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Jarosław Abramow-Newerly urodził s i ę w W arszawie w 1933 
roku. No Uniwersytecie Warszawski m w roku 1955 ukończył 
studio polonistyczne. W czasie stud iów na leżał do grupy 
młodych zapaleńców, którzy założy l i Studencki Teatr Satyry
ków czyli tzw. STS. W teatrzyku tym debiutuje Abramow jako 
autor tekstów i muzyki. W STS-ie wystawia też swoją pier
wszą pełnospektaklową sztukę „Esmeralda czyli baśń ro
mantyczno-kryminalno". 

W lotach 1958/59 procuje jako dziennikarz w pa ryskim 
„Tygodniku Polskim" i równocześn ie odbywa stoż w Theotre 
National Populoire Viloro. Koledzy Abramowa zam ieścili 
wówczas w programie STS-u toki ża rtobl iwy jego życiorys: 

Jarosław Abramow-Newerly - bywalec 'wiatowiec. 
globtrotter, poliglota, kosmopolita, lekko piegowaty. Uro
dzony na Żoliborzu, obecnie przebywa w Paryżu, gdzie 
wspomaga Rene Claira w wystawieniu Muss ta u Vilara. 
Abramow - po matce aktor po ojcu pi arz po sobie 
muzyk, zadziwiał nas zawsze swoją pracowitością. Nieraz 
zdarzało się, że występował jako wykonawca własnych 
tekstów, do których sam pisał muzykę. Zdumieni i za
skoczeni śpiewaliśmy na jego cześć specjaln pieśni np. 
, Ech, Jarka kakije u was glaza ... ". Kobiety szaleją za 
nim, mężczyźni zazdroszczą. Lubi kwiaty łagodny dla 
zwierząt. 
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W roku 1962 odbyło się w teatrze kalisk im im. Wojciecha 
Bogusławskiego premiero jego sztuk i „ Zasado", a w war
szawskim teatrze „ Ateneum" - trzech jednoaktówek pod 
wspólnym tytułem „Remanent". Również „Ateneum" w tym 
samym roku grało jego komedię „Duże jasne", którą Abra
mow napisał wraz z Andrzejem Jareckim. Następna sztuko 
Abramowa to „Anioł no dworcu" , której prapremiero odbyło 
się na scen ie kameralnej Teatru Polskiego w roku 1965. 
Sztuka ta grana była następn ie przez ki lkanaście teatrów 
w kraju, teatry w J ugosławii i Czechosłowacji , a formie 
słuchowiskowej nadana przez radiofon ie Dan ii, Szwecji 
i RFN. 

W 1966 roku Teatr Polsk i wystawił „Derby w Pałacu " , która 
to sztuka cieszyła s ię ogromnym powodzeniem no wiel u 
scenach w Polsce. 

W roku 1969 w Teatrze Ludowym w Warszawie odbyło się 
premiera „Ucieczki z W ielkich Bulwa rów", zaś w roku 1972 
w Teatrze Polskim w W arszawie - prem iera „ Kl ik-Klak" , 
najpopularn iejszej sztuki Abramowa. 

„ Dno nieba" (pierwotny tytu ł „Wyciąg do niebo" ) powstało 
w roku 1971. Długo nie grane doczekało się prapremiery 
w 1978 roku w Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowsk iego 
w Zielonej Górze. Kolejne premiery tego spektakl u odbyły 
się w Teatrze Polskim w Poznan iu, w Teatrze Powszechnym 
im. Jano Kochanowskiego w Radomiu, w Teatrze Est rady 
„ Buffo" w W arszawie, o w bieżącym sezonie p rezentujemy 
„ Dno nieba" w Teatrze im. Stefano Jaracza w Łodz i , na 
scen ie „715". 
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Osoby: 

Beta czyli Tatiana 

Żużu czyli Ryszard 

Regina 

Lena 

Ziętarek 
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MAŁGORZATA ROGACKA-WIŚNIEWSKA 

STANISŁAW KWAŚNIAK 

ALICJA KRAWCZYKOWNA 

HANNA BIELUSZKO 

PAWEŁ KRUK . 
Strażak EUGENIUSZ WAŁASZEK 

Naczelnik HENRYK STASZEWSKI 

Tiko-Tiko . } IRENEUSZ KASKIEWICZ 

Cykor . j MAREK KOŁACZKOWSKI 

oraz Zespół Cykor-Boys w składzie: ELŻBIETA KWIECIEŃ, KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK, GRZEGORZ STRĄK, LESZEK 
ZIENKIEWICZ pod dyrekcją MARKA CZESZKA. 

Reżyseria i ruch sceniczny BARBARA KILKOWSKA 

Scenografia l STANISŁAW BĄKOWSKI 
Kierownictwo muzyczne - PIOTR HERTEL 

Tekst i muzyka piosenek - JAROSŁAW ABRAMOW-NEWERLY 

Aranżacje - MAREK CZESZEK i WOJCIECH GŁUCH 

Efekty iluzjonistyczne - JóZEF MIODUSZEWSKI 

Asystent reżysera - PAWEŁ KRUK 

Przedstawienie w dwóch częściach 

PREMIERA 13 LIPCA 1979 ROKU 

Sufler - Ewa Iwińska 

Inspicjent - Ludwik Kasendra 



Są utwory, które powstają w sposób dziwny, niemal ma
giczny, nieja ko wbrew woli autora i ku jego szczeremu zdu
mieniu. Pojawianie się ich w sposób rozumowy i logiczny 
trudno wytłumaczyć - zawsze łączy się z nimi jakaś tajem
nica tworzenia. I wyjątkowy stan ducha. 

Dawniej stan taki nieskromnie nazywano natchnieniem -
i był darem nie b.os dostępnym nielicznym - dziś mówi się 
po prostu napięcie, koncentracja , trans - nie o nazwę 
chodzi. Jedno jest pewne. Podobne uczucie towarzyszyło mi 
przy pisaniu „Dna nieba". I muszę powiedzieć, że było to 
coś nieza pomnianego. Na ogół bowiem piszę żmudnie i bar
dzo ciężko . A w tym wypadku lekkości mógłby mi pozazdro
śc ić niejeden grafoman. 

Sytuacja była tym dziwniejsza, że od lat nie pisałem piose
nek. Wydawało mi się, że okres ten . dawno jest zamkn ięty -
związany, tak jak młodość , z pracą w wa rszawsk im Studenc
kim Teatrze Satyryków (STS-ie) . Temu bowiem teatrowi 
(głównie zaś kompozytorowi Markowi Lusztigowi i reżyserowi 
Jerzemu Markuszewskiemu) zawdzięczam, że ta moja pry
watna , amatorska pasja znalazła wdzięczne pole do popisu . 
Późniejsza popularność niektórych moich piosenek rodem 
z STS-u nie zdołała mnie przekonać i wprowadzić na pro
fesjonalną drogę - z chwilą wyjśc ia z STS-u (1969) zer
wałem z tym gatunkiem twórczości. 

I nagle. No, właśnie. W tym upatruję inte rwencję owych 
tajemniczych sił , o których wspomniałem na początku . Pod 
wpływem przypadkowego telefonu i propozycji, która w pier
wszej chwili wydała mi się bzdurna (pisałem akurat tom 
prozy) - odsunąłem na bok maszynę i siadłem do fortepianu . 
Co się potem działo trudno opisać. Świat przestał i stnieć, 
melodie wyskakiwały jak na zawołanie , muzyka opa nowała 
mnie bez reszty. Nuciłem o każdej porze dnia, pomysły przy
chodz iły w środku nocy, rymy męciyły o świcie. Krótko mó
wią c obłęd . 

Długo tłumiona pasja wzięła na mnie swój odwet - i pow
stało coś bardzo własnego i mimo muzycznej formy wcale 
nie tok odległego od tego, co dotąd pisałem. To, że rzecz się 
dzieje w remizie, a bohaterami są artyści objazdowi nie 
znaczy, że napisałem sztukę o strażakach i stradzie. Ten 
utwór jest również o mnie i moim pokoleniu, o goryczy nie
spełnionych marzeń, daremnych ambicjach, próbie wyjścia 
z zaklętego kręgu ogólnej niemożliwości. Zbyt gorzka jest ta 
sztuka, myślę, aby zaliczyć ją do tak zwanej lekkiej muzy. 
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Dlatego tak bardzo bronię się przed nazwą musical!. 
Mam nadzieję jednak, że głęboko zakorzeniony pogląd, iż 
słowo z muzyką , z natury rzeczy, jest lżejsze - zwycięży. Pe
wnych gotowych sztanc, o których wspomina moja Bohaterka 
Beta, się nie przebije. I nie to jest najważn iejsze. 

Sądzę, że tych parę zdań wyjaśni ten dziwny fakt, dlaczego 
utwór par excellence muzyczny uparłem się wystawić w teatrze 
dra ma tycznym. Albowiem pomimo wszystko słowo jest waż
niejsze i to co s ię d zie je - na scenie i w piosence. 

Zdaję so bie sprawę, ie dla aktorów jest to zadanie karko 
łomne. Wyma ga od nich bowiem umiejętności zawodowych 
piosenkarzy - i to wcale nie remizowych. Mam nadzieję 
jednak, że zespół aktorski Teatru im. Jaracza śpiewająco 
sobie z tym poradzi. W końcu nie na darmo od lat nad stroną 
muzyczną teatru czuwa Piotr Hertel - współtowarzysz wspól
nych bojów ruchu studenck iego. Łódzk i „Pstrąg" - war
szawski „ STS" . Drogi nasze po latach znów się ieszły . Nie 
przypadkowo, myślę, akurat w tej sztuce, której dobry duch 
Morka Lusztiga, kompozytora lodzi i Warsza wy, najwyraź
niej patronuje. 

Jarosław Abramow-Newerly 

Warszawa, dnia 29 maja 1979 roku. 
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TEATR 1m. STEFANA JARACZA w ŁODZI 

Scena 
" 

71511 

Dyrektor i kierownik artystyczny - JAN MACIEJOWSKI 

Zastępca dyrektora - ADAM KOMAN 

Kierownik litreacki - IRENA BOŁTUć 

Kierownik muzyczny - PIOTR HERTEL 

Sekretarz literacki - MARIA śWINIARSKA 

Kierownicy dxiolów technicznych: 

Kierownik techniczny - Bożeno Cieślak 

Proce krawieckie - Zyto Wolczok, Zygmu t Ciesielski 

Proce stolarskie - Bolesław Siwińsk i 

Proce tapicerskie - Tadeusz Bilski 

Proce malarskie i modelotorskie - Janusz Reszko, Edward Wawrzyniak 

Proce fryzjerskie i perukarskie - Wiesławo Mogielińsko 

·Proce szewskie - Józef Januszkiewicz 

~wiotło - Lech Zgogacz 

Brygadierzy scen - Witold Oberg, Jerzy Olszewski 

odresy: 

Dużo i Molo Sceno - ul. Jaracza 27 

Scena „7,15" - ul. Traugutta 1 

Dyrekcjo i sekretariat - ul . Ki lińskiego 45, tel. 375-85, 330-35. 

Kosy teatru przy ul. Jaracza 27. tel. 266-18 otwarte codziennie 
w godzinach 12-19,30 i Sceny „7,15" przy ul. Traugutta 1, tel. 
272-70 - w godzinach 10-12 i 16- 19,30. 

Biuro Organizacji Widowni przy ul. Ki lińskiego 45, tel. 315-33 
przyjmuje zamówienia no bilety zbiorowe w godz. 8-16. 

W poniedziałek teatr nieczynny. 
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