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OD AUTORA 
Powołując do życia postać wielkiego skrzypka, z natury rzeczy 

sięgnąłem do licznych biografii i wspomnień sławnych wirtuozów i kom
pozytorów. W mojej pracy szczególnie przydatne okazały się takie 
książki, ja'k „Moje młode lata" Artura Rubinsteina, „Pamiętniki" Ignace
go Jana Paderewskiego, „Nasze wspólne życie" Haliny Arturowej Ro
dzińskiej, „Zakopiańskie zapiski" Karola Szymanowskiego, czy wresz
cie szkice wspomnieniowe profesora Adolfa Chybińskiego „W czasach 
Straussa i Tetmajera". Książkom tym mój maestro wiele zawdzięcza. 

Dzięki nim zyskał na autentyzmie. Cytowane przez niego anegdoty 
czy wydarzenia rzeczywiście miały miejsce, z tą tylko różnicą, że nie 
Orlandowi Steinbergowi, ale innym wielkim muzykom się przytrafiły. 

Orland Steinberg bowiem Jest postacią całkowicie fikcyjną. 

Podobnie rzecz się ma z cytowanymi przez niego zdaniami jego 
sławnych przyjaciół. Były wypowiedziane ~ ale nie do niego. W wy
padku Witkacego oryginalne zwroty autora „Nienasycenia" starałem 

się w druku sztuki zaznaczyć cudzysłowem dla odróżnienia ich od llcz
nych pastiszy, które na chwałę mego bohatera popełniłem. Cytaty te 
zaczerpnąłem z llistów Witkacego do Kazimiery żuławskiej, opubliko
wanych po raz pierwszy przez Juliusza Żuławskiego w jego znakomitej 
książce „Z domu". 

Lista dawców byłaby niepełna, gdybym nie wymienił jeszcze dwóch 
osób, którym mój „Maestro" wiele zawdzięcza: Jerzego S. Sito (w za
kresie spraw literackich) i Wojciecha Głucha (konsultacja muzyczna). 
Trzecim wielkim sponsorem jest Artur Rubinstein, który zdradzając pra
sie światowej chęć świętowania swego jubileuszu w Polsce - stał 

się (sam o tym nie wiedząc) autorem pierwszego pomysłu sztuki. Jemu 
też w dowód wdzięczności dedykuję ten utwór. 

Jarosław Abramow-Newerly 



Sława Bardijewska 

BIOGRAFIE 
Z POLSKĄ SKAZĄ 

Dramaturgio sceniczna Abramowa-Newerlego jest realistyczna, współ
czesna i problemowo. Wynika z przekonania, że pisarz winien „dać 

świadectwo prawdzie naszych czasów", sytuuj.a się w kręgu tematu 
polskiego i problematyki generacyjnej. Abramow pisał o jednym ze 
swoich dramatów: „Ten utwór jest również o mnie, moim pokoleniu, 
o goryczy niespełnionych marzeń, daremnych ambicjach, próbie wyj
ścia z zaklętego kręgu niemożliwości". Ten sąd można odnieść do 
całej jego twórczości scenicznej. 
Współczesność ujmowano jest w dramatach Abramowa szeroko -

obejmuje okres półwiecza tworząc obraz przemian naszego życia 

i świadomości, pokazując historię i politykę, moralne dylematy, psy
chologiczne zawiłości i obyczajowe paradoksy. Znalazły w niej od
bicie wszystkie etapy naszych powojennych dziejów z ich złudzenia

mi, nadziejami i zawodami, pozwalając wykreować portret współczes
nego Polaka - człowieka ambitnego, aktywnego, a'le uwięzionego 

wśród wadliwie funkcjonujących mechanizmów życia· społecznego, któ
re wyniszczają jego energię, entuzjazm I wolę działania, osłabiając 

jego więż ze zbiorowością. 
Pokazuje Abramow dylematy bohaterów, należących do trzech ko

lejnych generacji - bohaterów o biografii żołnierskie), pion_ierskiei 
i pokojowej; przedstawia po'kolenie, które „przez piekło szło do raju" 
i' pokolenie, dla którego ów raj okazywał się niejednokrotnie Iluzją. 

Człowiek w świecie Abramowa zdominowany jest przez historię I po
litykę, jednostkowy punkt widzenia musi: w nim ustąpić optyce zbioro
wej, racje indywidualne zostają podporządkowane rncjom ogólnym. 
Dynamizm rzeczywistości sprawia, że barometr ideowy pozostaje 
w ciągłym ruchu, jego wskazania są krótkotrwałe i nie zawsze wia
rygodne - jedne dogmaty upadają, inne są nobilitowane. 

Bohaterowie Abramowa dają się porywać wydarzeniom, Ich żar

liwość i ufność czyni ich ofiarami historii, przegranymi wojownikami 

kolejnych etapów współczesności. Uczestnicząc aktywnie w rzeczywi
stości, która słuszne idee i myśli nierzadko zamieniało w ich przeci
wieństwo, zagrożeni współwlnq za wielkie błędy dokonywane ponad 
nimi, no codzień próbowali wyrównywać fałszywy kirek czasu, by po
tem zapłacić nieczystym sumieniem i poczuciem winy. Z opófnien'iem 
rodzi się w nich czujność moralno, wyczulenie na problem fałszu, po
zoru i maski, spontaniczna potrzebo prawdy zarówno jednostkowej, jak 
i zbiorowej. 

Historio w świecie Abramowa biegnie szybko, porywa kolejnych 
odważnych, którzy prognq „walczyć i uszczęśliwiać". Porzqdkl zmie
niojq się, idee storzejq i upadają, winowajcy odchodzą w przeszłość 
wraz ze swoimi ofiarami. Downy entuzjazm owocuje rozgoryM:eniem, 
dawne ambicje - winą; nie można liczyć no pobłażliwość współczes
ności, która dopiero jutro zrozumie własne błędy. 

Kolejne sztuki przedstawiają stopniowo zmieniający się obraz pol
skiej rzeczywistości i bohatera naszego czasu, widzianych w optyce 
satyrycznej, groteskowej, komediowej I tragikomicznej. W pierwsze) 
sztuce pisanej razem z Andrzejem Jareckim - „Duże Jasne", prze
waża satyra i reportersko obserwacjo faktów. Jest to utwór o narodzi
nach polskiej nowoczesności w myśleniu, obyczaju i nawykach; mówi 
o trudnych przeobrażeniach w świadomości zbiorowe) I o fiasku me
tody „uszczęśliwiania" społeczeństwa no siłę. Już tu pojawia się bo
hater Abramowa - człowiek o wielkich ambicjach i energii, który 
musi przegrać. 

w sztuce „Anioł na dworcu" rzeczywistość nabiera cech stabilizacji 
i porządku. Ale pod tym zewnętrznym ładem ujawnia się wewnętrzny 
chaos, niepraworządność, wzajemna wrogość ludzi, poczucie zagroże
nia jednostki. Rzeczywistość ta jest polem bitwy, terenem nieustanne) 
walki każdego z każdym, zarówno w planie prywatnym )ok I pub
licznym. Prawda staje się wielokształtna, o wszystkie wartości względ
ne. Sztuko przedstawia obraz społeczeństwa chorego, zmęczonego, 

nieufnego i ospałego, które nie zna swoich praw ani swoich obo
wiązków. 

w sztuce „Derby w pałacu" kontynuuje Abramow analizę polskiej 
stabilizacji. Znów pojawia się bohater o dużych zasługach I bogatej 
żołniersk ie) biografii, który po kilkunastu lotach pracy uwieńczone) suk
cesami zagrożony iest przez młodego, sprytnego działacza, wyniesio
nego przei dobre układy, popieranego za konfonnizm i uległość Io-



kolnej władzy. Zmieniła się strategia I szkoła działania, spryt staje 
się ważniejszy niż Ideowość. Byll bohaterowie muszą ustąpić pionie
rom stabilizacji, odchodzą w poczuciu winy, bo ich przeszłość nie zaw
sze była krystalicznie czysta, a w ich biografii odcisnęły się meandry 
historii, zostawiając skazy i cienie. Dopiero po latach zaczynaJą rozu
mieć, że byli pionkami wielkich wydarzeń. Tak widzi Abramow tragizm 
swoich bohaterów niszczonych przez teraźniejszość I nie zauważonych 
przez historię. 

W świecie „Derbów" panuje, podobnie jak we wcześniejszych sztu
kach, deformacja rzeczywistości społecznej, wszyscy boją się wszyst
kich, jednostko łamiąca obowiązujące reguły wykluczana jest z góry. 
Odnajdujemy tu obraz formującej się małej stabilizacji, z tymi jej wa
dami, które przeradzały się w anomalie społeczne. Pokazana jest nie
autentyczność życia zbiorowego, fasadowość działań, obcość w re
lacjach międzyludzkich. „Ideowy wiatrak" pozostaje tu w ciągłym ru
chu, łamiąc skrzydła idealistom I wynosząc miernoty. 

Tematem sztuki „Klik-klak" znów jest człowiek w historii. I fu pada 
pytanie o szansę indywidualnego uczestnictwa w kształtowaniu rze
czywistości społecznej. Przedmiotem obserwacji staje się półwiecze 

naszych najnowszych dziejów - czas dwudziestolecia międzywojen

nego, okres „błędów i wypaczeń" i dzień dzisiejszy. Odnajdujemy 
w niej demaskację dawnych i nowych mitów, sloganów I haseł, kon
frontację nadziel, złudzeń i za:wodów trzech pokoleń Polaków. Prze
grani weterani historii - przedwojenny wojskowy, dyplomata I powo
Jienny działacz - dopiero po latach rozumieją, że odegrall fałszywe 
role. Są ludźmi, którzy zostali poddani ostremu testowi na odwagę, 
mądrość i uczciwość, z próby tej wynieśli psychiczną zadrę, żal do 
świata I poczucie winy. 

„Klik-klak" - to opis sytuacji duchowej I moralnej dwóch generacji, 
którym wypadło żyć w czasach heroicznych, wymagających ryzyka 
i odwagi. Jego bohaterowie walczyli o wielkie sprawy, zaufali hasłom, 
ideologiom, przywódcom duchowym, zmitologizowali własny czas. 
Tymczasem przyszłość zweryfikowała idee, zdeprecjonowała hasła, 

zdegradowała dogmaty. Ten przegląd jednostkowych prawd, wpisany 
jest w sytuację spotkania po latach dawnych przyjaciół, w ramę wspól
nego wyznania i wspólnej spowiedzi. Taką też ramę posiada sztuka 
zatytułowana „Skok przez siebie". 

• ł • • "I 



Jej akcja usytuowana jest w okresie euforii technologicznej I dyna
micznego sukcesu gospodarczego, a przedstawia idealistów epoki sta
linowskiej, ludzi, którzy dawną wiarę uważają za grzech młodości, od
rzucili mity, złudzenia i nadzieje, przestali „szybować", stall się czujni 
i nieufni. Ich pociechą jest myśl, że „czego ni'e zrobił rozum, zrobi 
czas". 

Abramow pokazuje w swoich dramatach przegranych bohaterów 
współczesności i rzeczywistość, która ich złamało swoją gwałtownoś
cią, złożonością I zawiłością. Pokazuje zbiorowe błędy, i indywidual
ną odpowiedzialność, wskazuje na cenę, jaką płaci jednostka za ano
malie życia społecznego. Jego bohaterowie nie mogq sprostać wy
maganiom czasu, bo poddani są nieustannym stresom, przeciqżeni 

psychicznie, zmęczeni nieautentycznościq przeżyć, podwójnościq my
ślenia, zastępczymi satysfakcjami i pozornym działaniem; wyczerpani 
czujnością i niepewnością. Jest w dramatach Abramowa tęsknota, za 
humanistycznym kształtem życia zbiorowego, umożliwiającym jednostce 
pełną akceptację otaczającej rzeczywistości i pełną zgodę ze sobq. 

Najnowsza sztuka Abramowa jest dalszym ciągiem tematu polskiego 
w jego dramaturgii. W „Maestro" uobecnia się polska rzeczywistość 

kryzysu i nowa sytuacja moralna jednostki, zmuszająca do przewarto
ściowań, rozbudzająca kompleksy, ujawniająca narodowe wady. Po 
raz pierwszy jednak bohater Abramowa jest zwycięzcą, triumfatorem 
życia, który potrafił przełamać fatalny los Polaka i grożqcq mu tra
giczność, małość i absurdalność. 

Sława Bardijewska 
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Wydarzeniem dla melomanów Londynu stało się nagranie utworów 
Bacha na „gravicembalo col plano e forte", czyll pierwszym fortepia
nie młoteczkowym zbudowanym w 1711 roku przez Bartolommeo Crl
stofori. Bohaterem tego niecodziennego koncertu był polski pianista 
Mieczysław Horszowskl. Dodatkową atrakcją stał się fakt, ie utrzymu
jący się w znakomitej formie Horszowskl ma obecnie dziewięćdziesiąt 
lat. Studiował we Lwowie, debiutował w Warszawie w 1902 roku, od 
1942 roku jest profesorem Curtis Institute w Fiiadeifii. Jako wybitny 
kameralista grał z największymi muzykami: Pablo Casalsem, Maurlce'em 
Ravelem, Karolem Szymanowskim. Szwajcarzy w 11962 roku zorganizo
wali w Zermatt festiwal na jego cześć. W Polsce jest prawie nieznany. 

J. A. 

Zycie może nas pozbawić wolności, zdrowia, majątku, przyjaciół, 
rodziny, sukcesów, ale nie może nam odebrać naszych myśli ani na„ 
szej wyobraźni, a zawsze jeszcze pozostaje miłość, muzyka, sztuka, 
kwiaty i książki ..• 

Artur Rubinstein 

Paderewski wyjechał, %elcer w Wiedniu, Słojewski w Nowym Jorku, 
Karłowicz bez powodzenia. Dlatego woli opuścić Warszawę, tę sym
patyczną kundmankę koncertów i' bengalskich ogni w Dolinie Szwaj
carskiej, n'ie ,pragnąc zdobywać uznania lam, gdzie trzeba obciąć 
skrzydła do lotu gotowe... Nasz wirtuoz uważał sobie za ponlienle się 
wobec „kolegi"-twórcy, gdyby zagrał jego utwór większy z orki'estrą. 
Wyjątkiem jest Barcewicz, wykonawca koncertu sknypcowego Karło
wicza. Apatia tłumów I· fałszywa ambicja wirtuozów 1podają sobie ręce 
ku wspólnemu dziełu zacofania, a przez to samo - ku dziełu znisz
czenia ... 

Adolf Chybiński 

Muzyka jest niejako aromatem kwiatu danej kultury. Gdy kwiat ów 
więdnie, pozostaje zeń bodaj martwy kształt, wyblakła barwa. Aro
mat wra% z życiem ulatnia się, ginie bezpowrotnie. Wz1uszamy się 
u stóp Partenonu, zachwycamy Hermesem Praksytelesa, odczytujemy 
z przejęciem „Kró'la Edypa" , na zawsze jednak zamilkło żywe brzmie
nie opłakującego losy króla chóru. Snujemy domysły, czym była mu
zyka Grecji... Cieniem czegoś, co było piękne ... Muzeum przechowując 
w sobie dawne zamarłe „piękno" jest może grobem „sztuki", grobem 
jednak, z którego wyrastają wiecznie nowe, bujne kwiaty. 

Fragment artykułu Korala Szymanow
skiego z roku 1921 , mobil izującego 
społeczeństwo do udzielenia pomocy 
Muzeum Tatrzańskiemu. 



Słynnego „Menueta" Paderewski skomponował niejako z koniecz
ności I na zamówienie. Często grał prywatnie dla Tytusa Chałubiń
skiego i Aleksandra Swiętochowsklego. Starsi panowie uwielblall .,:to
zarta I głównie tego kompozytora pragnęli słuchać. Wyczerpawszy 
swój mozartowski repertuar - Paderewsk'I zaczął lmproW'IZować. „Te
go dzieła Mozarta nie znaliśmy. Jest wspaniałe!" - zachwycUI się 
zgodnie twórca Zakopanego i wielkl pisarz. To zachęciło młodego 
wówczas Paderewskiego do zapisanJa I utrwalenia tego utworu. 

J. A. 

Muzyka wśród innych sztuk pięknych jest tą właśnie siłą, której prze
znaczeniem jest budzić i ksztattować drzemiące w każdej, najpierwot
niejszej nawet duszy ludzkiej tęsknoty I dążenia do życia na wyższym 
poziomie świadomości. Ten jej dem okr at y cz ny charakter, te 
użyjemy tu w braku l'epszego określenia ściśle polltycznego, a w In
nym sensie tak już wyświechtanego słowa, pozwala Jej z łatwością 
przenikać w największe głębie społeczne, tam gdzie nie dotrze jut 
żaden promyk najbardziej Idealistycznej t wzniosłej poezji ani najpięk
niejszej wizjJ świata, zaklętej w genialnym malarskim czy rzefblarsklm 
dziele. 

Któż dziś poda w wątpliwośt, li jedyną glebą, na której może wy
róść prawdziwa sztuka, a więc I wl'elkle dzieło muzyczne, jest najbar
dziej głębokie I tajemnicze „paniczne" ludzk~e wzruszenie wobec sa
mego faktu istnienia? Cała rzecz w tym, w j a k g ł ę b o k I c h p o
k ł a d a c h ludzkiej psychiki rodzi się to wzruszenie! ••• 

Wzruszeniu owemu może ulegać każdy głęboki, żyjący nie tylko na 
powierzchni życia człowiek, nie będący wszakte twórczym artystą. 
A jednak dzieło situkl realizuje się jedynie w najbardziej pozytywnym, 
dotykalnym materiale dfwięku, słowa, czy też barwy I ksztattu, któ
rym - rzecz prosta - trzeba umieć operowat. 

Karol Szymanowski 
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PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE 

LICYTACJA - jednoaktówki i miniatury sceniczne 
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CO PAN ZGŁASZA? - utwory satyryczne 
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SZTUKI JAROSŁAWA ABRAMOWA 
1W TEATRZE POLSKIM W WARSZAWIE 

ANIOŁ NA DWO'RCU 
Reżyseria: KAZIMIERZ KUTZ. Scenografia: WOJCIECH SIECIŃSKI. 
Obsada: Podróżny I - CZESŁAW WOŁŁEJKO, Podróżny 11 - x x x, 
Chłop - MARIUSZ DMOCHOWSKI, Dziewczyna - JOLANT A CZAP
LIŃSKA, Nieznajomy - ANDRZEJ CHOM IŃSKI, Bagażowy - TA
DEUSZ JASTRZĘBOWSKI. Prapremiera na Scenie Kameralnej 4 lutego 
1965 roku. 

DERBY W PAŁACU 

R8żyserio: LUDWIK RENE. Scenografia: OTTO AXER. Muzyka: ADAM 
SŁAWIŃSKI. Obsada: Karbol - WIEŃCZYSŁAW GLIŃSKI, Byrczak -
ZDZISŁAW MAKLAKIEWICZ, Hrabia - WŁADYSŁAW HAŃCZA, Ali
cja (Czarna Dama) - IRENA SZCZUROWSKA, Józef - BRONISŁAW 

PAWLIK, Wachmistrz - LEON PIETRASZKIEWICZ, Stachoń - TADEUSZ 
PLUCIŃSKI, Patek - JERZY TUREK, Naczelnik - KRZYSZTOF KU
MOR, Pedro Luis Albornos - RYSZARD KUBIAK, Robotnik - EDW ARO 
KOWALCZYK. Prapremiera 1 lipca 1966 roku. 

XLIK-KLAK 

Reżyserio: W ANDA 'LASKOWSKA. Scenografia : MAŁGORZAT A 
TREUTLER. Obsada: Kornelia - RENAT A KOSSOBUDZKA, Grzegorz -
STANISŁAW JASIUKIEWICZ, MIECZYSŁAW STOOR, Teodor -
WIEŃCZYSŁAW GLIŃSKI, Sylwester - WIECZYSŁA W STOOR, WIK
TOR NANOWSKI, Eligiusz - WOJCIECH SZTOKINGER. Premiera na Sce
nie Kameralnej 5 lipca 1972 roku. 
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Sekretariat Teatru czynny w godz. 9,00-16,00, tel. 26-48-80. 
Kasy czynne w godz. 10-14 i 15 do rozpoczęcia przedstawienia, 
w poniedziałek 15-18. 
Kasa Teatru Polskiego - tel. 26-79-92. 
Kasa Teatru Kameralnego - tel. 26-49-18. 
Biuro Obsługi Widzów - Krakowskie Przedml'eście 6, tel. 26-61-64. 
Przedsprzedaż prowadzą także kasy SPATiF-ZASP (Al. Jerozolimskie 26, 
tel. 21-94-54, w godz. 9,30-14,00 i 14,30-17,30, w piątki do godz. 
17,00). 
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