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Drogi Andrzeju, 

(. . .)Spodziewam się, że próby trwają bez zakłóceń I moje gęsi wkrót
ce pojawią się na białostockiej ziemi. W końcu bardzo mocno są z nią 
związane. Niedalekie Boćki świadczą o tym. 

Bardzo jestem ciekaw tej pierwszej próby scenicznej. Sądzę, że 
obecna sytuacja polityczna zaktualizowała tekst I niektóre wypowie
dzi bohaterów - ale nie o powierzchowną doratność chodzi. Watne 
czy sprawdzą się nakreślone przeze mnie charaktery i psychologia 
postaci. Do tego przywiązuję największą wagę. Aby każdy z bohate
rów żył swoim własnym życiem i był w miarę prawdziwy. Ta zdawałoby 
się najprostsza sztuka w praktyce jest najtrudniejsza. Uczę się jej z 
uporem od lat wiernie terminując u Czechowa i Gogola - a także u 
Rittnera i Zapolskiej. Jeśli chodt w części moje postaci będą miały 

tyle krwi, co u wymienionych mistrzów - będę szczęśliwy. bardzo żału
ję, że nie mogę być obecny na premierze - ale nadrobię to zaraz po 
powrocie z Kanady 

$ciskam Cię i życzę Tobie i całemu Zespołowi Teatru sukcesów 
i wszelkiej pomyślności w Nowym 1996 Roku -
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• STOWA.RZYSZENIE OCHRONY RADIOSŁUCHACZA I TELEWIDZA 

ul Eld.tryctna 9 
15-080 Białystok 

L.Dz. 207/96 Białystok dnia 5.01.1996 

WP.mgr Kazimierz M. Derkowski 
DyrektorWydziału Kultury 

Urzędu Wojewódzkiego 
ul. Mickiewicza 3 
I 5-213 Białystok 

Stowarzyszenie Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza (SORT) zwraca się 
z prośbą o zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie planowanego przez Teatr 
im A.Węgierki wystawienia sztuki Jarosława Abramowa Newerlego „Gęsi za 
wodą" 

UZASADNlENIE 

Do szeroko rozumianych zadań statutowych SORT-u należy zachęcanie 
nadawców - nie tylko tych, związanych z przekazem elektronicznym - do 
ukazywania pozytywnych wzorców moralnych, przestrzegania obowiązujących 
w społeczeństwie polskim norm etycznych oraz uwzględniania krytyki 
społecznej. Stad tez nie możemy pozostać obojętni wobec protestów 
mieszkańców Białegostoku, dotyczących zarówno treści jak i poziomu 
artystycmego samego scenariusza przygotowywanej premiery teatralnej. 

Formułowane zarzuty odnoszą się przede wszystkim do plaszczyzny 
etyczno-moralnej sztuki, akcentującej deprecjonowanie wartości 

chrześcijańskich: 

I) w warstwie werbalnej tekstu 
• ironiczne dialogi lesbijek, zawierające zwroty powszechnie kojarzone z 

wizerunkiem Matki Boskiej np. kwiatku niepokalany, lelija, dziewica 
penitencjarna itp. 

• seks jako zasadniczy watek rozmów np. fiaceci to 
włamywacze ... każdy zapycha. ile starczy wytrycha 

• wulgaryzacja języka (wyzwiska, rynsztokowe słownictwo), która chyba 
już na stałe zagościło w białostockim przybytku sztuki i która z 
pewnością stanowi „mocny" magnes przyciągai!\.CY młodzież do teatru 

URL\D WOJEWÓDZiJ 
w Blalyn111otu 
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2) w warstwie fabularnej 
• dewiacje seksualne stają się w sztuce symbolem postępu 

cywilizacyjnego (jedna z bohaterek, ,,Droga Pani", tłumaczy, iż 
zachowania homoseksualne są światowym trendem i jako taki 
zjawiskiem pożądanym, aby zaistnieć we Wspólnocie Europejskiej) 

• światowym tendencjom dewiacyjnym przeciwstawiona została „ciemna 
chłopka z Bociek", uosabiająca w sztuce obrońcę moralności tj. osobę 
ironicmie określaną jako wierzącą ... cnotliwą ... , de facto zaś będącą 
prymitywną morderczynią 

• kobieta - Polka ukazana jest jako zacofana baba, ślepo posłuswa 
mężowi (gdyż tumanowi ulegać musi, bo przysięgała przed ołtarzem), 
z którym płodzi dziecko - idiotę głupsze od psa i które następnie -
zgodnie z zasadą posłuszeństwa - pomaga mężowi spalić żywcem 

• wartość rodziny autor scenariusza sprowadza do wulgarnie 
interpretowanego dziecioróbstwa( ... rucha/im się. Bóg pobłogosławił... 
A nie gzić się na jałowo ... ), zaś katolicyzm ukazuje jako główne źródło 
nietolerancji w Polsce (bękartów ... kamieniami, bękart ... to pomiot 
suczy) 

3) sens sztuki „Gęsi za wodą'' zawiera się w szyderczej kpinie z podstawowej 
tajemnicy wiary jaką jest Zmartwychwstanie Pańskie, które w trawestacji 
Ni:werlego oznacza pozytywnie rozumiana przemianę więziennej mody w styl 
ladacznic (zmartwychwstanie, aby podniecić innych do seksu). 

W związku z powyższym Stowarzyszenie Ochrony Radiosłuchacza 
Telewidza oraz mieszkańcy Białegostoku oczekują na reakcję Urzędu 

Wojewódzkiego wobec zamiarów wystawienia omawianej sztuki przez zespól 
Teatru im. A.Węgierki. Postulujemy zaniechanie przygotowań do premiery lub 
przynajmniej ograniczenie przyszłych od biorców sztuki do widzów dorosłych. 
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SCENA MAŁA 

Jarosław Abr~mow-Newerly 

• 
s1 za o 

RÓZIA - Edyta Łukaszewicz-Lisowska 
DROGA PANI - Dorota Radomska 
ŚWIECOWA - Danuta Bach 
MIECIO - Andrzej Karolak 

• 
REZYSERIA - Andrzej Jakimiec 

SEZON 1995/96 

ASYSTENT REŻYSERA - Danuta Bach 
I 
J 

INSPICJENT I SUFLER - Cecylia Mancewicz 
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R•alon 
Scenariusz Andrzeja Jaklmca został oskartony o propagowanie 

dewiacji seksualnych I obrazę uczuć rellgljnych 

Niemoralne „Gęsi" 
Stowanynenie Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza wysiało na 
ręce Kazimierza Derkowsklego, dyrektora Wydziału Kultury 
Urzędu Miejskiego protest w sprawie planowanej premiery 
sztuki Jarosława Abramowa Newerlego „Gęsi za wodą". 

Zdaniem SORT-u w scenllliusw 
pnedstawknia z.nalazły s ię m. in. r111g
menry propagu~e dewiacje scklulil
nc. depreqonu,.:c w.vt<Mci chndci
j1ńsk1e oraz wul garnie ujmuj,ce 
lt;weati~ dziewictwa. 

O "zaniechanie 
lub ograniczenie" 

,.Formułowane zanuly odnoszą się 
pnede wszystk im do P.!aszczyzny ery 
czn.rmonlnej sztuk i" - czytamy w 
prolet 1 • - „ w war rwit "' u /xll.Mj tt· 
ł.stw: ironict.M dla/og i lt'sbijtk , l.Qwie
ra14u cwrory powszeclrnit kDjarv>M z 
w1r.trunJ:.itm Mat/u Boskitj. np. lcwlat
lal nitpo/wkmy, le/ija. th.lew1ca peni· 
rtncjama (.„) W warsrwit fabularntj: 
dewiacje sd:swalne staJ<i sir "'' svuu 
rymbolt m postrpu cy wi/il.Qcyjntgo 
(jedna zbolratu tk, Droga Pani , tłuma
cey. ii UJclrcwania lromcstlc.rwalM sq 
Jwiatowym trt Nkm I )aJco ta/ci zy,wi
sł1tm poiqdanym. ah>' UJistnid wt 
w.pdlnoclt EMropejsłitiJ. ( ... ) kobit · 
ta-Poiła wkaui1111 jest jako UJcofan.a 
baba, Jlt'po posłu.ruul mrwwi (gdyz· 
1umanowl ult'gat ,,.,...;, bo przysiuala 
prr.td oharr.tm). z k16rym płodu d:.iu· 
lco- idiot( głupnt od psa kl6re 1111.1tr · 
pnit - :godnie_ z ~adq.~:łwswl.rrwa 
- pomaga mrzow1 spal1c zywcmi („ .). 
StN sviJU Grsi lJl wodq lJlWitra sir w 
szydtrCr.tj kpinie z podstawowej taje
mmcy wiary jakq jut Znurtwyclrwsta· 
nie PiUUkit , b6rt w trawtsracji Ne· 
werlego O<na cza pozytywnie 

lwtlr Plrll1111.11.1• r. 

rouunianq prumiarl( wi(UM ntjmody 
w styl ladacuiic (unartwyClrwsta11it , 
aby podnitcit i1111ych do se/uu)." 

W zwi'21<u z powy:Uzym. ORT -
wypowiadający się w imieniu mie.sz
kań<:ów Bia1cgostoku - po51uluje .za· 
niuhanie przygotowań do prtmiu y 
lwb przynajmniej ograrucu.nie przy· 
sdych odbiorc6w svuki do widzów do· 
rosłych". 

Protest przed premierą 
- Gdyby widowisko z.ostało lilmo

wanc i wye mitowane w nn prz,Ykład 
Tc tne Telewizji. co czułbym się zo
bowi'2Af!y do ud·i iclen ia wyjafoiCll -
powiedl.iał Andruj Jak.lmfec. - W 
sytuacji gdy krytyka dotyczy tek cu. w 
którego posiadanie SORT "'llCdl nie. 
jasnym i dla mnie J rogam i. gdy z lcgot 
tekslu wydobywa się wyrwane z kon
tek cu zdania i słowa. tnlcrprctuje w 
~posób sobie wygodny i na te) podsta
wie formułuje un.ucy - w teJ sytuacji 
poz.ostoje m1 rylkoulać się na roisądck 
władz., w który nigdy nie wą1piłcm. 

W odpowottł:Li na p!l'.llCSI Kazimierz 
Derilowskl ....yscosowal do SORT-<1 
pismo, w lcórym z:wnca uwagę na to, 1C 
,.rviJca jtst praprtmiuą i ni,thk nic 
b~a pwb/il;cwt)Nl" (co i.daje się b~ su
~IL te jako lalca nie moU: b~tet. 
oprocestowywana), a poza cym w UL 
grana na Moit j Sttl!U dla wi'*Pw 
słych. głćwnit' o godz. 20." . 

Pani Dorota Frasunklewia. zastę
pca przewodn icz11ccgo SORT- u 

~wiadczyla. te jesc w pe łn i u aty fa
kc1.>nowana taką odpowicdzi!ł' - Cho
d21ło nam Jłównic o ro, by suukJ tej 
nie oglądała młodtiet - powiedziała 
pani F™ unk.iewicz. 

Zapytan a o co, jakim sposobem 
SORT w ~I w 1'°5iadanie nie pul>
likowancgo nigdz.1e telc.sru (~ sce
nariusu znał autor, aktorty UC'Ulibti
cz,cy w próbach i jury 
organ izowanego pn.ez Ministerstwo 
Kultury i Su uk i Konkursu na Polską 
Sztukę WspółaesnJI, na który zo taly 
wysłane .Gęsi/ Dorota Frasunkie
w1 uchy li ła się od konkretów, ka
zując na . warszawskie kontakty". Od
pa r ł a cet zarzut d o t yc zący 
wychodzenie SORT-u poza zak res 

.,..oich komectencji: - To prawda. te 
ujmujemy Się Rfównie trdd4 progn
mów radiowych i telewizyjnych, len 
nigdzie w naszym statucie nie ma u
ka1.u int e r wen iow•nia w k we s 1i 1 
pn.edlouwień u:a1r.1 ł nych czy lil mów 
kino....ych - ~ .... iadC?yla Dorota F'ra
sunkicwic:z. 

~Za rok o tej samej porze~ 
Tak wi~c cala sprawa 1.nalazła ald<>

w1Jające obie stron rouc rzygnięcie. 
SORT tymczasem - jak wynika z roz
mowy telefonicznej pn.eprowadzoncj 
z panią Frasunk1c w1cz- przymierza s ię 
JU1 do O(>rocesco .... ania nu 1ępnego 
~ca.,.. 1enia Tcauu Dramacy~go 
- mowa o gnnym w Choroszczl. spe
ktak lu .;z.a rok o tej sameJ porze ' Ber· 
narda Slade'a. W wypadku tcgop!7.Cd
stawien ia SORT ....ykazal s ię o wicie 
więiuz. rozwagą (czy - jak kco woli -
calkowicym brakiem re neksu). jako tt 
premiera si.tu.ki odby ła się jeszcze !a
lem ubiegłego roku. 

(J<I") 

Obrońcy cnót atakują blalostockl teatr 

Grzeszne „Gęsi" 
Swwarzysunie Ochrony 
RadiosłuchtJC?JJ i Telewidza 
i: Bialegostoku protesruje przeciw 
przygorawanej w miejscowym 
reatrz.e prapremierze dramatu 
Jarosława Abramowa Newerlego 
„ G~ i za wodq ". Suuce zarzuca 
m.in. obsctnicvwN i „Mpre jacN 
wartości chrzt! ijcui.ikich" 

D zialające od prawie dwóch !al o
wnnyS?.Crue wyg, o pisemny 

pro1e51 na~ Kazimier.i.a Dcnowooe-

I JERZV KOENIG * 
O „GĘSIAał ZA WODĄ" 

- W lej sztuce raziło mnie tylko 
to. t.c jeat ona trochę przydługa 
i Zlp)'1llem kicdył Jarb N-· 
le&o. czyby jej nie zechciał po
skracat. Chorą je8l łpl'awą ID, że 
jak już poliki autor napisze poi
~ SZlllkę, tO 1.M:IZ obzujetię, f.c 
jell ooa olcccnzanJna. Miel 
iaq sytuację z ,.Prorokiem ru,„ 
Tadcuua Słobodt.i2nka. teraz 
z dramatem NC'l>i:rlego. Takie 
działania mogq doprowadzić do 
6)11UW:j i. -ł.r pobey autorzy nie u 
chcą piórem ruszyć. 
że w tuce tej br7.)'dkie o-

wa? Teatr na tym polega. ie by wi
dzów nic poi.OS!aWial obojętllym i . 
ale żeby podrabUal. ~ o wi· 
duch, k1órzy będ\ żywo reago
wali. l mają oni le'! prawo po wyj
ściu z teatru spłwiąć. 

* Jllln "-. IUf T•"'"' 
Tt lO>qJL były rtdałlor "'1CU'lny 
... ~ ..Dia/D1". tiltmoct. 
~-.łU;PWST 

go. dyrektora wydziału l.'\J !tury urzędu 
wojewódzkiego. W rowiowie z „Gaz.e. 
u( dyr. DeritowU.i powiedział, i.e ~u
Id i scenopisu jeszcu nic z.na. ale z roz· 
mów z dyrekcją u:atro wynika, t.c spcJr.
tnld będzie prezentowany na scenic ka
meralnej Teatro im. Węgicrld i obej· 
rzet go będ :i mogły wylącuiie osoby 
pełnoletnie, Prapremiera przewidz.iarui 
j na połowę I u tego. 

Te „~„ nic był clol4d nigdzie pu· 
blikowany. W p iśmie owarzyszeni 
ni!pi5ano, że sztuka wywołuje protest)' 
mlcszlr.ań(ów Białegostoku. 

- Ciekaw jestem, skąd białostoczanie 
ZJl3ją tę sztukę?-dziwi się Andrzej Ja„ 
kimicc, dy~ktor bialostoc "ego te311U 
i reżyser spcliaklu. 

Dorota Frasu.nk.iew1cz, zastępuj ąc 
szefa stowanysunia - obecnie Ry
szarda Bendera, A popnednio Jana 
~a - twierdzi . że pr1.eczytała j 
uwaźnie i 10 dwukrotnie. Nie zwicrty
ła się jednak. jakimi drogami do niej 
dotarła, 

Jak czytamy w prolclcie. sek!. jest w tej 
SllllOC ~ Wlfldeln r=rm bo
hal=k (Jronkmedialogi lell>ijek'"). fu. 
nadto - zdaniem torów pi5llla-akcen1 
położony jest w SZ1UCe na .,deprecjację 
warto!ci ctrldtjańskich". a kob~ Pol
kę~ jako 050bę 1.acofllllll-

Zdaniem dyr. JaJr.imca w „~iach" 
skupiaj się jaJr. w socuwce zderzenia 
rótnorodn)'Ch postaw. Akcja toczy ~ 
w celi -.• ięzieni a dl a kobiet. W ród 
trw:h osadzonych kobiet jedna to IZW. 
pros1a baba u ·- z bi ałostockich &
ciek. Trafila do więz i ni a zn udział 
w podpaleniu domu. w wyniku które
go zginęły dzieci. Jest glęboko wicną
c.a. czego nie ubywa i co staje się prud
miOlcm dy~ji między nią a wspól· 
więtniarkami. Stąd w wmiwie języko
wej dramatu cwerlego pojawiają ·ę 
pojęcia: niepokalany. leli ja, dziewica 
penitencjarna. ZWl'Ofy - jalr. co w pi.<mie 
okreś l a stowanynenic - kojarzone 
z wiz.crunkiem Mat.ki Boskiej. 

MAaFJ ClłOLOOOWSICt, BlAl.YS"l'OK 

GAZETA WYBORCZA 



Dyrektor Andrzej Jakimiec 
Teatr im. Aleksandra Węgierki 
Białystok 

Drogi Andrzeju, 

Z opóźnieniem dowiedziałem się o zarzutach jakie spotkały moje 
„ Gęsr. I dzielnej Twojej obronie mojej sztuki. Dzięki za tę bojową po
stawę. Notatka o tym boju dotarła nawet do Toronto i przedrukowana 
została w miejscowej „Gazecie". Wycinki zaś dotarły do mnie via Bia
łystok, Boston i Kopenhaga. Z tego ostatniego miasta przesłał mi zna
ny Cl nasz Przyjaciel I Myś//wy Ambasador Jerzy S. Sitko, który pogra
tulował mi tej reklamy w 700 tysięcznym dzienniku. (. .. ) 

Nie mniej uznałem, że coś należy odpowiedzieć. Przesyłam więc 
Ci moje oświadczenie, które możesz łaskawie umieścić w prasie, która 
zajmowała się tą sprawą. Przede wszystkim białostockiej „Gazecie 
Wyborczej". 

Bardzo jestem ciekaw jak przebiegają próby. Napisz słówko I po
twierdź ten fax. 

Ściskam Cię mocno i gratuluję tej wrzawy. 

Diabelskie gęsi 
TEATR. Jarosław Abramow·Newerły specjalnle dla „Gazety" 

J arosław Abramow.Newerly, au
tor przygotowywanego w biało

stockim Teatrze Dramatycznym 
dramatu „Gęsi za wodą", po na
szej publlkacJI „Grzeszne •Gęsi•" 
przysłał nam wczoraj z Toronto 
protest przeciw zarzutom, Jakle 
pod adresem Jego utworu I 
twórców przedstawienia wysu
nęło SORIT: 

Zarzuty stawiane przez Stowarzyszenie 
Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza 
mojej najnowsi.ej sztuce „Gęsi za wodą" 
mocno mnie zaskoczyły. Jeszcze bar
dziej zdziwiła mnie forma protestu. 
Oto w imieniu społeczności białostoc

kiej potępiono na długo przed premierą 
nigdzie dotąd nie publikowany utwór i 
wezwano stosowny urząd do zakazu gra
nia sztuki. Z podobną praktyką spotka
łem się po raz pierwszy w 1958 r., kiedy 
to w Studenckim Teatrze Satyryków 
(Sf S) przygotowywano moją debiutanc
ką sztukę ,,Esmeralda". Wtedy przynaj
mniej cenzura dopuściła do generalnej 
próby i dopiero po stwierdzeniu zbyt ży
wej reakcji publiczności - postanowiła 
ją uchronić przed dalszymi przedstawie
niami. Zdjęcie • .Esmeraldy" przez od
górny Um\d mocno przeżyłem i odtąd je
stem już zdeklarowanym wrogiem tego 
rodzaju opieki nad widzami. I jako autor 

teatralny ja z kolei gorąco protestuję. 
Wydawało mi się, że po likwidacji Urzę
du Kontroli Prasy i Widowisk w W arsi.a

wie przy ul. Mysiej podobna odgórna 
troska pójdzie w zapomnienie. Pomyli
łem się . Okazało się, że mysia narura 
ludzka, owa chęć podgryzania i ccnzuro
wama innych jeszcze przed ukończe
niem dzieła, trwa nie tylko w urzędach 
centralnych, aJe oddolnie zawiązanych 
stowarzysreniach. To może najbardziej 
mnie z.martwiło. 
Co do treści zarzutów - nie dyskuruję. 

Wytoczono przeciw mnie tak ciężkie 
działo, że mnie zatkało. W końcu „Gęsi" 
to ptactwo i komedia. Jeśli już walić. to 
śrutem , jakdokaczek., a nie z grubej rury. 
Sam zaś buk mnie ucieszył. Nagle wszy
scy dowiedzieli się z popularnej „Gazety 
Wyborczej", że tak.ie „Gęsi" są. Nawet 
do mnie za wodą ta wiadomość dotarła. 
Co prawda te „Gęsi" nie bardzo wyglą
dały na moje. Mocno przyczernione, jak 
gdyby wyszJy z piekielnej smoły, zda
niem stowarzyszenia tak straszne, że mi
mo iż zamknięte w więzieniu, zagrażają 
naturalnemu środowisku. Ja twierdzę, że 
są zwyczajne, domowe. Kto z nas ma 
rację - rozstrzygnie teatr. Byle nie 
zatroszczono się o niego na zapas i po
zwolono mu zagrać premierę. 

JAROSUW ABRAMOW-NEWERLY 

roRomo. 30 .~tycznia 

Czwartek I lutego 1996 GAZETA WYBORCZA 



O RÓŻNYCH REALIACH „GĘSI " 
z okazji premiery 

Właściwie od pierwszej mojej sztuki - „Anioła na dworcu" (1964), które
go ongiś nazwałem „groteską naturalistyczną" chcąc go odróżnić od mod
nego wówczas abstrakcyjnego teatru absurdu i nteresowało mnie pisanie 
ról dla aktorów. Tworzenie postaci. Nie trudno się domyśleć kto był moim 
mi trzem. Na pewno Gogol. Mimo. że tak rosyjski i tkwiący w swej epoce 
- ponadczasowy i uniwersalny. Wielka to pociecha dla tych, co z uporem 
drążą w języku i realiach, a koloryt lokalny nie uważają za całkowitą 
starość. 

Idąc tym gogolowskim tropem, gęsiego - dotarłem do tej sztuki. I choć 
„Gęsi" powstały za wie lką wodą, konkretnie w Toronto - myślę, że są 
dostatecznie swojskie i domowe. Już sam tytuł ciężko przetłumaczyć, bo 
tylko my znamy tę l udową piosenkę . Nie mówię o innych pieśniach z epoki 
cytowanych w tekście, które tylko najstarsi widzowie pamiętają. Dosze
dłem do wniosku jednak, że w tym śpiewniczku kryje się kawał historii 
PRL. 

Sam pomysł sztuki znaletć można w starym moim skeczu „Ech panien
ki, pani nki" granym przed laty w Teatrze „STS" w Warszawie. Szukając 
tekstu dla znakomitej aktorki krakowskiej Marii Nowotarskiej, która w Toron
to i na tym kontynencie święci triumfy wśród polonijnej publiczności przy
pomniałem sobie o tym skeczu. 

Po namyśle uznałem, że jest dobrym punktem wyjścia , a te trzy wię
źniarki ze strażnikiem nieźle odzwierciedlają naszą rzeczywistość. Powoli 
same zaczęły mnie prowadzić, a gdy razem do~liśmy do miejsca, w 
którym nasze. ludowe więzienie zaczęło szybkim krokiem równać do Wspól
noty Europejskiej w ramach hasła : „Policjanci wszystkich krajów łączcie 
się!" - pomyślałem sobie: - Nie, panie Jarku. W tych gęsiach coś jest. 

Tak powstała ta sztuka jeszcze przed premierą oskarżona o grzechy i 
dewiacje, które do głowy mi nie przyszły. Po tej reklamie arna orzy grze
sznych scen i skandalów mogą być rozczarowani. „Ciemna baba z Bo
ciek" , biedna Swiecowa może się okazać nie taka ciemna jak ją malują (a 
raczej ona) - natomiast lansowany przez Drogą Panią obraz Europy nie 
taki jasny I postępowy. Boję się, że niejeden widz krzyknie za Świecową: 
- Dejta spokój, ludzie! Nie róbta z igły widły! 
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Fakt, że prapremiera ma miejsce w Białymstoku , a Świecowa pochodzi 
z Bociek nie jest zwykłym przypadkiem. Od dawna związany jestem z 
pejzażem białostockim i kresowym. W wielu moich utworach ten wątek s ię 
przewija. W ostatniej powieści „Kładka przez Atlantyk" budowana w 1938 
roku przez mojego bohatera Tadeusza Gonsika nowa szosa gdzieś mię
dzy Kutnicą Białostocką a Grodnem (dziś przecięta granica) nabiera 
nawet symbolicznego znaczenia. 

Tuż przy tej dzisiejszej granicy w rozpołowionej Puszczy Białowieskiej 
na miejscowym cmentarzu w Białow ieży leży mój dziadek Mikołaj Abra
mow - kapitan wojsk carskich pochowany tam w 1910 roku w czasie gdy 
Wielkim Łowczym Puszczy Białowieskiej (prywatnego majątku Carów Wszech
rosji) był mój pradziadek Józef Newerly. Sprawy pogranicza wi c są mi 
bliskie. Dziewiczość tej dawnej puszczy opisał mój Ojciec w wielu książ
kach - szczególnie p iękny jej obraz dając w „Zostało z uczty bogów". 

B iałowieża i b iałostocczyzna dziwnym traf em odzywała się w moim 
życiu . W Białowieży uczestniczyłem dwukrotnie w świetn ie pomyślanym 
Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Radiowej. Warto dziś wrócić do tej 
wspaniałej inicjatywy. 

W 1990 roku Zakłady Wydawnicze „Versus" Dariusza Boguskiego i 
Wydawnictwo Białowieża opublikowały moją powieść „Alianci". Tu odbyła 
s ię promocja tej książki. W Sochoniach w gościnnym domu Alicji I Janusza 
Sochoniów mieszka obecnie wielka przyjaciółka moich Rodziców i moja -
Jadwiga Biernacka. Urodzona jeszcze w dawnym Sankt Petersburgu gdzie 
Jej Ojciec był i nżynierem w słynnych Zakładach Putiłowskich Jadwiga 
dwukrotnie była na Syberii - w czasie Rewolucji i ostatniej wojny. Wywiezio
na przez Rosjan w 1940 roku właśnie z Białegostoku znalazła się hen pod 
dalekim Bijskiem, gdzie w przysiółku jako ,,lesorób" spędziła blisko sześć 
lat . Jest więc doświadczoną Sybiraczką . W czasie pisania „Wzgórza Błę
kitnego Snu" mój Ojciec często korzystał z jej wiedzy i konsultował realia. 
Sam nigdy nie był na Syberii. Cieszę się, że Jadwiga może oglądać moją 
sztukę na tej scenie. 

Z samym Teatrem w B iałymstoku łączą mnie stare związki. Tu w 1967 
roku Roman Kordziński wystawił „Anioła na dworcu". Był to jego warsztat 
reżyserski. Pierwotnie Roman planował „Derby w pałacu'', ale sztukę tę 
zdjęto w Warszawie I zabroniono mu grać. Pozostając wierny mojej drama
turgii zrobił „Anioła" . Do dziś mam w oczach ciemne, gwletdzieste niebo 
i zagubionego na małej stacji Podróżnego I, którego grał wtedy świetnie 
Aleksander Iwaniec. 

Już jako dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu uparty Roman odbloko
wał „Derby w pałacu" . Na białym koniu posadził młodziutką i bajecznie 
piękną Marzenę Trybałę I te „Derby" stały się jednym z większych jego 
zwycięstw. Bieg z władzą został wygrany. Wystawiając odważnie polskie 

15 



sztuki współczesne jako jeden z nielicznych dyrektorów w kraju - Roman 
wicąż się narażał. O każdą sztukę toczył boje. Pamiętam ile nerwów 
kosztowała prapremiera „Darz Boru" zdjęto z prób w Teatrze Polskim w 
Warszawie tylko za to, że akcja sztuki toczyła się w więzieniu i vvystępowali 
tam polscy strażnicy Więzienie w PRL przecież oficjalnie nie istan iało. 
Nawet takie gdzie więźniowie udają myślivvych. Znakomitą inscenizację tej 
sztuki w Poznaniu zawdzięczam Andrzejowi Witkowskiemu wielkiemu i 
niedocenionemu artyście powojennej naszej sceny. Jak wiadomo ostatnią 
placówką Witkowskiego był właśn ie Teatr im. Węgierki. Tu zrobił głośne 
przedstawienie „Odpravvy Posłów Greckich". Miał szerokie i ambi tne plany. 
Ostatni raz rozmawiałem z nim przy okazji wspomnianego Festiwalu w 
B iałowieży. 

Dyrektor i reżyser tej prapremiery - Andrzej Jakimiec też nie pojawił s ię 
dzisiaj w moim życiu . Poznałem Go właśnie w Teatrze Polskim w Poznaniu 
gdzie pracował u boku ówczesnego kierownika literackiego Jerzego S. Sitko. 
którego warszawskie teatry bały s ię w tym czasie zatrudnić . Jerzy niezvvy
kle sobie cen ił zdanie młodziut kiego wówczas Jakimca. Jedno jest pewne. 
Ten poznański okres był nader szczęślivvy dla polskiej dramaturgii. Nikt nie 
vvystawił tyle polskich sztuk. W dowód uznania przyznaliśmy Kordz i ńsk i e-

mu j edyną nagrodę jaką miel i śmy. Honorovvy Dyplom Klubu Dramatopisa
rzy Polskich przy dawnym ZLP z podpisem jego ówczesnego prezesa 
Jarosława Iwaszkiewicza. 

Teraz jasne dlaczego Andrzej Jakimiec nie boi się vvystawiać polskich 
sztuk. I po tej poznańsk iej szkole obecny atak na moje g rzeszne gęsi 
uznał za f raszkę . Z miejsca nadstawił czoła I nie pozwol ił by walono we 
mnie jak w kaczy kuper. Sam celnle strze l ał. W końcu myślivvy. I słowo 
Darz Bór nie jest mu obce. 

W walce o dramaturgię współczesną dzielnie nas wspierał wieloletni 
naczelnik w Departamencie Teatru Ministerstwa Kultury i Sztuki Jan Siekie
ra. Przez blisko czterdzieści lat w tym samym pokoju stał się powoi:! 
instytucją. Trudno było sobie bez Niego vvyobrazić Festiwal Wrocławski , 
konkurs na sztukę , komisję stypendia l ną. To On wieczny animator I bezin
teresowny entuzjasta, miłośn i k dobrego teatru był naszym w tym minister
stwie mecenasem. To Jan Siekiera w trosce o istnienie polskiej sztuki 
współczesnej uruchomił i ten Festiwal, w którym dzisiejszy spektakl bierze 
udział. On też zarekomendował i z entuzjazmem wręczył Andrzejowi Ja
klmcowi mój egzemplarz „G ęsi za wodą" . Nie ma już Janka Siekiery w 
ministerstwie. Nie doczekał tej prapremiery. Umarł na serce. Jego pamięci 

dedykuję ten spektakl. 

Jarosław Abramow-Newerly 
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Kierownik biura obsługi widzów 
ANDRZEJ BORKOWSKI 

Kierownik dzialu adm.-gosp. 
TADEUSZ KUCZYŃSKI 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 
stolarskiej 
f ryzjcrsko-peru karskiej 
malarsko-modelarskiej 
elek try cz no-akustycznej 

- WIESŁAWA PERKOWSKA 
- MIECZYSŁAW NEWEL 
- JERZY RYBNIK 
- ANTONINA PAWLUCZUK 
- ZBIGNIEW ŻDANIEC 
- LESZEK KALISZEWSKI 

Druk: ORTHDRUK. Białystok 



Ze zbiorów 
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