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Dramaturg i kompozytor ur. l 7.V.1933 r . w War
s„awi . Studia olonistyczne ukończy ! na niw r
sytecie War~za~ skim. D biutował w I!J56 r . na la
m ach ,ltmanachu Mtodych w 1963 r . otrzymał na
grod<; im. Piętaka za sztukę niol na dworcu. Autor 
sztuk scenicznych: L icytacja (1961 ), Duże jasne (1962 
razem z Andrz jem ar ckim). Aniol na dwor etL 
(1964), Derb11 w palacu (1966 , Uciec2lw z Wielkich. 
Bulu:arów (1969), Wyciąg do n ieba (197 1), Klik-klak 
(1972). 

~DI~ZEJ KIJO~· 'S:K:C 
............................................ ....... 

Kc media 
rz cz. talem z dużą uciechą kome
dię Jarosława Abramowa Klik-klak. 
J k to dobrze napisane, jak za
bawnie i gładko toczy się dialog, 
jak pełne i żywe są postacie, jak 

dyskretny jest Abramowa dowcip - ani 
nie przymusza do ciągłeg h ichotu, ani 
się nie każe podziwiać. Jaki to zabawn y 
pomysł : pani, k tóra ściąga do siebie wsz st-
kich byłych mężów, a w i h osoba hi 
storię Polski - przez co sama taje się 

t rochę Polską (oczy iście, n miarę owych 
m żów .. . ). P ierwsza częś jest ni mal hi
storyczna, b tocz się między pulko rni
kiem star ej d ty a dyplom tą starej daty. 
W cz ści drugiej n scen ie pojawia się eme
ryt bardzo świ żej da y, z teczką , i ostatni 
amant pani - młody chłopak „Lylek". 
Z wejśc iem emeryta z teczką robi się trochę 
smutno, z „Lylkiem" nawet niesma zno. Tak 
więc część p i rwsza wydaje si dużo 1 psza 
od drugiej : czt rdziestoletni autor miał wie
le więcej zabawnych r zeczy do powiedzenia 
o osobach , których n igdy żyv.rcem nie wi
dział , niż o tych, k tóre zna doskonale z wi
dzenia, osobiście, i z k tórych każda, choć 

w części , wypada mu rówieśnikiem . Dlacze
go? 

~latego, że tak siq udało, czy tak nie udało? 

V Chyba inaczej być n i mogło. W przed-
rześniowych osobach miał Abramow de> 
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czynienia z kliszami liter ackimi, znanymi 
mu z powieści Nałkowskiej, Brezy Putra
menta, Kadena, Dołęgi-Mostowicza, a także 

z kliszami powojennej „antysanacyjnej" pu
blicystyki politycznej. Wśród tych klisz raz 
za razem powtarzały się postacie zamaszy
stych pułkowników i śliskich dyplomatów. 
Te dwie postacie miał Abramow gotow . 
Gotowa miał także her inę komedii, ową da
m(,", ktÓrej - jak ktoś powiedział o Nalko
wskiej - historia własnych małżeństw o
plątała ię z historią Po ski; Abramow do
łożył babie trochę demonizmu z Witkace
go - żeby yła smaczniejsza. Natomiast ani 
na Sylvestra, ani na „Lylka' \di z nie miał, 
lub je miał ni wystarczaj ąco wyraziste ... 
A komedia - tak mi się zdaje - nigdy 
swoich bohaterów i sytuacji nie bierze 
wprost z rzeczywistości, tak jak to robi po
wieść, ale z literatury, i poprzez literaturę 
ową rzeCZJ"'Vistość ośmiesza. Im literatura 
bardziej sk nwencjonalizowana tym ostrzej
sza komedia, kt · ra jest odwr tnością obo
wiązujących konw n ji. Gdyb pułkownik 

Grz gorz wystąpił w komedii A ramowa 
w roli z ciekłego re kcjonisty lub agenta 
obcych wywiadów, jak w znanej nam li
teraturze, nie wzbudzi łb w nas śmiechu; 
podobnie dyplomata Teodor. Ale gdy jeden 
służy Filmowi P olskiemu za k nsultanta 
w sprawach wojskowych , drugi uczył lu
dowych dyplomatów manier salonowych, do
póki go nie zwolniono i gdy obaj okazują 

się sympatyczni i rozsądni, a wzaj mne żale 

porzucają przy stole b ilardowym, bawią 

nas - jako odwrócenie schematów. Podob
nie honor, który przeraż ł w tragedii ode
brany s lachcicowi, 'mi szył w komedii, gdy 
szwank na nim ponosił mieszczanin. 

IJomedi j st nie t le kary ka urą społeczeń
~ stwa, ile parodią jego własnych wyobra
żeń o sobie, to jest literatu ry. Warunkiem 
powstania kom dii jest pO\· aga li teratury, 
w jakiejkolwiek uj wniona formi ; kom -
dia t właśnie powagę \ y \ rac i przez t~ 
jest śmieszna . Wytykanie tzw. wad społecz
nych, k tóre nie stworzyły sobie jeszcze apo
logii, a lbo demaskowan ie zjawisk, które nie 
mają j eszcz swe· literatury, n ie jest miesz
n . Przedwrześniowa Polska ma taką li te
raturę i dlatego udają się komedie na jej te
mat. Ma taką literaturę tzw. okr s błędów 
i wypaczeń; gorszą, uboższą, ale ma. Dlate
go udają się komediowe postacie fanatycz
nych s kr tarzy, zy asc ty znych działa

czek, jak choćby w niedobrej skądinąd ko
medi i J anusza Gło ackiego Cudzolóstwo 
ukarane, czy w niektórych filmach. at -
miast na t go sekretarza na emeryturze, na 
tego ascetę, z k tór m coś się stało dziwne
go, sk ro złą zył się z taką przed• rze' nio
wa damą jak Kornelia, na tego fanat ka, 
kt: r przesz dł na sceptyc zm, na t go re
wolucjonistę, który podał r k B ewa] k ie
m jesz ze nie mamy formuł kom diowej ; 
jesz z mu przypi ujemy t ragi znos i prz -
pisy a · mu ją b dzi my póty, póki jej kt · 
kształtu ni nada. Dopiero pot m b dzi my 
się z ni go śmiać \ kom dii. K medi , k tó
re piszą bramow, .Jurandot, Gło\J acki zb 
często . ą jakb o bok komedii. 

a o są jakby nie z teg~ świ.~ta lit ra kiego. 
fi Ze ..., szystkiego, o się dz1s grywa na sce
nach, komedie p zostały , najnormalniejsze"; 
mają początek, 1 onie , w środku intrygę, 

mają także bohateró\ , pointę i tr zeba j 
grać w dek ra jach. Są t ym \ tea rze, zym 
dorożka konna w mie' ie; nikt nie powi.e, że 
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dziś nie ma w Warszawie doroż k konnych, 
ale czy istnieją one naprawdę, z potrzeby, 
cz dlat go tylko, że bez nich życie v.ryobra
zić się nie da? W d ramaturgii współczesnej 
dominuje jednak gatunek, kt' ry nazwałbym 
tragifarsą, tym różniący się od klasycznej 
komedi i, że rozgrywa się w rzeczywistości 

absurdalnej. Komedia klasyczna, chociaż 

sprowadza do absurdu poszczególn elemen
ty rzeczywistości (np. zazdrość małżeńską 

łub skąpstwo), odwołuje się do rzeczy,„·i
stości rozumn j, która poza zdarzeniami ko
mediowymi trwa niezmi nna, niewzruszona. 
I to ona, r zeczywi tość r zumna, w któr j 
znajdujemy si my, widzowie, wespół z au
torem, ona właśnie śmiej e się w komedii. 
Rogacza, zazdrośnika, li hwiarza, tyrana do
mowego lub księcia -despotę można 'vyśmiać 

dlatego tylko, że poza obrzydliwymi umizga
mi starca zda rza si miłość prawdziwa, choć
b. wśró służby, że jest gdzieś sprawiedli
we prawo, k tóre karze lichwiarzy i wniwecz 
obra a kalkulacj kąpcó , że panuje nam 
wszystk im dob ry Książę, k tóry w odpowi d
niej chwili przyśle boda j strażnika lub re
jenta. aby zaprowadzić porząd k w tym osza
lałym skrawku rzeczywi toś i w którym pa
nowało prawo komed ii. W „smutnej" ko
medii mieszcza ńskiej rządzi t ż prawo zdro
w go rozsądku . My b da j. m y ' krzesłach , 
nie dopuś imy u si bie do ska ndali, jaki 
dziej ą ię n s enie. Prz znaj my . ż taka 
rzecz może zdarzyć się w każdym domu , ale 
pewni jest śm " że potrafi my sobie z n i ą 
poradzić. Od współczesnej tragifa rsy nie ma 
natomiast żadnego odwołani . Je j przedmio
tem jest rze zywistość ała; wszystko co się 
dzieje na se nie j st dowod m na o, że cala 
rzeczywistość, wraz z nami , j st absurdalna, 
do kitu, że nie ma z n iej wyjś ia, ani od n iej 
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ratunku. I że nie ma się z czego śmiać. 

$miech jest manifestacją wyższości. Jeśli 
nam autor naszej wyższości nie dowiedzie 
i nie zapewni nas, że my z postaciami ko
medii nie mamy nic wspólnego, i że po wyj
ściu z teatru nie spotka nas żadne z tych 
zdarzeń. jaki oglądaliśmy na scenie, j eśli 

nam nie schlebi i nie pokaże wyraźnie, kto 
jest śmieszn , co jest absurdalne, co jest 
w naszym życiu komedią - śmiech zam:era 
nam na ustach i komedii nie ma. Tragi farsa 
tego warunku właśnie nic spełnia. W tragi
farsie pointa Gogolowskiego Rewizora -
„Z si bi .:-am eh się śmiejecie" - znajduje 
się na początku sztuki. Więc nic z zabawy. 
K las. czna komedia dobrze w ie, że powin na 
by· przewrotn m pochlebs wem: „Pokażę 

wam prześmieszną histor i , ubawi ie si , 
panowie i panie, jestem pe ien, 7e \ zac
nosc1 waszej nie pomyśleli' ie, że tak ie fi
gury j z ze plączą s ię po świeci ... " . 

':\odkreślam słowo jeszcze. Wydaje mi 
I"' się, że koniecznym elementem klasycz
nej komedii j st ana hronizm jej figur. Każ

dy anachronizm jest śmieszny sam r zez się· 
nik się z nim nie u żs mia i każdy nad 
nim góruje. Nawet konserwatysta z na tury 
na widok komedi wego konserwatysty po
wie : ja przeci ż taki nie jest m .. . Anachro
n izm jest przy t m niegroźny, pon ieważ . a 
rna życi go przezwyci ża . Rozwój, rozumny 
rozwój rzecz~ wistości, jes niepisaną p i n tą 

ażdej komedii. by tę po intę zdobyć, k -
media cofa się w zasie. Swoją " spół zesność 

przebier w zetlałe trochę kostiumy, typom 
żyjąc m nakłada maski pr zestarzale choć 

odrobirn~. ab widz, parskaj ąc śm i chem, 
mógł zawołać: tak b ło!.. „ a dopi ro po 
chwili gdy już odsapni . mógł zasępić się 
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i mruknąć: i tak wciąż jest... Kom dia jest 
udawanym optymizm m. Uda je mianowicie, 
ż iesz ię z rozw ju rz zywistości i z t -
go, że tej rzeczywistości rozum przezwycię
ż. ł głupstwo. Udaje, ż nie widzi głupstwa 
upart go, niewzruszonego. 

A nachronizm figur k mediowych pociąga 
'f"' za sobą anachronizm formy. Nie tylko 
Abramow, Jurandot etc. są anachroniczni, sta
roświeccy t m właśnie, gdzie są śmieszni ; nie 
tylko jest taki także Ustinov. Anachroni czni, 
ctaro "wie y byli wob c literatury i teatru 
swych epok Cw jdziński, Rittne i Z polska. 
I F redro był anachroniczny wobec teatru 
romantycznego. Chcecie kom dii? Proszę bar
dzo, ale pamiętajcie, że to musi być chwila 
teatru, jakiego już ni ma. Komedie trzeba 
pisać i wystawia<'.: tak, jakby się t atrze 
nic ni zmieniło od pięćdziesi ciu la t. P o
mysły kon trukc jn \. zięte z absurdalnej 
forsy zgubiły Gł wa ki go ·w Cudzolóstwie 
ukarany m . Kom dia jes jak dama, która dla 
żartu przedsta\ ia si bie starszą niż jest, albo 
jak int ligentny młody złowiek, który uda
j ramola. trak yjno ' kom dii pol ga na 
zbi row j d gradacji: wszysc mian w1c1e 
biorący udział w komedii udają, ż mają gor
sze, niż naprawd , gu ta i umysł . 

~ nna rz cz, cz nam si w ogóle hce w ten 
sposób baw1c. Komedia - powtarzam -

j st dobrą zabawą na taki okr y, w któr h 
dominuje powaga. Ale gdy , przeciwnie, do
mi nuje sz d rstwo? Gro ska? Absurd? Po
dejrzewam że najśmi sznicjszą komedią by
łab dziś po\ ażna sztuka obyczajowa, trz -
lub zteroaktowa, z prz r wami, z proble
mem moralnym i kilkoma dyskusjami świa
topo lądov mi, napisana językiem, jakiego 
używają publi yści, rozpatrują y zagadnie-
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nia rodziny, w chowania, i kształcenia oby
watelskiego. I gdyby ją zagrać na scenie 
ślicznie umeblowanej fotelami i r gałami, 
a na regałach usta\ i ć książki prawdziwe, tak 
żeby tytuły można było dczytać. .. I żeby 

aktorzy jedli dużo i ładnie. I żeby czytali 
pra'.vdziwe gazety. I żeby o 7.30 włączono 
telewizor na kawałek "dziennika. Publiczność 
p kładałaby się ze śmiechu. 

Przedruk: Dialog 9172 



.„ ...............................•................ 

* 
ożna wiązać Abramowa z pewnym 
nurtem polskiej dramaturgii, 
a mianowicie ze społeczno-oby

czajową komed1ą dwudziestole
ci międzywojennego w jej naj-

lepszych wydan iach . Abramow wykazu je bo
wiem podobne podejście do tematu. Bierze 
na warsztat sprawę żywą, buduje komedię 
z dbałością o role, o dpo iednią i l ość dow-
ipów i ich proporcjonalne wykorzys ani , 

zapewnia jej atrakcyjną scenerię, rezerwuje 
czas na banalny romans w marzeniu sennym 
i flirt z d uch m piękn j kobiety, a d ialogi 
pisze ze sprawnością, którą kiedyś nazywa
n n r w m sc nicznyrn . J go Derby p dej
muje przytem temat ewolucji społecz nej 

i stanowi okr ' lony etap w teat ralnym cy
klu . Gdy w 1937 roku Maria Morozowicz
-Sz zepkowska ogłosiła sztukę W alqcy się 

dom, Boy prorokował , że następna sztuka 
o polsk im d worze będzie nosił tytuł Skaza
ni n a zagladę. Tymi następnymi są już Od
wiedziny i Derby w palacu . 

'f1 vloby krzywdą dl a Abramowa n i do
f'/ s trzega · , w rama h uprawnionego ga tun
ku, j go poszukiwań f rmaln eh . W obu peł
nospektaklowy h szt ukach próbu j on wyjść 

poza sch mat t rady y jne j kom dii społecz

no-oby cza jowej nie uci kając się j dnocześ

nie do sposobów spoza rzeczywistego wy
miaru. ie j st to punkt wyjścia ułat vio
n - obraz rzeczywistości ma być obrazem 
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konkretnym, odbijającym ją bez zniekształ
ceń, a j ednocześnie obrazem teatralnym, 
uszlachetniającym przedmiot. 

~ omedia dwudziestolecia międzywojennego 
takich problemów nie miała. Na scenje 

pokazywało się życic w konwencji, k tóra 
póżniej otrzymała miano kanw ncji małego 
realizmu, al nikt (poza teatrologami) tą ma
łością się nie przejmowal. W ostatnim d wu
dziestoleciu trzeba było powiedzi ć tyle złe~ 
go na temat małego realizm u, a dziewiętna
stowieczn konwencje stały się tak nieprzy
stawalne do nowo wybujałej problematyki, 
że ich wykorzystanie musiało być uznane 
w na ·1epszym razie za z ło koni czne. bra
mow szuka takich konwencji, któr złem 

k nieczny n ie b~dą. J go s i łą j st reali
styczna obserwacja, zarówn w sferze fak 
tów, jak języka . Broni przed banałem, bro
ni przed modą na absurd, na epikę. 

1„) yjście, które zna jduj , jest wyjściem po
,., średnim; sytuacja „prawdziwa" ma być 
jednocześni „umowna". W AnieLe wszysc -
grają wszystkich , odtwarzają w nowym kon
tekście przebieg wydarzeń. W Der by to, co 
mogło si~ zdarzyć, zdarza się we śnie; skut
ki tych możliwych a nie spelnjonych wyda
rzeń konkretyzu j ą się jednak na ·a wie . 
W Aniele rzecz rozgrywa się r ówno · ześnie 

\V dwóch płaszczyznach czasowych: w prze
szłości i teraźniejszości. Niektóre zdania od
noszą ię do obu, są „na kiedyś" i „na teraz". 
„Ki d ś" jest relacj ą rozbi tą na głosy osób 
uczestniczących w akcj i i głosy osób wcho
dzących w r ol ich par tn rów. G łosy praw
dziwe i prawdopodobn nie dają się odróż

nić . Cala gra dialogowa prowadzi do grote
skowego spiętrzenia wydarzeń . W Derb y jest 
także druga płaszczyzna czasowa. Przeszlość 
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tkwi w świadomości Karbota i zasadnicze 
założenia służą temu, by zrozumiał to widz. 
Pomysł ze nem, któr obejmuje przeszło 

dwa akty ma sens podwójny: gwarantuje 
prawdziwość i umowność, a także pozwala 
pokazać fakty z punktu widzenia bohatera 
sztuki. Ten punkt widzenia okr śla vłaśnie 

jego przeszłość. Pom. sł ze snem jest w pew
nym stopniu unikiem, ale i propozycją 

aktywną - obroną umO\vności przed płasko
ścią obrazków z ż cia i obroną prawdopodo
bieństwa przed fektami teatralnymi. 

J!dyby _lepiej udawały się Abramowowi sce
"'I ny fmałowe, scena na jawie nie jest wy
starczającym róvmoważnikiem dla snu i sztu
ka się nagle urywa, zyskałby na tym i po
m sł wyjściowy. Abramow nie ma patrona. 
Na pewno jest bardzo cenne, że ten młody 

pisarz, mający spory dorobek w małych for
mach (skecz satyryczny, słuchowisko, jedno
aktówka) . zaczyna iść własną drogą w ko
medii. Ale znajduje się jeszcze na początku 
drogi. Wydaje się faworyzować komedię spo
łeczną serio, choć czasem daje się namówić 
na to\ arz ską zabawę lub sprowokować 

marginesowym postaciom (wampir w Anie
le, hrabia w Derby). Mamy nadzieję, że p -
zostanie przy korpedii spoLczn j. 

Przedruk fragm. art. 
Dialog 9/1966 
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