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J.\ROSŁ1 W BR<\ O\ , urodzony w 1933 roku 
w \Var zawie, ukonczył poloni tykę n.1 Un1wer y 
tecic \ arszaw kim w 1955 roku. \l dehiutow.ił 

j ko <1utor dram.itycwy jeszcle j<1ko student -
był w póltwórc głosnego pó'lniej Studenckiego 
Tc.itru <1tyryk · w. \\ tym pien' s1ym okresie ogr<1· 
niczał ię do małych form: keczow, black-out'ow, 
czy miniaturowych operetek. 

PozostJ.JąC ciągle ' ST -ie n<.1pis<lł pierw zy 
' i ęk 1.y ulwor - sztukę z piosenk.imi (do klu
rych, ' yk zl łcony muącrnic - kompono'' .il 
również muzykę) pl. E mera/da. Było to w Hl58 
roku . Ten debiut autorski nie mógł do tąp1ć pu
blicznej konfrontacji. a ·tępny - Remanent -
i.o tdł w 1962 r. wy tawiony n<l małej scenie wur-
l<lW kiego „ teneum" w reży erii kolegi z STS 

JerLego arkuszcw kiego. Prcmiefd trzeciej z ko
lei ztuk1 ramowa pt. Za ada odbyl.1 się w 
Teatrz im. Bogusł<l\ kiego w i..,1l i5w. Re7ysero 
wał ją Zbigniew Bes,crt. 

\ spół z \ndTl jem J 1 reckim, kolcg ,1 z STS, 
napi~.ił komedię pt. Duic jasne, kt(irą wyreiyse· 
rowdł trzeci TS-ow iec Mt1rku 1e\\ k"i . PrJ.prem1cr,1 

jej odbył.i !.ię ' I 962 rok.u n. dużej scenie Te.itru 
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„ . tenrum" w \\ -t1r zawie. \V 1965 roku warszt1w
ski Tc.lir K.1mer.ilny wystawił komedię br.ima
' t1 Anioł na dworcu, tym razem w reżyserii fil· 
mowca - Kt1zin11C:rtd l\uc . Lluka Id była grt1na 
p11et. 11 te<1trciw w kr JU, 2 tet1lry jugosłowit1ó kie 
ur,1z nodt1na w formie sl uchO\ 1 k przez rozgłośnie 
r.1durne w Sztokholmie {Szwecj<1) i Kopenhadze 

tD,1ni J. 
\ tymże 1()65 roku brJmow otrqmt1ł nagrodę 

im . Slanisl<.1Wt1 Pięl<1kt1 w dziedzinie dr<1malurgil 
trutcm z Ernestem Bryllem, który zosl<1ł nagrodzo
,,~ l« prol~ I owdkiem, l.iuredlem dziedLinie 

1wr1j1). 
\\ koiicu ezonu 1965/66 odbyl.:i się w Wilr zaw· 

kun Trilrzc Pol kim prapremier.i kolejnej, szó 
~l j jegc> Ltuh.i p l . D.rl)y w pałacu ' " r zy„er11 

Lud" 1k.i R n'. 
J,1k nJ 33 I.il.i - „nic' <1sko". 
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OD „PROST \CZKOW" DO „DERBY \ PAL \CU" 

Gdli ś około 1954 roku do~zły mni„ słuchy 
o j.ikim~ tCtltrtyku, org rniLow.1nym prieL młodych 
tudcntow Wclf z.nv kierio umwer ylelu 'i pT!y· 
wią1yw.iłem cło tego z poczc1tku większej Wclgi, 
ponacw i. wi.1domości te pochodllly ze żrodeł ro
d7innych. 1ówił mi o tym yn moj, wówczcl stu· 
dent polonislyk1, dw\ red,1ktor „Polityki". 1oj 
lekccwclżenie sprawy wywod1il ię jes1.c1e t11d. 
'ie i on „maC1dł pdlce" w lej „.t1cr1e" w churdk· 
terze t1klor.i, ,1 j u olulnic nic w1er1yłcm w je

go Ldolnoki w lym kierunku. 
Zreszl dosc mi.iłem tNtru w rod1inie. Pol 

1~ rn kr-:µow,110 mnie troch<;> i to, że chlopcy mo li 
uc / kiwuć: / mojej trony jilkirh' opinii, C1Y ocen; 

7.ijmuj-tc si(: 1<1wodowo krytyk<\ le<1tr..iln, me 

moqłem ,rnqcJżOWdĆ się w impr Tę mlodych. 

\Io ciek.iwo 'l przemogła. Po Lcdłem n,1 któryś 
z kol •jnych pokMÓW, kt · ry chłopcy ur1.1d11li w 
obstcrnc; .all Domu h.ullury Elektrowni \ ,arsz.iw· 
\kiej . Czułem ~1ę nic\WOJO w olon ntu sc1m j tyl
ko młocł1icty 1 ich rod lin S7 IUucj.a puypominał.i 
popi d11cci Lkolnych. urz<1dLony w 1.oncu roku 

d lt.1 rocl11ców. 
I' J..ilku pierw 1ych cenkcJch otoczenie, oko· 

huno< 1 i arnponder.ibil1d prz ,iły odgryw.1ć j,1-
kąkolw1el role;. z.1pommt1ł m o ynu - .1ktorte 
1 u 1 ym, z .iulorcJm1 1 jego kol tl1y, kt.'.1ryc ~ 
zntJłcm od d11ecka. Uwiodł,1 mnie młod11~c /. jeJ 
\mi.i Io· 1.1. j<1sno ··ciel mysia, k),nowno ·ci.I pu~tuw, 

swoim L<1cJngt1żo, ..iniem pohlyc1nym. 

1 1e purni(}tum już. doklddnie który Io b'fl pro

grcJm Sludentkiego Teatru .ilyrykow (bo o mm 
Io mow ) i j.ik ię ncJąWtll - Pro.~taczkow1c, CIY 

Konlro11/acja. Był Io rod1cJj rew11, w kli•rc1 po
mie lCLono wsLy ti..ie formy - kect t ,1lr<1lnc, 

pio nk1, m.ile p<1rodic oper li.owe obok /\~Ml • h 
blcJck-ouL'ów". 1 1e w głowic m1 bvło Z•IJt110w.1c 

~1ę .iktor Lw m wyknncJwcow. To było 1up Ina 
me\ cl:t.nC. W,1i.ne było to CO sly I.diem i yl,1d.i
łcm. Byt to gło · no1 ego pokoi ni<1. Prostac1.kow 
Wid ·nie, klófly ~pojr1eli Oe\ Olt.llL.lj<jCij flCClY\ 1-

sloś' surowym okiem 1 doslrwgli - jt1k owo 
di1ecko i b<1jk1 Andersen.i - że król jest nc1gl. 
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z.Jwol 1li tylko, pok..t1.ih Io lc<1lralnym1 ~rod -

i<clllll 

żeby dc1ć próbkę it·h ówc1e nej at yry po.l\volę 
~obi• „opow1ed11eć" jedt'n 1e skccrnw. Sccn.1 

pi ;cd t wia un1'' er ·rteck1 wyki.id / marks1rnrn. 
B I In nib ,1cnogrc1ru / "ykł.idu / ktoreuo pousu
\\ t1no c:yl 1ty z cJmych d11el. Pozo 1,al j,11owy, pr1e
'm1e51ny bełkot, owa słynna poi.niej „ruow.i -
tr11w, ", która n,1 pr1crt1żc1ł,1, por<1zt1 l,1 l pr1e51l
ni.it,1 n,1j1stol01P.jsze tre'CI Ten tek l '•ystedl spod 
piora J..irosłc1wa bramowt1. 

Oduucilem wszelkie 1 zglęcly, h,unulce 1 z.islne
zcni<1. Napis.iłem o tym ''yclarzenw najprzod w 
„Now j h.ulturze", póżmej " „Tet1Lrzc". Z.isygn<1-
litow Iem nowe z1aw1 ko nt1 !1rmamencie lealrcll
r.ym: młodych uulorów, kturzr mają nelm o· waz
nego 1 nowego do powicdLenia. 

"TS był w lym czo 1e n.ijbt1rd1.iej aktywnym po
lity<101c le.itrem w \\t1r 1.c1w1c. Był pr7.7lem p1cr
w~1ym. Jeyo slrz<1ły oelnle godziły fcJ adowość, 
l.ikiermctwo, wewnętrzną pustkę i zakl.tmanie na
s1eqo życia. Stltyra Prostaczków byli! cLęslo gorz
k,1. \le wywodt.1ła 1ę z głęboki ego i rzetelnego 
zaungnzowcJni..i społecznego młodych . i w.:ilctyłi 

n n11!.'jscc dla siebie. \\'alczylt o sprt1wy nier<J\ 111c 
clo111oslcjs1e: o prnwdę, o prawdL1Wt1 soc1t1lislycL
n 1 po l a,,·ę. 

I) 1b1}·rh dziejów ST· opi~ywclć nie l r1.eb.:i . Z.i 
nimi slunęł 1 opin1<1. cl premiery ST. -u ZcJClęli 

prrychod11c m1mslrow1e, politycy, p1 ilrzc, inte· 
le' I u, li· ci Teatrowi przydL1elono wł.i ny lok,11. 

• '1ekturvch anhtlorów :wstąpili cJklorzy zt1wodo-
1 setnie TS u możn,1 było zob.ictyć Janow-

~k 1 • icm1on,1, mlocl4, debiutuj,1c wuwcza 
r:tibicl<' 1vi w~k , póznicj Ł.1pick11>go, Kalinę 

lcdru\1k 1 innych. L kolet niektórzy amc1Lor.q 
z 'iTS-u prw 1lt n,1 ~•enę zawodową, żeby prLy
pnmn1C•ć Zofię Gor,11 1yk, cenogrdfkę Zofię Merle, 

<11..lorkę, ety reżyser" Jerzego lcJrku zew kiego. 

To s.imo slcJlo 1ę z t1utor<1m1 STS-u. Dwaj z 01ch 
1włcJ~lCJ.cJ - Jt1ro t.nv \bramo' 1 \ndrzej Jt1Tec
k1 - nic opu zczaj,1c Lwor1.oncj pTlez 1eb1c sce
ny z.1C1ęli \ )'glc1d.ic poz,1 n1 . Utwory jedne•10 
1 d uq1l'go tr,1!aly na sceny ZdWOdowe - cło „ \le· 
neum", czy Te..ilru Pow ze hnego. l),1wni Pro ·tacz
J..ow n• wnie~h na „dorosłą" cenę w rto'c1, Jukle 
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ich wyróżniły na „amatorskiej": świeżość spojrze
ni.i, protc~t przeciw rytunie 1 schematom, niezwy
kle ostre poczucie wu:L1 z rieczywistosci4. 

tczególnie charakterystyczny je t pod tym 
względem Abrdmow. Każda jego s.r:tuka ma nie
l ylko opdrc1e o nasz rzeczyw1sto · ć , ale możn<1 -

by wskaz,\ć konkretne wyddrzcnlc, ktorc slcJło ię 

punktem wyj ·c1d, czy inspirowało pomysł utworu. 
.Jest to .irtystyczna formuła swego rodz.iju publi
cy~lyki. 

Ale myliłby się len, kto chcii!łby widlieć w ko
medi,1ch Abrnmowa wyłącznie okazję do śmiechu. 

ie dt1jcie się zwieść. Zab<1wa jest tylko pretek-
tem, jak była nią w młni<1turowych operetkach 

w STS-ie. Je t przesłoną spraw nierównie poważ
niejszych . zatroskanego spo1rzenia Sdlyryka, któ
ry bronią swą walc1y z nd zym1 przywarami, 
1 głupotą, tępotą, karierowiczostwem, z tym w~Ly
stkim, co potrafi wypaczyć najpiękniejsze idee 
i Odjwspdnialsze pomysły. Pozo tal bowiem wier
ny sobie Jarosław Abramow, ie zboczył z drogi, 
obrc1nej jeszcze w Cltlsic studiów pr Lez Pros/acz
llów. 

Anclrzej Wróblewski 

Inspicjentura 
Piotr Maruszak 

Sufler 
Antonina Wojniu zow11 

Kierownik. technic;i:ny 
inż. Zyg m u n t W i z 

o;w1ellcnie 
Eugeniusz Otremba 

Kierownicy pracowni krawieckich 
StC'fan Snopek 

Halena Szyma11 ka 

Kierownik pracowm perukar ku~j 
Eugeniusz Orlowski 

Kierowmk pracowm stoi rskiej 
r11n Sypek 

Prace malarsk 1e 
Alojzy Kl1mck 

Rekwizytor 
Michał Staszk1ew1cz 

Brygadier sceny 
Zygmunt Trzr.1ńsk1 
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