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Teatr Nowy - Mała Sala 
Jakże mądra i współczesna Jest ta sztuka, 

któr j prapremiera odbyła się w Warszawie 
54 lata temu. Jej autor miał 37 lat i już kilka 
wielce obiecujących utworów scenicznych. 
„Ptak" Jerzego Sza.niawskiego uznany został 
wówczas za najlepszą sztukę w tym pierw
szym okresie jego twórczości dramaturgict:neJ, 
cieszył się wielkim powodzeniem i dużym za
interesowaniem krytyki. 

Krytycy spierali się o to, czy komedia ta 
jest czymś w rodzaju baśni, poetyckiej alego
rii, dyskursem o istocie sztuki, odbiciem re
alnej rzeczywistości. Podkreślano też mistrzo
stwo konstrukcji utworu, precyzję sława i 
uroki dyskretnego komizmu. 

Dzis iaj wyraźniej chyba widać prekursor
stwo Szaniawskiego polegaiące na tym, że wy
korzystywał on realistyczną obserwację, obraz 
rzec zyw ' stośc i kon kretnej dla zbudowania wy. 
abstrahowanej wizji poetyckiej, przenoszącej 
ową rzeczyw istość w rejony imaginacji. swo
bodnego przetwarzania, absurdalnego zderza-
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nia faktów. Wszystko w celu wyłuskania lilo
zoficz.nej refleksji, poetyckiego nastroju, po
kazującego istotę rzeczy w nowej perspekty
w ie. 
Urzekające jest dzisiaj poczucie humoru 

Szaniawskiego, gatunek ironii dobrotliwej i 
mądrej, poddanej rygorom urody słowa i jego 
nieoczekiwanych znaczeń. 

Na te właśnie walory wskazuje insceniza
c ja „Ptaka". którą oglądamy w Małej Sal: 
Teatru Ne>wego. W przedstawieniu wyraźnie 
dąży się do równoważnego traktowania wy
m ienionych tutaj elementów, składających się 
na materię sz tuki. Spektakl oscyluje między 
poetyką baśni, żartu i groteski, unikając 
ost,rych konturów, agresywniejs::ych akceat6w. 
Jego klimat wyznacza kapitalna scenografia 
'Zenobiusza· Strzeleckiego, podkreślająca kon
kretność m iejsca akcji, a jednocześnie iego 
umowność. operująca wyrazistym, a przecież 
stłumionym ke>lorem, wtapiająca kostiumy w 
kolorystykę wnętrz, majĄcych gdzieś w tle, 
w drugim plan!e, miasteczko jakby z Chagalla. 

I aktorstwo jest tutaj dvskretne i ściszone , 
choć galeria rajców miejskich jest nader bar
wna i interesująco zróżnicowana, burmistrz 
postacią pełnokrwistą, sekretarz osobowością 
z subtelnym humorem zarysowaną. Właśnie 

to jest ciekawe, że bogactwo barw można 
wydobyć u.nikając przejaskrawień, że z róż
norodności mD'Żlla stworzyć pełną harmonii 
całość. 

Tak zbudowane przedstawienie skłania do 
rozmyślań nad istotą głównego problemu sztu
ki, którym dzisiaj wydaje się konflikt między 
gnuśnjl postawą przyzwyczajexiia do tego, w 
czym wyrośliśmy, a otwartością na rozwój, na 
przemiany świata, na piękno tworzenia. 
Przyglądamy się więc Burmistrzowi, którego 

gra Seweryn Butrym, traktujący swego mo
dela z sentymentem i ironią jednocześnie, po
kazując tę postać jako osobę górującą nad 
otoczeniem „z urzędu" swą mądrością i pew
nymi nawykami myślenia o sprawach publicz
nych. Ładnie akcentowane jest tu przeświad
czenie tkwiące w Burmistrzu, iż z racji sta
nowiska zawsze ma rację i że z wyżyn tej 
racji może mieć dobrotliwy stosunek do wszy. 
stkiego i wszystkich. Miasteczkowy lekarz -
Anzelm - w wydaniu Władysława Dewoyno 
jest niepozornym poczciwi.ną, idealnie wtopio
nym w tryb życia tutejszych górnych sfer. 
Podobnie Sylwester, fabrykant świec, którego 
gra Zygmunt Zintel, raz czy drugi przypomi
na.jący wyraźn iejszym akcentem to, że inte
resy firmy są pilnie strzeżone. Jan Kasp zy
kowski jako Eustachy, hodowca gołębi, repre
zentuje w miejskiej radzie, w udatny sposób 
niższą sferę, zabawnie pokazując aspiracje do 
elegancji i bq.n tonu. Wymyślił sobie aktor 
w tym celu zabawny chwyt pantomimiczno
ruchowy. W inny sposób w stronę stylizowa
nej karykatury prowadzi postać ·Sebastiana -
Zbigniew Jónfowicz, przypominając trochę 
f in de siecle owego lOWf!lasa z pocztówki. 

Sekretarz Bogusława Macha, nawet kolorem 
ko.stiumu wtopiony w cało ść obrazu, jakby 
zrośnięty z z ielonością sukna prezydialnego 
stołu, c-o trochę wyłamuje się z tej zielonej 
szarzyzrty, oddaje się marzeniom o nowym. 
lepszym świec i e i zaskakuje - może nie tyle 
swoje otoczenie, które go lekceważy, ale nas. 
widzów, swoją wiedzą o tym, co się „na sze
rokim świecie" dzieje. 

W klimacie spektaklu tkwią małe, ale zna
czące dla całości obrazu role Michałka (Bole
sław Bolkowski), Woźnego (Marian Stanisław
ski), Marysi (Teresa Makarska) i Wynalazcy 
(Rv~zard Stogowski). 

Na końcu piszę o wiodących rolach Stu
denta (Tomasz Fogiel) i Burmistrzanki (Diana 
Stein). Ich atutami jest młodość i pewna 
św ieżość w grze. ale zabrakło mi w tych ro
lach, zwłaszcza w drugim akcie, poety~k iej 
finezji , tej osobliwej aury fascynacji, prze
mieszania rzeczywistości i odrealnionej umow
ności, jakiegoś wewnętrznego promieniowa
nia piękna, które tekst sugeruje. Ma to w 
moim odczuciu pewien wpływ na harmonię 
udanego w końcu i interesującego spektaklu. 
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