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Poeta-Swat 

Swatka 

Ksieni 

Kneź 

Córki 

Narzeczeni 

OBRAZ I 

SWAT 
- Zbigniew Bebak 

- Marta Woźniak 

- Stefania Błońska 

- Wacław Welski 

- Marlena Andrzejewska (adeptka) 
Barbara Jędraszak 

Sławomir Lewandowski (adept) 
Eugeniusz Paukszto (adept) 



OBRAZ li 
, 

CAFE CHANTANT 
Poeta 

Szynkarka 

Samotny 

r 

Masza 

Ttljemniczy gość 

Cygfmka 

Pierrot 

Cyganeczka 

Cygan 

Studenci 

Zbigniew Bebak 

Irmina Babińska 

Bogdan Kraśkiewicz 

Dominika Stecówna 

Zdzisław Zachariasz 

Marta Woźniak 

Włodzimierz Kowal wski 

Marlena Andrzejewska 

- Jerzy Stasiuk 

1: 



P oeta 
S tudenci 

Rubotnicy 

Hobo1 nica 
Szczors 

OBRAZ Ili 

Zbigniew Bebak 
Zdzisław Zachariusz 
\Vłodzimierz Kowalewski 
Sławomir Lewandowski 
Eugeniusz P aukszto 
\1Vłodzilnierz Miklasiński 
Wa ław Welski 
Stefania Błońska 

anSzuk 
ogdan Kraśkiewicz 
erzy Stasiuk 
adena Andrzejewska 

z bella Bilska 



OBRAZ IV 

JARMARK 
Poeta 

Murka 

Kramarze 

Chłop 

Chłopak 

Dziewczyna 

Paniusie 

Nosiwoda 

Żona nosiwody 

Złodziejaszek 

Zbigniew Bebak 

Teresa Czarnecka-Kostecka 

Stefania Błońska 
Zygmunt Fok 
Włodzimierz IVIiklasiński 
J erzy Stasiuk 
Jan Szulc 
Zdzisław Zachariusz 

- Władysław Lasoń 

Sławomir Lewandowski 

Barbara Jędraszak 

Irmina Babińska 
Dominika Stecówna 
·wacław Welski 

Izabella Bilska 

Eugeniusz Paukszto 

Tea trzyk podwórkowy 

Kataryniarz 

Artystka śpiewaczka 

Artystka tancerka 

Artysta siłacz 

Dziewczyny 

Sportowiec 

- Włodzimierz Kowalewski 

- Marta Woźniak 

- Marlena Andrzejewska 

- Bogdan Kraśkiewicz 

- Irmina Babińska 
Teresa Czarnecka-Kostcclia 
Barbara Jędraszak 
Marta Woźniak 

Zygmunt Fok 



iew Bebak 
a Babińska 

Czarnecka-Kostecka 
inika Stecówna 
a Woźniak 
aw Welski 
ław Zachariusz 

Kobiety .a ella Bilska 
Stefania Błońska 
Dominika Stecówna 

Żołnierze Włodzimierz Kowalewski 
Bogdan Kraśkiewicz 
Sławomir Lewandowski 
Adam Marszalik 
Włodzimierz Miklasiński 
Eugeniusz Paukszto 
Jerzy Stasiuk 
Jan Szulc 
Wacław Welski 
Zdzisław Zachariusz 

Sanitariuszki - Irmina Babińska 
Teresa Czarnecka-Kostecka 
Dominika Stecówna 
Marta Woźniak 



OBRAZ VI 

SPACER PO MOSKWIE 
Poeta 
Aktorka 
Aktorzy 

Obudzeni mieszkańcy 
miasta 
i przechodnie 

- Zbigniew Bebak 
- Marlena Andrzejewska 
- J an Szulc 

Zdzisław Zachariusz 
- Irmina Babińska 

Izabella Bilska 
Stefania Błońska 
Teresa Czarnecka-Kostec1'a 
Dominika Stecówna 
Marta Woźniak' 
Barbara Jędraszak 
Zygmunt Fok 
Włozimierz Kowalewski 
Bogdan Kraśkiewicz 
Władysław Lasoń 
Sławomir Lewandowski 
Adam Marszalik 
Włodzimierz Mildasiilski 
Eugeniusz Paukszto 
J erzy Stasiuk 
Wacław Welski 

GRA ZESPÓŁ 
pod kierownictwem Kazimier.za Mad.ziały - flet 

Romana Mazurek - skrzypce 
Kwiron Juszczak - akordeon 
J erzy Łuczak' - gitara 
Józef Russek - trąbką _ 
Jerzy Sobiś gitara bas J 

Stefan Plichta l,er,kusja ! 
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OD AUTORA 
Sukcesy sceniczne takich spektakli jak : 

„Niech no tylko zakwitną jabłonie' oraz 
„Dziś do ciebie przyjść niemogę" - skło

niły mnie do opracowania nu podobnej za
sadzie widowiska muzycznego „Ech, ja 
błuszko' ', poświęconego rosyjski j oraz ra
dzieckiej pieśni i pios nce. 

P iosenka radziecka zresztą - jak rzadko 
która - Ś\ i tnie nadaje się do teatraln j 
inscenizacji, eh ciażby ze względu na swoją 
ogromną popularność, charakterystyczną 

rodzajowość i tematyczną r:óżnorodność -
a przede wszystkim - ze wzglqdu na nie
zwykle mocne związki z historią i obycza jo
wością narodu jaki repr zentuj . 

W rosyjskiej i radzieckiej piosence - jak 
w miniaturowym zwierciadle dziejów -
odbija się zdumiewająco wyraźnie senty
ment i humor, cierpienie i gniew rosyjskie- · 
go lud , burzliwe dni ·ewolucji, ogromny 
entuzjazm pokolenia, które realizowało 

pierwsze plany pięcioletnie, czy też drama
tyczne lata drugiej wojny światowej . 

Czasami jest więc hulaszcza, przekorna 
i zadziorna jak czastuszka na wiejskiej za 
bawie, a czasami liryczna i zadumana jal· 
mądre i pi kne ballady Bułata Okudżawy. 

Nierzadko usłyszeć w niej można trukot 
kół oszalałych taczanek gnających wraz z 
konni ą Czapajewa i Budionnego - . to zno
w u sentymentaln odgłos harmoszki nad 
rzeką , gdzie umawiają się na randkę zako
chani. 

Piosenka rosyjska i r adzi eka ma więc 
swój styl, swój charakter , co wyróżnia ją 

spośród innych pieśni i piosenek całego 

świata . Ma też to co nazywa się szeroką, 

„rosyjską duszą" i co sprawia, że nawet po
wściągliwi w wyrażaniu swych uczuć An
glicy, Francuzi, Amer kanie szaleją obecnie 
za rosyjskim romansem, za smętnymi 

,dumkami" i pełną wściekłego tempera
mentu „Dubinuszką". 

Co się tyczy naszych sentymentów do ro
syjskiej piosenki, to sprawy tej nie trzeba 
chyba uzasadniać . Pół miliona młodych lu
dzi w r oku ubiegłym brało udział w elimi
nacjach do F stiwalu P iosenki Radzieckiej 
w Zielonej Górze, k tóry to - nota bene -
F stiwal jest jedynym tego odzaju Festi
walem na świecie. 

Mało tego! Zupełni nieoczekiwanie 
v spół zesna młodzież wzrusza się starymi 
romansami Wertyf1skiego i rzewnymi opo
wieściami o „Bradiagach" oraz „Jamszczy
kach' z ży\ iołowymi Jołeczkami", które 
w beatowym rytmie śpiewa Czesław Nie
men. Cz ż trzeba zatem innych jeszcze do
\ odów? \Vróćmy wobec t go do tematu ... 

Przystępując do pracy nad woim wido
wiski m i zbierając do niego materiały w 
star ych rosyjskich v.lsiach koło Iwanowa 
i Suzdala - gdzie bawiłem jako dzien
nikarz - tudzież notując krzętnie w pa
rni ci sture melodie burłackie i pieśni nad 
nieprzyzwoicie pięknym, dalekim i dzikim 
Bajkałem - nic miałem j dnak zamiaru, 
żeby zrobić z t go spektakl poświęcon hi
storii Kraju Rad w pieśni oraz piosence. 

Zdawałem sobie spraw bowiem, że było

by to zamierzeni ogromne i prz rastające 
możliwości teatralnej inscenizacji, tym bar
dziej, że z uwagi chociażby na czas trwania 
takiego widowiska , musi ono ograniczy' się 
do pewnych skrótów i dramaturgicznych 

. , „ 
„ Cl . C . 

Jeżeli jednak - mim to - z racji za
prezentowania pewnych wydarzeń, obrazów 
i utworów w chronologicznym porządku 
„Ech, Jabłuszko" jest jakąś skromną ilu-
tracją lub przyczynkiem do „historii" K ra

ju Rad - to niech mnie „tłumaczy" przed 
ew ntualnym surowym zarzutem historycz
ny h uprosz zeń ... sama piosenka, piosenka 
rosyjska i r adziecka, której widocznie nic 
sposób oderwać od konkretn j sytuacji w 
jakiej po rstała czy też 'rodowiska jakie
p zedstawia. Słowem od historycznego tła.-

Zbignietv Adriański 


