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A więc: Urodziłem się w Warszawie. 
Rocznik 1933. Studia wyższe Uniwersytet, 
fillOlogia polska. Jestem współtwórcą 
STS-u. Tam debiutowałem w 1954 r. jako 
autor i kompozytor. Z tym teatrem zwią
zany jestem po dziś dzień. Głównie dla 
STS-u piszę tak zwane formy kabaretowe, 
a więc skecze i piosenki. Od 1960 roku 
pracuję w Polskim Radio. 
J estem Kierownikiem redakcji słuchowisk 
Radiowego Teatru Młodych. 
P ier wsza sztuka teatralna: „Esmeralda" 
(1 958) . Następnie „Zasada" (1962) grana 
w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu 
oraz „Remanent" (t rzy jednoaktówki 
„Śmierć po la tach", „Wielki k ocha1nek" 
i „Licyta ja") grany w Teatrze Ateneum 
w War szawie na male j scenie (1962). 
W tym samym rnku na dużej scenie tego 
teatru wystawiona została k omedia „Duże 
jasne" napisana razem z Andrzejem Ja
r eckim. 
Obecnie komedia ta grana j'est pr.zez Teatr 
Wybrzeże w Gdańsku. „Anioła na dwor
cu" gra obecnie Teatr Kameralny w War
szawie w reżyserii Kazimierza Kutza, 
w roli głównej Czesław Wołłejko. 
Jestem autorem kilku słuchowisk radio
wych m. in. „Na szosie" „Co za wypa
dek". 
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JAROSŁAW ABRAMOW 

Oprócz pracy literackiej, jak już wspom
niałem, interesuję się formami kabareto
wymi, głównie zaś piose.nk~. ~estem. au
torem muzyki do przedstawienia Agmesz
ki Osieckiej Andrzeja Jareckiego 
Oskarżeni" oraz współautorem (wraz 

~ Adamem Sławińskim) komedii mu
zyc2'Jllej Jareckiego „Marysia i ~apoleoi:i". 
Bardziej znane moje piosenki to: P1e>
senka o Okularnikach, „Widzisz mała", 
„Bogda1n, trzymaj się!" 

JAROSŁAW ABRAMOW 
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WITOLD NAWROCKI 

GDZIEŚ 
NA PROWINCJI 

ar zekania na sytuację w polskiej drama
turgii należą do stałego repertuaru kry
tyki. Is totni nic jest w tej dziedzinie 
l,\\·órczości hterackiej różowo i naprawdę 
trudno być optymis tą obserwują c to 

wszystk o, · co grane jest w teatr ach lub dru
kowane w Dialog u. ie znaczy to wcale, że 
polska dramaturgia wspó czesna znalazła się 
na samym dnie upadku, że jest tak źle jak 
nigdy dotąd. Nie, wcale nie jest ta k ź le, ale 
też nie jest dobrze, j akbyśmy pragnqli. Prawda 
po prostu i jak zaz\\ ycza .i leży gdz ieś pośrodku. 

Mie jsce po Leonie Kruczkowskim zostało pu
ste. J a k dotąd nie widać nast~pcy. Stan pol
skiej dram aturgii współczesnej w dziedzinie 
. ztuk społeczno - obycza.10 ych jest - jak 
wiadomo - bardzo niedobry. Pisarze niechęt
ni si gają po ten ty problematyki, oba\viaj ąc 
s i ę posą dzeń o mały realizm, o a utent yzm , 
obawiaj ąc się albo urowości , albo lekcewa
żenia kryt ki. T matyka obrach unkowa prze
. t ała być tak wielką atrakcją jaką była nie
gdyś; problematyka egzys tenc·ali tyczna nie 
frapuje t ak b ardzo , jak można by ~ię zrazu 
podziewac i choć nawet Jerzy Bro. zkiewicz, 

pisar z o skłonnościach zdecydowa nie realistycz
nych, dał iq zacią nąć do egzystencjalistycz
nego „Baru wszystkich świ ych", to jedn a k 
liczniejszych n ladowców nie widać. Natu
r alnie Leatr Geneta i Becketta oddziaływa nadal, 
przykładem by · może Wirpsza czy Różewicz, 
a le nie ą to zjawiska dys tynk tywne. 

W tej sytua cji niesłychaną karierę robi gro
teska sceniczna, intelektualna lub obyczajowa, 
reprezentowana przede \ szystk im pr zez arcy
m istrza tego gatunku, Sławomir a MPożka, oraz 
przez Tade u za Różewicz . Spojr enie grotesko
we, ironiczne , z przymrużC'n iem oka, stało s ię 
nie tylko znamienn· cechą , elementem stylu 
pokolenia, ale jakby szerszym nurtem w lite-
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raturze. U podstaw, u początków tego prądu 
znajduje sic; proza Stanisława Dygata mistrza 
autodcmaskacji, Stanisława Zielińskiego. Ale 
jednocześnie to „przymrużenie 1oka", ta prze
wrotność sporej części polskiej i jakiejkol
wiek literatury jest jakąś cechą kultu
ralną, charakterystyczną cechą naszej współ
czesnej formacji duchowej. Może być ona 
pendant do współczesnego katastrofizmu, wtedy 
wyraża się przede wszystkim absurdalistyczną 
groteską, może też być signum w.zmożonej 
ofensywności drwiny jako postawy, jako reak
cji na zjawiska współczesnego życia ducho
wego czy społecznego, może to być wreszcie 
odwrotność „zadęcia" patosu, do którego mamy 
chorobliwe skłonności. „Zezowate spojrzenie 
pozwala nam te kompleksy „zadęcia" rozła
dować. 

Ta literatura jest w Polsce najciekawsza 
(Mrożek, Dygat, Zieliński, Grochowiak, Herbert, 
Iredyński, Jarecki, Osiecka, bramow) z nią 
wolno wiązać pewne nadzieje, bardziej opty
mistycznie patrzeć na przyszłość polskie.i dra
maturgii. 

Nazwisko Jarosława Abramowa jest w tej 
plejadzie nazwisk znanych i w niektórych wy
padkach otoczonych nimbem zasłużonej sławy 
nazwiskiem autora, z którym łączymy przede 
w szys tkim jego wieloletni udział w pracach 
w a rsz-aw kiego Studenckiego Tea tru Satyrycz
nego, t ego STS-u niegdyś tak słynnego, odgry
w a ·ąc go w naszym życiu teatralnym rolę nie
bagatelną. Jarosław bramow , obok Andrzeja 
J ar eckiego i Agnieszki Osieckiej, jest właśnie 
jednym z tych młodych dramaturgów, z któ
rymi krytyka teatralna wiąże duże nadzie je. 
Że były to nadzieje niebezpodstawne, potwier
dziły to drukowane w ostatnich latach sztuki: 
LICYTACJA (1961), DUŻE JASNE wspólnie 
z Andrzejem Jareckim, 1962 i w roku ubiegłym 

.o~łoszona groteska , pod tytułem ANIOŁ NA 
DWORCU. • 
Pomysł ANIOŁA NA DWORCU jest niesły

chanie zręczny i wyrasta z gruntownych i szcze
rych obserwacji naszego życia społecznego. 
Chodzi naturalnie o cwaniactwo i dintojrę, te
m a ty więc ani nowe, ani szczególnie oryginalne, 
choć - r az jeszcze podkreślam - obchodzące 
n as żywo, bo należą do zespołu zagadnief1, 
z którymi obcujemy codziennie. Ale w sztuce 
Abramowa cwaniactwo i dintojra wygrane zo
stały właśnie n a „zezowate j" nucie, z „przy
mrużeniem oka", co ostrość sztuki spotęgowało 
i dodało jej wiele niezwykłego dowcipu. 
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Rzecz znowu zasadza się na przewrotnym 
odwróceniu sytuacji, na stworzeniu zask aku
ją cych, rzekłbym absurdalnych wolt w losach 
głownych bohater ów. Krótkie streszczenie fa
buły obnaża mechanikę nieco absurda lnego hu
m oru i ujawnia podstawowe zamysły autora. 
Otóż spokój prowincjonalnego powia tu opano
wan~g.o - _j a k . sic; potem okaie - przez zna
kom1c1e d~iałaJącą dintojrę ziodziejską, mąci 
WHr szaws k1 cwaniaczek, usiłują cy tuta j zapo_
l~wać na naiwnych. Toczy się sztuka i toczy 
się gra . Zn my tylko zamiary cwaniaczka , wie
m~, że chce okpić naiwnego chłopka, naciąg
ną c go na grubszą forsę, ro z.snuwając przed 
oczyma gospoda r za miraże protekcji, niesłycha
nych możliwości protekcyjnych itp. Chłopek 
chwyta przynętę, a le rychło okazuje się że 
chłopek to też gracz i kombinator pierwszej 
:v ody. Okazuje się właściwie, że w szyscy grają 
mne role , niż te \\"łaściwe, że wszyscy są " sit-

ie. że chcą sprawdzić cwaniaczka , unieszkod
liwić go, kiedy okaże się zupełnie pewne że 
jest rewizorem z Peter sburga, że gra fałszywą 
rolę. Wtedy m aski opadaj ą: n aiwny chłopek 
okazuje_ się przebiegłym kombinatorem, jego 
rzekomi wr ogowie członkami znakomicie zor
ganizow a ne j m af ii. W tym pr zewrotnym od
w róceniu s:vt acj i, w tej zaskakującej w idza 
wolcie , kry je się komizm tej s ztuki. 

.Ja rosław Abramow okazuje się być dram a
turgiem niesłychanie zręcznyn:i ; rzemiosło dra
m aturgiczne zna doskonale, Temat nie jest żad
ną rewelacją. Dopiero absurdalne przewartościo
w anie sytuacj i zupełne odwrócenie charakte
r ów, zda rcie masek z twarzy bohaterów , spra
wia , że zaczynam y się śmiać pełnym głosem. 
Ale nie tylko śmiać. Sztuka Abramowa budzi 
pew ne r efleksje społecznej n at ury, dotyka prze
cież mie jsc n a ciele nasze~o społecznego orga
n izmu obolałych i newra lgiczynch. Kiedy mały 

\vaniaczek warszawski, który z m agii władzy 
i protekcji uczynił rzemiosło, krzyczy przerażo
ny potęgą powiatow e j dintojry: „Ludzie co 
robić" , to j go wołanie jest w ~akimś stopniu 
symboliczn , kryje !iię w nim tre~ć głębsza, ~est 
to pytanie 2adane społecze!'l.stwu. I w tym sen
sie szt uka Abramowa jest nie tylko zgrabną, 
zręczną groteska obyczajO'.~JIO- społ~czną, lecz 
także sztuką piętnują cą pewne postaw y społecz
·ne. obn<Jżającą mechanizmy działań dintojry 
przestcpcze j. że z przymrużeniem oka? Nie 
~zkodzi. 

WITOLD NA WROCKI 
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