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MUa piąta rocznica śmierci lT'adeusza 
Łomnickiego) założyciela i od rok.u patrona 
naszego lTeatru na '1CJo/i. 
'Ponieważ cficemy1 żeby był to patronat 
rzeczy1vis0J1 staramy się robil~ to} 
co _jak sądzim)J1 robiłby dziś Łom nicki: 
staramy się pokazy1vać żywą współczesnoŚL; 
polskiego teatru. 
•Tę) która H')lraża się w niekornvencjonalnycfi 
poczynaniach teatró1v poszukującycfi 
- stąd w naszym (Teatrze cy/i.I prezentacji 
tycfi scen. 1 tę} która 1vyraża się w tyn1, 
co polscy autorzy piszą dziś o nas, 
'Pola kac fi i o 'Polsce dzisi~jszej. 
Stqd kol~jna po "Cudzie na 9 reen poincie" 
rRed lil1skźego1 polska sztuka 1vspófczesna 
- "9ęsi za wodą" 
Ja rosła wa .?Tbram0Hia-) '/e1verlego. 

'Bogdan Yf11g11 stynia li. 
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Jarosław Abramow-Newerly zadebiutował jako autor mo
nologów i skeczów w drugim programie STS Prostaczkowie, 
w roku 1954. Miał wtedy 2 l lat. Pisał też piosenki (głośny 
przebój: Bogdan trzymaj sięO komponując muzykę do wła
snych i cudzych tekstów, między innymi do słynnych Okular
ników Agnieszki Osieckiej . W roku 1962 odbył się jego po
trójny debiut na zawodowych scenach; najpierw w Kaliszu 
Zasada, później w warszawskim Ateneum, gdzie na Scenie 61 
wystawiono trzy jednoaktówki Licytacja, Śmierć po latach i 
Wielki kochanek, a na dużej scenie - napisaną z Andrzejem 
Jareckim sztukę - Duże jasne. Zaraz też te jednoaktówki zo
stały przełożone na niemiecki (RFN), szwedzki i czeski , a Du
że jasne na rosyjski. Kolejna prapremiera - Anioł na dworcu, 
w warszawskim Teatrze Kameralnym (1964) , i znowu prze
kłady i premiery - francuskie, niemieckie (RFN), duńskie, 

czeskie, słowackie, serbskie, rosyjskie„ . Derby w pałacu -
prapremiera w Teatrze Polskim w Warszawie (l 966), prze
kłady na szwedzki, rosyjski i czeski. (Za te dwie sztuki otrzy
mał Abramow w r. 1967 Nagrodę Fundacji Kościelskich) . 

Pisze Ucieczkę z wielkich bulwarów (1969) i Wyciąg do nieba 
(1971), potem powstaje Klik-klak - dwie jednoczesne pra
premiery - w krakowskim Starym Teatrze i warszawskim 
Teatrze Kameralnym (1972). 200 spektakli w Krakowie, 
osiem sezonów i 500 spektakli w Kameralnym, komedia 
grana przez dwadzieścia pięć teatrów w Polsce, przełożona i 
wystawiana we Francji, w Czechosłowacji (po czesku i sio-
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wacku), w ZSSR. Następna sztuka to Darz bór (1 974). 
przekład niemiecki (RFN) i musical Dwa nieba (1978). W ro
ku 1982 dwie prapremiery ma Maestro- w toruńskim Teatrze 
im. W. Horzycy i w T atrze Polskim w Warszawie. 1 teraz na
stępuje długa przerwa, aż do roku 1996, do białostockiej 

prapremiery Gęsi za wodą. 
W ty m czasie ukazują się w Teatrze Telewizji - Anioł na 

dworcu (1988), Maestro (1990) , Derby w palacu (1992) , oraz 
rzeczy specjalnie dla telewizji napisane Gty salonowe (1993) , 
Chryzantema złocista, Słowik Warszawy , Mogło być gorzej 
(1995). Przedtem zresztą , obok teatralnych , pisywał Abra
mow już sztuki telE·wizyjne - Żaglowce, białe żaglowce 



(1970), Bajadera (1975) - a także liczne słuchowiska radio
we, które często przerabiał na pełnospektaklowe utwory 
sceniczne. 

Podana tu w telegraficznym skrócie historia dramaturgii 
Abramowa-Newerlego jest na pewno imponująca. Zarazem 
jest też dość typowa dla naszych pisarzy, którzy debiutowali 
na scenie w okresie popaździernikowej „odwilży" lub nieco 
później, apogeum swojej kariery teatralnej osiągali w latach 
siedemdziesiątych , a po roku 1980, stopniowo znikali ze sce
ny. Tak się stało z przedwcześni e zmarłymi - Grochowia
kiem, Iredyńskim, Kajzarem, ale i Broszkiewiczem, Rymkie
wiczem, Karpowiczem. Krasińskim, Bordowiczem, Lutows
kim, Choińskim , a nawet z Różewiczem. Obecnie bardzo 
rzadko obserwujemy powroty na scenę tych pisarzy, zarów
no jako autorów nowych utworów, jak i w ogóle dramaturgii 
z tamtych lat, choć imponuje nam ona bogactwem, róż no
rodnością i międzynarodową recepcją, o której teraz nie ma 
mowy - przy czym interesujące debiuty od dawna się nie 
pojawiają. 

Narzuca się pytanie - dlaczego w czasach kiedy Abramow 
debiutował i odnosił kolejne sukcesy, było z dramatem aż 
tak dobrze, a teraz jest tak źle? Mechanizm tego zjawiska 
bywał już opisywany, wystarczy więc przypomnieć , że o sile 
i powodzeniu, nie tylko dramatu i teatru, ale naszej sztuki w 
ogóle, decydowały szczególnego rodzaju czynniki , których 
teraz zabrakło. Teatr osiągnął wtedy zupełnie wyjątkową po
pularność , bo zastępował nie tylko słabo rozwinięte bardziej 
masowe rodzaje widowisk, ale również publiczne instytucje, 
które w PRL istniały tylko pozornie. Autentyczne, polityczne 
dyskusje i głosy krytyki społecznej słyszało się nie w Sejmie, 
a w teatrze, bo scena była narodową trybuną , a parlament 
kiepskim pseudoteatrem stworzonym przez totalitarną 

władzę dla mydlenia oczu pozorami demokracji. Nie trzeba 
przypominać, że wypowiedzi padające ze sceny musiały być 
odpowiednio zak~muflowane, gdyż inaczej nie przepuści-

laby ich wszechobecna cenzura. Paradoksalnie to właśnie 

cenzura okazała się siłą napędową dramaturgii. W walce z 
nią wytworzył się swoisty styl pisarski oparty na aluzji i pa
raboli, a groteskowy „teatr absurdu" w polskim wydaniu, 
stał się szczególną odmianą neorealizmu, gdyż polegał na 
ukazywaniu otaczającej nas absurdalnej rzeczywistości -
idiotycznej propagandy, zafałszowanej polityki społecznej, 
obowiązkowej miłości do znienawidzonego ZSRR i gospo
darki postawionej na głowie . Niezwykła i nienormalna sytu
acja, stworzyła niezwykły i może też trochę nienormalny 
teatr. Obecnie stracił on tę wyjątkową pozycję. l nic w tym 
złego. Ale stracił też atrakcyjność i wysoki poziom artysty
czny, a zamiast eksportować nowatorską dramaturgię, żywi 
się importowaną rozrywką. I to już bardzo źle. 

Z kolei jednak nie samą polityczną aluzją i dramaturgicz
nym nowatorstwem mógł się żywić tak wówczas popularny 
teatr. Widzowie, jak zawsze, szukali też tematyki bardziej co
dziennej - psychologicznej i obyczajowej, istniało zwyczajne 
zapotrzebowanie na dowcip, na humor i zabawę na scenie. 

Abramow-Newerly, który wyrósł na dramaturga w najlep
szym studenckim kabarecie, jakim był warszawski Studencki 
Teatr Satyryków, czyli STS, wyniósł z tej sceny zamiłowanie 
do paradoksu, skrótu myślowego, do mówienia niepoważnie 
o sprawach bardzo poważnych, zyskał tam także umiejęt
ność groteskowego przedstawiania zjawisk, postaci i wy
darzeń, skąd już tylko krok do nowatorskiej dramaturgii, do 
teatru absurdu, który jak się rzekło , był u nas absurdem 
pozornym. I to właśnie Abramow, dysponując tym nowo
czesnym i orginalnym warsztatem, uprawiając w STS-ie prze
wrotną satyrę polityczną i wdając się w nieustanne gry i 
zabawy z cenzurą, w teatrze potrafił wyjść naprzeciw szer
szemu zamówieniu widowni. Jego wszystkie sztuki, z wy
jątkiem gorzkiego i niezbyt śmiesznego Maestro, takie jak 
niemal „absurdalny" Aniol na dworcu , jak oparty na starym 
schemacie farsy, perfekcyjnie napisany Klik- /~lak , jak reali-



styczno-fantastyczne Derby w palacu czy burleskowy zgoła 
Darz _bór, miały wspomniane tu elementy teatru polityczne
go, ale przede wszystkim pokazywały aktualne zjawiska oby
czajowe, aktualne mody, postawy i przemiany psychologicz
ne i społeczne . Były też w swoim zamierzeniu i wykonaniu 
autentycznymi komediami opartymi na sytuacyjnym i słow
nym dowcipie, ostrym, czasem drastycznym, czasem absur
dalnym, wykształconym w szkole studenckiego kabaretu. 

Teraz, po latach, Abramow- Newerly powrócił do teatru 
wprost stamtąd . Gęsi za wodą to rozbudowany do rozmia
rów pełnospektaklowej sztuki skecz Ech, panienki, panienki, 
którego premiera odbyła się na scenie STS-u w programie 
pod znamiennym tytułem Mnie nie jest wszystko jedno w ro
ku 1964. Miejsce akcji, czyli więzienna cela, postacie, sytu
acje - są takie, jak przed trzydziestu laty . .Jednocześnie jed
nak - wszystko jest inne. I więźniarki i pilnujący ich klawisz 
mają pełniejsze lub nowe biografie, a absurdalna i grotesko
wa rzeczywistość więzienia, skupiająca w sobie i odbijająca 
rzeczywistość za murami , tutaj odbija świat, który choć już 
nie stoi na głowie, też okazuje się dziwaczny i daleki od 
doskonałości. A Abramow, tak samo jak dawniej, umie nie 
tylko śmieszyć , ale mówi wiele prawdy o sprawach naszej 
teraźniejszości, udatnie łącząc warstwę znaczeri ogólniej
szych, wyrażanych metaforycznie z ostro zarysowanymi 
realiami socjologicznymi. 

Wydaje mi się, że stara szkoła dramaturgii zaangażowanej 
w aktualne problemy otaczającego świata , dramaturgii 
opartej na pozornie absurdalnym humorze, mogłaby wzo
rem Abramowa znowu się odrodzić, bo okazję stwarza samo 
życie. Wystarczy przeczytać w gazecie o tym, że powszech
nie znany i bezkarny herszt bandy opryszków - nie może być 
zamknięty w areszcie, bo cierpi na„. klaustrofobię. To nie 
absurdalny dowcip, to rzeczywistość, której młodzi pisarze 
nie umieją dzisiaj „na sztukę przerobić". A może się boją? 
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Władys ław Kopaliński Słownik symboli 
Wiedza Powszechna, Warszawa 1990 
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rozmawiają Jarosław Abramow-Newerly i Bogdan Augustyniak 

B. A.: Decydując si na wystawieni Gęsi za wodą pomyślałem o 
tym, ż j st to ztuka współcz .sna, j dna z niewielu, jakie ostat
nio u nas si pojawiły. Sztuka Abramowa, który ma swoją od
rębną, niekw stionowaną pozycję w dramatopisarstwie polskim -
a który, co ciekawe, od pewnego czasu siedzi za granicą, w doda
tku doś · daleko, bo aż w Kanadzie. To daje perspektywę. Wydaje 
mi si interesujące, jak z taki j perspektywy ogląda się naszą 
rz czywistość , jak się ją diagnozuje? Nie w kategoriach wypo
wiedzi polityczn j , publi stycznej oczywiście, ale w dziele 
artystycznym, metaforycznie, bo choć realia są tu ostro zary
sowane, nie j st to przec ież rzecz li ty lko r alistyczna„. A zatem 
sakramentalne pytanie: co autor chcia ł nam przez to powiedzieć? 

J. A-N.: Najpierw krótkie wyjaśnienie: nie uważam się za pisarza 
emigracyjnego. Kiedy wyjechałem, nie było mnie w Polsce bez 
przerwy zaledwie dwa i pół roku, t raz, jak wi sz, stale już cizi lę 

czas między Po l skię a Kanadę. I o ile poprzednia moja sztuka, 
Duch Atlantydy, osadzona jest w realiach Toronto i dzieje się 
wśród emigrantów różnych narodowości , o tyle Gęsi, choć istot
nie pisane były za wielką wodą, to jednak wyrastają z moich ob
serwacji i doświadczeń tutejszych. Zresztą sam pomysł jest daw
ny, pochodzi jeszcze z S S-u , gdzie takie trzy panienki i klawisza 
pokazywałem - właściwie były to już Gęsi w pigułce. Teraz, po la
tach , nie bez zdziwienia postrzegłem , jakie ten pomys ł otwiera 
możliwości , że po pierwsze, co mnie zawsze ogromnie frapowało, 
mogę stworzyć prawdziwe, pełnokrwiste postacie z własnym, od
dzi lnym życiem i własnym językiem , po wtóre, że mogą to być 
postacie także pod wzgl<:ciem usytuowania w polski j teraźniej
szości bardzo zróżnicowane - że ta chłopka z Bociek gdzieś pod 
Białymstokiem , ta inteligentka-bizneswomen i owa Rózia, dziew
czyna, która ku czemuś startuj t', czy chce startować, wcale nieźle 
odzwierciedlają to, co nas tu w Polsce otacza. I wreszcie, że ten 
klawisz. Miecio, śpiewając piu::;enki z różnych okresów naszej 
niedawnej historii staje się personifikacją epoki PRL-u, tych wszy
stkich etapów politycznych, jakie razem z PRL-em przeszedł, roz
poczynaj<)C karierę w późnym staliniźmie. Pot m Miecio pod zna
nym w nieco innej wersji hasłem „policjanci wszystkich krajów 
łączcie się" pokazuje, że oto nasz więzienn ictwo równa do 
wspólnoty europejskiej i nagle ze strefy języka rosyjskiego prze
skakuje na angielski . Zaryzykowałbym twierdzenie, że Miecio ma 
w sobie coś z każdego z nas - nie wybierał sobie czasu, w którym 
żyje, a swoją dość obrzydliwą funkcję starał się sp ! n ić przy
zwoicie; idzie mi o to, że funkcja, jaką ktoś wykonywał ni sta
nowi całej prawdy o człowieku, prawda zawi ra się dopiero w 
tym, jak tę funkcję sprawował. 
B. A.: Czy to znaczy, że pojmujesz tę sztukę jako rozrachunek z 
przeszłością? 

J. A-N.: Niezupełnie. Wzorem, który mnie zawsze pociągał i pasjo
nował był i pozostał Rewizor, fascynując gogolowsk ie spojrzenie 
na świat. Chciałbym , żeby i tu bylo coś z uogólnienia. al żeby nie 
zanikł przy tym koloryt lokalny„. 
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B. A.: .. . jednak u Ciebie to więzienie wygląda mi bardziej na 
„przedstawione" niż odmalowane z natury, realistycznie na scenę 
przeniesione. Wydaje mi się , że użyłeś go jako pretekstu clo taki 
go jak w soczewce sportretowania społeczeństwa - jest to obraz 
niepełny moż , ale na tyle reprezentatywny, a przynajmniej cha
rakterystyczny, że wart odnotowania. Podobm1 metodą od dawna 
posiłkuje się archeologia (a dziś również socjologia) : można ro
bić wiarygodne badania jakiejś zbiorowości penetrując jej śmiet
niki , jakkolwiek śmietnik z pewnością nie ukazuje całości życia 
danego społeczeństwa. 
J. A-N.: Niemniej , jak we wszystkich sztukach, tak i tu przywiązuj(:;! 
wielką wagę do konkretu - niewiele osób, jak dotąd , zauważyło że 

choć jestem literatem, jednak w teatrze myślG obrazem. Ten kon
kret sluży oczywiście problemowi - wcześniejsze moje sztuki 
były przesycone elementami politycznymi, najogólniej mówiąc 
chodziło w nich o swobodę, o zachowanie jakiejś polskil ·j trady
cji, dziś chciałem uchwycić pewne przemiany, które widzę - i któ
re często nie są najszczęśliwsze. To ten nasz nuworyszowski, 
drapieżny kapitalizm, który symbolizuje Droga Pani - a z drugi j 
strony zaszłości PRL-u, z których tak trudno się wydobyć, co 
razem wzięte daje jakiś nieprawdopodobny konglomerat sprze
cznych dążeń i wyobrażeń. Tak na razie wygląda to, co nam wol
ność przyniosła. A wśród tego wszystkiego nasza Świecowa wyro
sła jeszcze w tradycjach niegdysiejszej, przedwojennej wsi i daw
nej swojskości - swojskości , clo której mamy niewygasły senty
ment i nie bez powodu tęsknimy. Ten powiew swojskości i senty
mentu do ni j niesie tytuł - Gęsi za wodo ... 
B. A.: ... ni przetłumaczalny w swoim emocjonalnym znaczeniu na 
żaden język świata. a dla nas oczywisty. Choć w tym poetycko
sentymentalnym tytule wyczuwam pewną gorycz. a może nawet 
ironię. Na koniec powiedz, jak chciałbyś , żeby tę sztukę wysta
wiać? Jaka to według Ciebie ma być forma? 
J. A-N.: Chciałbym, aby nie zawiodła mnie nadzieja, że to b~·clzie 
przedstawienie dość śmieszne - że zestawienie tych postaci , ten 
swoisty polski kontrapunkt, będzie jednak zabawny. Mam do 
Ciebie pełne zaufanie - jak i do Aktorów, którzy zawsze byli 
moimi największymi sojusznikami. 
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Myśmy, 
drodzy przyjaciele, 
prawdę mówiąc dużo cierpieli. 
Myśmy przeżyli wiele radości 
i wiele smutku. 
Ale w gruncie rzeczy myśmy widzieli wielkie dni. 
I myśmy zwyciężyli tylko dlatego, 
żeby zrozumieć, 
że trzeba stale, 
uporczywie, 
codziennie 
iść naprzód, 
aby się nie cofnąć. 
Dlatego myśmy pierwsi zerwali ten kwiat , 
którego nikt inny przed nami nie zauważył. 
Myśmy 
odkryli nową drogę. 
Myśmy na nią wstąpili 
i zaczęli iść:. 
Wtedy nie kto inny 
ale myśmy, 
drodzy przyjaciele 
doszli do przekonania, 
że ja 
jestem już niepotrzebny 
i myśmy 
mnie 
wyrzucili. 

z pm gr mu Tr=eba mi ć cialo 
Studen ki T air Satyryk w. 1!)59 
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