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1. 

Kiedy Iwona i Geza ukazują się na scenie, wiemy 
o nich niewiele. Prowadzą dość banalną rozmcwę, w 
której oboje się zgrywają . Pragniemy domyśleć się, 
co sprowadziło Iwonę do mieszkania Gezy i wystar
czy do tego zwykły schemat: Geza imponuje dziew-



czynie. Toczy się więc gra pozorów, które rozwiewają 
się tylko na krótkie chwile. Dzieje się tak na przy
kład z momentem wejścia na scenę Burłaka, który 
wie o Gezie całą prawdę. Ten Geza to w gruncie 
rzeczy zmanierowany chłopiec, który był kiedyś sław
nym sportowcem, a który nim nie może by_ć dalej . 
Nie może być sportowcem, i nie może być nikim 

innym, ponieważ niczego się w swoim życiu nie 

nauczył. 

Zwykła, rzec by można, codzienna sprawa. Sławny 
sportowiec przestał być sławnym, siedzi nad morzem, 
wydaje leżaki i pilnuje wydm piaskowych. Kariera 

sportowa przewróciła mu jednak w głowie, roi 
więc plany odkucia się, a tymczasem zachlewa się 

w barze i u siebfe w mieszkaniu. W tę możliwość no
wej, innej kariery on sam już pewnie nie wierzy, 

lecz biorą się na to jeszcze przyjezdne dziewczyny. 
Geza jest postawnym, przystojnym, wysportowanym 
chłopcem - to wystarczy dziewczętom z Funduszu 
Wczasów. I nie tylko im. Podoba się on właścicielce 
miejscowej resJauracji, podoba się barmance z tejże 

restauracji... 

To, czego brak Gezie - doświadczenia życiowego, 

rozważnego namysłu, refleksji - ma z naddatkiem 
Burłak . ówże Burłak to nie tyle znowu rezoner, co 
doświadczony życiowo prosty człowiek. Pojawia się 

jeszcze ktoś, ktoś z innego środowiska - Żetemski. 

żetemski przyjechał do owej miejscowości letnisko
wej z określonym zamiarem - realizuje go też dys
kretnie, z łagodnym uśmiechem, chociaż nieubłaganie. 
Gezę oglądamy odtąd w pełniejszych wymiarach, na 
zasadzie kontrastu do tego spokojnego, gładkiego 

przybysza, k~óry z całego towarzystwa ma najmniej 
skrupułów i najmniej powodów do przybierania ja
kiejkolwiek maski. 

„Garść piasku" Jerzego Przeździeckiego nazwano 
sztuką o następstwach złamanej kariery sportowej 
młodego człowieka - i w tym widziano jej aktualny, 

• 

generalizujący sens. Ale sztuka Przeździeckiego uj
muje sprawę sportowca Gezy przede wszystkim od 
strony fabularnej, a więc elementu niezbędnego w 
dramacie, ale nie najważniejszego. Toteż „Garść pias
ku" warto zobaczyć jako sztukę o postawach ludz
kich wobec życia i wobec innych ludzi. Pod tym 
względem postać Ge·zy · - jego postępowanie i wypo
wiadane poglądy - są bardzo znamienne i poucza
jące. Zresztą nie ~ylko jego jednego„. 

2. 

Można te postacie, tę sztukę, zagrać w konwencji 
zwykłej realistycznej komedii - i nie będzie w tym 
nic złego. Ale samo odegranie tekstu nie odda at
mosfery tej sztuki. Może ją natomiast spłycić. Zwul
garyzować. Toteż zadanie reżysera i aktorów po- -
lega tu przede wszystkirr_i na oddaniu innych, dal
szych znaczeń," nie wynikających bezpośrednio z tego, 
co mówią bohaterowie utworu. Te dalsze znaczenia 
tkwią w postępowaniu postaci, _w . ich nie zawsze wy
rażonych wprost intencjach. Wszak postacie te nie 
grają siebie, one chcą uchodzić za kogoś innego. To 
są w,laśnie owe pozory, o których wspomniałem na 

początku. 

Ważną co do takiej właśnie 'intencji autora wska
zówką są słowa Anki, wypowiedziane w II akcie do 
żetemskiego: „Pan myśli, że ja n'.e wiem, pan myśli, 
że ci wszyscy, z którymi pan tu rozmawiał, są z pa
nem tacy, jacy są. Wiedzą, że pan wyjedzie, że oni 
zostaną, że będą musieli zostać. I grają - każdy swo
ją wielką rolę przed człowiekiem „stamtąd". Zawsze 
tak jest". W podobnym duchu zwierza się żetem

skiemu Geza: „Powiem ci prawdę - ty wiesz, jak 
tu jest, kiedy tacy, jak ty stąd wyjeżdżają? Kiedy 
zostają sami tutejsi. To tak jakby się skończyły za
wody. Pus~e trybuny, puste szatnie". I dalej jeszcze 
jaśniej tenże sam Geza do Haliny: „Co, uwierzyłaś, 

że ja tak naprawdę? Wygłup, Ale dobrze to robię, 

nie? .. Nie bój się. Niewyżyte talenty aktors~ie, . ro-
zumiesz? Trzeba się przecież kiedyś wygrać". 
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Dlatego główna trudność, stająca przed akforami 
w sztuce Przeździeckiego , zdaje się polegać na od
tworzeniu póz, jakie przybierają owi młodzi ludzie, 

a nie na odtwarzaniu jakichś rzeczywistych osób. 
Znajduje się bowiem w tej sztuce materiał do stwo
rzenia satyry scenicznej, a nie tylko pogodnego, wcza
sowego obrazu rodzajowego. Zastanaw ia przecież, że 

wówczas, kiedy ci „bohaterowie" z „Garści z piasku" 
wyzbywają się swoich pozerskich masek, kiedy zo
stają sami z sobą, komedia ociera się tu o dramat. 
Napór życia jest cięższy od ich odporności psy
chicznych. Swoimi przybranymi maskami bronią się 

oni przed ciężarem życia, przed odpowiedzi alnością 

za siebie. 

I to zaliczam do największych zalet „Garści piasku". 

3. 

A autor? Ma 37 lat. W czasie okupacji był subiek
tem sklepowym, spawaczem, górnikiem i przemytni
kiem. Po wojnie studiował w Warszawie. W roku 1947 
uczestniczył w organizow aniu Teatru Akademickiego 
na Wiśle. Następnie pracował w służbie dyploma
tycznej. W latach 1950-1955 był wykładowcą Szkoły 

Techniki Tea tralnej w Warszawie. Debiut literacki 
Jerzego Przeździeckiego przypadł na rok 1955. „Nowa 
Kultura" wydrukowała wówczas jego „Opowiadanie 
Festiwalowe'', za które otrzymał nagrodę „Jeunesse du 
Monde". W roku 1959 wydał zbiór opow iadań „Ja
guar", w roku 1962 powieść „Kres". Ponadto jest 
autorem kilku nowel film owych oraz scenariusza 
filmu „Wyrok". 

Debiut dramaturgiczny Jerzego Prze rdz'.eckiego miał 
miejsce w roku 1962. Wtedy to Teatr im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie wystawił jego sztukę 

„Dzień oczyszczenia". „Garść piasku" jest drugą z ko
lei sztuką Przeździeckiego. Jej prapremiera odbyła 

się również na scenie teatru w Częstochowie. Sztuka 
ta zdobyła sobie życzliwe przyjęc ie krytyki oraz pu
bliczności. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że 



oprócz naszego teatru „Garść piasku" gra także o
becnie teatr w Białymstoku i w Łodz!. Do tych in
formacji godzi się dodać jeszcze to, że tekst „Garści 
piasku" zainteresowani znaleźć mogą w list0p adowym, 
-11-ym numerze miesięcznika „Dialog" z roku 1963. 

Zwróciłem się do autora z zapytaniem: jak doszło 

do napisania tej sztuki? Jerzy Przeździecki odpowie
dział tak: „Trudno o tym pisać. Projekt tej sztuki 

· rósł, rozwijał się, utrwalał jakoś w ciągu lat. Więc 
wyjazdy do pewnej wakacyjnej miejscowości, spot
kania z ludźmi, refleksje, notatki, wreszcie - i to 
jest chyba najważniejsze - sprawy nie mające po
wiązania, bezpośredniego powiązania z „tubylcami" 
takich miejscowości, sprawy istniejące wszędzie, wszę
dzie aktualne". 

Feliks Fornalczyk 

• 

KRONIKA 

18 kwietnia 1964 roku z okazji Dnia Włókniarza 

Teatr wystawił w Gnieźnie komedię Moliera „Szkoła 
źon", a 25 kwietnia w Zakładach Roszarniczych w 
Witaszycach - w ramach współpracy - komedię 

G. Feydeau „Dama od Maksyma". 

26 kwietnia Teatr Gnieźnieński wystawił komedię 

G. Feydeau „Dama od Maksyma" w programie ar
tysty'cznym akademii z okazji Dnia Transportowca 
i Drogowca. 

1 maja odbyła się premiera komedii Ala i Rakowa 
„Groźniejsi od wroga". Komedię tę wystawiono 6 maja 
dla Zw. Zaw. Górników w Koninie-Marantowie i 

24 maja dla górników Kopalni Adamów. Dla pra
cowników tejże Kopalni wystawiono ponadto 5 czerw
ca komedię Moliera „Szkoła źon". 

W ramach konkursu „Wieś bliżej teatru" Teatr 
wystawił w Niemczynie 13 maja komedię Moliera 
„Szkoła · żon", a 24 maja sztukę T. Rittnera „Wilki 
w nocy", za ś dla pracowników Państwowych Gospo
darstw Roln ych w Ptaszkowie - 20 maja „Szkolę 

żon" Moliera . 

Staraniem Dyrekcji Teatru i Zarządu Głównego To
warzystwa Miłośników Teatru odbyło się 24 maja 
w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki spotkanie 
z prof. Ziemowitem Mikołajtisem. Znany i ceniony 
krytyk teatralny wygłosił prelekcję na ~emat „Teatr 
absurdu czy nowi klasycy w teatrze europejskim". 

29 maja odbyło się spotkanie aktorów z młodzieżą 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Gnieźnie na 
poranku Poezji i Pieśni XIX wieku. W wykonaniu 
program·u wzięli udział: dyr, Przymysław Zieliński, 

Jadwiga Hodorska i Krystyna Sznerr przy akompa
niamencie prof. Klemensa Waberskiego z Państwo

wej Szkoły Muzycznej z Gniezna. 



Cena z wkładką. informacyjną. zi 3,-

Dział Organizacji 
przyjmuje zamówienia zbiorowe na bilety ulgowe 

w godzinach od 8 do 14. 

Kasa Teatru czynna 
w czwartki, piątki, soboty i niedziele 

od 10 do 13 i od 16 do 19 

Odbiór biletów abonamentowych 
od poniedziałku do środy. 

Informacje telef. 22-91 i 22-92. 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej o 2 s~_refy. 

Pailstwowy Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 

prowadzi 
wypożyczalnię i sprzedaż 

tekstów scenicznych oraz kostiumów 
dla amatorskich zespołów teatralnych 

Przedstawienie trwa 2 godziny. 

Projekt okładki 

HALIN A RÓŻEWICZ-KSIĄŻKIEWICZ 

Zdjęcia do sztuki 

ANTONI JESMONTOWICZ 

Gnieźn. Z•~ł Gool Gniezno - 10011 1nm. 1373 ~ 64 0- ~ 7GI 
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