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»Najbardziej straconym dniem jest 
ten, w którym się nie śmiałeś«* 

Chamfort 

z zbłorów . 
, D&tałUDok acti ZGZASP 

„Magazyn Polski", wrzesień 1964 r. 



ŻYGMUNT STOBERSKI 

„Jabłonie" A. Osieckiej 

w ocenie krytyki polskiej 

Rzadko zdarzają się w Polsce premiery polskich 
utworów scenicznych, których ocena jest tak Jednolicie 
pozytywna, jak w wypadku spektaklu A. Osieckiej: 
„Niech · no tylko zakwitną jabłonie". Już drugi rok 
utwór ten z olbrzymim powodzeniem grany jest w Tea
trze „Ateneum" w Warszawie i w szeregu innych tea
trów w Polsce. Nie tylko recenzenci prasowi, lecz rów
nież jury ubiegłorocznego Festiwalu Sztuk Współczes
nych we Wrocławiu podzieliło opinię publiczności, 
uznając przedstawienie „Niech no tylko zakwitną Ja
błonie" za najlepszą pozycję przeglądu. 

August Grodzicki, który rzadko szafuje pochwafa
mi, tak zaczyna swoje sprawozdanie po premierze w 
Warszawie: „Ateneum" ma zapewnioną pełną salę na 
wiele, bardzo wiele wieczorów ... Agnieszka Osiecka jest 
wybornym majstrem w tym rzemiośle. Chciała dać jak
by dalszy ciąg „Kramu z piosenkami", choć opartego 
na Innych zasadach. Schiller wybrał kilkanaście pięk
nych i charakterystycznych piosenek z różnych epok, 
aby te piosenki „ocalić od zapomnienia", przygotował 
je bardzo stylowo, wycyzelował jak klejnoty. I z tego 
można. było niejednego dowiedzieć się o... historii. 
Osiecka próbowała pokazać przede wszystkim historię 
przez piosenkę i słowo wiążące, uęcznie wybrane ze 
współczesnych ogłoszeń, komunikatów prasowych, pa
miętników, listów, wierszy itp. Piosenki te raz podane 
są na serio - kiedy zachowały do dziś wdzięk i urok, 
Innym razem w lekkim tonie parodystycznym, kiedy 
już sam ich tekst brzmi jak parodia. I to zarówno z 
przedwojennego jak I powojennego okresu" ... 

Jeszcze dalej do niemal entuzjastycznej oceny posu
wa się „Trybuna Ludu" piórem swego rzecznika tea
tralnego, jakim jest Jaszcz, który rozwija jakby dalej 
myśl A. Grodzickiego: „Zamysł Osieckiej, zamysł któ
remu przedstawienie dało pełny wyraz - był saty
ryczny. Piosenka jako zwierciadło epoki. Wynik - kto 
wie, może przewyższył oczekiwania. Nie chcę używać 
mocnych słów, sięgać do gromkich porównań, ale słu
chając wybranych tekstów przedwojennych i patrząc 
na reprezentujące te czasy towarzystwo, miałem wciąż 
wrażenie obcowania z wielką satyrą literacką, której 
udałq się to o co nadaremnie (poza Jednrm „ Domkiem 

z kart'' Zegadłowicza), starali się dramatopisarze: po
kazanie epoki sanacyjnej w jakimś przerażającym swą 
prawdą skrócie. Tu, za pośrednictwem kabaretu, bur
żuazja sama się osadza; któż chciałby podważyć tę sa
mokrytykę? -Finał pierwszej części niefrasobliwego z 
pozoru, śpiewno-muzycznego widowiska Osieckiej ko
jarzył mi się nieodparcie z finałem „Wesela". Tak w 
kropli wody można dostrzec odbicie świata. 

Część druga, polsko-ludowa, miała również poczu
cie dystansu i perspektywy. Tu oczywi.ście nastrój się 
zmienia, muzyka w ton uderza inny. Uśmiech dla mło
dzieńczych wybryków lub przeciw chorobom wzrostu, 
pobłażliwość dla naiwnej gorliwości. To jest satyra 
pozytywna, ale taka, która pokazuje, że uśmiech i życz
liwość, nie muszą bynajmniej unudniać i że satyra po
zytywna może być fikcją. Zarazem nie brak tu ostrej 
drwiny z nierobów, popsujów i bikiniarzy. Wierzcie 
ml, że ta część pozytywna nie mniej jest teatralna i 
wesoła niż część pierwsza. Chociaż, oczywiście, tej czę
ści drugiej brak osi dramatycznej - są co najwyżej 
kłopoty naszej małej stabilizacji. Ale chyba nikt ze 
współczesnych o ten triumf „dzisiaj" nad „wczoraj" 
się nie pogniewa? A więc sukces, uważam: wyróżnia
jący się sukces. Duże brawa dla Osieckiej, dla teatru, 
który podjął się realizacji scenicznej jej montażu ... ". 

Słusznie zauważają inni recemtenci warszawscy, że 
„Jabłonie" są jedynym w swoim rodzaju przedstawie
niem łączącym w sobie elementy kabaretu, rewii, 
„prawdziwego" teatru i tak modnego dziś w świecie 

musichalu. Podobają się starym i młodym, tubylcom 
i gościom zagranicznym. Wielokrotnie już ukazywały 
się doskonale oceny w prasie zagranicznej a autorka 
dostała propozycje zrobienia czegoś podobnego· dla 
teatru francuskiego. 

Warszawscy krytycy podkreślali jeszcze, że „Ruch 
I taniec stanowią bardzo silną podporę widowiska, lecz 
bynajmniej nie przygłuszyły pop1sow aktorskich. 
Główną zasługą reżysera oraz współpracującej z nim 
choreografki wydaje się osiągnięcie pełnego życia scen 
zbiorowych, w których każda z postaci gra swoją włas
ną sprecyzowaną nutę zestrojoną z całością". (Jerzy 
Zagórski). 

Najkrytyczniej ustosunkował się chyba do „Jabłoni" 
recenzent warszawski Witold Fidler w „Kulturze". 
Warto przytoczyć wszystkie głosy, a szczególnie skraj
ne, łatwiej wówczas wyrobić sobie własny sąd. „Papu
zi blichtr „Adrii", „Qui pro Quo", coctail „Cukier krze
pi", i „ani guzika" - mówi Fidler - zderza Osiecka 
ze światem spraw bardziej prozaicznych i mniej od
świętnych. Przeciwstawienie wypadło przekonywuJ1'· 



co ta:m, _gdzie autorka nie przelękła się plakatowej ja
skr~wości skrótu. Fragmenty chłopskiego pamiętnika, 
któremu wtórują w efektownym kontrapunkcie biwa
irnwe śpiewki' ułańskie, zabrzmiały prawie dramatycz
nie (w czym zasługa skupionej gry Stefami. Sródki -
chłopa). Mniej poszczęściło się Osieckiej tam, gdzie nie 
chodziło już o czytelny podtekst politycznych point. 
Wyczerpujący egzamin z ideologii nie pozostawił wi
dać autorce czasu na przygotowanie się do egzaminu 
z kompozycji, kiedy szło już tylko o konieczne dla hi
gieny nastroju zmieszanie satyry z liryką. Feerii char
lestona i lambeth-walka nie zrównoważyły jedyne li
ryczne krople~ „Rebeka" i Meine jidisze marne". Mo
że dlatego, że feeria to istotnie urocza, roztańczona do 
upadłego i rozśpiewana do zdarcia gardeł (co kilkorgu 
wykonawcom zdaje się grozić bez przenośni). A może 
dlatego, że wyjście, które znalazła Osiecka z zaczaro
wanego kręgu wspomnień po Qui pro Quo okazało się 
wyjściem pozornym. Nawet najdowcipniej dobrane 
wycinki z kroniki ogłoszeń IKC - a i lumpenproleta
riackie ballady (które stanowiły przecież swoistą kon
tynuację poetyki bardów od Boczkowskiego) nie prze
ważą szali po drugiej stronie, której uwiesiła się taka 
mnogość legend i wspomnień. Tu przydałaby się jakaś 
liryka Broniewskiego, może fragment jarmarcznej buf
fy . Wandurskiego, może większą dawkę Czyżewskiego. 
Wszystkie swoje ·krytyczne uwagi Fidler kończy jed
nak swoją ocenę zdaniem, iż cały olbrzymi ansamble 
Teatru Ateneum zapracował na brawa sumiennie". 

Na zakończenie ocen wygłaszanych na łamach pism 
stołecznych, warto zapoznać się również z końcową 
oceną „Jabłoni"' wystawionych w Teatrze Powszech
nym w Łodzi pod tytułem „Piosenka prawdę ci po
wie", podaną przez Mieczysława Jagoszewskiego w 
„Dzienniku Łódzkim": „Piosenka prawdę ci powie" to 
jedna z najlepszych sztuk rozrywkowych, wystawio
nych ostatnio w Łodzi. Ale pardon: czy okre~liłem 

~o trafnie? Bo przecież dzięki wielkiemu ład1mkowi 
satyry społecznej jest ona czymś więcej niż sztuką 

czysto rozrywkową" ... 

Należy chyba przyznać rację temu ostatniemu gło
sowi, że „Ja-błonie", które- można przecież, jak każdy 

~ inny spektakl tego rodzaju, zaatakować za · „lekkość 
repertuarową" - mimo pozorów nie są sztuką czysto 
rozrywkową, dają one widzowi teatralnemu, w łatwej 
do strawienia formie, silny ładunek / ideologiczny! 

z. s. 
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Część I - przed wojną 
Obraz 1 

„UR?ĄDZAMY SIĘ." 

Entreprener 
Kokota Mimi 
Inżynier 

Chłop Ze Wsi 
Włamywacz 

Inteligent 
Gość Który Płaci 

Panowie 
Dziewczynki 

Obraz 2 

Marian Drozdowski 

Ludwina Nowicka 
Zbigniew Sztejman 
Stanisław Stojka 

Tadeusz Bourdo 

Mirosław Gruszczyński 

Witold Lisowski 
oraz 

„KUPUJEMY, SPRZEDAJEMY" 

Panowie z towarzystwa: 
Marian Dr?zdowski, Zpigniew Sztejman, Zbi

gniew Czeski, Mirosław Gruszczyński, Stanisław 

Stojka, Tadeusz Bourdo. 

Girlsy: 

Ludwina Nowicka, Jolanta Bohdal, Maria Szcze

chówna, Elżbieta Gaertner, Maria Kaczkowska. 

Gość Który Płaci - Witold Lisowski 

Obraz 3 
„KOCHAl\1Y, NIE KOCHAJĄ NAS, 

REBEKA PŁACZE" 

Rebeka 
Inżynier 

Ubogi Zakochany 
Cnotliwa Zuzanna 

Obraz 4 

Jolanta Bohdal 
Zbigniew Sztejman 

Zbigniew Czes~i 
Elżbieta Gaertner 

„CZYT AMY POWIE$C W ODCINKACH, MAMY ZŁY 
GUST" 

Buba -
Kobieta Luksusowa 

Bohater powieściowy 
Olgierd Rychoń 

Rewelersi: 

Maria Szczech6wna 

Zbigniew Sztejman 

Marian Drozdowski, MiToslaw Gruszczyński, 

Tadeusz Bourdo 
C> raz: 

Jolanta Bohdal, Elżbieta Gaertner, Maria Kacz

kowska, Witold Lisowski, Zbigniew Sztejman 

J 

óbraz 5 

„RÓŻNIMY SIĘ POGLĄDAMI. LU JEST BOGATA, 

A CHŁOP ZE WSI - BIEDNY" 

Chłop Ze Wsi 

Pani Lu 

Ułani, 

Ułanki 

Obrar 6 

Stanisław Stojko 

Ludwina Nowicka 

„BA WIMY SIĘ ZA GROSZE U CIO'IIKI „POD 

PYZAMI" 

Ciotka Marcinowa 

Bronek Kaleka 

Dziewczyny z Ferajny 

Ferajna 

Maria Kaczkowska 

Stanisław Stojka 

„Mein Jidisze Marne - śpiewa Lud-wina Nowicka 

Obraz 7 

„NIE MAMY Z CZEGO żYC, ALE KOCHAMY 

SWOJĄ OJCZYZNĘ" 

Inteligent I 

Entreprener 

Pani 

Inteligent II 

Kokota Mimi 

Mirosław Gruszcz11ński 

Marian Drozdowski 

Maria Kaczkowska 

Zbigniew Czeski 

Ludwina Nowicka 

Panie i Panowie z towarzystwa. 



Część li po wojnie 

Obraz 1 · 

„SZUKAMY SWOICH BLISKICH. URZĄDZAMY SIĘ 

NA NOWO" 

Organizator 

Pan Walerek 

Złodziej Mienia 

Koleżanka z Pracy 

Bohater Pozytywny 

Zuzia Reakcjonistka 

Krysia Traktorzystka 

Kolega-z Wojska 

Obywatelka Suszkowska 

Obraz 2 

Marian Drozdowski 

Witold Lisowski 

Tadeusz Bourdo 

Maria Szczechówna 

7.bieniew Sztejman 

Elżbieta Gaertner 

Maria Kaczkowska 

Stanisław Stojka 

Ludwina Nowicka 

„ODBUDOWUJEMY SIĘ. NIEKTÓRZY KRADNĄ" 

Organizator 

Sząbr_ownicy 

Budowniczowie 

Obraz 3 

Marian Drozdowski 

Tadeusz Bourdo 

Mirosław Gruszcz11ński 

Jolanta Bohdal 

Elżbieta Gaertner· 

Zbigniew Sztejman 

Stanisław Stojka 

Maria Szczechówna 

.,JEDZIEMY DO NOWEJ HUTY. PIĘKNE DZIEW

CZYNY NIE KOCHAJĄ NAS. MY NIE MOŻEMY 

POKOCHAĆ KOLEŻANKI Z PRACY" 

Bohater Pozytywny 

Krysia Traktorzystka 

Zuz:.a Reakcjonistka . 

Zbigniew Sztejman 

Maria Kaczkowska 

Elżbieta Gaertner _ 

Obraz 4 

„SĄ JUŻ TACY„C0 ~I_E PAMIĘTAJĄ WOJNY" 

Organizator 

Obywatelka Suszkowska 

Nastolatek 

Hela Nowe Pokolenie 

ZMP-owcy 

„Chórek" 

.,Ludowa gromadka" 

Obraz 5 

Marian Drozdowski 

Ludwina Nowic_kf! _ 

M~rosław Gruszczyński 

Jolanta Bohdal 

Maria Szczechówna 

Zbigniew Sztejman 

Zbigniew Czeski 

Mirosław Gruszczyński 

Tadeusz Bourdo 

jako ruda Baśka 

Jolanta Bohdal 

oraz 

,.,IDZIEMY N A ZABAWĘ 1-MAJOW A,. CZASEM 

ROBIMY BŁĘDY" 

Konduktorka 

Organizator 

Nastolatki 

Murarz I 

Murarz II 

Murarz III 

Obywatelka Suszkowska 

Ludwina Nowicka 

Marian Drozdowski 

Mirosław Gruszczyński 

Jolanta Bohdal 

Elżbieta Gaertner 

Zbigniew Sztejman 

Tadeu~z Bourdo 

• „ „ 

Ludwina Nowicka 



Obraz ~ 

„ST ABILIZUJEMY SIĘ" 

Bohater Pozytywny 

Koleżanka z Pracy 

oraz 

Obraz 7 

„SPIEWAMY 

Zbigniew Sztejman 

Maria Szczechówna 

Ludwina Nowicka 

Marian Drozdowski 

Witold Lisowski 

Stanislaw Stojko 

Jolanta Bohdal 

Tadeusz Bourdo 

Zbigniew Czeski 

Elżbieta Gaertner 

Maria Kaczkowska 

Miroslaw Gruszcz11ński 

»NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE«, 

WIERZYMY W NASZĄ DOBRĄ GWIAZDĘ" 

W finale cały zespół 

W przedstawieniu gra się i śpiewa melodie nastę

pujących kompozytorów: P. Aslanowicza, J. Gabla, 

J. Petersburskiego, T. Stacha, A. Piotrowskiego, 

J. Haftmana, A. Golda, L. Boruńskiego, A, Kitsch

man, Z. Rolffa, Z. Białostockiego, H. Domańskiego, 

Z. Karasińskiego, K. K. Wichlera, P. Alexa, M. Ko

zary, A. Harrisa, L. Rzewuskiego, W. Lutoslawskiego, 

W. Szpilmana, M. Suleja, K. Serockiego, E. Olear

czyka, A. Gradsteina, W.:. Rudzińskiego, W. Zulaw

skiego, M. Lusztiga, W. Solarza, A. Mundkowskiego 

inni. 

W przedstawieniu mówi się i śpiewa teksty na

stępujących autorów: K. Brzeskiego, K. Chrzanow-

skiego, Emana, Willy, A. Wlasta, Szer-Szenia, Z. Ma

ciejowskiego, St. Przesmyckiego, H. Domańskiego, 

0-Jelly, A. Kitschman, W . Jastrzębca, J. Slawosza, 

J. Minkiewicza, J. Jurandota, L. Lewina, M. Jezier-

skiego, B. Broka, B. Choińskiego, R. Stillera, J. 

Brzechwy, J. Bocheńskiego, H. Kolaczkowskiej, L. 

Pasternaka, T. Urgacza, A. Jareckiego, A. Osieckiej, 

T. Czyżewskiego, J. Beka, L. Kruczkowskiego i inni. 

Wykorzystano również materiały anonimowe: ogło

szenia i reklamy, ballady podwórzowe. Powinszowa

nia kominiarskie, wiadomości prasowe, pamiętniki 

chłopskie, powieść w odcinkach, instruktaże zetem

powskie, listy do Fali 49, opinie z zakładów pracy, 

donosy, wiersze poetów chłopskich, korespondencj~ 

prywatną. 

Autorem pieśni finałowej jest dyrektor cyrku 

„Tralabomba" Jerzy Afanasjew. 

Autorka widowiska dziękuje za pomoc w groma ·· 

dzeniu materiałów - kustoszowi zbiorów muzycz

nych Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, panu 
Jerze·rnu Hord11ńskiemµ, 
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PROJEKT OKŁADKI: 
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REKWIZYTY: 
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SUFLER: 
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