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(ur. 1933 r.) studi polonisty zn ukoń z t 
na Uniwersytecie arszaw. •im. \ 1 51 
debiutował jnko autor tek tów i kompoz -
to· \ "'ar zaw. kim Studenckim Tea rz · 
Sctly1 _ ków (ST ) którego był jednym z 'l 
ł iżycieli. Tam t ż p wstała pierw z j 
sztuka p h ospektakl Esm rald · 
( 195B). 



W teatrze Zawodowym del)utu\ al tryp
tykiem scenicznym .,Remanent" wystawio
nym w 19o2 r. przez teatr „A teneum" w 
\Va1j·zawie. W 1965 r. Teatr Polski w 
Warszawie \\'ystawił prapremierę „Aniułd 
na dworcu" a w 1966 „Derby w Pała
cu". 

Z kolejnych sztul· Abrummn1 wymienić 
należy „Ucieczkę z wielkich bulwarów·· 
(1969), „Wyciąg do nieba" (1971), „Klik
-Klak" (1972) , „Darz Bór'' (1974), ,,Sko~ 
przez siebie" (1977), „Dno nieba" (1977). 

Sztuki Abramowa wystawiane były na 
kilkunastu scenach w kraju, a także w tea
trach Jugosławii, \Vęgier, Czechosłowacji. 
Niektóre z nich w formie słuchowiskowej 
nadawane były przez radiofonie Danii, 
<;:zwecji i RF . 

Z wymienionych tytułów największą p0-
pularność zdobył .,Klik-Klak '. Sztuka ta 
gran. jes od 1972 r. po dziś dzieli m.in. 
nu Scenic K<imcralncj Teatru Polskiego '"' 
\Varszawie (rekordowa ilość 50 przed
stawień). Obecnie z jej premierą wystąpił 
Teatr im. E. F. Buriann w Pradze cze ·kie.i 
oraz nasz Teatr TV. 

I\1usir alow!J 
„sposób na rzeczvwistoś(:" 

Prapremierę nowego polskiego musicalu 
przyjąć należy ze szczególnym zainteresowa
niem. J śli bowiem jego stworzeniu i realiza
cji towarzyszą zamiary ambitniejsze od wy
łącznic rozrywkowych, przy pomocy formy 
musicalowej możemy dowicdzi ć si czegoś no
wego o naszej rzeczywistości w jedyny w swo
im rodzaju sposób. 

::\1.usical na świ cie dopracował się od daw
na środkó\o,,' wyrazu stawiających go w jednym 
rz<;dzic z tz.w. „poważnym" dramatem, czy fil
m •m. Wy rczy przypomnieć słynną sct:nę z 
„Kabaretu" ze spi wającym młodym hitlerow
c m, sc nę mówiąc wi cej o rodzeniu się fa
szyzmu od niejednej wielkiej rozmiarem po
wieści, czy sztuki teatralnej. Ostatnio widzia
ł m film - mu ical „All that jazz" („Cały ten 
jazz"), który przt dst wia w finał w form i(• 
śpiewano-tańczonej zagadnienie ludzkiej 'micr
l'i i nasyca ową ęn wcale ni banalną filo
zofią. 

U nas jednak tzw. znawcy zaliczają dąglc 
jeszcze musical do form z założen ia pośled
niejszych artystyczni·. .Jako cntuzjast 1 leg 
gatunku pragnę go bronić i wyłuszczam w 
skróci(, czego od polskiego musicalu oczekuję: 
najpierw intt:ligmcji, mądrego przesłania, osa
dzeni w realiach naszej rzeczywistości, po
tem odwołań do trad cji i n szej świadomości 
muzycznej, wreszcie tego rodzaju mądr ·j 
:.kromności, która sprawia, ż polski musical 
nie stara się zakasowac broadway'owskich pro
dukcji bogactwem wystawy i maesterią wyko
nawstwa, lecz dopracowuje się ,,sposobem" 
własnej formy wyrazu. 

Iyślę, że Jarosław Abramow, dramaturg, 
poeta i kompozytor w jednej osobie jest szcze
gólnie pr~dystynowany do stworzenia takiej 
wla 'nie formy polskiego musicalu. T rmino
wał w szkole „STS-u", szkole obywatelskit:go 
myślenia ludzi „którym nie jest wszystko jed
no" . szkole satyry ostrej, ciętej, p ublicystycz · 
n1.:j. I takie były skecze Abramowa . .Jednocześ
nie była to szkoła formy: myślowego skrótu, 
konstrukcji dialogu, wyprowadzenia zaskakują
cej pointy. Z drugiej strony w tymże STS-i 
Abramow dał się poznać jako pełen inwencji 
m lodycznej kompozytor Spod jego pióra wy
szla wi~kszość słynnych, kończących każdą re-



wit; STS-u ,,operetek", dziś rz~c liy mozna ra
czej „musicali w pigułce". Abramow skompo
nował muzykę do spektaklu „Oskarżeni", z któ
r ego piosenka „Widzisz mała" weszła do re
pertuaru pań .Jano\'.rskiej i Przybylskiej. Prze
bój Łazuki „Bohdan, trzymaj się" i Cembrzyń
skiej „Mówiłam żartem" to także kompozycje> 
Abramowa. Nie każdy kojarzy wreszcie fakt, 
7c Abramow jest luureatem I-go Festiwalu 
Piosenki w Opolu, za muzykę do piosenki 
.,Okularnicy '. 

STS zakończył działalność, Abr:.11no\\' został 
powaznym dramaturgiem i prawic zupelnie 
porzuci! komponowanie pios~nck, aż wreszci•;! 
dwa lat atemu bodaj, stało się... Abramow 
spróbował formy musicalowej! Powstał spek
takl „Dno nieba" - rozrachunkowy, ironicz
ny, gorzki. Powstało to, co skłonny byłbym 
uważać za polski musical, bliski kabaretowi, 
zrobiony „sposobem" właśnie, czyli całkowici~ 
oryginalnym w myśleniu i poetyce. 

,.Kto mi śpiewał serenadę'' jest kolc1ną mu
skalową propozycją Abramowa. Z prawdziw;i 
satysfakcją dopatruję się i w teJ próbie ele
mentów. o których wspominałem , że tworzą 
polski musical. 

Od st rony muzycznej patrząc mamy tu dn 
ezyni nia z muzykq kilku pokoi ń począwszy 
od polki i kujawiaka czy ukraińskiej dumki, 
poprzez fin de sieclowe kuplety i wiedeński<:' 
walce, aż po produkcyjne walczyki lo t 50-tych 
i swingujące rytmy polskiego jazzu z okre
su piwniczn1.:go. A wszystko to opromienione 
woistym abramowowskim poczuciem humoru, 

które poszukuje wspólnikóv.. Zaliczam się do 
nich od bardzo dawna, bom się od Starszych 
Kolegów z STS-u wiele nauczył A Pań
s wo, jak sądzę. rychło powiększycie owo „gro
no wspólników" obdar zonych wspólnym po
czuciem humoru i ceniących na równi ze mnq 
Abramowa „music:alowy sposób na rzeczywi
stość". 

Wojciech Młynarski 



OBSADA 
Bango Ludwik .Jan - :\foriun Jonkajtys 

Eliza 
Lucyna 
D~bowy Łeb 
Ujma Zdzisław 
Hanka 

kan Paul 
Cesarz Franci
szek Józef 
LL·har Franci
szek 
Pradziadek 
Wdowa 

Listonosz 

Mocni 

Baron 
Pol"tier 

- Ianan Krawczyk 
- Ewa Florczak 
- Krystyna Horodyńska 
- Krzysztof Wróblewski 
- 1\heczysław Friedel 
- Ludmiła Warzecha 
- Da mara Foniok 
- Mr iusz Domasz ' viez 

- .J .y Złotnicki 

- Andrzej Chudy 
- Andrzej Tomecki 
- Bożenna l\lałczyriska 
- 1ałgorzata Rożnialow ka 
- 1\Iułgorzata Rożniatowska 
- Boienna Małczyńska 
- Art ur Barciś 

.Jacek Bielenia 
,J ac k Kowalczuk 
L on Łochowski 
W'csław Stefaniak 
.Janusz Zach 

- .J ędrzej Kozak - .Tefy worobiej 

męski zcsp wokalny 
o rai. 

m far 4 1 

grupa baklawa TENATAR pod kierunkiem 
Henryki Komorem· ·kiej 

Scrnografia 

ANNA BOBROWSKA-EKIERT 

Opracowanie muzyczne 

ST ANISł_,A W FIAŁKOWSKI 

01 U6i reżyser 

.JERZY ZŁOTNICKI 

Chorc.ogrofia 

HENRYKA KOMOROWSKA 

Inscl·nizacja i reżyseria 

ANDRZEJ ŻARNECKI 



Rozn1owa 
<lHr ktore1n 

(rozmowa odbyła sii.;o podczas prób musicalu 
.J. Abramowa-Newerly pt.: „Kto mi śpiewał 

serenadę" w lipcu 1980) 
P. - Panie Dyrektorze, Ue to ju:i: czasu upły

nęło od naszej pierwszej rozmowy? 
O. - A no - już prawie pięć lat. 
P. - Nic, żebym się zaraz dopominała o jakąś 

gratyfikację.„ 
O. - 1 'w. dlaczego ... Chętnie się przy roczni

cy podzielę. 
P. - Tym co Pan Dyrektor z lej okazji otrzy-

ma? 
O. - Oczywiście. Ciepłym slnwem, na pewno. 
P. - Dziękuję. 
O. - Drobiazg. Zuwsw może puni na to li

czyć. 

P. - To moze teraz o codzienności. 
- Ti•atr gra. l\Ia w repertuarze rewir; 

.. Iicjsce dla gwiazdy", musical „Fan
fan-Tulipan", balet ,.Doktor Ojboli", 
spektakl kabaretowy „Karawanu" i stu
dyjne muzyczne przedstawienie Witka
cego „W małym dworku". 

P. - I to wszystko na Targówku. 
O. - Tak. Na Ta1·gówku. W dzielnicy, która 

we współczesnym kształcie zaczęła po
' ·stawiJĆ ruzem z teatrem - 5 lat te
mu. Dziś na mapie Warszawy ta dzielni.
ca rzeczywiscie istnieje. 

P. I istnieje teatr Choć pięć lat temu nil! 
bardzo w to wierzono. 

O. W nowe dzielnice też nic wszyscy wie
rzyli. 

P. -- Zumit'rzac:k czymś uczcić ten wasz 
pierwszy juhileusz? 

< • OCJ.ywiście. Normalną procą. 
P. - Wyrwalam pana z próbv. 
O. 1iL Mam przerwę Jeszcz dzicsięc mi-

nut. 
P - Co przygotowujec1t.:? 
O. - Współczesny polski musical. Oryginalny, 

::;perjalnie dla nas napisany .. \utor żvj\.!. 
P. Cieszy mnie to, all dlaczego p<in tak ·ten 

fok t podkreśla? 

O. · Chc:ialbym jakoś wyodn;bnić sytuacJ~ 
at tora żyj<1cego i ryzykującego pisani 
musicalu 7. włnsnej woli. Odróżnić od 
znaczni · czę:kiej .potykan j sytuacji 
autorów. którzy zmarli i potem są prze
rabiani. 

P. -A ... 
O. Ni , żebym byl '" ngóle przeciw prze

róbkom. Ale Jesli nit.o będzie się podej
mowało prób oryginalnej twórczości w 
tej tak trudnej dyscyplinie - nie bę
dziemy mieli współczesnl'go rozrywko
wego teatru muzycznego. Dlatego cieszy
my się bardzo. że taką próbę podjął z 
naszej inspiracji znany i uznany wspól
czesny autor teatralny - Jarosław Ab
ramow-Newerly. 

P. I kompozytor. o ile dobrze pamiętam 
jego rzeczy muzyczne. 

O. Tak. Dlatego też, jak sądzl~, w przedsta
wiE..niu, które teraz przygotowujemy nie 
było większych problemów, jesli chodzi 
o dogadanie się autora z l·ompozytorem. 

P. - Chce pan powiedzieć, że Jarosław Abra
mow - rozumie się sam ze sobą. 

O. - Tak mi się wydaje>. W dodatku pomag:i 
w tym zrozumi~niu Andrzej Żarnecki, 
reżyser t 'go przedstawienia. 

P. - To pierwsza wasza współpraca na se·
nie? 

O. - W1aśnie nie. 
P . - Przy~otowywaliscil' już coś wcześni •j ra-

7.em? Prasa chyba o tvm nie pisało. 
O. - I pewnie miała rncję. Równo trzydzieści 

lat temu my 1rzej stawialiśmy pierwsz 
kroki na sceni ~ szkolnego teatrzyku Li
c um im. Bole. ława Limanowskiego na 
Żoliborzu. 

P. -- Panowie trzej - to .Jarosław Abramow, 
Andrzej Żarnecki i Marian Jonkajtys. 

O. - Gdyby można było pozyskać naraz 
wszystkich ludzi, którzy trafili do zawo
rlowego teatru i filmu z tego szkolnef:(o 
teatrzyku - możnaby mieć niemałą 
ekipę. Na tej naszej licealnej scenie 7.a
czvnali przecież także - Zbigniew Za
pasiewicz. Maja Broniewska, Lech Ko
marnicki. Daniel Szc:zechura, Wo 'ciec:h 
Solarz i Marek Nowicki. 

P. - Widzę, że z sympatiq wspomina pan l n 
okres. 

O. - Z sympatią i szacunkiem wspominam 
ówczesny żoliborski modC'i pracy od pod-



. tnw. I ludzi k tór7.y nns wt ·dy kj p< -
s t.I\ ·v u ·zvli. 

P. Chd1~łhy imn tos z tej ntmo ·r ry 0<111:1 -

l że na Tai giiwk u? 
O . - Wszędzie . 
P. .Ja!· si~. panu zd· nil·m. rodzi taka at 

mosfera? 
O. Pntrz~hn do ni j wiedzy, cloświadczt:ni:i 

i mąci ro · ci ludzi dojrzalyl'h - 1 ~ntuz
jam1U młodo ~ci . 

P. Pan t raz tu, na Targówku 1 t pr~zc·ntu
je„. 

O. - Oczywiś il• mloclo.' .., To ię chyba rzuca 
w oczy. 

P. - 'o, włuściwie„. tak. Tak, tak. 
O - Oczywiście, czasami, przy li wale moich 

obowiązków, pozwalam się w reprezen
towaniu młodości zastąpić licznej grupi 
mlod ·eh aktorów, · tanowiącej większoś(· 
zespołu . Młodym autorom, którzy tworui 
naszą scen kabaretową. l\lłodym dzien
nikarzom. którzy z nami życzliwie roz
mawiają. 

P. - Dziękuję panu dyrektorowi. Kiedy p1 -
miera? 

O. W pażcłzi miku. Pod koni c lipca teatr 
idzie na urlop i od 15 września przyst~
pujemy ponownie do pracy. 

P . - życz' w takim razie miłego urlopu . Wi
dzę, że pan się spieszy na próbę. 

O. - Oczywiście. Młodego aktora obowiązuj 
szczególna punktualność. 

Rozmowę prowadziła K .. T.W. 

~Zespół artystyczn!J TNT 
Aktor zy: 

E\ł.:a Florczak, Dagmara Foniok, Krystyna Ho
rodyńska, Aleksandra Koncewicz, Grażyna Ku
bicka, fołgorzata Rożniatowska, Artur Barciś, 
Andrzej Chudy. Mariusz Domaszewicz, Jędrzej 
Kozak, Jacek Kowalczuk, Marian Kr awczyk. 
Zdzisław Książek-Raz nau, Leon Łochowski, 
Adam Marszalik, Wilslaw Stefaniak, Andrzej 
Tomecki. Maciej Wolf, Krzysztof Wróblewski, 
J rzy Złotnicki. 

Pio cnkarze oli' ci: 

Homa Buharowska, Bożenna Małczyńska, Lud
miła Warzecha, .Jacek Bielenia, Mieczysław 
Friedeł, Marian Kawski, Janusz Kłusek. .Jan 
Zach. 

Zc!>pół wokalny: 

Hanna Aniszewska, Barbara Brzezi1iska, Mał
gorzata Kitlińska. Elżbieta Kociszewska, Ire
na Krzanowska, Alicja Horowicz-Kempa, Kry
styna Lipińska, Krystyna Szaban, Jan Dąbro
wa, Stefan Gołc:biowski, Zbigniew .Jakubowski, 
Przemyslaw Kociszewski, Artur Lasoń, Jerzy 
Worobiej. 
Kierownik Zl' połu wokalnego: ~ Maciej Dąb
rowski . 
Inspicjenci : Zofia Bałucka Krzysztof Pc;śko . 

Grupa baletowa TENATAR 

Kierownik bal >tu 
Asystent 
Korepetytor 
Inspektor 

Soli ści: 

- Henryka Komorowska 
- Klaudiusz Głąbczyński 

- Krzysztof Zajkowski 
- Monika Pieniążek 

Marzenna Bcdnarska-Almert, Mana Fiałkow
ska, Aleksandra Filipowicz, Irena Klimczak
-Olędzka. Elżbi >ta Kowalewska, Maria Maj-
-Potocka. Klaudiusz Głąbczyński. Sławomi:-
Kwictniak , .J. nu.·z Pa\\lusik, Witold Raniszew
ski, \Viesław Sobola . .Jerzy Weinert, Zdzisław 
\\liśniewski. 

l<or~· f je: 

f t.e n. ta Credo, Elżbie ta Kubala, Sabina i\laku:-
ka, Bożena likulanicc .• lonih1 Pieniążek, Tl.'

nsa Pa~zek, Barbara Polcdniok, Wiesława Sa
wicka. Woj dech .Jankowsl ·i, Ireneusz W il czci·, 
Alfred Witkowski . 



Dyryg n 
Fl t 
Sak ·ofony 

Puzon • 

G i tura 
Gitard hasmrn 
P rk u ja 

P i;dagog 
\ okalny 
I' orcpcty torzy 
muzycz ni 

()1 h' stra 

Stanisław Fiałko\ · ki 
.Janusz Wojtowi z 
Włodzimi rz Halik 
I on an orawski 
H nryk Rz źnil'zek 
.Jozef ś viercz ki -

in µ I tor orki str ' 
7..dzisluw Choryło 

Libliot karz 
B( gd n Grndzick1 

kon r tn11 trz 
Wojd eh Gr2'ymnlu- l dl 

ndrz j • zu h \ ·icz 
Tad1 u z Bochmnn 
\\ , ldcmar l ki 
Mariu z \\ nuk 
Kr · dan K mp::i 
,J, n urz Rnf l ki 
B gdu n Halick i 
Zh'gniew Kitl111 ki 
Ew K o ak 

Danut , Ga \ ry h 
Ry ·z.arcl P i ' l 'Z ra 
t ria Hru zwiC'kn 

Zespół techniczny 
Główny specjalista 
dis technicznych 
Kierownik techniczn. 
Z-ra kierownika 
\echnicznego dis 
scenografii 
i kostiumów 
Swiatło 
Dźwięk 

Kierownik praco\vni 
stolarskiej 
Kierownik pracowni 
krawieckiej 
P1acow nia 
peruk11rsk•1 

Brygadier sceny 
Garderoby 

Roman Ochendul 
Ryszard Podwójcik 

Stanisław Kuczkowski 
Wacław Kacprzak 
.Jan Konopka 
Leszek Olszewski 

Zbigniew Biernack i 

Pa v •l Wil 

Boż na Michalik 
Danuta Kaczy1i ka 
Mieczysław Zakrzewski 
Henryk Swiderski 
Halina Bobrowska 
Zofia Czerniawska 
Jadwiga Gromek 
Boż na .T zior k 
T 1 leu z Bialobrz ki 
• it: czy I · Grz I 
' ·ni t I. 1UNB9-76 łub Dział 01 an za jl ~id 

19-5U-51/ 2. w. 17. 
Opracowanie graficzne programu - Tom sz 
Humiński. 



W repertu rze teatru: 

Duża scena 
- „Motyle s wolne" (Butterflies are Free) -

amerykańska komedia sentymentaln Leo
n da Gershe 

- . .Ksi tę i Żebrak" (Th Prince d the 
Pauper) - mu "cal dla dzieci i młodzieży 
wg arka Twaine' z muzyką Edwarda 
Pał 

- „Miejsce dla gwiazdy" - wokalno-taneczny 
koncert przebojów połączony z: konkursem 
na ,.gwiazdę ieczoru" 

- „Lord z walizki" - komedia muzyczn wg 
Oscar w· 'a 

- „Fanfan-Tulipan" (Fanfan der Husar) -
musical kostiumo ()-f>rzygodowy. 
Zdf!Il.ek Ma~ek. libretto - Bohumira Pe -
chlova i Zdene M przekład i adapta-

cja - Henryk Kotarski 
- „Doktor Ojboli" (Doktor Ajboli J - wido

wisko baletowe dla dzieci. Libretto - Piotr 
Abolimow wg Karnieja Czukowskiego, mu
zyka - Igor Morozow 

Mała scena 
- „W auałym dworku" St. I. Witkie "cza w 

transkrypcji muzycznej, oprac nie sce
niczne i układ tekstu - Lech TE!l'piłowski, 
muzyka - Jacek Sobieski 

- „Karawana" - program satyryczno-kabare
towy Andrzej Górszczyka 

W przygotowaniu: 

Duża scena 
- „Obiecanki - obiecanki" B. Bacharacha. 

Jeden z najsłynniejszych musicali amery
kańskich. Adaptacja i przekład - A. M -
rianowicz i J. Minkiewicz 

- „Huragan" - barwny kostiumowy musical 
z okresu wojen napoleońskich c:ryli roman
tyczna opowieść muzyczna w dwóch czę
ściach oparta na wątkach powieści Wacła
wa Gąsior iego. Tekst - Zb. Stawecki, 
muzyka - Jacek Szczygieł 

Mała ena 
- „$winkn" - Agnieszki Osieckiej z muzyką 
Piotra Figla 
- „Pożnrowisko" - p ·ogrnm salyryLznoak·•

barctowy Krzysztofa Dauks.7.ewicz· 




