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l\OCllAL lllROCZltO 

J RO L W ABR MO W urodził si~ w Warszawie 
w l 33 roku . Studia filozofi czne ukończył na Uniwersytecie' 

' a rszawskim w 1955. W 1954 roku debiutował jako autor 
tekstów i kompozytor w warszawskim Studenckim T a 
trze Satyryków (STS), tórego był jednym z założycieli. 

tym samym teatrze powstała lei jego pi rwsza pełno
sp k taklowa sztuka - „Esmeralda" (1958). W roku 1962 
Tea tr im. Bogusławskiego w Kaliszu wystawił jego sztukc: 
„Za ·ada", a Teatr ten urn w arszawie trzy jednoakt wk1 
(„ mierć po latach", „Wielki kochanek", „Li ytacja") pod 
wspólnym tytułem „Remanent". Równ i.eż Ateneum w tym 
am m roku grało komedię „Duże jasne", którą Abramow 

n· pisał spóln i z Andrzejem Jareckim. astępna sztuka 
to „Anioł na dworcu'', którego prapremiera odbyła si na 
:;cenie kameralnej Teatru Polskicg w 1965 roku. W tym 
samym roku ' ystawił ją takie Teatr Polski we rocławiu. 

~ztuka t była grana przez wici teatrów w kraju, także 

przez teatry Jugosławi i i Czechosłowacji. W formie słucho 

wiskowej nadały ją radiofonie Danii, Z\ ccji i RF. 

W roku 1966 - najpopularniejszą sztukę Abramowa -
,.Derby w pałacu" wystawił T atr Polski w Warszawie. 
W tym samym roku s,ztukę te: wystawił takie nasz teatr. 
W roku 1969 w Teat rze Ludo\ ym w Warsza\ ie odbyła sic: 
premiera „Ucieczki z Wielk ich Bul\ arów''. dw lata pó-
7nicj powstał „Wyciąg do nieba" . 

„Klik -K lak" powstał w roku 1971 i był prezentowany 
' e Wrocławiu przez Stary Teatr z Krakowa w czasie 
XIII Festiwalu Polskich Sztuk Współczes ych w 1972 roku. 

Ostatnią sztuką Abram wa jest napisany wspólnie z Mar
kiem Nowakowskim „Wrotek". 

Jarosław bramow jrst autorem licznych sluchowisk 
radiowych oraz laureatem nagrody literackiej im. tani
slawa Piętaka (1965) i nagrody Fundacji im. Kościelskich 
w Genewie (1967). 



ŚWIAT „CZYSTO llASTROJOllY" 

W prz prowadzonym na pocz tku ub. roku w y ' ladzie z Jaro
sławem ~\bramowcm, J\ndrz J Vr blewsk wyr t a opin .;, ze pll5arz 

w slatnlch swoich u twor c odchodzi od probl mów obycz j o\ ych . 

- Społeczno-obyczajow eh dla ścisłości. Ale nie odcho
dzc: od nich . P roblematyka spo łeczna ni prz stała mni 
inter s wać. Tyle, że rzucam ją już na sz rsz tło . Poza 
tym interesują m nie w rÓ\ nej mierze spra wy war~.ztatowe 

W o ta tnich sztukach k ład nacisk na psychola ię postac". 
Fisząc dia log uczę się go kondenso ać i sz.ukam równo-
zcśn ie „prz.eświtów" mic:dzy słowami. owych pauz i za 

wie z ń , które w da j SIP, ni z.będne jak powietrze. W sumi 
t;pra wiam dramalur i niemodn4: moimi wzorami są ciągle 
Czechow, a ze wspólcz.csnych - Pinter, Albee. 

- Rozumiem, że w ten spa ób za;m uje Pan stanow isko 
w sporze na temat d ramatur gii otwarte; i zamkniętej? 

- Ni lubi<; teoretyzować . Wydaj sic:. że jest to sprawa 
temperamentu i predyspozycj i pisar kich. Dram turgi<I 
Gtw r ta daję wic:k ze możli o'ci reżyserowi. Kiedy sic: 
t rafi a na „swojego" re7.ysera, boż powstać interesujące 

dz.iclo, nicpor nanic bogatsze od tego, jak ie w ·nika z re
<•lizacji sztuki cał kowicie „dopi t j " . Ale to k eslia zczę

{<cia. A ja nie lubię loteri i. !ni !lię wydaje, że jeśli ktoś 

. iG za jmuje dramaturgią . to tworzy jak iś własny teat r , ty le 
- że na p i rz . bowi ązuj go zatem możliwie dokładne 

op isanie t go odcinka świa ta zy ży ia. który chce p rzed· 
lawić publiczno!\ i. Jeśli zos tawia w tym zakr sie wolność 

tea trowi to ułatwia sobi~ zadanie. 

- Uwai a Pan zatem, że dramaturgla otwarta jest lat
wie;sza? 

- Nie wiem, czy łatwiejsza . .J st ułatwi niem. Autor 
dzieli odpowiedzi Ino z reżyser m . T rudno uznać taki 
dramat z dzi Io sko1iczonc. Kończy j r żyscr i teatr. („.) 

Myślf;, że przystępując do piso nia sztuki a utor chce coś 

pow i .dzieć publi ~naśc i . . n jej oś \ ażnego do powiedzenia 

czy do zaprPponowonia. Po to zabiera głos. Wyda je się, że 

szuka nie innych rozwiązań jesl ulega niem modzi . Historia 
poucza. ż pamięta się o tych. k tórzy mieli coś do po i -
dzenia. O autorach modnych na wet się ni wspomina. Je~ li 
za poważnie traktować zagadnienie formy: rozsypany świat 

„ rozsypanej formie - to prze ież ta to logia ! Pisząc sztu
ki zamknięte chcę widz ieć ~wi at dop iętym . zorganizowa · 
n 'm. „czysto nastrojonym" - jak mówi Pablo Casals. 

- Co więc jest dla Pana ważne w t at r ze? 

- Słowo i aktor. Autor dostarcza tylko tworzywa, aby 
• ktor mógł - ksztłtując j - przedstawi · problem -. pod
&uwane przez autora do m wienia i „grania". 
Wracając do dramaturgii. myśl , że a utor dramatyczny 

powinien da świadectwo pra wdy n, szych cza ów. (. . ) 
Charaktery ·tyczny dla naszych czasów wydaje się plot : 
sytuacja t ragiczna wybucha nagle h 1mor styczn ·m para
doksem. 

- A groteska? 

- .Jak daleko można zajść w grotesce? Bohatera dopro-
wadz.a s ię tam do tego, że jego los przes taje obchodzić widz . 
Widz za przychodzi do teatru, żeby się „oczyścić" - utoż

s:imić z bohaterem, coś przeżyć . To są truizmy, ale trzeba 
o nich przypominać. Boh ter grotesk i przechodz.i ty le p rze
mian. dokonuje tyle wolt . że widz nie ma wł ; ciwie z kim 
się utożsamiać . („.) 

- Czy mógłby Pan w~ęc określić swój m odel teat ru? 

- NiC' sądz.ę, b można było mówić o modelu w ogóle, 
modelu pow zechnie obowiązującym . ogę po\ iedz.ieć .. jaki 
rodzaj t a t ru mnie interesuj . Ale musz uczynić drobne 
zas t1 zeżen ic . kt6r go na og ł si ni(' u V7.1?lędn ia . mianowi
cie: współczesne t rnpo życia i j ~o natężenie. Otóż \ idza 
żyjącego w t ·eh war unkach można za int resować lekką 

rozrywkową formą. która pozw Ja równocześni serwować 

rzeczv głębsze. Byłby to - rzecz jasna - id al. („ .) 

- C y bliska w pólpraca z teat r em pomaga Panu w t wór
c ości? 

- Przeszedłem już różnP form • \ s1>6łżycia z teat rem od 
STSu do dz iś . „. n ic nic mo1. zastąpić a tmosfery te::itru . 
udziału w próbach. ow eh ni usta nnych sporó v ! dyskusji. 
I to właśnie je""l bodżc m. bywa często inspiracją. Pisz4c 
nic myślę jednak o konkr tnym teatrze. ani o konkretnym 
reżyserze. T worz<: sob ie wl sny teatr. 

(Teatr - 3/11'121 





.Elżbieta Wysińska 

ABRAMOW czyH 
O KOMEDII SPOŁECZNEJ 

Można wiązać Abramowa z pewnym nurtem polskie j dra
maturgii, mianow1c1e ze społeczno -obyczajową komedią 

dwudziestolecia międzywojennego w je j najlepszych \ yda
niach. Abramow wykazuj bowiem podobne podejście do 
tematu. Bierze na warsztat sprawę żywą, buduje komedie 
z dbałością o role. o odpowiednią ilość dowcipów i ir.h 
proporcjonalne wykorzystanie, zapewnia jej atrakcyjną 

scenerię (. .. ) 

Byłoby krzywdą dla Abramowa nie dostrzegać, w ra
mach uprawianego gatunku, jego poszukiwań formaln eh 
( ... ) próbuje on wyjść poza schemat tradycyjnej komedii 
społeczno-obyczajowej nie uciekając się jednocześnie do 
sposobó spoza rzeczywistego wym iaru. Nie jest to punkt 
wyjścia ułatwiony - obraz rzeczywistości ma być obrazem 
I onkretnym, odbijają ym ją bez zniekształceń, a jednocze
śnie obrazem teatralnym, uszlachetniającym przedmiot. 
Komedia dwudziestolecia międzywojennego takich proble
mów nie miała . Na scenie pokazywało się życie w konwen
cj i. która później otrzymała miano konwencji małego r -
!izmu, ale nikt (poza teatrologami) tą małością się ni2 
przejmował. W ostatn im dwudziestoleciu trzeba było po
wiedzieć tyle złego na temat mal go realizmu. a dziewię 

tnastowieczne konwencje stały ię tak nieprzyswajalne do 
nowo wybujałej problematyki, że i h \ ykorzystanie mu
siało być uznane w najlepszym razie za zło konieczne. 
Abramow szuka takich konwencji, które złem koniecznym 
nie będą . Jego siłą jest realistyczna obserwacja, zar wno 
w sferze faktów, jak języka. Broni jej przed banałem. bro
ni pr1ed modą na absurd, na epik<;. 

(D ia101 - 9/1966 - tr:agm.1 

Jan Kłossowicz 

BUDOWANIE NA GRUZACH 

Cały odłam histori i dramatu dwudziestego ' ieku to dzie
·e des rukcji tradycyjnych form literackich. Zaczął się ten 
pr ce jeszcze w epoce modernizmu, a s oje apogeum osią
gną ł w latach pięćdziesiątych. kiedy pojawił się termin 
„antyteatr" kiedy Esslin stworzył nieprecyr.yjne, al wygo
dn poję ie „ eatru absurdu" i kiedy, po długim okresie 
zapomnien ia. powróci ł do teat ru Witkacy. Rozbita zo~tała 

kompozycja , motyw cje psychologiczne, nawet język trady
c jnych gatunków dramatu. ala owa rewolta w dziedzinie 
lite ra tury dramatycznej r.kierowana była głównie przeciwko 
gatunkom kr !ującym na scenach w drugiej połowie dzie
więtnastego wi ku - pr7.eciwko dramatowi i komedii psy
chologiczno-obyczajowej. Wtedy to też Di.irrenmatt sl\vier
dził, że w naszej epoce niemożliwe jest pisanie tragedii, 
że m usi ją za tąpić komedia, którą nazwał „pula ką na 
myszy". Kom dia , któr j tragizm jest przemyślnie ukryty, 
ak, żeby roześmiany i r ozbawiony widz nagle przeżył 

wstrzą . nagi się przestraszył, zdenerwował, kłonił ku 
g1ębszej refleksj i. 

Do 'ć z bko okazało ię jednak, że łatwo coś zniszczy'ć, 

ale dużo trudni j - odbudo ać. Porozbijani?, pokawałko

\ ane, odwrócone do góry nogami tradycyjne schematy kom
poz cyjnc. ter otypy charak terów, typowe wątki fabularne 
mleszyły i ci szyły na scenie, a doprowadzona przez wielu 

p isarzy do perfekcji form tragedi i czy groteski znakomi ie 
służyły now •m treściom, które za jej pomocą chcieli wypo
wiadać. Ale a ntyschematyczna dramaturgia lat pięćdzie 

siąt eh pra~ ie na tychmiast wytworzyła własny schemat. 
Schema redukcji a d ab. urdum, -chemat odwróconej sy
tuacji. schemat \ lasnego meta-języka. Ten język , k tóry 
\ pierwszych sztukach Ionesco służyć miał szlachetnem u 
celowi odkłamania codziennej mowy, który miał stać się 

narzędziem do wyrażania treści dotychczas ukrytych za 
zasłoną t reo ypowych zwrotów i powiedzeń, sam stał 

si sztuczny i nierzeczy \ isty. 



Już jednak "ele lat temu niejeden pisarz czy krytyk 
7.rozumiał, że rozbicie form, jakie dokonało ię e sp6ł

c-zcsnym dramacie, nic było i przede wszystkim nie powin
no być pustą zabawą. Jak zresztą nie było czystą zaba\ :i 
na priykład programo\vc szaleństwo dadaistów w roku 1916. 
'lcatr absurdu okazał sit: w jakimś s nsie odbiciem poki, 
w kt rej powstał. Z drugiej t rony, wypadJo zdać obie 
~prawę z te o, ż destrukcja tradycyjnych gatunków dra
matu służy powinna powstaniu gatunków nowych. że po 
okresie burzenia po.winien nastąpić tap budowania. Zda
wało się. że na gruzach starych komedii, tragedii. drama
tów czy Shawowskich ,.sztuk", wysadzonych w powietrze 
przez awangardę, powstawać zacznie jakiś nowy zupełnie 

g lunek dramatu. Tak się jednak, przyn jmniej dotąd, nie 
stało. Teatr zaczął szukać potrzebnych m u, jak zawsze, 
treści aktualnych - problemów społecznych i obyczajo ych , 
a także głębszych zagadnień moraln eh czy wręcz m ta
fiz cznych w dawnej dramaturgii, w tekstach niescenicz
nych. ( ... ) 

Tcalrowi - a tcati-owi, to znaczy widowni - potrzebne 
t)l:I sztuki, kl re coś zna ·zą, które co mówią o spra \ ach 
ważnych i aktualnych, śmiesznych i mulnych, takich jakie 
r.as rzeczywiście obchodzą. wzruszają C'l.Y denerwują. Al 
teatrowi. jeżeli j go dzia łalność będziemy rozpatrywać w ra
mach szeroko pojętej pedagogiki społecznej, potrzebo są 

sztuki dobre i współczesne, nie tylko ' treści, a le i w swo
j j formie artystycznej. Zresztą tak już dzi\ n i się w ztu
ce składa, że anachroniczna !arma prz ważnie idzie w parze 
;; anachronicznym myśleniem . („.) 

Uznanie i poparcie na leży się tym, którzy na ruzach 
piec bien !aite, a nic odrzucając I kkq ręką na bok tego. 
co wniosła „awangarda lat pięćdzi siątych '', u ił ują rozpo
cząć proces nowej konstrukcj i d ramatu. („.) 

Niełatwo jest budować na gruzach. T rudno je t na nowo 
kon struować dramat historyczny, komedię , sztuki obyczajo
we. Spod schematu teatralnej groteski trz ba wydobyć 

ułamki, trzeba dokopywać się tego, co w tradycji najcen
ni jsze, o mimo wszystko żywe i twórcze. Dobry przykład 
:,lanowić może lu h órczość Jarosława Abramowa, który 
od wiciu już lat, począwszy od „Ankfla na dwor u", pró
buje łączyć stare moty y ob yczajowej komedii ze stylistyką 

;\Wangardy lat pięćdziesiątych. Szuka modelu współczesnej 

komedii opartego na dawnych wzorach, ale l \ orzonego przy 
pomocy techniki „pozornego absurdu" czy raczej ,.pozornej 
groteski". T chnika „pozornego absurdu" lub „pozornej gro-

l ski", którą stosują obecn i niektórzy dramaturdzy, pra
gnący stworzyć jakiś no\ y poetycki lbo psychol giczny, 
albo t eż po prostu komediowy realizm. jest na p wno tylko 
1apem na drodze, jaką mn przed sobą współczesny teatr. 

Na razie ' ięc j zdarza ię sztuk ni udany h niż udanych. 
Ale pisarze, jeż li nie zrezygnują z swojej pozycji na sc -
nie. muszą podj ć s ·ę zadania stworz nia nowych , pra wdzi
wie na dziś, ' pólczesnych form dramatu. (.„) 

W repertua rze naszych teatrów najw:ększą lukę \ idać 
w miejscu, gdzie powinna znajdować się „współczesna ko
media". Miejsc to wypełniane jest prze ażnie obyczajo
wymi !arsami w stylu Krzywoszewski go (. .. ) Widzowie 
lubią te sztuki, bo gatunek komediowy jest i będzie zawsze 
w teatrze pożądany . Chodzi jednak o to. żeby ową lukę 

wypełnić komediami z prawdziwego zdarzenia. i nie jedynie 
ze względu na „czas akcji' ' współcz snymi. Na pewno nowa 
i prawdziwi wsp łczesna komedia jeszcze się ni ukształ 

towała . Obserwujemy ją d'l.i iaj w stadium początkowym, 

na e tapie szukania, blądzenia . eksperymentowania . Nie
którzy - i do nich na leży Jarosław Abramow - i dą po 
tej drodze już od lat. Czasem wygrywają, czasem przegr y
wają. Ale właśn ie im warto poświęcić najwięcej uwagi. 
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Początek przedstawień wieczornych godz. 19.15 
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dualne w kasie teatru od godz. 10.00-13.0 i od 16.00-19.15. 
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