ MIENIA - jACEK PIĄTKOWSKI 
ZUZANNA - IRENA CHUDZIKÓWNA 
KOLEŻANKA Z PRASY - ZOFIA GORCZYŃSKA 
GOSC: SPRZEDAJĄCY PIWO - BOLESŁAW WER OWSKI 
KOLEGA Z WOJSKA - FELIKS WOŻNIK 
REPATRIANT - TADEUSZ CZARNOWSKI 
KRYSIA TRAKTORZYSTKA - ANNA IWJAŁOWICZ 

,..., ' 

I 

,, 

MŁODZIEŻ - EULALIA MAJCHitZAK, EWA PIETRAS, MAŁ-
GORZATA PIETRUCHA, JERZY CZOSNYKA, 
JERZY DOBRZYNIECKI, EDWARD ZĄBEK 

FUNKCJONARIUSZKA - ELŻBIETA MIRAŚ 

ORKIESTRA PODWÓRKO
WA 

PARTYZANCI 
KOBIETY 

- FRANCISZEK BURATOWSKI, JACEK PIĄTKOW
SKI, WAWRZYNIEC SZUSZKIEWICZ, ZBIGNIEW 
ZAREMBA 

- CAL Y ZESPÓŁ MĘSKI 
- CAŁY ZESPÓŁ ŻEŃSKI 

2. ODBUDOWUJEMY SIĘ. NIEKTÓRZY KRADNĄ 

ORGANIZATOR 
OBYWATELKA MARIA: 
KOLEGA Z WOJSKA 
ZUZANNA 
KOLEŻANKA Z PRAS Y 

- JERZY MĘDRKIEWICZ 
- ZOFIA GRABSKA 
- FELIKS WOŻNIK 

I 

-- IRENA CHUDZIKÓWNA 
- ZOFIA GORCZYŃSKA 
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DZIAŁACZ - ADA M FORNAL 
SZABROWNICY -TADEUSZ CZARNOWSKI, MARIAN SZY-

DŁOWSKI, BOLESŁAW WEROWSKI, W A
WRZYNIEC SZUSZKIEWICZ 

BUDOWNICZOWIE - MARIA GÓRAL, EULALIA MAJCHRZAK, 
ELŻBIET A MIR AS, EW A PIETRAS, MAŁGO
RZATA PIETRUCHA, FRANCISZEK BURA
TOWSKI, KAZIMIERZ SUŁKOWSKI, MACIEJ 
STANIEWICZ, JERZY CZOSNYKA, MEREK 
SOBCZYK, EDWARD ZĄBEK 

3. JEDZIEMY DO NOWEJ HUTY, PIĘKNE DZIEWCZĘTA NIE KOCHAJĄ. MY NIE 
MOŻEMY POKOCHAĆ KOLEŻANKI Z PRACY 

POZYTYWNY - BOGUSŁAW KIERC 
KRYSIA TRAKTORZYSTKA - ANNA KUJAŁOWICZ 
ZUZANNA - IRENA CHUDZIKOWNA 
KOLEŻANKA Z PRACY - MARIA GÓRAL 

4. IDZIEMY NA ZABAWĘ LUDOWĄ. ORGANIZUJEMY SIĘ 
KOLEŻANKA Z PRACY - MARIA GÓRAL 
ORGANIZATOR - JERZY MĘDRKIEWICZ 
KUŁAK - JAN PY JOR 
OBYWATELKA MARIA - ZOFIA GRABSKA 
FUNKCJONARIUSZKA - ELŻBIET A MIR.AS 
PAN WALEREK -- JERZY DOBRZYNIECKI, JACEK PIĄTKOW-

SKI, WAWRZYNIEC SZUSZKIEWICZ 
BIKINIARZE - JERZY DOBRZYNIECKI, J ACEK PIĄTKOWSKT, 

W AWRZYNIEC SZUSZKIEWICZ 
POZYTYWNY - BOGUSŁAW KffRC 
ZETEMPOWCY - MARI A GÓRAL, EULALIA MAJCHRZAK, 

ELŻBIET A MIRAS, EW A PIETRAS, M AŁGO
R ZAT A PIETRUCHA, MACIEJ STANIEWICZ, 
JERZY CZOSNYKA, MAREK SOBCZYK, 
EDWARD ZĄBEK 

ORAZ BARBARA BRADZKA, ELWIRA TURSKA, 
IRENA ŻUROMSKA, BOLESŁAW WEłWWSKI 

5. SĄ JUŻ TACY, CO NIE PAMIĘTAJĄ WOJNY 
ORGANIZATOR - JERZY MĘDRKIEWICZ 
OBYWATELKA MARIA - ZOFIA GRABSKA 
MAŁOLATEK -MACIEJ STANIEWICZ 
HELA - EULALIA MAJCHRZAK 
POZYTYWNY - BO GUSŁA W KIERC 
KOLEŻANKA Z PRACY - MARIA GÓRAL 

6. SPIEWAMY NA NOWĄ NUTĘ 
KRYSIA - ANNA KUJAŁOWICZ 
POZYTYWNY - BOGUSŁAW KIERC 
KOLEŻANKA Z PRACY - MARIA GÓRAL 
KOCHANKOWIE Z KAMIEN-
NEJ - MAŁGORZATA PIETRUCHA, JERZY CZOSNYKA 
CHŁOP ZE WSI - JAN PY JOR 

I 4 

ORAZ 

7. NASZA MAłA„. 
KOLEŻANKA Z PRAC Y 
ZUZANNA 
POZYTYWNY 
ORAZ 

- ZOFIA GORCZYŃSKA, ELWIRA TURSKA, 
IRENA ŻUROMSKA, ELŻBIETA MIRAś, EU
LALIA MAJCHRZAK, EWA PIETRAS, TA
DEUSZ CZARNOWSKI, MACIEJ STANIEWICZ 
KAZIMIERZ SUŁKOWSKI, MARIAN' SZY
DŁOWSKI, ZBIGNIEW ZARE ~ BA, M:.REK 
S OBCZYK, W A WRZYNIEC SZUSZ ~·E\.VICZ 

- MARIA GÓRAL 
- IRENA CHUDZIKóWNA 
- BOGUSŁAW KIERC 
- BARBARA BRADZKA, ZOFI. GORCZYŃ-

SK A, IRENA ŻUROMSKA, EWA PrETR '\S , 
MAŁGORZATA PIETRUCHA, BOLESŁAW 

WEROWSKI, FELIKS WOŻNIK, JERZY CZO
SNYKA, JACEK PIĄTKOWSKI, MAREK SOB
CZYK, W A WRZYNIEC SZUSZKIEWICZ, 
EDWARD ZĄBEK 

8. ŚPIEWAMY „NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE" CAŁY ZESPÓŁ 

W przedstawieniu gra się i śpiewa melod ie następujących kompozytorów: 
P. Aslanowicza, J. Gabla, J . Petersburskieg9, T. Stacha, A . Piotrowskiego, J. Hilltmana, 
A. Golda, L. Boruńskiego, A. Kitschman, Z. Rolffa, z. Białostockiego, R Domań kiego, 
Z Karasińskiego, K. Wie hlera, L. Rzeszowskiego, W. Lutoslawskie90, 'v\T. S1pilrnant1, 
M. Suleja, K. Serockiego, E. Olearczyka, A. Cradsteina, W . Pudzińskiego, \.V. Ż• 1'1-
wskiego, E. Lustiga, W. Solarza , A. Mundkowskicgo, St. Radwana L. Lica i innych. 
Poznakowskiego, P . Figl::i, T . Bąka . 

W przedstawieniu mówi się i ś piewa teksty następujących autorów : 
K. Brzeskiego, K. Chrzanowskiego, Emana, Willy, A. W !asta, S erszenia, Z. Macie
jewskiego, St. Przesmyckiego, H. Domańskiego, O. Helly, A. Kitschman, W. Jastrzc;tca, 
J. Sławosza, J . Minkiewicza, J. Jurandota, L. Lewina, M. Jezierskiego, B. Braka. 
B. Choińskiego, R. Stillera, J. Brzechwy, J. Bocheńskiego, H. Kolaczkov. ~k'eg o, 
A. Osieckiej. 

Wykorzystano również materiały anonimowe: ogłosrenia i reklamy, b,11łady po · 
dwórzowe, powinszowa nia kominiarskie, wiadomości prasowP, pamią tki ch ' op5k ie, 
powieść w odcinkach, instruktarze zetempowskie, listy do I' li 41), o ginie „ ; a k łodu' · 
pracy, donosy, wiersze poetów chłopskich , korespondencję prywatną . 

Autorem pie śni ty tułowej jest - Jerzy Afanasjew. 
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PRZEDSTAWIENIE PROWADZI 

Jerzy Dobrzyniecki 
KONTROLA TEKSTU 
Romualda Winter 

KIEROWNIK TECHr-tlCZNY 

Henryk Kopyciński 

KIER. PRAC. KRA WIECKICH 
Zofia Kraczkowska 
Tomasz Szczurek 
PRACE ST.PLARSKIE 
Józef Noworól 
PRACE MALARSKIE 
Krystyna Nlebudek 
PRACE MODELARSKIE 
Władysława Majewska 

GŁÓWNY RAKWIZYTOR 

Marta Jarka 

OSWIETLENIE 
Jerzy Lubas 
Roman Kapturkiewicz 
AKUSTYK 
Andrzej Maścidło 

BRYGADIER SCENY 

Tadeusz Nowak i ' 

PIĘKNA TRZYDZIESTOLETNIA •.• 
Po zawrotnej karierze „Jabłoni" na większości scen polskich, wyda siE; Wan, 

pewnie dzj,lYnym nazwanie tego przedstawie!J.ia prapremierą. A jednak to. prawda 
„Jabłonie" kwitną od nowa inaczej. I możecie dopatrywać się w tym fakcie (a nawet 
chcemy, byście się dopatrzyli) wiosennej symboliki ro:lkwitn, radości odnowy, bo 
ni przypadkowo to właśnie widowisko chcemy wplesć między młodą kwiecistosć 
święta wińczącego trzydziestolecie naszej Rzeczypospolitej Ludowej . 

To ważne dla nas. Ten znak równania: polska = nasza. W'ażne w znaczeniach 
najszerszych, ale i tyó intymnie własnych. Bo i tę wersję swojego - mieniącego 
się rozmaitymi kwiatami polszczyzny (mówionęj i śpiewanej ) - wjdowiska napisała 
Agnieszka Osiecka dla rzeszowskieggo teatru, dla nas. 
Swiąteczna podniosłość zwykła odziewać się w Jubileuszowe szaty dostojenstwa, 

w uroczystą oficjalność. To czyni nas gotowymi do przeżycia święta, do nadania 
mu niecodziennego sensu. Ale to także onieś~iela, sprawia, że problemy mąleńkie 
(a może dla nas najważniejsze) zdają się nie wytrzymywać wzniosłego formatu -
choć to właśnie one uczyniły go wzniosłym. I oto Osiecka traktuje tę Wielką 
Wspólną Sprawę (chcieojcie mnie dobrze zrozl!mieć) po dzicwczyi1sku. Najbezpośred
niej. Codziennie. Tak, jak i my - więcej czy mniej świadomie - odna_idujemy 
siebie w ojczystej wspólnocie. Przyznaję, że nawet tak wypowiedziane, wydają mi 
się te słowa jakby za duże (a przez to za małe dla treści, którą mają unieść) - a jednak 
konieczne. 
Spróbuję tedy z równie za wysokiego tonu zapytać, w jaki sposób świadomość 

historycznej całości naszego czasu i naszej z nim tożsa!Pości w_nika w nasze życie co
dzienne, powszednie? Jakie są sygnały tego czasu? - Gazeta, radio, telewizja, piosenka„. 

Tytuł prasowego artykułu, komunikat radiowy, dziennik telewizyjny, lista prze
bojów --, oto „akumulatory" tego czasu. Właśnie one są emocjonalnie naladowane 
treścią społeczną a zarazem najbliżej prywatną„ Doświadczenie jednostkowe nosi 
tutaj to samo imię, co doświadczenie jednościowe. 

„Niech no tylko zakwitną jabłonie" - to collage piosEnek, nagłówków gazetowych, 
reklam; klejdoskop zwyczajów manier, stylów, feeria mody, typów, nastrojów„. 
Jest to wreszcie komiks teatralny. Komiks, który powstał w pędzie życia, tek jak 
zdarza się nam z okien ekspresu oglądać zmieni!ljący się błyskawicznie pejzaż -
tak tu widzimy zmieniający się czas. Jego znaki. Załóżmy, że przypatrywał by się 
im pośpieszny poeta - kronikarz. Zapisałby wówczas laki wiersz: 

Urządzamy się . Kupujemy, 
sprzedajemy. Zarabiamy. Kochamy, 
nie kochrlją nas. Rebeka 
płacze . C7ytamy p wieść 
w odc inl ach. Mamy zły gust. Różnimy 
się poglądami. U ciotki Marcinowej. 
Żyjemy ,ak motyle. Będzie 
wojna 
1 rza<l~1my sie na nowo. Tego 
się nie tan.czy. Odbudowujemy się. Niektórzy 
kradną. Jedziemy do Nowej 
Huty. Piękne dziewczęta 
nie kochają. My nie możemy 
pokochać koleżanki z pracy. 
ldziemy na zabawę 
pierwszomajową. Organizujemy 
się. Robimy błędy 
Są już tacy, co nie pamiętaj~ 
wojny. 
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Spiewamy na nową nutę. Na sza 
mała„. 

Pokolenie „lluminacja". 
Czy ten wiersz nie wydaje się Wam znany? Tak, lak - możnaby znaleźć kilka 

jemu podobnych , tak wyrażających czas . Jednak tekst wyżej przytoczony jest ukła
danką tytułuw obra zó w scenicznych - a zabawiłem siQ w to_ układanie, by wyjaśnić 
inne znaczen ie jakie przydałem tutaj siowu „komiks". Chcę rzec, że „Jabłonie" będąc 
nim są jakby serią powiększonych obrazów poematu układanego przez wspólne nasze 
dzieje. Ale jest to dztejopisanie z potrzeby serca, a nie dla samego pit;\na -
Ono jest tutaj jakby mimowolne. I tym bezpośredniej piękne. Nie podzieione na 
kic.ze i arcydzieła. W lym także objawia się dzi~wczyńskość Osieckiej. Jej piosenka 
o „o jczyżnie bławatnej" jest 1akim właśnie - po dziewczyńsku - czułym spoufa· 
len iem: 

Nie bądż zbyt gładka , 
nie bądż zbyt łatwa, 
bądź, jaka jesteś, ojczyzno bławatna, 
nie bądż jak slor1ce, 
nie bądż jak wino, 
bądź jaka jesteś 
ojczyzno - dziewczyno. 

'"" I' 

W lej serdecznej poufałości, w pogodnej wyrozumiałośc i, w ironii bez ślildu złoś
liwośc i a pełnej pobłażliwej dobroci, w satyrze, o której chciałoby się rzec: liryczna, 
w uśmiechniętej szerokości serca - jawią się zapewne uroki „Jabłoni" . Uroki, na 
k tóre teatr daje się z,yabić Ale czy są one wystarczającą odpowiedzią na pytanie 
o powód grania tego musicalu? Sądzę , że nie. Tak jak i pewna zgodność z duchem 
czasu który upodobał sobie w takich formach mówienia o rzeczwistości (sukces J1lmowego 
czasu który sobie w t~kich formach mówienia o rzeczywistości (sukces filmowego 
„Kabaretu" wiele tu 'vyjaśnia ) nie jest '!'I stanie uzasadnić takiej właśnie decyzji 
repertuarowej. Cóż więc? Pośrednio starałem się już odpowiedzieć, gdy wskazy
wałem na „komiksmvy" charakter „Jabłoni". Piosenka utrwala się w pamięci mocniej 
niż rocznik statysl yczny. Ta oczywistość zestawiona z panoramą czasu ujętego 
w „Jabłoni9-ch" - a jest to mniej więcej pół wieku - wskazuje chyba dość wyraźnie 
fascynującą możliwość stworzenia na scel!ie żywej kroniki powszedniej świadomości 
Polaków w wirze dziejowych przemian. Możnaby ten wir porów.nać do obrotów 
wielkiej płyty gramofonowej , na której czas żłobił rowki dla kolejnych melodii. 

Słuchajcie więc , patrzcie i niech Wam si_ę los pomyślnie obraca - jakoby wianki 
wił - jak pradawnie mówiono, bo 

Swiat nie 1est taki zły, 
świat wcale nie jest mdły 
NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE! 

BOGUSŁAW ~IERC 
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„Dziennik Polski" Kraków - A . 25 - 30. l.1965 r. 

Tydzier1 teat ralny Tadeusz Kudliń~ki: 

„. Sens oparty na przekonaniu, że piosenka wyrasta z nastroju epoki. ł'ontrast 
s!uży jako środek dynamizujący kom pozy<. ję po jedyńczyrh części, (zbytek i nędza, 
senty~entalizm i brutalność). szaber i budownictwo, cyni1m i parodia, kiika tych 
chwytow iest znakomitych, o żywiołowej eneraii hi:rnoru i satyry, kilka słabszych 
lub przeciągniętych. 

„Trybuna Mazowiecka" - vVarSZiWa, Nr 169 18/ 19. VII. 1964 r. 

„Piosenko, powied z mi" - Jeremi Cwbiński: 
I 

_ .. ~iosenki są inscenizowane - zmien iają ~ię, z '"ykorzystaniem ich fabuły 
1 t.r.es.c1 _w małe skecze, czy obrazki. Obrn7eJ.- powstaje z piosenki o małej, która piła 
dz1s 1 1est . w5t~w10na . Obrazek ~ piosenki ulm'iskiej mówi o ulanie, który niezbyt 
dobrze czu1e się w grobie . Są Jednak zarazem te piosenki hardzej wojskowe -
satyr~czne. Poprzez odpowiedni styl gry otrzymały bardziej zjadliwą , parodystyczne; 
tonac1ę. 

„ .Jest jakby świat z tuwimowskiego „Balu w operze". 
Jest . to piosenkarski montaż historii. Historia w piosence Historia Międzywojennego 

dwudziestolecia. zamknięta w pien.-s1ej cześc i staje siE; tu historia przetar1czoną , 
zbankrutowaną 1 wystaw10ną v.rreszcie na spnedaż w tragicznym wrześn iu. 

„ . Podoba mi się że nie zrezygnowano z ambicj i satyrycznych. 

AGNI ESZKA OSIECKA: 

Mam ochotę napis.ać o Zetempowcu coś w:ęcej niż w „Jabłoniac h". Chciałam 
w mm zaprezE·ntow ac postacie srhematyczne tak zwane ty1>2we według ,nvczesnej 
recepty . na typo\\ ego bohatera. Postac i było duio, miały do powied -enia Zilledwie 
parę s!ow nm:;dzy tańcam i, śpiewem. Ja starałam s 'Q umyślnie żeby przedeiilowaly 
takie „postaciki". 

„Zwiercia llo" - \\-ar. Za \\·a Nr 28 - 12. VIT.1964 r. 

„Niech no tylko zakwitną Jablnie" - Ilżb~ .! 1 żmudzka 

„. Refren P!osenki. Abramowa Zespól ~ teneum bisował c1tery razy 
Publtczn0~c odsp:ewała . przypc1dko\•O o.t-.ecn~j na ~pektcklu Osieckiej ,,slp lat". 

Os1.ecka _byJa sploruona, me bardzo Wledziała iak się 1n.i1L7i: wobec dowodów sym
putll tak 1e1 masy ludzi. 

. Operetkowe dwudziestnl~cie. ~anucii i nasze własne zobaczone w krzy,vy:n zwier
c~adle . Mus;-ę się przyznac , . ze. mn;e bardzie i bawiło to nasze. W końcu, było się 
'' ~MP, podawało cegły, .1ezd z110 na akcię laczności mies u ze wsią oraz ~ piewało 
p1~srn masowe: Teraz z łezką wzrus7enia N'11dałarn swó1 ohraz z tamty·. h lat. Mni 8 
tez stras:-ył. mit z!owrog1egn chuliqana w krnciil ,tych porciętach i rr dnym obuwit1, 
prz_eszkadza 1ącego w ?<ibudowie. Natomiast He!.1, no·.\·e pokolenie, tn już ktoś inn y. 
'!"anc7y twista tak. JaKby to był najbardziej naturalny sposGb por sz nia si' i cab• 
swiat ma za me. 7 
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