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Zamiast wstępu ... 

P roszono mnie, żebym napisał cos do progr;imu. Najtrudniej 
pisać dobrze i krótko. Przekonacie się państwo oglądając przez dwie 
bite godziny mo1ą sztukę. Chciałbym więc przynajmniej na tej jednej 
stronio:ce nie zanudzać i zrekompensować wysiłek dobrfł wo! 
jaką włożycie państwo oglądając moją „Zasadę". 

Sztuka ta (jeżeli można ją tak okresłić) powstała w dosyć dziwny 
i przypadkowy sposób. Najpierw Polskie Radio ogłosiło konkurs zam
knięty z zaliczką dla zach<;ty potem przejadłem zaliczk<; 1 musiałem 

odpracować lekkomyślnie pobrany gro z - wreszcie napisałem słu 

chowisko. Zostało ono wyróżnione i miało to szczęście, że zaopiekował 
:ię n im doskonały aktor i reżyser w Jednej osobie - Jan Swiderski 
który z mojego niedoskonałego tekstu przy pomocy lak zn:ikomitych 
aktorów jak: Halina Mlkolajsk'.l, Czesław Wołłejko. Henryk Borowski 
czy Maciej Maciejewski - wydobvł to co nałefało wydobyć aby tekst 
przestał być tekstem a zaczął s m grać . Na tym oczywiście nie konie 
Audycja ta normalną koleją rzeczy nadana został a w programie I Pol
skiego Radia. Ponieważ dalej zcz<;ście mnie nic opuszczało (piegownci 
mają szczęście - jak mawiaja moi przyjaciele) trzeba trafu. że akurat 
dyrektor Kubalski słuchał radia 1 podjął heroiczną i ryzykowną decy
zje - Jemu więc zawdzięcram , że · łuchowisko zamieniło się w sztukę. 

utor zachowa wdzięczno~t do końc 7.~'Cia - l'torzej zdaje mi ·ie 
z publicznością 

W len sposót: wi c pow tah Zasada Jest to debiut na scenie 
zawodowej - dotąd bowiem pisałem tak zwane małe formy . które 
zaczęły si<; rozrastać, aż urosł do dwóch god„in Zupełnie nie wiem 
co to będzie dalej. 

Oczywlścle pisząc „Zasadę" dla teatru kaliskiego wprowadziłem 

szereg nowych wątków I postaci (a nawet cały akt), krótko mówiąc 
stara łem się przywrócić wzrokowi to, co mu zabrało ucho. Elementy 
radiowe. które pozostały w sztuce wyszły jej chyba tylko na dobre 
W tym przekładzie słuchowiska na język teatru wiele pomógł mi rc>
l:yser Zbigniew Bessert i zespół aktorów teatru im. W. Bogusław~kiego 
Serdeczne dzięki. Również mój przyjaciel - reżvser Jerzy Marku
szewski poddał mi ciekawy pomysł . który bardzo uteatralnił „Zasadę". 

Podtytuł - „życiory · dyrektora w trzech aktach" nie jest przy
padkowy. W ten sposób chciałem podkreślić autentyzm „Zasady" 
która bardziej przypomina reportaż sceniczny niż normalną sztukę 

.Jest to mój świadomy zamiar - Corma reportażu scenicznego od da\< -

na mnie intere uje. Dlatego posłui:uJę su: drobnymi realiami i faktami. 
które jeszcze bardzieJ podkreślają autentyzm przeżyć głównych bo
haterów - bo o to przecież najbardziej mi chodziło. Wiele za
wdzu:czam mojemu konsultantowi panu Tadeuszowi Stachowiakowi 
Pra1m<;> w tym miejscu serdecznie mu podziękować. 

Fakt, i:e debiutuj<; w teatrze, który nosi imię Wojciecha Bogusław
kiego, że mo1a prapremiera odbywa się w mieście Adama Asnyka. 
lani Dąbrowskiej i Tadeusza Kulisiewicza - wszystko to tudzi 

we mnie nie kromne i niebezpieczne nadzieje, które, sądzę, zostaną 
rozwiązane po dziesiejszym przedstawieniu. A więc ? . . 

JA RO LA W BRAMO\\' 

Projekt dekoracji Anny Drozd 
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Roman Zał~sk1, ps. ,Zasada" 
'\da. je~o żona 
Adam Stach urn, ps. „Szary · 
Marin, jego żona . 
Miecio Rembowski, inż. mechanik 

eliks Skalski, prywatny przedsiębiorca 
Wojciech Kurczyna, robotnik 
Alfred .leschonek, wujek Krystyny Muller 

PRAPREMIER 

h 

.Jola, przyhciółka „Szarego" i „Zasady" z okre. u okupa j; 

Waldek, jej brat 
Wanda Stefańska, matka Joli i W11ldka 

Halszka, narzeczona Waldk.1 

Zofia Buczyni.k 1. matk; lla l 7.ki 
Porucznik 7.andnrmerii 
żandarm r 
Zandarm Il 
O, ma z pi kiem 
Policjant 
Wujek 
Kwiatek 
Kelner . 
Urzędnik St nu Cywiln go 
Kelner I 
Kelner IJ 

Reżyseria . 
ZBIGNIEW BE ERT 

Asystent reżysera: 
HENRYK ZANDECKI 

KAZIMIERZ GAWĘDA 

IWONA Sl:..OCZYfiSKA 
PAWEL TOMASZEWSKI 
TERESA UJAZDOWSKA 
\IIKOLAJ ZYRO 

KIZIUKH.."W ICZ 

;W.ACIEJ BORNINSKI 

l\VONt\ Sl:..OCZY19SK"l 
MlECZYSLA\V PIETJWSIŃ. Kl 
J..tD\VIGA WRON KA 
I B1\RBARA TOMrlSZEWSK : I 

I ELŻBIETA ZAGÓRSKA 

TIALINA ZBIERZY9SKA 
TADEUSZ OLESiflSKI 
WŁODZIMIERZ TYMP LSKI 

HENRYK ZANDECKI 
LIDi A GRAZ I DIO 
JERZY TYCZYNSKl 
WŁODZIMIERZ DOBRZANSKI 
\VLODZ1 "1 1f RZ TY!\1P \I. Kl 
I,EO JÓZEFOWICZ 
MACIEJ BORNiflSKI 
!111E.CZYSL4\V PIETRl SI - SKI 
HENRYK ZANDECKI 

St t: ilOCJ i il Ld.at 



Życiorys autora „ZASADY" 
„ZA ' AD ·· - jak podkre'la autor w podtytule sztuki - Jet udr<1-

matyzowanym 1..ycioryscm dyrektora w trzech aktach. Wypadćl 

więc zapoznać publiczność teatru 1m. W. Bogusławskiego z życio
rysem uutora tego życiory u zanim nie zostanie dyrektorem i am 
o . obie ni n;:ip1:;i;e sztuki. Nie będzie to oczywiście opowieść w trzerh 
iktach - ograniczymy <:ię do garści informacji 

Juro law Abr mow urodził się v. War. zawie w roku 1!133. ::.tudiow;:il 
n11 Uniwersytecie W r_.znwsk1m, gdzi uzy kal topień magistra filo
logii polskiej. Będąc: JC~zcze na studiach zw1ą-z I . ię z grupą studentów 
polonistyki i histoni :ztuki (Andrzej Jarecki , Witold Dąbrowski. Jerz.} 
Marku. zew ·ki) i ucz :tniczyl w organizow miu pierwszego . tudenckie
i:o teatru satyrycznego warszawskiego STS-u .• Jest je •o kierownikiem 
artystycznym, a utorem t kstów, piosenek, kompozytorem i wykonawrą 
Wla ' nie poprzez teatr debiutuje w pr11:ie łlleracki j („ zpilki" 1955 r.J 
i ,Almanachu Młodych". Do clzi.' zwia1.a ny jest z l!rupą TS-u, prawi 
wszy. tkit' progr,1my tego tt'alru 1n n;1zt ier'l lo sic: ich prz z blisko 
osiem lat dwadzieścia pięć) z<1wier 1ią JC!go tek: ty 1 p10 enk1 

TS tal się dla młodego a utora . zkolą teatru 1 dramaturgii. To. z<• 
rozpoczynał wla. nic od małych !orm dramntycznych i satyrycznych -
zaw żyło wyraźnie na póiniejszeJ je~o twórczo'ci. W konstrukcji i bu
dowie poszczególnych . cen „Zasady" nietrudno si domyślić-, że autor 
dobrze czuje formę skeczu cz) monologu. 

Przez pewien czas Abrumov. pracuje jako dzienmk, rz v. radio 
i prasie mlodziezowej. Pisze reportaż<> Fakt ten również pozostawi! 
pewien ślad. Z11ciążyl n.i kierunku poszukiwań i zaintresowaniach 
twórczych. 

Abramow wyrosi z teatru 
wszystkim . lrona polilyrzna 
problemu tak, aby nie był on 

politycznego 1 interesuje go przed<' 
zagadnienia postawienie współczesnego 
widzov. i moralnie obojętny Je t to oczy-

wi ·cie zt1d.rnie niesłychani trud n<' i nie jeden doświ 1dc:zony drnma
urg ponió:I porażkę n11 tej drodze Ale próbO\\ i.· zawsze:' warto - to 

J<' t jedyna z:insa w pólczesnego teatru. 

W 1958 . Abramow pi ze swoją pierwszą sztukę tniewy tawionąl 
ut. „Esmeralda czyli baśr't romantyczno-kryminalna". Pod koniec tego 
same o roku wyjezdż 1 do Paryża . gdzie pracuje jako dziennikarz 
w pol. kim ·godniku poloni inym „La semalne polonaise", następnie 
1o~Laje tatysta w słynnym teatrze Vllara TNP. M11 to szczęście, :i.e 

traf1a akurat na okre prób nad sztuką ;\lussetił „Nie igra . 1 /.. m i
łością", którą go·cinnie reżyserował wielki reżyser filmu rrancu kiego 
Rene Clair (po raz pierwszy w teatrz ) z t11k w. paniałymi ,1kloram1 
jak Gerard Philiphe 1 Suzanne Flon. 

Podczas uroczystego jubileu zu pięcioleci.t teatru koledzv z STS-u 
napi ali w pro,:trnmie taki oto dowcipny życiorys: „laro. ław Abra 
mow - bywalet', światowiec. ~lobtrotter. polu:lota, kosmopolttt1, lekko 
piegowaty. Urodzony na Zoliborzu obecnie przebywi\ w Paryi.u 
l':dzie wspomoga Rene Claira w wystawieniu '.Vlusset 1 u ViJara. 
• bramow - po malce ;iktor. po ojcu pisarz I yn Tgora Newerly), 
po sobie muzyk, zadziwiał nas zawsze swoją pracowitością: mer 1:r. 

1..darzalo się. że wy tępował jako wykonawca własnych tekstóv. . 
do których sam pisał muzykę. Zdumieni 1 zaskoczeni .'piewali. m.' 
na jego cze' ć . pecjalne pieśni np. Ech Jark . kaki ie u was głaza• . .. 
Kobiety szaleją za nim męźczyint zazdroszczą. Lubi kwi 1ty. lai:odn) 
clla zwierząt' 

Oczywiście w tvm z rlobltwym 1..yc1ory ie niektore zdnni.1 nalez) 
c·zytaC:· na odwrót szczegolnie zdanie o pracowitości Nie mniei 
„Zasada" zo lala napis1rna, a równolegle niemal do prapremiery w Ka
li. zu wejdzie na a fisz teatru „Ateneum · w Warszawie nowa sztukn 
Abramowa „Remanent„. Jednocześnie teatr Drmatyczny w Warszawie' 
zapowiada jeszcze w tym ezonie ·ztuk • Atramowa i Andrzeja Jurec
kiego pt. „Duże jasne". Jak więc z powyższego 7.estawlenia wynika 
z pracowitością jest coraz lepiej i wypada jedynie życzyć autorov. i 
aby zasada zo. tal utrzymana. a .za~'lda" spodobała ię kalisldei pu
bliczności. 

\NDRZF.J WIKTOR PJOTROW. Kl 

Pa. Warto tt~ -pomrom1owac • .,., J11ro11a" bramow J' t auto.rem 

mU%}'kl do pn:l'dltawlt'n1a Airnll' zkl \) 11'ckll'J 1 ndneJ. Jar,ck.I 110 

„01k:1rł.eni". Wykonowc ml tel:'o P'klllklu 

Una Jaoowlka I WoJclrrh Slf'mlon. 

popularni akton; • 

u: 

orromnym powodzt>nlem w Warnawle. Jak polntormow la mnll' 

dyrekcja te::ilru Im. W. Bo1111law1kiero „01kartenl" jeucu w tym 

lt!11:onll' będ" ·)'1tawirnl w Kall zu. Tak lęc Abramo\\ udf'blu 

t u j' pora1 d ruKI - t 'Ul raum jako kompozytor. 

A. W. P . 



Z-ca Dyrektora : 111RCIN TALARCZAK 

Kierownik Techniczny; 

:\1 IECZYSł~A W :\lONTELA TYC 

Sufi r . InspicjenL. 
BaTbarn Toma&zeu•:kn l rllM OobTz11ń..rka 

Kiero w nicy działów technicznych: 
PRACE KRAWIECKIE· Anna. Kawcz)Jnska i Andrzf'J Str.:.11: 

PRACE STOLARSKIE Stanislaw Białczak 

PRACE MALARSKIE: Paweł Dz1echciarOI(' 

PRACE TAPICERSKIE . lłenrvk Kubiaszcz111 

PRACE 1'~RYZJERSKIE: W/ad11 law Pa.wLaJ.; 

SWIATŁO : Roman Sta~zak i Storm/au· Sadow.· ·1 

REKWIZYTOR. 

BRYGADIER SCENY'. 

l11!on1 owakowsk 

"1tchał Tworktewic~ 

W przygotowaniu · 

„WE ELE" - T . WY PIAN KIEGO 

rci.yseria: Tadeu. z Kubalski 

Cena programu 2.50 zł. 

Kol a. 27 - a . I SOO n1a• p tir.- I 62 - ~-11 1 4 
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