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Jarosław Abramow urodził się w Warszawie 
w 1933 roku. Studia filologiczne ukończył w ro
ku 1955. Debiutował w warszawskim STS-ie, 
którego był jednym z założycieli. 
Pierwszą pełnospektaklową sztukę napisał dJa 
STS-u w roku 1958. Była to baśń romantyczno-kry
minalna pt. „Esmeralda". W roku 1962 wystawia 
„Zasadę" (przeróbka słuchowiska) w teatrze 
im. Bogusławskiego w Kaliszu oraz tryptyk sce
niczny pt.: „Remanent" (jed.ooaktówki: „Śmierć 
po latach", „ Wiciki kochanek" i „Licytacja") 
w teatrze ATENEUM w Warszawie. W tym sa
mym roku pisze wraz z Andrzejem Jareckim 
komedię satyryczną „Duże jasne". Jej prapre
miera odbyła się na dużej scenie teatru A TE
NEUM. W roku 1965 Teatr KAMERALNY 
w Warszawie wystawia „Anioła na dworcu". 
Jarosław Abramow otrzymuje doroczną nagrodę 
literacką im. Stanisława Piętaka. Prapremiera 
sztuki „Derby w pałacu" odbyła się na scenie 
teatru POLSKIEGO w War zawie w roku 1966. 
Tego samego roku sztukę wystawił Teatr POW
SZECHNY w Lodzi w reżyserii Ryszarda So
bolewskiego. W ostatnim okresie powstały takie 
sztuki, jak „Ucieczka z bulwarów", „Wyciąg do 
nieba" oraz grana z wielkim powodzeniem w war
szawskim teatrze KAMERALNYM najnowsza 
sztuka Jarosława Abramowa „Klik-Klak". 
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* * * 
Przeczytałem z dużą uciechą komedię J aro

sława Abramowa KLIK-KLAK. Jak to dobrze 
napisane, jak zabawnie i gładko toczy się dialog, 
jak pełne i żywe są postacie, jak dyskretny jest 
Abramowa dowcip - ani nie prz m za do ciągłe
go chichoto, ani się nie kaie podziwiać. Jaki to 
zabawny pomysł : pani, która ściąga do siebie 
w zystkich byłych mężów, a w ich o obach hi
storię Polski - przez co arna taje się trochę 
Polską (oczywiście, na miarę o cb mężów ... ). 
Pierwsza część jest niemal hi toryczna, bo toczy 
się między pułkownikiem starej daty a dyplomatą 
starej daty. W części drugiej na scenie pojawia 
ię emeryt bardzo · wieżcj daty, z teczką, i o tatni 

amant pani - młody chłopa „Lylek' . Z wej ·ciem 
emeryta z teczką robi się trochę smutno z yl
kiem nawet nie maczno. Tak więc czę. ć pierwsza 
wydaje się dużo lepsza od drugiej ; czt rdziesto
letni autor miał wiele więcej zaba\mycb rzeczy 
do powiedzenia o o obach, których nigdy żyw
cem nic widział niż o tych, które zna doskonale 
z widzenia, o obi r cie, i z któr eh każda choć 
w części, wypada mu rówieśnikiem. Dlaczego? 

Dlatego, że tak się udało, czy tak nie udało? 
Chyba inaczej być nie mogło. W przedwrześnio
wych osobach miał bramow do czyni nia z kli
szarni literackimi znanymi mu z powieści ał
kowskiej, Brezy Putramenta Kadena, Dołęgi
-Mostowicza, a także z kliszami powojennej 
„anty anacyjnej" publicystyki politycznej. Wśród 
tych klisz raz za razem powtanały się postacie 
zamaszysty h pułkowników i ' liskich dyploma
tów. T dwie postacie miał Abramow gotowe. 
Gotową miał także heroinę komedii, ową damę, 
której - jak ktoś powiedział o Nałkowskiej -
historia własnych małżeństw poplątała się z hi-
torią Pol ki· Abramow dołożył babie trochę 
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demonizmu z Witkacego - żeby była smacz
niejsza. Natomiast ani na Sylw tra, ani na , Lyl
ka" klisz nie miał, lub je miał niewystarczająco 
wyraziste ... 

A komedia - tak mi się zdaje - nigdy swoich 
bohaterów i sytuacji nie bierze wprost z rzeczy
wistości, tak jak to robi powieść, ale z literatury, 
i poprzez lliteraturę ową rzeczywistość ośmiesza. 
Im literatura wyżej1 wznosi się w swoich powieś
ciach, tr gediach, poematach, tym donośniej brzmi 
śmiech komediowy. Im literatura bardziej skonwen
cjonalizowana, tym ostrzejsza komedia, która 
jest odwrotnością obowiązujących konwencji. Gdy
by pułkownik Grzegorz wystąpił w komedii Abra
mowa w roli zaciekłego reakcjonisty lub agenta 
obcych wywiadów, jak w znanej nam literaturze, 
nie wzbudziłby w nas śmiechu· podobnie dyplo
mata Teodor. Ale gdy jeden służy Filmołf,i Pol
skiemu za konsultanta w sprawach wojskowych, 
a drugi uczył ludowych dyplomatów manier salo
nowych, dopóki go nie zwolniono i gdy obaj 
okazują się sympatyczni i rozsądni, a wzajemne 
żale porzucają przy stole bilardowym, bawią nas 
- jako odwrócenie schematów. Podobnie honor, 
który przerażał w tragedii odebrany szlachcico
wi, śmieszył w komedii, gdy zwank na nim pono
sił mieszczanin. 

Komedia jest nie tyle karykaturą społeczeń
stwa, ile parodią jego własnych wyobrażeń o sobie, 
to jest literatury. Warunkiem powstania komedii 
jest powaga literatury, w jakiejkolwiek ujaw
niona formie; komedia tę właśnie powagę wy
wraca i przez to jest śmieszna. Wytykanie tzw. 
wad społecznych, które nie stworzyły sobie jesz
cze apologii, albo demaskowanie zjawisk, które 
nie ·mają jeszcze swej literatury, nie jest śmieszne. 
Przedwrześniowa Polska ma taką literaturę i dla
tego udają się komedie na jej temat. Ma taką li
teraturę tzw. okres błędów i wypaczeń ; gorszą, 
uboższą, ale ma. Dlatego udają się komediowe 
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postacie fanatycznych ekretarzy, cz asce
cznych dziaJaczek, jak choćby w niedobrej kąd

inąd komedii Janosza Głowackiego „Cudzo
łóstwo ukarane'', czy w niektórych filmach. 

atomiast na tego sekretarza na emeryturze, na 
tego ascetę, z którym coś się stało dziwnego, 
skoro złączył się z taką przed wrze' niową damą 
jak Kornelia, na tego fanatyka, który przeS"zedł 

. na sceptycyzm, na tego rewolucjon' tę, który 
podał rękę Bęcwalskiemu jeszcze nie mamy for
muJy komediowej; jeszcze mu przypisujem 1 tra
giczność i przypisywać mu ją będziem póty, 
póki jej kto· kształtu nic nada. Dopiero potem 
będziemy się z niego śmiać w komedii. 

Komedie, które piszą Abramow, Jurandot Gło
wacJd zbyt często są jakby obok komedii. Bo 
są jakby nie z tego świata literackiego. Ze wszyst
kiego co się dzi' grywa na cenach komedie po
zostały „najnormalniejsze"; mają początek, ko
niec, w środku intrygę, mają także bohaterów, 
pointę i trzeba je grać w dekoracjach. Są tym 
w teatrze, czym dorożka ko na w mieście; nikt 
nie powie, że dziś nie ma w Warszawie dorożek 
konnych, ale czy i tnieją one naprawdę z potrze
by, czy dlatego tylko, że bez nich życie wyobrazić 
ię nie da? W dramaturgii współczc nej domi

nuje 'ednak gatunek, który nazwaJbym tragi
-farsą, tym różniący ię od klasycznej komedii, że 
rozgrywa się w rzeczywi tości absurdalnej. Ko
media klasyczna, chociaż sprowadza do absurdu 
poszczególne elem uty rzeczywi tości (np. za
zdrość maJżeńska lub kąpstwo , odwołuje się do 
rzeczywistości rozumnej, która poza zdarzeniami 
kom diowymi trwa niezmienna, niewzruszona. I to 
ona, rzeczywistość rozumna, w której znajdojem 
się my, idzowie, wespół z autorem ona właśnie 
'mieje się z komedii. Rogacza zazdro 'nika, 
lichwiarza, tyrana domowego lub księcia-despotę 
można wyśmiać dlatego tylko, że poza obrzydli-



wymi umizgami starca zdarza się miłość praw
dziwa„ choćby wśród służby, że jest gdzieś spra
wiedliwe prawo, które karze lichwiarzy i wniwecz 
obraca kalkulacje skąpców, że panuje nam wszyst
kim dobry Książę, który w odpowiedniej chwili 
przyśle bodaj strażnika lub rejenta, aby zapro
wadzić porządek w tym oszalałym skrawku rze
czywistości, w którym panowało prawo komedii. 
W „smutnej" komedii mieszczańskiej rządzi też 
prawo zdrowego rozsądku. My bodaj, my w krze
słach nie dopuścimy u siebie do skandali, jakie 
dzieją się na scenie. Przyznajemy, że taka rzecz mo
że zdarzyć się w każdym domu, ale pewni jesteś
my, że potrafimy sobie z nią poradzić. 

Od współczesnej tragi-farsy nie ma natomiast 
żadnego odwołania. Jej przedmiotem jest rzeczy
wistość cała; wszystko co się dzieje na scenie jest 
dowodem na to, że cała rzeczywistość, wraz 
z nami, jest absurdalna, do kitu, że nie ma z niej 
wyjścia, ani od niej ratunku. I że nie ma się z czego 
śmiać. Śmiech jest manifestacją wyższości. Jeśli 
nam autor naszej wyższości nie dowiedzie i nie 
zapewni nas, że my z postaciami komedii nie 
mamy nic wspólnego, i że po wyjściu z teatru 
nie spotka nas żadne z tych zdarzeń jakie oglą
daliśmy na scenie, jeśli nam nie schlebi i nie 
pokaże wyraźnie, kto jest śmieszny, co jest absur
dalne, co jest w naszym życiu komedią - śmiech 
zamiera nam na ustach i komedii nie ma. Tragi
-farsa tego warunku właśnie nie spełnia. W tragi-
-farsie pointa Gogolowskiego Rewizora - „Z sie-
bie samych się śmiejecie" - znajduje się na po
czątku sztuki. Więc nic z zabawy. Klasyczna ko
media dobrze wie, że powinna być przewrotnym 
pochlebstwem: „Pokażę wam prześmieszną hi
storię, ubawicie się, panowie i panie, jestem pe
wien, że w zacności waszej nie pomyśleliście, że 
takie figury jcszcz.e plączą się po świecie ... " 

Podkreślam słowo jeszcze. Wydaje mi się, 
że koniecznym elementem klasycznej komedii 



jest anachronizm jej figur. Każdy anachronizm 
jest śmieszny sarn przez się; nikt się z nim nie 
utożsamia i każdy nad nim góruje. Nawet kon
serwat.ysta z natury na widok komediowego kon
serwatysty powie : ja przecież taki nie jestem ... 

nachronizm jest przy tym niegroźny, ponieważ 
. amo,. życie go przezwycięża. Rozwój, rozumny 
rozwoJ rzeczywistości, jest nieopisaną pointą każ
dej komedii. Aby tę pointę zdobyć, komedia cofa 
się w czasie. Swoją współczesność przebiera w ze
tlałe troch , kostiumy, typom żyjącym nakJada 
maski przestarzale choć odrobinę, aby widz 
parskając śmiechem, mógł zawołać: tak było! 
„., a . ~o~iero po chwili, gdy już odsapnie, mógł 
zasęp1c się i mruknąć: i tak wciąż. jest ... 

Komedia. jest udawanym optymizmem. Udaje 
mianowicie, że cieszy się z rozwoju rzeczywistości 
i z tego, że tej rzeczywistości rozum przezwyciężył 
g!°p two. Udaje, że nie. widzi głupstwa upartego, 
me wzruszonego. 

Anac·hronizm figur komediowych pociąga za 
sobą anachronizm formy. Nie tylko Abramow, 
Jurandot etc. są anachroniczni, staroświeccy tam 
właśnie, gdzie :Ją 'mieszni; nie tylko jest taki 
także Ustinow. Anachroniczni, staroświeccy byli 
"'.?bee. li!eratury i teatru swych epok Cwojdziński, 
R1ttne1· 1 Zapolska.. I Fredro był anachroniczny 
wobec teatru romantycznego. 

,C,hce~ie komedii? Proszę bardzo, ale pamię
t~Jcae, ze to musi być. chwila teatru, jakiego już 
?•e ma.. Komedie trz.eba pisać i wystawiać tak, 
J~k~y się w teatrze nic ni.e zmienilo od pięćdzie
s1ęcm. lat. Pomy ły konstrukcyjne wzięte z absur
dalnej farsy zgubiły Głowa.ckiego w „Cudzołóstwie 
ukaranym". 

Komedia jest jak dama, która dla żartu przed-
tawia siebie starszą niż jest, albo jak inteligentny 
mł?~Y czło"'.i.ek, który udaje ramola. Atrakcyj
nos komedu polega na zbiorowej degradacji: 
wszyscy mianowicie biorący udział w komedii 

udają, że mają gorsze, niż naprawdę, gusta 
i umysły. 

Inna rzecz, czy nam się w ogóle chce w ten 
sposób bawić. Komedia - powtarzam - jest dobrą 
zabawą na takie okresy, w których dominuje 
powaga. Ale gdy, przeciwnie, dominuje szyder
stwo? Groteska•? Absurd? Gdy tragi-farsa wy
ciąga z teatru wszystkie soki komiczne? Po
dejrzewam, że najśmieszniejszą komedią byłaby 
dziś poważna sztuka obyczajowa, trzy- lub cztero
aktowa, z przerwami, z problemem moralnym 
i kilkoma dyskusjami światopoglądowymi, napi
sana językiem, jakiego używają publicyści, rozpa
trujący zagadnieni~ rodziny, wychowania i kształ
cenia obywatelskiego. I gdyby ją zagrać na scenie 
ślicznie umeblowanej fotelami i regałami, a na 
regałach ustawić książki prawdziwe, tak żeby 
tytuły można było odczytać... I żeby aktorzy 
jedli dużo i ładnie. I żeby czytali prawdziwe ga
zety. I żeby o 7 .30 włączono telewizor na kawa
łek dziennika. 
Publiczność pokładałaby się ze śmiechu. 

Janusz GŁOWACKI 
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