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„Pta n w Teatrze Nowym 
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tęsknotą. Scieranie s.ie świata zewnetrzneico. konkretneico z tvm, 
oo jest wewnetrznym przeżyciem, 'X> nie dopowiedziane do końca, 
mgliste - te zależności i współobecność realizmu z Irracjonaliz-
mem w życiu człowieka ukatuje i drąży Jerzy Szaniawski we 
wszystkich swych utworach dramatycznych. Naipełniej. najkon
sekwentniej po7..azał ie w „Dwu teatrach". ale iuż w najwcze
śniejszych swych dramatach zapowiada to. co sprecyzował 
później oo latach przv okazll premiery „Dwóch teatrów": „Nie 
przeciwstawiam tych dwóch koncepcji - realistycznej I wizyj-
nej - jako dwóch gatunków odrebnych I wzajem sobie prze
czących. ( ..• ) Mó realizm nl.- kończy sle tam. cdzle kończ• si• 
konkrety dosięgal zmysł I". 

Napisany w 1923 roku . .Ptak" 1est 
filo:roficzna orzYPOwiastka o tvm. 
jak człowiek pełen poetyckich 
tęsknot za pięknem. swobodą. in
nością zakłóca ustalony I wvitod
ny dla innych porządek. Jest ko
medią oPOWiadaiaca o kontraście 
dwu światów - świata fantazji, 
marzeń. poezji z szarym światem 
mieszczańskiej codzienności. Jest 
1torzką. jakże - .niestety - zbyt 
często prawdziwa. ooowieścia o ko
niecznośei itodzenia ludzkich 
teslmwt za odrebnościa. wzniosło
śeią, z wvmoicami I prawidłami form 
oorządukujących 1 „ustawiaiacych" 
nasze życie. 
OczyWiśeie to uproszczane przed

stawienie problematyki utworu nie 
oddaje całej ie1to wielowarstwo
wości. dzieki . którei precvzyjny In
telektualny; WyWód łączy sie z na
strojowością. niedooowiedzen·iem 
poetyckim. Dzięki której wervzm 
szcze1tółu sąsiaduje z ooet:voka wi
zją. Gdzie psvcholoiticzna prawda 
o motvwaciach i moralnych inten
cjach iest równie ważna 1ak de
masµtorska ironia ze świata 
form i oowrów. Te wszystkie cha
raktervstyc:zn'e dla twórczośc11 Sza
niawskieiro cechy sprawiaia. :!:e test 
ona ciągle trapuiąca dla twórców i 
widzów. Sprawiaią iednak i to. iż 
niewiele inscenizacii ootrafi sobie 
ooradzić z oddaniem wszystkkh iel 
zalet na scenie. I nie bez orzesa
dy stwierdzi! kiedyś Jan Krecz
mar - aktor nvwaiacy prawie we 
wszystkich sztukach Szani.awsk:ie-
20 - iż: „Nie widziałem dot~d 
przedstawienia Szaniawskiego, któ
re byłoby równie lnłeligentnłe zro
bione, .1ak Inteligentnie Q na1>isa
ne Jego sztuki". 

laty. a przyirotow.ał :la Konrad La
szewski) możemy 01tladać perypetie 
studenta. nieślubne1to syna chiń
skiell'O konsula. Tym razem „Pta
ka" wvreżyserowała Marla Stra
szewska i to oo mi sie wvda:le na:l
istotniejsze, najwartościowsze w 
tej interpretacji, to f.akt. 1t 
postanowiła maksyma.lnie wykorzy
stać właśnie to. o cr;ym mówi w 
wyŻej cytowane.l wypowiedzi Jan 
Kreczmar - atrybuty same11:0 tekstu 
Szaniawskiell:O. „Ptak" w Teatrze 
Nowym jest przede wszystkim 
wiemy zawartej w utworze inteli
ll:entnej ironii z ludzi. którzy zn!e
woleni przez fiOrmv i przvzwvcza1e
nia stoją na straży świata za
sty~łeico. broniące1to sie Pr:i;ed. ]~
kimkolwiek postepem. przed iak1m1-
kol wiek zmianami. Ludzi tworzą
cych świat l{roźnY. ktocy w obro
nie swvch !orm I rell:ul 1totów Jest 
w5Zelkimi środkami oodoorzadko
wać sobie wszystko, oo jest odmienne, 
oo wvkrac:za ooza „żelaz.na loltike" 
taktów i .. prawd" ten świat orl!a
nizującyoh. 

Do takie:! interpretacji znalazła 
Straszewska wyśmienitych wvko
nawców do ról obrońców owe11:0 ła
du i wvznawców prawd oorornvcb 
- członków prześwietnei rady miei
sklej. Raioowie: Władysław De
woyno, Jan Kasprzykowski. Zyg
munt Zlntel I Zbigniew Józefo
wicz, na czele z Burmistrzem -
Sewerynem Butrymem, dali krea
cje doskonałe, tworzac typy za
bawnie zróżnicowane i nic nie l(U• 

biace z demaskatorskich intencii 
autora. WysWliecie iednak na Plan 
Piet'WSZY owvch dern.Mkatorskich 
walorów sztuki sprawilo, iż zatraci
ła Me nieco w przedstawieniu- owa 
„dru~ strona medalu" - świat 
ludzkich marzeń i tesknot. Tym 
bardziej, że młodemu Tomaszowi 
Foglowi, dotyczy to także Diany 
Stein w roli Burmistrzanki. nie 
zawsze starozylo doświadczenia i 
bieitłośoi w środkach aktorskie@ 
wvrazu. by przekonać 

Intencjach i tesknotacb 
Niestety. osłabia to wymowe 1torz
kieico. oowiedziałbvm - drapieżne

lt<> nawet, oozoon!e przykrvtell:O 
płaszczykiem beztroski i 1ympaty· 
C2lllej zabawy, 

Teatr NowY, Mała Sala. 
Szaniawski „Ptak". Ret. 
Straszewska. Scenolft'afia: 
biusz Strzelecki, Muzyka: 
Kiesewetter. 


