


PAŃSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE 
W SZCZECINIE 

Dyrektor - Kierownik artystyczny 
BOHDAN GIERSZANIN 

TEATR POLSKI 

Premiera: .19 października 197.'5 r. 

Jarosław Abramow 

KLIK-KLAK 

Kornelia 

Grzegorz 

Teodor . . 

S ylwe.ster 

Eligiusz . 

Sztuka w I I częściach 

o ,„ o b g: 

.ALEKSANDRA BONARSKA 

. JERZY KOWNAS 

. . . EDWARD APA 

. JERZY WĄSOWICZ 

. LECH MICHALSKI 

Reży.seria: T<R YST Y A TYSZARSI<A 

Scenografia: BARBARA J ANKOWSH.A 

Kierownictwo m uz 11cz 11e: 
Teresa Stokowska - Gajda 

A systent reżysera: Lech Michalsk i 

Światło: Kazimierz Krza110w.ski 

Inspic jent: Euge11iusz Jarmuła 

Sufler: Ewa Lichodziejska 



I; 
I 

I 



Jarosław Abramow 

Czuję się człowiekiem jeszcze młodym - a już od ~o
brych kilku lat jestem weteranem. Senio~em ruchu teatr?w 
studenckich, ruchu którego bujny rozkwit przypadł - Jak 
wiemy - na okres połowy lat pięćdziesiątych. Niedługo 
więc obchodzić będziemy dwudziestolecie tego niezwykłe
go fenomenu społeczno-artystycznego. 

Warszawski „STS", gdański „Bim-Bom", krakowska 
Piwnica" łódzki Pstrąg", wrocławski „Kalambur" -

gdzie te czasy? To już historia, zamknięta epoka. Wyro~ło 
nowe pokolenie, które o słynnych programach tych teatrow 
dowiedzieć się może z opowiadań lub z nielicznych książek . 
Autorzy tych opracowań postawili obie za cel opisanie t -
go - co opisać się nie da. Ale dobre i to. Chwała im za to. 
Ciągłość rad cji bistor czno-kulturalnej nie należy ~o naj
m cni jszych stron dziejów. Ciągle ulega przerwom i zaha
mowaniom - nie z naszej najczęściej winy . Chwiejna gra
nica między historią a współczesnością w naszym kraju 
jest jesz ze bardziej względna. Pewne problemy i resenty
menty, które dawno powinny wygasnąć i przejść do lamu
sa w kazu ·a zadziwiającą prężność, żyj . podskórn m ż -
ciem, oddziałują na najmłodsze pokoleni - inne za ' , na 
pozór współczesne, przez nadmierne i nahalne eksploato
wanie kostnieją nie budząc żadn go społecznego rezonansu. 
P ewnym wytłumaczeniem tego faktu je t sama współcze -
ność. Zdyszany obywatel, miotający się między pracą, ro
dzina i dorabianiem na boku podświadomie tęskni do epo
ki ł~du i spokoju, kiedy to czas płynął wolno, nikt si.ę 
nigdzie nie spieszył, siedziało się na ganku lub składało w1-
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zyty sąsiadom. Stąd niebywała hossa na rekwizyty tej zło
tej przeszłości. Samowar, lampa naftowa, lichtarz podnie
sione do roli symbolu stały się rodzajem amuletów mają
cych nas chronić przed nadmierną ilością dobrodziejstw 
którymi obdarza nas bez opamiętania tak zwany postęp 
techniczny - jeszcze wczora j chluba naszego wieku -
a dziś, co tu kryć, nieco kłopotliwy gość. Odgradzamy się 
więc od niego tapetą i boazerią, stawiamy świątki i ikon . 
Zapuszczamy brody i wąsy, co młodsi z nas przebierają się 
w stroje swoich dziadków. Nie na wiele się to zda. Czyni
my to wszystko z jakąś niewiarą (żyjemy przecież w dwu
dziestym wieku), z gorzkim przymrużeniem oka, nie nazbyt 
serio. To tylko kostium, udawanie, żałosna gęba - jak by 
powiedział Gombrowicz. Ale problem jest . Nic na to nie po
radzimy. 

Ta ogólna tendencja panuje wszędzie. W modzie fil
mie, literaturze. Nawet muzyce rozrywkowej. Melodramat 
i neosentymentalizm, zacne trupy do niedawna w takiej 
pogardzie - zmartwychwstają na naszych oczach. Wbrev, 
logice schemat „Damy kameliowej" okazał się trwalszy od 
niejednej zdobyczy awangardy. Paradoks? Niewątplh ie 
i największe osiągnięcie teatru absurdu. Jak dotąd. Wszyst
ko, co trąci myszką, wzrusza lub śmieszy (prawo kontrastu) 
nie jest jednak obojętne. Myszka więc żyje . Jest formą . 
do serc i umysłów o wiele skuteczniejszą niż uczone 
wizje futurologów. Cofając się, zaczynamy rozumieć sa
mych siebie i nie tracimy nadziei, że idziemy naprzód. 
Znów paradoks. I pytanie, gdzie granica histori i? 

Skoro zabrnęliśmy już tak daleko w rozważania t ore
tyczne - czuję się w obowiązku yjaśnić, że w pogląda 1'!. 
na rolę sztuki jestem racz j taroświecki. Wstyd przyzna ·, 
ale wierzę w oczyszczającą rolę przeżycia artystycznego 
i stronie emocjonalnej oddaję pierwszeństwo. Najpierw jest 
śmiech, płacz czy protest - a potem dopiero analiza i re
fleksja. Niektórzy próbują dwrotnie - w tym upatrują 
no urn - ale ja im nie wierzę . Cały ten wywód nie służy 
bynajmni j chytrej obronie pozycji własnej i nie jest do
rabianiem teorii do mojej sztuki „Klik-klak". Je t ra-



czej próbą wyjaśnienia sobie i Państwu jak to się stało, że 
ja, autor współczesny, napisałem „Klik-klak" - sztukę 
o przeszłości - i jeszcze twierdzę, że ma ona coś wspólne
go z naszą rzeczywistością. 

No cóż jako weteran ruchu studenckiego, zdążyłem po
znać niepowtarzalność i bezpowrotność pewnych zjawisk. 
zgubne działanie czasu. Stąd owi staruszkowie. Ich racje 
staram się zrozumieć - co tu kryć - są one mi często 
bliskie. Martwa historia, powiadacie. Być moż . Ciągle jed
nak nie mogę się oprzeć wrażeniu , że ci moi staruszkowie, 
chociaż przeszli na zasłużoną emeryturę są w jakimś sen
sie cząstką naszej współczesnośc i i nas sam eh. Nie wyszli 
całkiem z gabinetu figur woskowych i potrafią przeskoczyć 
rampę. 

JAROSŁAW ABRAl\10W 

Irena Bołtuć 

Wreszcie Jarosław Abramow powrócił na bulwary . 
Kiedy przed dwoma laty recenzowałam premierę jego 
„ Ucieczki z Wielkich Bulwarów" radziłam , by „więcej nie 
uciekał z wielkich bulwarów, lecz jak najprędzej na nie 
powrócił". I oto słowo ciałem się stało , dzięki czemu ma
my nareszcie dobrą polską komedię współczesną. Dowcip
ny błyskotliwy dialog, zabawne sytuacje, doskonałe role. 
trochę łezki, trochę satyry, bez mętnej fi lozofii, bez przy
bierania pozy wieszcza narodowego w oparach teatru ab
surdu - oto aktywa ostatniej sztuki Abramowa. Tylko w 
finale odbijają się jeszcze słabiutkie pogłosy teatralnej 
awangardy lat pięćdziesiątych z katafalkiem i sur
realistyczną szafą, ale ... wybaczcie błędy autorowi - za
brakło konceptu na pointę, a sytuację przecież trzeba było 
jakoś rozładować. Najważniejsze, że „Klik-klak" jest ko
medią bardzo sceniczną i bardzo współczesną, choć wystę
pują w niej epigoni innych epok. Zadziwiające jak dosko
nale Abramow wyczuwa atmosferę - jak to nazywa Wań
kowicz „Międzywojnia", jak świetnie potrafi budować po
stacie owych czasów, jak swobodnie operuje ich językiem, 
sytuacjami, schematami obyczajowymi, moralnymi, inte
lektualnymi. 

„Klik-klak" - to podstępny spęd kolejnych mężów 
pięknej pani Kornelii pod jednym dachem i po trosze pod 
jednym pantoflem, tkwiącym wciąż na powabnej i ener
gicznej nóżce. J est więc przedwojenny pułkownik, sanacyj
ny dyplomata, jest eks-wiceminister ludowej już władzy 
i młodzian najzupełniej współczesny, jakby zaplątał się na 





scenę z pobliskiej „Kameralnej". Z największą sympatią 
traktuje autor pułkownika z Wołkowyska, najostrzej drwi 
z beckowskiego dyplomaty. Czar munduru nie oszczędził 
widać i Abramowa. Publiczność najżywiej reaguje na po
stać odpowiedzialnego, choć już na przyśpieszonej nieco 
emeryturze działacza, co to może i w przemyśle ciężkim, 
a jak trzeba w rolnictwie i kulturze ... Aczkolwiek i ta po
stać zyskuje sobie sympatię uczuciem do pięknej Kory, 
uczuciem, które mogło zniszczyć wszystko, czyli karierę ... 
Najmniej do powiedzenia w sztuce i w życiu ma młody 
człowiek - trochę jakby na etacie żigolaka. Czyżby twórca 
STS-u tak się nam zestarzał, że już nie rozumie współczes
nej młodzieży? ( ... ) 

IRENA BOŁTUĆ, 
„Kultura", 6.VIII.1972. 



ALEKSANDRA BONARSKA 

Odtwórczyni roli Kornelii w sztuce Abramowa „Klik-kłak" 
jest absolwentk~ł Państwowej Wyższej Szkoły ktorskiej w Kra
kowie. Pierwsze engagement otrzymała do Teatru im. Słowackie
go w Krakowie, następnie pracowała w teatrach l'..odzi, Częstocho
wy, Opola, Iłze zowa, Białegostoku. Przez ostatnich osiem sezo
nów - w Teatrze Współczesnym im. E. Wiercińskiego we Wro
cławiu, skąd przeniosła się do Szczecina. 

W bogatej karierze artystycznej Aleksandra Bonarska ma 
wiele znaczących ról, m. in. w sztukach Szekspira, Moliera, Wy
spiańskiego. Fredry, Shawa, Majakowskiego, Diirrenmatta i Wit
kacego. Spośród nich najmilej wspomina, zagraną w dwóch teat
rach, Elizę w Pygmalionie Shawa, Marię w „Wieczorze trzech 
króli" i Tytanię w „Snie nocy letniej" Szekspira, Zuzannę w „We
selu Figara" Beaumarchais. Hankę w „Głupim Jakubie" Rittnera, 
Dorynę w „Swiętoszku" Moliera, Giovannę w „Przygodzie floren
ckiej" Morstina i Justysię w „Mężu i żonie" Fredry. 

Aktorka występuje z powodzeniem również w filmie i tele
wizji. 

EDWARD APA 

Pracę artystyczn rozpoczął jeszcze w okresie przedwojen
nym w Instytucie Reduty Osterwy i w Teatrze Marii Malickiej 
w Warszawie, pracuj<1c również w późniejszym okresie pod kie
runkiem znanych reżyserów i pedagogów. Bezpośrednio po wy
zwoleniu zaangażował się do Miejskich Teatrów Dramatycznych 
w Warszawie, następnie do warszawskich teatrów : Polskiego i At -
neum. Rolejnymi etapami jego karier artystycznej był. : zęsto

chowa, Opole, Rzc zów, Bia l rstok, wreszcie Wrocław gdzie obcho
dził jubilcu z XXXV-lecia wy · tępów na scenic. 

Wykorz tywany z dużym powodzeniem w różnorodnym r -
pert.uarzc (Szekspir, Molier. Beaumarchais, \Vyspiański, Gorki, 

ajakow ki, ~ chiller, Zeromski, Iwaszkiewicz) zagrał szereg w ,_ 
bitnych ról, m. in. Sorina w „Czajce" zecho\ a (nagroda na F -
stiwału T atrów Polski Północnej w Toruniu), Markiza Pozę ' 
„Don Carlosie" Schillera, Majora w „Damach i huzarach" Fredry 
Tietierewa w „l\'Iieszczanach" Gorkiego. 

Z początkiem bieżącego sezonu przeniósł się Edward Apa do 
Szczecina. Teodor w „Rlik-klak" Abramowa to pierwsza jego rola 
na scenach szczecińskich. 



LE H MICHALSKI 

M imo młodego w ieku ma już spore doświadczenia artystycz
ne. J ako słuchacz P WST \ / Warszawie (ktc>rą ukor\czyl w 1972 r .) 
brał udział w liędzynarodowym festiwalu szkół drama tycznych w 
Waszyngtonie. grając Edka w „Tangu" Mrożl a i P le jtusa ''' 
„Matce" Witkacego. Na czasy studenckie Lecha Michalskiego 
przypadają też pocz<1lki dział Ino ' ci Studia Teatralnego w Puła

wa h . którego b ł członkiem-założycielem. W teatrze puławskim 

zagrał m . in. u lawa-Konrada w „Dziadach" Mickiewicza, Księ
dza Gwardiana w „Z łotej Czaszce" Słowackiego, Wielkiego Księcia 

K on t nl go w „Nocy li to1>adowcj" Wy· pia11skicgo. Kiedy w 1973 
r . S tudio Puław ·kic prze tało istnieć, Lech Michalski przenic>sł się 
d T a t ru P o I icgo w Bielsku-Białej. Zagrał tu m. in. Głupiego 
Macius ia w „ Zacza rowan. m kole" ydla. 

W T eatrze Płockim, gdzie pracował przez o tatni sezon, ze
tknqł i ponownie z w ielk im r epertuarem romantycznym i z rolą 
K · ięcia Konstantego - tym raze m w „Kordianie" Słowackiego. 
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