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TEATR IM. WILAMA HORZYCY 
W TORUNIU 

Cyrektor i kierownik artystyczny 
MAREK OKOPIŃSKI 
Zastępca dyrektora 
JERZY POLKOWSKI 
l(ierownik literacki 
MARIA DWORAKOWSKA. 
Kierownik muzyczny 
ROMA.N NOW A.CKI 

JAROSŁAW ABRAMOW-NEWERLY urodził s ię 

17 maja 1933 r ok u. Uk o1·1czyl filo l ogię polsk ą na Uni 
wersytecie Warszawskim. W rok u 1956 debiutował na 
lamach A lmanachu Młodych . W r oku 1965 otrzym I 
nagrodę im. P iętaka z, sztu kę Amo l na dworc u oraz 
nag rodę Fundacji im. Koście l skich w G newie (1967) 
za twórcz ość li leracką. J es t autorem skeczy, piose
nek słuchowisk r adi owych, w idowisk telewizyjnych, 
dramatów scen iczn ych. W la tach 1960-1966 był ki e
r ownikiem redakcj i slucho iskow j radiowego Teatru 
Młodych, w la tach 1970-72 kierownikiem literackim 
Tea tru Ludowego w Warszaw ie ; tak że sekretarzem 
:za rządu Klubu Dram· top isarzy P olskich przy ZLP. 

Z Jarosławem Abramowem-Newerly 
rozmawia 

Barbara Osterloff 

BARBARA OSTERLOFF: Kiedy pisał Pan 
Maestra? 

JAROSŁAW ABRAMOW: Zacząłem w lu
tym 1982 roku, a skończyłem we wrześniu, tak 
więc pracowałem nad nim osiem miesięcy . Na 
ogół piszę dość powoli, niejedno zmieniam. 
Maestro, który ostatecznie jest sztuką kame
ralną, zakrojony był początkowo na czterdzie
ści postaci . 

B. O. Dlaczego aż tak wiele? 

J. A. Aby uwiarygodnić dwór otaczający t y
tułowego bohatera. Podczas pracy zrezygnowa
łem z różnych postaci i wątków, a niektóre po
łączyłem. 

B. O. Z tego, co Pan mówi, można by wnio
skować, że nie pisze Pan wedle ścisłego planu 
i ostateczny kształt sztuki bywa dla Pana za
skoczeniem? 

J. A. Powoływanie postaci dramatu do życia 
to proces długotrwały a zarazem pewna pra
widłowość w moim pisaniu . Może wynika to 
z tego, że przywiązuję dużą wagę do mi jsca 
gdzie rzecz się dzi je, dekoracji - a to stwa
rza utrudnienia . Uważam , że teatr to, w rów
nej mierze słowo, co obraz wspomagany słowem 
i muzyką . Obraz, w moim poj ciu , determinuje 
wartości sztuki . Wybór miejsca akcji ma dla 
mnie decydujące znaczenie. Kiedy, na przy
kład, pisałem Derby w palacu, miałem na po
czątku t ylko pierwszą scenę, w której robot
nicy mącili elegancję pałacowego wnętrza. Za
leżało mi na zderzeniu robotniczego waciaka 
i pałacu. Z tego zderzenia, będącego metafo
rycznym skrótem, rozwinęły się wątki, postaci 
i pomysły. Pisząc staram się, aby aktor nie był 
pozbawiony kostiumu i rekwizytu, nawet wów
czas, gdy ma być kimś szarym i przeciętnym. 
Pokazanie tej szarości może być nęcącym dla 
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autora zadaniem, ale pod jednym warunkiem, 
że podkreśli przede wszystkim to, co w niej 
jest niepowszednie i nieszare. Tylko takie uję
cie daje aktorowi możliwość pokazania pro
blemu. 

B. O. Stosował je Pan w wielu utworach pi
sanych dla teatru, radia i estrady. Takich, naj
częściej z pozoru tylko, powszednich bohate
rów znaleźć można i w pierwszych Pana, i w 
ostatnich sztukach. Rosłoń Józef z Anioła na 
dwurcu (1964) ma licznych następców, by wspo
mnieć tylko Oktabę ze Skoku przez siebie 
(1977). Nie pasuje do nich na pewno tytułowy 
bohater Maestra. To przecież ktoś z wielkiej 
światowej rodziny wspaniałych starców, gigan
tów sztuki jak Pablo Picasso czy Artur Rubin
stein, któremu zresztą ten tekst Pan zadedy
kował. Czy tworząc postać Orlanda, wybitnego 
skrzypka, posługiwał się Pan istniejącym w 
rzeczywistości pierwowzorem? 

J. A. Nie. Ale, jak to często bywa, i tym 
razem rzeczywistość odpowiedziała na prze
czucia. Dowiedziałem się niedawno z BBC o 
Bronisławie Horszowskim, znanym na Zacho
dzie sędziwym pianiście, który dał teraz w 
Londynie koncert. Grywał z wielkimi sława
mi, na przykład z Pablo Casalsem. 

A skoro już mówimy o muzykach i muzyce, 
to przyznam się, że w moim życiu odegrała ona 
niemałą rolę. Zacznijmy od tego, że w wieku 
pięciu lat napisałem kompozycję na fortepian. 
Była w niej jakaś inwencja melodyczna i to 
wystarczyło, abym w oczach rodziny zapowia
dał się na małego Mozarta. Zapowiedź nie 
sprawdziła się, ale inwencja pozostała i przy
dała mi się w warszawskim Studenckim Tea
trze Satyryków. Wprawdzie pierwsze słowo w 
kompozycji należało tam wówczas do Marka 
Lusztiga i Edwarda Pałłasza, ale i moje coś 

znaczyło. Koledzy komponowali, ja ich wspie
rałem. Spróbowałem też parodii muzycznej . 
Najpierw powstała parodia opery studenckiej 
o nakazie pracy w programie pt. Prostaczko
wie, póżniej operetka o potajemnym braniu 
ślubów przez marksistów, przodowników pracy. 
Wystawiła ją nawet „Syrena", lecz bez atmo-

sfery STS-u nie miała uroku. ast pni prz -
szła muzyka do Oskarżonych, gdzie Alina Ja
nowska śpiewała piosenki: Widzisz mała jak to 
jest, czy Polkę kryminalną. A żeb już było 

zupełnie śmiesznie, to powiem Pani, iż za Oku
larników dostałem na festiwalu piosenki na
grodę jako .. . kompozytor, a nie autor tekstu. 

B. O. Kim więc Pan był w STS-ie, autorem 
czy kompozytorem? 

J. A. Był m również aktorem. STS dał mi 
możliwość aktorskiego wyżycia się , nauczył 

szacunku dla tego zawodu i zniechęcił do nie
go. A już miałem zdawać na Wydział Aktorski 
PWST. Przyszedłem natomiast do STS-u jako 
kompozytor marsza Niech piosnka ta prowadzi 
nas przez świat. Wiedziano o mnie tyle tylko, 
że piszę melodie, ze słuchu zresztą, bo nie 
miałem wyższych studiów muzycznych. Pisanie 
tekstów było domeną moich kolegów z war
szawskiej polonistyki (na przykład Witold Dą
browski był już znanym, drukowanym poetą ). 

Pierwsze ich skecze w programie Prostaczko
wie były formą odpracowania przyznanych 
nam przez organizację studencką wczasów w 
Karpaczu. W Karpaczu właśnie debiutował ja
ko autor Andrzej Jarecki. 

B. O. Pisał Pan dla STS-u przez wiele lat, 
bo mariaż ten, o 7,miennym zresztą nat żeniu, 
trwał od 1954 do 1969 roku. Co Panu dał? 

J. A. Jak już powiedziałem, skuteczni od
straszył od aktorstwa. Ale były też inne zyski. 
Dał mi możliwość sprawdzenia siebie w atmo
sferze koleżeńskiej szczerości i akceptacji, co 
dla każdego młodego człowieka jest niezmier
nie ważne . Dał mi niepodważalnej wartości 

próbę tego, co piszę. O tekście nie kwitowanym 
oklaskami, o puencie bez reakcji widowni -
wiedziałem od razu, że są ni udane. Pewną 
komplikacją była dla mnie pozycja literacka 
mego ojca. Musia łem si jakoś sprawdzić, po
szukać własnej furtki. Da\vał mi to teatr i re
akcje widowni. Koledzy mi w tym pomogli. 
Wiem, co im zawdzięczam . STS był dla mni 
szkołą pisania, poznawania tajników sceny. Tu
taj nauczyłem się doceniać krótką formą lite-



racką i j j puentę. Ta szkol pisa nia zaprowa
dziła mnie do radia jako autora słuchowisk. 

Zaś stąd był krok tylko do jednoaktówek i peł 

nospektaklowego dramatopisa rskiego debiutu. 

B. O. Mam wrażenie , że z STS-u wyniósł 

Pan coś jeszcze, o cz m dotąd nie mówiliśmy. 

Mianowici - silny instynkt współczesności 

i teraźniejszości, wyczulenie na r ealia otacza
jącej rzeczywistości. A także, specyficzny t p 
humoru będący jakby znakiem rozpoznawczym 
pokolenia , które stworzyło STS-ową satyrc~ 

wbrew p wn j tradycji i gustom powszechnym. 

J. A. Bez wątpienia była to satyra inna , niż 
ta - nazywam ją warsztatową - która posłu
giwała si~· przede w szystkim dowcipem słow
nym, kalamburem, żartem. STS proponował 

nowy typ humoru, bliski Mrożkowi w stężeniu 
tragizmu postaw społecznych aż do paradoksu. 
Satyrę naszych programów dookreślał kon
tekst społeczny, zaś ożywiało doświadczenie 

widowni. Pamiętam blackout z jednego pro
gramu: , N co pan zbi ra datki? A bo ja wiem, 
taki teraz bałagan." Albo tytułowe hasło pro
gramu „Myślenie ma kolosalną przyszłość", 

które weszło w obi g potoczny. W STS-ie hu
mor był środkiem, a nie celem. I to zostało mi 
do dzisiaj . Nie umiem żartować, kiedy nie 
mam konkretne j sytuacji, przeciwstaw nych po
staw społecznych . Dopiero z nich wysnuwam 
konsekw ncje i mogę żart prowadzić dalej, do 
kulminacji. 

B. O. Innego jeszcze 
STS-ie j s t etykietka 
przykle jona pierwszym 
sceny. 

rodzaju spadkiem po 
„komedii społecznej", 

Pana utworom dla 

J. A. Ja sam określiłem na przykład Anioła 
na dworctL jako grotesk naturalistyczną . W 
późni j zych swoich szt u kach ni jednokrotnie 
próbował m połączyć realistyczny, drobiazgo
wy nawet szczegół z groteskową czy surrealną 
aurą. Id a lne wręcz odczytanie moich intencji 
cechowało przedsta wi nie Klik -klak w T a trzc 
im. Buriana w Pradze. Realizatorzy s tworzyli 
wi lką szafę pani Kornelii , przedmiotom na
dali surrealistyczne kszta łt . r ie poprzestali na 
buduarowo-farsowym dowcipkowaniu. 

Nigdy ni kr Iem t go, że staram si korz ,_ 
stać z osiągnięć tea tru awa ngardowego, wycho
dzić z „pudelka" w stron syntez. Podpisujq 
się t eż pod okr śl ni m Józefa Keler , który 
pisał, o „oswojonych formach" w m ojej dra
maturgii . 

B. O. W jakich 
Pana zdaniem, udał 

po t kę Pana sztuk'? 

szcze przedstawi n iach, 
się teatrowi prz kazać 

J. A. Bardzo miło wspominam premi rę 
Derbów w pałacu w Toruniu w 1966 roku, w r -
żyserii niezapomnianego Hugona Mor cińskie
go. Kilka scen z tego pięknego przedstawienia, 
jak też rozmowa z j go twórcą do dziś poz:::i
stał mi w pamięci. 
Cenię sobie poznańską inscenizację Derbów 

w pałacu (T atr P olski 1975 r.), w tóre j po 
raz pierwszy poprowadzono tekst w stronę 

t atru monumentalnego, co określała sama już 
scenografia Zbigniewa Bednarowicza - otwar
cie pałacu w Dembowcu na dal ką per pekt w 
zieleni parku i horyzontu. W chwili, k iedy 
Alicja mówiła instrukcję dosiada nia konia ni
czym poemat prozą, k i dy tańczyła na wielkim 
stole przywodz<1cym na myśl, no, jada lni Ra
dziwiłłów - zaczynał się inn t a tr. R ż ser 
przedstawienia, Roman Kordziński , w chodził 
w ten sposób poza granice naturalistyczn go 
konkretu, weryzmu. Ni po raz pierwszy prz -
konałem się o tym, jak ba rdzo autorowi po
trzebne jest wsparcie reż sera . 

B. O. Tylko r ż s r ? Cz nigdy n ic próbo
wał Pan napisać sztuki z myślą o konkretnym 
aktorze, swoim ulubieńcu'? 

J . A. ie. Ale niejednokrotnie długo czeka-
ł em na właściwą obsadę aktorską, na właści
\vego reżysera . Mógłbym teraz rozpocząć dy
gr sję o probl mie ci erpliwości. .. 

B. O. J ednak Jarosław Abramow j s od lat 
autorem ztuk chętnie i stosunkowo często 

gr wan rch przez teatry. ie może więc P an 
zbytnio narz kać. A i do aktorów miał Pan 
szczęście, zwłaszcza w radiu. W P ana słucho

wiskach bra li udział: Zofi Kucówna, Zofia R ~ 



siówna, Aleksandra ~ląska, Władysław Hańcza, 

ndrz j Łapick i , Mar k Wa lczewski, Zbigniew 
Zapasiewicz i wielu, wielu innych. 

J. A. To prawda. W radiu, dzięki aktorom 
i reżyserom , moje teksty błyszczały często war
tościami, których naw t nie przewidywałem. 
I dzięki rudiu mogłem się przekonać, ile znaczy 
d l autora życzliw mecenas, nie żałujący na j
lepszych sił i środków. W teatrze nieczęsto 

spot ka si t akie stanowisko. Brakuje przy t ym 
tradycji stałej i s stematycznej współpracy, 

która autora zwalniałaby z zabiegów o przyj -
cie każd j nowej sztuki, zaś teatrowi gwaran
towała pierwszeństwo je j wystawienia. Oczy
wiście , czas mi rzecz musi się prz leżeć. ra-

iasem mówiąc, dziwni to bywa z tym, co 
zrozumiałe, a co nie - dużo zmienia w od
biorze czas i okoliczności. Doświadcz !em t ego 
sam na sobi . Moj go Skoku przez siebie nie 
puszczono na scenę w okresie gierkowskim, 
natomiast dzisia j wydaje mi się zwi trzały. 
W międzyczasie pojawiły się inne a nalizy okre
su bł dów i wypacz ń , z s rialem Andrzeja 
Kostenki Przyjaciel włącznie. Nie trafił też 

na wł ściwą porę i ludzi inne moje sztuki : 
Ucieczka z Wielk ich Bulwarów (1969), Wyciąg 
do nieba (1972), Darz Bór (1974). Także mu
sicale, do których bardzo jes tem przywiązany. 

B. O. I tak powróciliśm do muzyki w P ana 
twórczości . O ile wiem, napisał Pan dwa mu
sica le. 

J. A. Dno ni ba zacząłem pisać z myślą o Ali
nie J anowski j, chciał m zrobić dla nie j wie
czór piosenek. apisał em jedną a potem opa
nował mnie istny szał i w miesiąc powstało 

ich jeszcze dwadzieścia. Dopiero wtedy wymy
ślił m do nich fabuł · i pom sł na całość. Pra
pr miera odbyła się w Zielonej Górz , w reży
serii Tomasza Szymańsk i go (bardzo dobra), 
potem Roman Kordziński zrobił Dno nieba w 
poznańskim Teatrze Polskim. W obu przed-
tawi niach główną rolę Bety grała znakomicie 

Kryst na Horodyńska . 

Drugi musical - Kto mi śpiewał ser nadę 
powstał już n zamówienie warszawskiego 
Teatru na Targó k u. Część piosenek nagrałem 

pot m w spotkaniu telewizy jnym przed dwo-

ma laty . Co mi dał ten staż musicalowy? Prze
de wszystkim, praktyczne wejście w sprawy 
lżejszej muzy. A poza tym, przyjaźń z Wojcie
chem Głuchem, owocującą po dziś dzień. Mam 
zwykle takie szczęście, że ilekroć piszę, to spo
tykam kogoś, kto jest fachowcem w interesu-
1jącej mnie jako temat dziedzinie i pomaga mi 
w uzyskaniu autentyzmu, konkretu postaci czy 
sytua.cji. A ten konkret jest w moich sztukach 
bardzo ważny, to przysłowiowy „pieprz''. 

B. O. Przypomnijmy więc, że na przykład w 
sztuce Darz Bór uprawdopodobnił Pan temat 
wprowadzeniem, między innymi, poznańskiej 

gwary Waldusia, w Skoku przez siebie - re
aliów zaczerpniętych z folkloru gwarków 
i wiertników. W Maestrze natomiast mamy ob
fitą terminologię muzyczną i koncert w finale. 

J . A. Terminologię podsuwał mi Wojciech 
Głuch, zaś ja sam mam za sobą lekturę tomów 
literatury muzycznej, zwłaszcza pamiętników 

artystów. \Niarygodność tematu muzycznego 
jest w tej sztuce niezwykle ważna. Skoro już 
przyjąłem nieco groteskowy pomysł postaci 
stuletniego, pełnego wigoru starca, to widz nie 
może mieć wątpliwości, iż jest on naprawdę 
wielkim artystą. A finałowy koncert, ów me
nuet, musi być koncertem z prawdziwego zda
rzenia. 

B. O. Maestra można czytać na różne spo
soby. W najbardziej zewnętrznej warstwie jest 
to sztuka o wybitnym artyście, także o artyście 
i urzędnikach . Ale przede wszystkim chyba -
o losach polskiej inteligencji uwikłanej w hi
storię i teraźniejszość. 

J. A. Sława Bardijewska za główny problem 
t j sztuki uznała emigrację i exodus najwybit
niejszych talentów. Potraktowała postać Or
landa, jako bohatera nie całkiem pozytywnego, 
odpychającego nieco swym egoizmem. Pani też 
tak sądzi? 

B. O. Myślę, że ten egoizm jest ceną wiel
kości. 

Warszawa, styczeń 1983 r. 



• i= -

NEW U I AT 
TOKOWSKl'S 
C CERT 



Jarosław 

ABRAMOW- NEWERLY 

MAESTRO 
obsada 

JERZY GLIŃSKI ORLAND STEINBERG 
ELEONORA STEINBERG 
RAF AL WITULSKI 

MARZENA TOMASZEWSKA-GLIŃSKA 
ZBIGNIEW KASPRZYK 
EWA ALEKSIEJCZUK MAJ A JAROSZYŃSKA 

NORBERTSTRACHACZ 
ZDOBYSŁAW FICUR 

SŁAWOMIR LEW /\NDOWSKI 
WOJCIECH BARTOSZEK 

KAJETAN ORKAN-PŁUŻAŃSKI 
KSAWERA STEINBERG-PŁUŻAŃSKA 
WALERIAN ŻYŁŁAJTYS 
JOSE PORFlRIO LOREZ 

WOJCIECH SZOSTAK 
GRAŻYNA KORSAKOW 
TADEUSZ PELC 
JACEK JASIK 

HENRYK ŻMURKO 
PORTIERKA 

JERZY MILEWSKI (PWSFTviT) 
ZOFIA MELECHÓWNA 

Reżyseria ALOJZY NOW AK 

Scenografia RYSZARD STRZEMBAŁA 

Opracowanie muzyczne Roman Nowacki 

Asystent reżysera Sławomir Lewandowski 

inspicjen t Łukasz Moryciński sufler Barbara Nalaskowska 

sezo 1982/83 

opracowanie graficzne programu Edward Saliński 
redakcja programu Maria Dworakowska ZGT - 161 - K-14 - 2000 


