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Jerzy Przeździecki 

Autor ma lat 37. Jest anglistą. Mimo młodego 
wieku zdążył już pracować w służbie konsular
nej. Pisać zaczął przesz'o 10 lat temu. Zwrócił 
na siebie uwagę w 1955 roku opowiadaniem 
festiwalowym (z okazji odbywającego się, 

w Warszawie Międzynarodowego Festiwalu Mło
dzieży), nagrodzonym na konkursie pisma „Mło

dzież świata". W 1959 roku wydał tom opowia
dań p.t. Jaguar o tematyce współczesnej. Na 
podstawie jednego z nich napisał scenariusz fil
mowy, który zrealizował reżyser Paszsendorfer. 
Film i opowiadanie nazywa się Wyrok. 

W 1962 roku ukazuje się powieść Kres o te
matyce zaczerpniętej z przeżyć wojennych; jak 
na młody wiek autora, który w czasie wojny 
miał około 20 lat - bardzo bogatych i bujnych. 
Z kolei na podstawie tej powieś'ci powstał dra
mat pt. Dzieii oczyszczenia, zrealizowany intere
sująco przez Augusta Kowalczyka na scenie 
Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie. 

Od debiutu dramatopisarskiego Przeżdzieckie
go rozpoczyna się jego stała, bliska i przyjaciel
ska współpraca z dyrektorem teatru częstochow-
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skiego Kowalczykiem. Na tej samej scenie 
ujrzała światła rampy pierwsza realizacja ko
lejnej sztuki Przeździeckiego Garść piasku, któ
ra stała się jednym z bestsellerów ostatnich dwu 
sezonów; wystawia ją kilka scen. 

Ostatnio wydawnictwo „Czytelnik" przygoto
wuje nowy zbiór opowiadań Przeździeckiego pt. 
Ruchome kamyki, wyróżniony na konkursie 
Widnokręgów. 

Droga Przeździeckiego do teatru wiodła nie 
tylko przez pisarstwo. W 1947 roku był jednym 
z organizatorów oryginalnej imprezy, jaką był 
„Teatr na wodzie". Było to w Krakowie. Wy
stawiono tam FLisa na barkach, które tworzyły 
scenę. Poza tym przez wiele lat wykładał 

w warszawskim Liceum Technik Teatralnych. 
Jego znajomość teatru jest więc solidnie pod
budowana. No, a Garść piasku dowodzi nie tyl
ko znajomości teatru. Jest w tej sztuce kawał 
życia. 

Ale to osądzi już widz sam ... 

Autor o sztuce 
Jak doszło do napisania Garści piasku 
Trudne pytanie. Powstawanie pomysłu tej 

sztuki wymyka się jakoś dzisiaj mojej pamię
ciowej kontroli. Zresztą retrospektywne komen
towanie procesu tworzenia - pisanie o włas
nym pisaniu - to zadanie chyba niemożliwe do 
urzeczywistnienia. 
Pamiętam, że wymyślenie postaci, zaplanowa

nie tego, co będą robiły i mówiły na scenie, 
przebiegu zdarzeń wreszcie - wyprzedziło w ja
kimś sensie umiejscowienie samej sztuki w prze
strzeni i czasie. Przez pewien cza~ na przykład 
chodŻiło mi po głowie, aby jej akcja toczyła się 
gdzieś w górach i to zimą. W tej konfiguracji 
główny bohater miał być instruktorem narciar
skim. 

Chyba przeważyły obserwacje dokonane w pe
wnej lotniskowej, nadmorskiej m1eJscowosc1. 
Może też odegrało jakąś rolę obnażające ludzi 
gorące słońce? 
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Projekt Garści piasku narastał jednak powoli, 
wypełniał się w ciągu lat. 
Powstawały uwagi w notesie, notatki, opowia

dania 
Oto jedno z nich: 

WIELKI WYSTĘP 

Szedłem, jak zwykle, tą stroną, gdzie są księ
garnie. Przystawałem, choć zawsze lubię uda
wać pośpiech. Tego dnia było · trudno. Chodniki 
powlekała warstwa topniejącego śniegu. Zresztą 
doszedłem do wniosku, źe był w tych moich 
postojach pewien cel. Sylwetki zgrabnych, mi
jających mnie kobiet jakoś specjalnie pikantnie 
odbijały się w szybach antykwariatów. Tu tkwił 
cały, najpełniejszy smaczek. Niepokój i spokoj
na mądrość pożółkłych foliałów. Płochość i po
waga. Podglądałem. Niektóre mówiły, rzucały 

najzwyklejsze zdania. Starałem się dorozumie
wać reszty. Napuszone tytuły ksiąg traciły wte
dy sens. Wlokłem się w kierunku kościoła. Ewa 
powiedziała, źe nie ma dzisiaj czasu. Wiedzia
łem, że to się kończy. Bałem się pustego mie
szkania. Może stąd mój brak pośpiechu. Ta dzie
wczyna była dla mnie bocianim gniazdem, słu
żącym do wypatrywania nieznanych lądów. Go
towała też nie najgorz~j. 

Za rogiem uderzyłem w wiatr. Tutaj trzeba 
było uważać. Placyk miał kształt nieregularny 
i nigdy nie wiedziałem, czy przechodzę prawi
dłowo. Samochody gnały jak szalone. Zobaczy 
łem Zeneckiego. Jechał swoim. Znowu choler
nie bolesna świadomość własnej niezaradności. 

Tacy sami jak on wymijali mnie co chwila. Ewa 
marzyła o elektrycznej maszynie do szycia. 
Absurdalna myśl: „to dlatego, że nie miałem za 
co jej kupić". Bzdura. 
Człowiek krzyknął nagle. Było coraz ciemniej 

i widziałem wyraźnie jego sylwetkę na para
pecie oświetlonego okna na trzecim piętrze sza
rej kamienicy. Tam były biura. Głos miał nie
przywykły do takiego forte. Powtórzył: „Ludzie, 
uciekajcie! Uwaga!". 
Musiał już mieć sześćdziesiątkę. I ileś tam 
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chmur papierosowego dymu, przepuszczonego 
przez tchawicę. 
Poszedłem za innymi, przełażąc niezdarnie 

przez zwały śniegu zgarnięte na skraj chodni
ków. „Zwariował i skoczy" pomyślałem z na
dzieją. Dla innych też się coś działo. Może cze
kali na to samo. To miasto przeżyło powstai;iie. 
Nie rozumiałem. Grupa stojąca pod jego do
mem rosła. Teraz kierował już swoje rozkazy 
bardziej osobowo: „Panienka z koszykiem! 
Niech panienka uważa! „Wychylił się Miał coś 

w ręce. To była zwykła szczotka na długim kiju. 
„Snieg chce zrzucić" - zwrócił się do mnie 

mój sąsiad . Ludzie byli sobie bliscy, jak przy 
wypadku. Rozczarowałem się. Więc nie skoczy. 
Dostrzegłem biały nawias nad jego głową. Tłum 
był już tak duży, że samochody musiały się za
trzymać. Stały w długim sznurze. Uczułem za
dowolenie, że okazały się naraz tak uległe . Czło

wiek w oknie nie śpieszył się. Pokrzykiwał teraz 
coraz rzadziej. Za to ruchy miał~ zwolnione, peł
ne namaszczenia. Pojąłem. To była jego ostatnia 
szansa. Przez moment widziałem starą, zmęczo
ną twarz. Już za rok nie potrafiłby stworzyć 

tłumu sobą. Teraz on był najważniejszy. Mili
cjant też patrzył. 

„Jak to gruchnie! Jak Boga kocham!" - m0-
wił jakiś studenciak za moimi plecami. „Gru
chnie" pomyślałem z nadzieją. Czekaliśmy. Sta
ry człowiek zerknął w dół. Tak aktorzy obser
wują nieraz widownię w teatrze przez otwory 
w kurtynie. Przed przedstawieniem. 

„Uwaga!" krzyknął jeszcze raz, a był to jego 
ostatni okrzyk na tej ziemi słyszany przez tłum. 
I chyba pierwszy. Sięgnął ręką. śnieg obsypał 

się bezgłośnie białym pyłem. 

Rozeszliśmy się w milczeniu. Człowiek na pa
rapecie zamknął okno i zniknął na zawsze. 

JERZY PRZEŹDZIECKI 
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JERZY PRZEŹDZIECKI 

GARŚĆ PIASKU 
Sztuka w 3 aktach 

Osoby: 

Geza - SYLWESTER PAWŁOWSKI 

żetemski - KRYSTYN WÓJCIK 

Anka - TATIANA PAWŁOWSKA 

Burłak - JAN ÓGDOŁ 

Marciniakowa - EW Al ,KWIŃSKA 
Iwona - BAR RA POHORECKA 

Halina - MAR f'. KARCHOWSKA 

Reżys-er: Scenograf: 
JERZY RADWAN ANTONI TOSTA 

Wiersz na str. 11 - Autor: MAŁGORZATA HILLAR 
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Projekt kostiumu. A. Tośta 



Oni wszyscy z niego .. . 

Niekiedy spotykamy ludzi zupe·łnie nam 
obcych, którymi zaczynamy się interesować od 
pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znie
nacka, zanim choć słowem się do nich odezwie
my. Właśnie takie wrażenie wywarł na Raskol
nikowie ów gość, który siedział opodal i przy
pominał emerytowanego urzędnika ... Był to 
człowiek już po pięćdziesiątce, średniego v.rzro
stu i krępej budowy, szpakowaty, z dużą łysiną, 
z twarzą nalaną wskutek ciągłego pijaństwa, 

żółtą, aż zielonkawą, z nabrzmiałymi powiekami, 
spoza których błyszczały malutkie jak szparki, 
ale żywe, przekrwione oczki. Lecz było w nim 
coś bardzo dziwnego; w jego wzroku świeciła 

jakaś egzaltacja - kto wie, może by się zna
lazła i roztropność, i rozum - ale zarazem mi
gało chwilami jak gdyby szaleństwo. Ubrany 
był w stary, do cna obszarpany frak, z poobry
wanymi guzikami, tylko jeden trzymał się je
szcze z biedą, i na ten jeden guzik urzędnik się 
zapinał, widać przez resztę dbałości o pozory. 
Spod nankinowej kamizelki sterczał półkoszu

lek, zmiętoszony, wybrudzony i zalany. 
Twarz była po urzędniczemu ogolona, lecz tak 

już dawno, że gęsto zaczynała wyst_pować si
nawa szczeć. A i w jego sposobie bycia zaznacza
ła się rzeczywiście jakaś urzędnicza stateczność. 

Ale teraz był w rozterce, burzył sobie włosy, 

a od czasu do czasu ruchem przygnębienia ujmu
jąc głowę obiema rękoma, kładł dziurawe łokcie 
na zalanym i lepkim stole. W końcu spojrzał na 
Raskolnikowa wprost, poczym przemówi! głoś

no i dobitnie: 
- A czy mi wolno, łaskawy panie, zwrócić 

się do niego z rozmową pełną przyzwoitoś'ci? 

Albowiem jakkolwiek nie wygląda pan teraz 
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imponująco, wszelakoż moje doświadczenie wy
różnia w panu człowieka wykształconego i do 
trunków nienawykłego. Sam zawsze czciłem wy
kształcenie, połączone z zaletami serca, ponadto 
zaś mam honor być radcą tytularnym. Marmie
ładow - takie nazwisko; radca tytularny ... 

(Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara") 
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MY Z DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU 

My z drugiej połowy XX wieku 
rozbijający atomy 
zdobywcy księżyca 
wstydzimy się 
miękkich gestów 
czułych spojrzeń 

ciepłych uśmiechów 

Kiedy cierpimy 
wykrzywiamy lekceważąco wargi 
Kiedy przychodzi miłość 

wzruszamy pogardliwie ramion.ami 

Silni cyniczni 
z ironicznie zmrużonymi oczami 

Dopiero późną nocą 
przy szczelnie zasłoniętych oknach 
gryziemy z bólu ręce 
umieramy z miłości 



Inspicjentura: 

PIOTR MARUSZAK 

Sufler 

Antonina Wojniuszowa 

Kierownik techniczny 

Eligiusz Baranowski 

Oświetlenie 

Eugeniusz Otremba 

Kierownicy pracowni krawieckich 

Stefan Snopek 

Helena Szymańska 

Kierownik pracowni perukarskiej 

Egeniusz Orłowski 

Kierownik pracowni stolarskiej 

Jan Sypek 

Prace malarskie 

Edmund Zientarski 

Rekwizytor 

Michał Staszkiewicz 

Brygadier sceny 

Zygmunt Trzciński 
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