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Motto: 
I ostaną ię w legendzie 
czasy gniewu, chwały, krwi. 
Owe dni wspominać będziesz, 
nie :zapomnisz owych dni. 

P. Parfionow 
frairm. DOLINA~U I WZGORZAl\U 

Przekł. L. Pa ternak 



Od czego ię zaczęło 

od nieobojętnych 

od pokrzywdzonych 
od samotnych wczor 
od bezsennych 
od głodnych 
od puszkinow. kich wierszy 
od złotoustych burłaków 
śpiewając) eh chorał 

Od czego się zaczęło 
od gniewu 
od złości 
od Jermaka gdy wiosłem 
rzeczny nurt uciszał 
od Pugaczowa idącego na Moskwę 

od dekabrystów 
gnanych w yberyjską ciszę 

A. Zani wski, fra!'m. Ro ja 1917 

·ardym, 
·aw)' . ztandar. 

Za wichurą, niewidzialni 
I dla kul nieosiągalni, 
Lekką ~topą nadśnieży5tą 

PrZl' 7. pe>rli: lt> roz.qypisko ( ... ) 

Październiku 

mćl\ i · che<; 
n ic' dzwoni<.c v pus t<1 p rzctilr.:e1'i 

i ni· ~ I \ a mi 
zdobią<.:ymi 

ciepły kąt z wanną -
( ... ) 

Rc;dzic gardeł grom 
za granic - n i eść 

PaźdLi rnika ogniow<1 wic 'ć 

( ... ) 

llajgrobO\\·sze w s łó IV : jubil u ·z 

J u bileusz - to popió ł, 

piasek i dym 
na uciechę starym i mdłym; 
jubilcu. z -

to ziemia 
cmentar nych nisz 

(. .. ) 
,\ dla na~ jubileus z -

to se k un d pięć -
mały r monl -

i dalej pędź ! 

( ... 
icha przys tań dla wa~ 

dla was 
jub ileusz -

dla nas -
rudo.,: pchaj w pieców czeluść 

Elrk tryczny prąd ( ... ) 
(. .. ) 
Dla na. 

dziewiąty Październik 

n i dz ień ukojen ia 
Przez tak ich dzi wią tych t ~iąc, 

mózgu żywy, 
wieczni ż ' \ y m śl ni m , 

do os ta tnich 
prowadź nas 

zwycięsl\ 

W. Majakowsl i, f ragm. Nie ,jubileujcic 

Uum. L. SZlmwald 



(„.) Były to cza. y wielkiej miłości i wielkiej nienawi
ści. Inaczej nie potrafię nazwać tego gorącego klimatu. 
w którym się żyło. (. .. ) Wszystko co dotyczyło rewolucji 
!-tawało się wielkie. Najważniej ze. ( ... ) 

W takim właśnie swoistym klimacie formował się 

Rewolucyjny Pułk Warszawy. ( ... ) Drugiego sierpnia na 
Zamoskworicczu miał ię odbyć iec pożegnalny ( ... ) 
Dowiedziałem się, że na wiecu będzie Lenin. ( ... ) 

Ogromna sala wypełniona była po brzegi ( ... ) Od 
drzwi do estrady ułani utworzyli szpaler. Zaledwie 
Lenin zrobił pierwszy krok, błysnęły ostrza szahcl, 
krzyżując się na jego głową. Lenin drgnął, zerknął ku 
górze i pokojnie poszedł dalej. Do ·zedłszy do est.rady, 
odwrócił się i powiedział z żartobliwym wyrzutem: 

- Ech, Polacy. W żaden sposób nie możecie zrezy
gnować z efektu. 
Spojrzał po twan:ach śmiejącymi ię oczami. 
- Mogliście przynajmniej uprzedzić, do diabła, przoc

s tra zylem ię. 

Kiedy wszedł na trybunę i zaczął mówić, był to już 
inny Lenin. ( ... ) Słowa biły celnie jak poc· ki ( ... ) 

Z pamiętnika Heleny Bobińskiej 
W: 50-lecie Wielkiego Października 

Warszawa. 1967 

POLSKA PIESŃ REWOLUCY.JNA PODCZA 
REWOLUCJI PAŻl>ZIERNIKOWEJ 

Na ze pieśni rewolucyjne rozpowszechniały się wśród 
rosyjskich działaczy rewolucyjnych i odegrały poważną 
rolę podczas walk Rewolucji PaźdLiernikowcj 1917 r. 

Polska pieśń szła do Ro ·j i razem z Polakami zesłany
mi wyrokami carskimi. Buntowniczo rozbrzmiewała w 
rosyjskich więzieniach, niosła się po ·zlakach prowa
dzących na Syberię, łychać ją było na miej cu wygna
nia, popularyzowała się wśród równie gnębionego ludu 
rosyjskiego, nic mówiąc już o rewolucjonistach rosyj
skich zsyłanych razem z ocjalistami polskimi za tę 

samą sprawę. Nic tedy dziwnego, że w arsenale :osyj
skich pieśni rewolucyjnych polska pieśń, najpierw w 
oryginale, potem w przekładzie na język rosyjski 
i języki innych narodoów, zajmuje dominujące miejsce. 

Z pieśni pol kich, które przez rewolucyjną Ro:ję od 
dawna uznane za wląsne, najszerzej znane są do dziś: 
,.Czerwony Sztandar" B. Czerwieńskiego z 1881 roku, 
„Warszawianka" W. Swięcickiego z 1879- 1882 roku. 
„Na barykady" I. Rzońcy z 1905 roku, „Szalejcie tyra
ni..." z 1894 roku ( ... ) 

( ... ) już w okresie rewolucji lutowej, a jeszcze silniej 
podczas Wielkiej Rewolucji Październikowej te właśnie 
pieśni polskiego pochodzenia w ro ·yjskim przekładzie 
rozbrzmiewały po całej Rosji i po całej Syberii. Słychać 
je też było często w języku polskim. Wielu przecież 
Polaków wzięło czynny udział w Rewolucji ( ... ). 

Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa 
W: Wychowanie muzyczne w szkole, 

W-wa 1968 





Wybaczcie piechocie, 

że tak nierozumna, że braknie jcj tchu. 

My zawsze w pochodzie, 

gdy wiosna nad ziemi<] szal je od bzu. 

Jak d ł ugo tak można '? 

Bezdroża, mokradła i błola i piac.:h, 

i wierzba przydrożna 

jak siostra pobladła zostaje we łzach. 

Nic wierzcie pogodzie, 

gdy deszcze trzydniowe zaciągnie wśród drzew. 

ie wierzcie piechocie, 

gdy w pieśni bojowej odwaga i gniev. . 

Nie wierzcie nie wie rzcie, 

gdy w sadach · łowiki zakrzyczą co ił -

wy jeszcze nie wiecie, 

co komu pbane i kto będzie żvł. 

Uczyłaś Ojczyzn , 

że żyć trzeba umieć i ~łyszeć twój głos„. 

Kolego mężczyzno, 

a jednak niezgor ·zy przypada ci Io· . 

My zawsze w pochodzie 

i tylko to jedno nas zrywa te . nu: 

dlaczego w pochodzie, 

gdy wio· na nad ziemią szaleje od bzu . 

Dlaczego w odwrocie, 

gdy wio::.na nad z.iemią . ziJlcje od bzu? „. 

B. Okudża.wa, Piosenka o piechocie, 
Uum. W. Dąbrow ki 

W WYNIKU Il WOJNY SWIATOWEJ 

ZGINĘŁO: 

7.500 t y s. Niemców 

375 tys. ob. Wielkiej Br ytanii 

405 ty . ob. ta nów Zjednoczon ych 

653 ~ys. ob. ra nc ji 

6.028 tys. Polaków 

20 mln 'Obywateli 
adzieckich 

W: ' lala llncuklop~tlle 
WoJokoUia 

I 3 tr . 2 18 Il ll r . JJ6 



DOLI NAIU I I WZGÓRZAMI 

Dzieje lej znakom itej pieśn i to gotowy scenariusz 
fi lmow '. Scenariusz barwny i drama tyczny. 

A oto pi rw za osoba dramatu: Pio r S iemionowicz 
Parfionow ( 1894- 1943) urodzon w dalekowschodniej 
wsi niedaleko Ufy. („.) 

Zagarnia go wojna. Walczy na fro ncie zachod nim. 
W okopach staj e się komunistą („.) Epopea wojny de 
mowej i \\'alki z obcą interwencją rzuca go do Wla dy
wo ·toku. 

Ty mczasem Armia Czerwona i w,;pomagający ją par
tyzanci łamią kontrre woluc jną władzę admirała Kol
czaka. 

.Tes t rok 1920. W do wództwie Nikobko-U~su ryjskk&o 
garnizonu (w którym służył Parfionow) odbywa się na
rada. Mówi komi. arz polityczny garnizonu S iergi j 
Lazo: 

- Już ponad miesiąc j es teśm ' u władzy, a czer wono
armiści śpiewają kolczakowską „Kanarejkę". Jakże to 
tak? Czyżbyśmy nie mieli własnych p ieśn i ? 

- J est j dna dobra pieśń - mówi ktoś z obecnych -
napisał hl towarzysz Parfionow. („.) 

Par ionO\ wstaj . 
- Pieśt1, ow ·zem j c~t, ale jeszcze ni l! ca łkiem ga

lowa („.) 

Po trzech dniach telet pieśni był gotów. Dowództwo 
~krytykowało go i zażądało nowych zwrotek . Miała to 
być µieśii -sztandar, pieśń-marzeni i pieśń-legenda. Nic 
czę., to przykłada si~ takie m iary do popularnego utwo
ru. Cóż było robić? obilitowany na poelę żołnierz pi ;: ał 

dale j, poprawiał, zmieniał zwrotki„. 

Ty mcza em Japończ ·cy, złamawsq lraktat o pokoju, 
\\'kr czyli na Syberi~ i rozpoczęli masakrę komunistów. 
W~ród \\rielu innych zginął Sierg iej Łazo, spalony w pa
lenisku parowozu. v\Ty buchla nowa wojna partyzancka. 
J w tedy właśnie już bez oficjalnej pi czc:ci dowódzb·a, 
pieśń ParfionO\ a rozpoczę ła swoje życie . utor zadedy
kował ją pamięci swego okr ut nic zamor dowanego óo
wódcy. 

Inter wenci zos tali przegnani, a pieśń - „Doli nami 
i wzgórzami" przewc;drowała całą Rosję . 

Popularność jej jes t ogromna i dawno już przekro
czy ła gran ice Związku Radzieckiego. Egon Erwin Kisch 
wspomina, że pie ń ta znana była przez w ·zystki od
działy Iiędzynarodowych Brygad w Hi zpanii. 

W czasie wojny śpiewała ją cała podbita Europa, 
zc;s to zresztą z ludowymi, anonimowymi tekstami . 
Również i u nas istniało. kilka „polskich" wariantÓ\\ 

partyzanckich tej pieśni. 

Na obel iskach w Chabarowsku i we Wladywo;;toku 
wyryto w granicie strofy Par fionowa. Przechodnie od
czytują słowa : „Dolinami i wzgórzami„.". 

Czyż trzeba więk:;zej sławy dla pieśni? 

\ V: W lesie przyfrontowym 
Warsuwa 1967 



W rosyjskiej jak i radzieckiej piosence - jak w mi
n iaturowym Z<Ą1erciadle dziejów - dbija się zdumie
wająco wyraźnie s ntymcnt i humor, ierpienie i gniew 
rosyjskiego ludu, burzliw dni rewolucji, ogromny en
tuzjazm pokolenia, które realizowało pierwsze plan~· 

pięcioletnie, czy wreszcie dramatyczne lata drugiej 
wojny światow j. 

Nierzadko w niej można u;;ły;;zeć turkot kół o:;zala
lych taczanek - to z.no\vu sentymentalny odgłos h.ir
moszki nad rzeką, gdzie umawiają się zakochani. 

Pio.sen.ka ro yjska i radziecka ma w;ęc wój styl, st.•.r6j 
charakter, co wyróżnia ją spośród innych pie'ni i pio
~enek całego świata. 

Ma też to co nazywa się od dawna . z.::roką „rosyj:;ką 
duszą" i co sprawia, że nawet powściągliwi w wyrai.a
niu \Voich uczuć Anglicy, Francuzi, merykanie sz.al.::j4 
obecnie za rosyjskim roman em, za majestatyczną 

,.Wołgą.„ Wołgą" i pełną temperamentu „Dubinuszką". 

Co sir; tyczy naszych ·entyment6w do rosyjskiej pio
-cnki, to sprav.'Y lej nic trzeba chyba uza adniać. 

Współczesna młodzież wzrusza sir; starymi roman. ami 
Wertyńskiego i rzewnymi opowieściami o „Brad iagach" 
oraz „Jamszczykach", które w beatowym rytmie hpiewa 
Czesław iemen. 

Czyż trzeba zatem innych jeszcze dowodów? 

Zbigniew Adrjański 

DOLI AMI I WZGÓRZAMI... 

jest widowiskiem muzycznym, opartym na rosyjskicJ 
i radzieckiej pieśni, pieśni narodow~j, rewolucyjnej. 

Pieśń potrafi oddać klimat i emocje dni dawno minio
nych, czasy Wielkiej Rewolucji, walkr; narodu o \vcl
ność i prawo do samostanowienia. 

W widowi. ku wykorzr;tane zostały również pic~ni 

z okresu drugiej wojny światowej , wojny narodo\\ej . 
jakby dalszego ciągu zmagań rosyjskiego człowiel;a 

z agresją ·ił destrukcyjnych. 

Pieśń towarzyszyła mu w zi:dzie. Ż' pieśnią możemy 
przejść przez wielkie okresy bohater. kiego narodu 
DOLINAMI I WZGÓRZAMI... 

Kiero wnicy pracown i: 

stoi r~k "e j : Władys ław Ba rwik, alar. kiej: Józef ZamY
ślewski. krawieck iej: .Tóze Rakocz~· . r ckwizytorskicJ: 
Il nryk T h om, perukarskie j: Elżbieta Nitkowska. głow

ny elektryk : Tade usz Sziming 
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L. I. Motgomery / NI Z ZIELONEGO WZGÓRZ.\ 
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K ierownik Dzialu 
l\lare 

rgan izacj i Widowni: 
ł\licha l ki 

Kasa teatru czynn od czwar tku do n i dzie li w godz. 
od IO.OO do 12.00 i od godz. 17.00 do 19.ou (t 1. :.! ' 4-?ti). 
Zamówienia na bile ty pr zyjmuje Dzia ł Organizacji 
Widowni (tel. 234-7 ) codziennie od godz. 8.00 do 1 5.łl 






