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ANDRZEJ BOBKOWSKI 

CZARNY PIASEK 

Jan Węglewski ~SYLWESTER WORONIECKI 

Gaston Mery ~ TOMASZ TRACZYŃSKI 
Herman Rosenberg ~ JÓZEF JACHOWICZ 

Karol Dormans ~ WOJCIECH SIEDLECKI 

Maria Dormans ~ IRENA LIPCZYŃSKA 
Iza Rosenberg ~ MAŁGORZATA MIELCAREK 

Rosario ~ MARIA SKOWROŃSKA 
Harry ~xxx 

Reżyseria ~ GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 
Scenografia ~MARIAN IWANOWICZ 

Asystent reżysera <r- Wojciech Siedlecki 

Inspicjent, sufler ~ Elżbieta Rumiej 

Zapis spektaklu ~ Agnieszka Szenrok (UAM) 

Prapremiera: 18 listopada o godz. 20.00 

• 
Dyrektor ~ GRZEGORZ MRÓWCZI7ŃSKI 

Zastępca dyrektora ~ NORBERT SOBCZAK 

Zezbior 
Diiału Do um~m 

ZG ZASP 

Andrzej Bobkowski urodził się 27 października 1913 w 

Wiener Neustadt. Syn Henryka, profesora Theres ia nische 

Akademie w Wiedniu (w wolnej Polsce dosłużył się sto

pnia generała), i Stanisławy z Malinowskich, siostry Wandy 

Osterwiny. Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, WSH w War

szawie. W roku 1938 ożenił się z Barbarą Birtus, w marcu 

1939 wraz z żoną wyjechał do Paryża. Wojnę Bobkowscy 

przebyli we Francji. W czerwcu 1948 wyemigrował do 

Gwatemali. Tam Bobkowski, początkowo nie mając na

wet najprymitywnie jszych narzędzi, wy konywał modele 

samolotów, po latach otworzył Guatemala Hobby Shop. 

Założywszy Club Aeromodelista Guatemaltecco, stał się 

niezwykle popularny wśród młodzieży. W grudniu 1957 ro

ku przeszedł pierwszą operacj ę (rak) . Zmarł 26 czerwca 

1961 r. 

Barbara Bobkowska - 22 września 1982 roku. 

Oboje zostali pochowani w grobowcu rodzinnym doktora 
Julio Quevedo. 



ELŻBIETA KALEMBA-KASPRZAK 

„Czarny piasek" jest ostatnim utworem Andrzeja Bob

kowskiego; podjętej1 równolegle powieści już nie zdążył 

napisać (pozostał w niej tylko szkic pierwszego rozdzia

łu). Autor kończył sztukę w pośpiechu między kolejnymi 

operacjami, w poczuciu zbliżającej się śmierci. 

Tę właśnie świadomość manifestował w liście do Ty

mona Terleckiego, którego prosił o ocenę dramatu jesz

cze przed jego drukiem: „całość jest afirmacją życia, 

tego tutaj, teraz, ale trudno co innego afirmować stojąc 

nad grobem." 1) 

Taka właśnie filozofia wpisana jest nie tylko w twór

czość literacką Bobkowskiego, stanowi ona także istotny 

imperatyw jego biografH. Jej zasadę wyznacza swoista 

postawa personalistyczna afirmując życie, Bobkowski w 

centrum świata stawia człowieka: „ Tylko człowiek nie 

jest fikcją - wszystko inne jest fikcją. Cały świat może być 

ojczyzną i ·każdy człowiek bratem. Bo świat to człowiek, 

przede wszystkim człowiek". („Szkice piórkiem"). Autor 

dziennika, tomu opowiadań i jedynego dramatu nie 

stwarza swoją twórczością komfortowej sytuacji krytyko

wi. Ten „chuligan wolności", który kiedy inni swoje emi

gracyjne decyzje motywowali przede wszystkim 

patriotycznie i podniośle - miał odwagę napisać, że po 

prostu ciekawi go świat i inni ludzie i „życie w zakorkowa

nej butelce ojczyzny zupełnie mu nie odpowiada („Szki

ce piórkiem") - ten „gwatemalski kosmo-Polak" jest 

trudnym przypadkiem literackim. „Szkice piórkiem" uzna

no za arcydzieło diarystyki; „Czarny piasek" arcydziełem 

nie jest, jest de'biutem dramaturgicznym. Bobkowski ma 

do przekazania pozytywnie sformułowaną filozofię, nie 

jest przy tym grafomanem; jest indywidualistą świado

mym tego, że jego poglądy nie są reprezentatywne ani 

„ 

dla emigracji, ani dla postaw krajowych (zarówno sprzed 

jak i po 56 roku). 

Ma przy tym określone gusty estetyczne, charaktery

zujące się m.in. niechęcią do awangardy. To, co pozo

staje zatem do dyspozycji pisarza w sferze języka - to 

tradycyjny język konwencji teatralnej ukształtowany 

ostatecznie w międzywojniu przez dramat poibsenowski i 

psychologiczny realizm aktorski. Bobkowski opuścił Pol

skę wi·osną 1939 roku jako młody jeszcze człowiek, ale 

dysponujący już bogatym i bardzo szczególnym do

świadczen ·iem teatralnym. Tworzyły je przede wszystkim 

rod1zinne kontakty z Juliuszem Osterwą i Redutą. „ Czarny 

piasek" nie ma jednoznacznej kwalifikacji gatunkowej; 

pozostaje zawieszony między komedią a dramatem psy

chologicznym. 

Obydwa jei wątki: kryminalno-miłosna afera Rosen

bergów i dramat Marii i Jana chorakteryzują się d1okład

nie odwrotnym kierunkiem działań bohaterów. Iza, która 

postanowiło wyjechać - po ingerencji ojca - zostaje; 

Jon, któremu wydawało się, że wrósł w to miejsce już na 

stałe - na skutek biegu wypadków podejmuje decyzję 

wyjazdu. Iza spotyka właściwego partnera, Jan i Maria 

rozstają się. Mamy więc dwa symetryczne względem sie

bie ciągi zdarzeń wyznaczające dwa bieguny genologi·

czne: komizmu i tragizmu, ku którym ciążą wyraźnie 

rozdzielone elementy intrygi. Przy czym wartości takie jak 

rasa, pochodzenie, narodowość, racje ideologiczne -

zostają ulokowane w sferze komizmu jako problemy po

zorne, tak jak pozorem i grą okazuje się domniemane 

zabójstwo. Powaga i tragizm realizują się w sferze osobi

stego dramatu wzajemnej a niemożliwej do spełnienia 

miłości. 

Tradycja dramatu dwud·ziestolecia nie jest jedynym 

kontekstem interpretacyjnym „ Czarnego piasku". Ko-



niec lat pięćdziesiątych przynosi szereg utworów, wśród 

których sztuka Bobkowskiego komponuje się niejako na

turalnie, nie odbiegając stylem ani konstrukcją od pod

stawowego tradycyjnego wzorca gatunkowego. 

Przypomnijmy, że w roku 1959 wychodzą m.in.: „ Pierwszy 

dzień wolności" Kruczkowskiego, „ Medea" Brandstaet

tera, „Cztery sztuki bez znaczenia" Choromańskiego, 

„ Męczeństwo Piotra O'Heya" Mrożka, „ Wesele pana 

Balzac ka" Iwaszkiewicza, „ Biwak pod gołym niebem" 

Pankowskiego kolejne dwie sztuki Swinarskiego i tyleż 

Morstina, „Łuczniczka" Szaniawskiego i Zawieyskiego 

„ Wicher z pustyni". To, co przede wszystkim wyróżnia ją z 

pozostałych, to postawa autora, który próbuje czasowi 

zbiorowych fascynacji i zbiorowych marzeń przeciwsta

wić indywidualne, personalne uczestnictwo w świecie. 

Właśnie w świecie, bo i ta sztuka i jej autor w gruncie 

rzeczy nie mogą się uporać z porządkiem europejskiej 

kultury, który dla Bobkowskiego jest możliwy do obrony 

tylko pod warunkiem opuszczenia Europy. 

Najbardziej bezpośrednio podejmujący problematykę 

wolności dramat Kruczkowskiego, zarysowuje tragiczną 

antynomię humanizmu i historii. W „ Czarnym piasku" żad

na z tych kategorii nie gwarantuje spójności obrazu świata. 

Filozoficzna postawa autora z jego uwielbieniem zwykłego 

życia, ale i z przyjęciem pełnej odpowiedzialności za każdy 

wybór, bliska jest personalizmowi. „ Chuligaństwo" Bobko

wskiego sprowadza się w istocie do odmowy współ

uczestnictwa w zbiorowej pamięci o Polsce, co jest 

konsekwencją skrajnego indywidualizmu. W tym sensie 

jego dramat jest oryginalną propozycją myślową, wy

chodzącą poza płaskie stereotypy ojczyzny i emigracji, 

co ostatecznie niemal zawsze sprowadza się do konfliktu 

dwóch ideologii. Bobkowskiego nie interesuje poziom 

ideologii - na tej płaszczyźnie w ogóle nie można, jego 

J 

zdaniem, mówić o wolności. Proponowana tutaj lekcja 

wolności realizuje się przede wszystkim w płaszczyźnie 

języka. Zderzenie kraju z emigracją zostaj1e zobrazowane 

głównie poprzez konflikt języków. Słowo jest także d,o

meną wolności, język staje się jej wyrazem, ale niezbęd

nym warunkiem jegó skuteczności komunikacyjnej w 

tym zakresie jest samodzielność myślenia. Nieprzypadko

wo sposób mówienia Izy jest poddawany krytyce przez 

wszystkich pozostałych bohaterów sztuki, a jej przemia

na pod wpływem zastosowanej przez ojca „shock the

ra py" jest zaznaczona także jako powrót do 

normalnego języka. Autorowi szczególnie zależało, aby 

ten aspekt postaci nie umknął uwadze odbiorcy, skoro 

jedną z pierwszych kwestii Izy zaopatrzył przypisem na

stępującej treści: „szereg poniższych tyrad Izy wziąłem z 

Adolfa Rudnickiego i K. Brandysa, bo nic doskonalszego 

w tym ideologiczno-ojczyźnianym żargonie nie byłbym 

w stanie wymyślić." 

Sprawę tę jako pierwszy skomentował Roman Zi

mand, wnikliwy czytelnik „Szkiców piórkiem", który pod

kreślał zdumiewającą intuicję czy przenikliwość 

Bobkowskiego, który chwyta istotę sprawy mając kon

takt jedynie z pisaną krajową polszczyzną. „Skąd czło

wiek, który wyjechał z Polski wiosną 1939 roku, którego 

kontakt z językami ideologicznymi, totalitarnymi był w 

końcu ograniczony, wie że ideologia daje się wyrazić 

jedynie w nowo-mowie, i że Rudnicki oraz Brandys - z 

tamtych lat - prezentują coś, co można by nazwać lite

racko-salonowym wariantem ideologicznej maligny?" 

Pomysł scharakteryzowania powojennej polskiej świa

domości poprzez język młodej dziewczyny zdradza nie 

tylko artystyczną intuicję autora, ale także ujmujący brak 

zacietrzewienia wobec zjawisk krajowych, który pozwala 

na spokojną argumentację. Inna rzecz - do jakiego sto-



pnia jest ta argumentacja przy całej swojej słuszności -

artystycznie skuteczna. Postawa artystyczna Bobko

wskiego jest odbiciem pewnego paradoksu jego osobo

wości - ten indywidualista i „chuligan wolności" jest w 

gruncie rzeczy tradycjonalistą nie mającym wielkiego 

zaufania do awangardy. Pisał o tym np. tak: „. „ nowo

czesna poezja, nowoczesna muzyka (poza jazzem, który 

uwielbiam) i malarstwo abstrakcyjne„. Mnie to po prostu 

nudzi, rozumiesz? To jest w gruncie rzeczy cholerna Nu

da„." (w liście do A. Chciuka) Własne pisarstwo zaś ko

mentował (w liście do Sz. Konarskiego) następująco: 

„Okazuje się, że w końcu nic lepszego nie można wymy

ślić, niż jasna, prosta i zrozumiała proza. 

Antyawangardowość wynika w tym wypadku nie tyl

ko z temperamentu twórczego, ma ona także swój wy

miar ideowy - cała ta wolność jest przecież dążeniem 

do pewnego porządku, jest w ostatecznym wymiarze 

poddana jakiejś sankcji religijnej. Choć jest to religijność 

trudna i całkowicie pozainstytucjonalna. Charakteryzuje 

ją transcendencja niepokoju z jednej - i stałość pew

nych wartości - z drugiej strony. Człowiek zdolny jest 

odnaleźć się w dowolnym punkcie świata - wystarczy 

mu bowiem do zachowania swojej tożsamości godzi

wość egzystencji i możliwość wyboru, przy całej świado

mości wszystkich wynikających z tego konsekwecji. Ta 

najbardziej podstawowa przesłanka pisarstwa autora 

„ Czarnego piasku" jest nie tylko innym wariantem pol

skiego losu. Jest także, jak mi się wydaje, pewnym ogni

w em równowagi między skrajnymi koncepcjami 

polskości i jej literackich wzorów. 

Jest rzeczą znamienną, że emigracja nie stanowi dla 

Bobkowksiego wartości narodowej (jak dla większości 

emigrantów politycznych). Jest ona wprawdzie jego od

powiedzią na sytuację w powojennej Europie, ale w je-

go własnej świadomości funkcjonuje raczej jako figura 

„choroby kontynentów", włóczęgi po świecie, sytuacji 

conradowskiej. Jest ucieczką (jak sam mówi w dzienni

ku) ni'e DLA Polski, ale OD Polski - jako pewnego przymu

su mentalnego, historycznej determinacji, jako 

konieczności realizowania wciąż tego samego wzorca 

„ bycia Polakiem". 

„Czarny piasek" wydaje się poświadczać paradoksal

ną sytuację spornej części dramaturgii tworzonej poza 

krajem - zachowuje ona pamięć dawnych firm teatral

nych i wiążącego się z nimi układu wartości estetycz

nych, ale przez to właśnie, jakby nadmierne zaufanie do 

tradycji, wydaje się rozmijać z teatrem swego czasu i 

popadać w szczególny anachronizm wobec krajowego 

widza. Może jednak warto dzisiaj przyjrzeć się ponownie 

niektórym zjawiskom w polskiej dramaturgii po 1939 roku 

i zweryfikować jej porządki i hierarchie. Nie odkryjemy 

chyba nieznanych arcydzieł, ale - być może - zdołamy 

stworzyć pełny obraz artystycznej formacji dramatycz

no-teatralnej w polskiej literaturze i życiu teatralnym 

ostatniego półwiecza. 

Redakcj'a tekstu: Zofia Mrówczyńska 



"Hitler ma źle skomentowany podręcznik epopei na

poleońskiej i według niego wydaje rozkazy i polecenia ." 

(20 listopada l 940) 

„ Wojna zacznie się kończyć za trzy lata." 

(7 października 1941) 

„ Niemcy muszą tę wojnę przegrać i wygra ją Rosja." 

( l listopada l 941) 

„Jak będzie za «dużo» o Sikorskiego, to chociaż jego 

sprzątną, skoro całe'j Polski. nie można sprzątnąć." 

(27 kwietnia 1943) 

Andrzej Bobkowski, Szkice piórkiem, Londyn 1985 

Teatr Polski - instytucja kultury finansowana przez 
WOJEWOD~ POZNAŃSKIEGO 

FOTO-WORLD 
A JOINT VENTURE 

WITH KODAK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów - Zdzisław Buroń 
Koordynator Pracy Artystycznej - Teresa Siedlecka 
Kierownik Działu Technicznego - Gabriel Martenka 
Kierownicy Pracowni: 
Główny Elektryk- Janusz Dratwa 
Pracownie krawieckie - Marzanna Wesołowska, . 

Karol Drzymała 
Stolarnia - Zbysław Nowicki 
Pracownia obuwnicza - Henryk Lein 
Modystka - Aleksandra Turguła 
Pracownia Dekoracyjno-Tapicerska - Eugeniusz Marszał 
Malarnia - Antoni Pawlak 
Rekwizytornia - Wojciech Wasiński 
Brygadier sceny - Albert Gruszczyński 

Zapraszamy do reklamy 

w wydawnictwie Teatru Polskiego 

krótkie terminy, wysoka jakość, przystępne ceny. 

I TY MOŻESZ WESPRZEĆ FUNDACJĘ "NARÓD SOBIE" 

PRZY TEATRZE POLSKIM W POZNANIU 

KONTO: 356224-9377-132-3 WBK VI ODDZIAŁ POZNAŃ 

Redakcja programu - Zofia Mrówczyńska 

Projekt graficzny programu - Marian Iwanowicz 

TEATR POLSKI POZNAŃ ul. 27 GRUDNIA 8/10 tellfax 52 64 95 



Aleksander hr. Fredro 

Zemsta 

W repertuarze: 

(reż. Conrad Drzewiecki, scen. Barbara J ankowska-Morycińska) 

Michael Frayn 

Czego nie widać 

(reż. Grzegorz Mrówczyński, scen. Marian Iwanowicz) 

Kornel Makuszyński 

Przyjaciel wesołego diabła 

(reż. Grzegorz Mrówczyński, scen. Marian Iwanowicz) 

Marek Koterski 

Zęby2 

musical 

(reż. Marek Koterski, muz. Grzegorz Stróżniak, 

scen. Henryk Regimowicz, chor. Władysław Janicki) 

Marek Hłasko 

Nawrócony w Jaffie 

(reż. Jan Buchwald, scen. Grzegorz Małecki, muz. Jerzy Satanowski) 

Sławomir Mrożek 

Pieszo 

• 

W przygotowaniu: 

(reż. Krzysztof Rościszewski, scen. Henryk Regimowicz) 
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