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,,ECH JABŁUSZKO'' 
OKLAShlWAJVE W liALJSZV 

TEATR IM. W. BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU, PO
ZOSTAWIONY POD KONIEC UBIEGŁEGO SEZONU 
PRAWIE BEZ ZESPOŁU I BEZ MOZLIWOSCI PRZENIE
SIENIA REPERTUARU, DAŁ NAM W TYM SEZONIE JUZ 
TRZY PREMIERY. ZBIGNIEW BEBAK SKOMPLETOWAŁ 
ZESPOŁ I ZAPLANOWAŁ REPERTUAR Z AMBICJĄ NIE 
OBNIZANIA LOTOW I UTRZYMANIA DOBREJ SŁAWY 
TEATRU Z POPRZEDNICH LAT. 

„Zolnierz i bohater", pelna 
romansowych perypetii kome
dia Shawa, otworzyla nowy 
rok teatralny w Kaliszu. Sztu
ka nie należy do tzw. progra-

du, jego obyczajowość i jego 
dzieje. 

Spektakl pełen jest idyllicz 
nych obrazków folklorystycz
nych i pełen poruszających do 
glębi obraz6w cierpień, walki, 
rewolucji i wojny, obrazów en 
tuzjazmu w budowaniu nowej 
rzeczywistości. Nieprzypadko
wo premiera ta odbyła się w 
listopadzie. Jest wzruszającym 
i nastrojowym przyp nie. 
niem tamtych d7\i. 

Aktorski zespól kaliskiego 
teatru stworzył dobry i wy
równany ensemble. Pełne pro 
stoty dekoracje zaproponował 
Marian Iwanowicz, a autorką 
efektownych stylizowanych ko 
stiumów jest Barbara Wolnie 
wicz. 

Wróżąc „Jabłuszku" nie
ustanne powodzenie, chcę je
dnocześnie zapowiedzieć pozy 
cje, które obejrzymy jeszcze 
w tym sezonie: Janusza Kra 
sińskiego „Wkrótce nadejdą 
bracia", Anny Jokai „4447", 
'Eadeusza Peipera „Szósta, szó 
sta", Różewicza „Stara kobie- , 
ta wysiaduje" oraz „Blękitny 
potwór" Carlo-Gozziego - J. 
M. Rymkiewicza. I 

Ewa PIOT 

1 mowych, wybór jej podykto
wala raczej konieczność szyb
kiego przygotowania nowe; 
pozycji i sluszne przekonanie, 
że będzie się ona podobać sze 
rokiej publiczności. I rzeczy. 
wiście może się podobać nie 
tytko dzięki perypetiom, lecz 
także dzięki aktorom (Domi-nika Stecówna Marta Woź- ,_ _______ iii _____________ ____ ~ 
niak, Zbigniew· Bebak 
lach głównych). 

Kolejna pozycja to Upio-
ry" Ibsena według insd~niza
cji Henryka Baranowskiego, 
w reżyserii Jerzego Juk-Ko
warskiego przy współpracy 
Andrzeja Jakimca. Jerzy Juk 
Kowarski jest jednocześnie 
autorem interesującej sceno
grafii do fego przedstawienia 
bardzo kameralnego, pelneg~ 
prostoty a jednocześnie powa 
gi w podejmowaniu tych prob 
lemów sztuki, które Baranow 
ski uznał za najbardziej istot
ne. Dramat ludzkiej natury 

wymykającej się wszel
kim normom, a jednak wtło
czonej w nie, ograniczonej ni 
mi - wynikającymi z mode
lu naszego kręgu kulturowe
go pokazany został przez ak
torów z równie kameralną 
Prostotą. Pozycja ta bliska 
jest klimatowi jaki byl udzia 
łem przyjaciół kaliskiego tea
tru w poprzednich sezonach. 

Najnowsza premiera Ech 
jabłuszko" Zbigniewa Adriaii 
skiego w adaptacji i reżyserii 
Marii Straszewskiej jest bar
dzo widowiskowa _.: barwna i 
rozśpiewana, w nastroju zna
nym nam z rodzimych wido
wisk Kanickiego i Osieckiej. 
Bliższa jednak śpiewogrze O
sieckiej „Niech no tylko za
kwitną jabłonie". Znane i po 
pularne u nas piosenki rosy;. 
~kie i radzieckie, nastrojowe 
a • pelne temperamentu, Zbig
niew Adriański zebrał i opra
cował jako scenariusz teatral 
nego 11pektaklu. Zinscenizowal 
t~, to czym nai/Jardziej pięk
n!'e i tywi?ldwo wypowiada I 
11ię ud ros113 ifci, to cz11m od
zwie iedla ię historia naro-


