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Polská scéna Těšínského divadla připravila Szaniawského Ptáka 
(hra je známá též pod názvem Zlatý pták) jako jednu z inscenací 
k oslavám 40.výročí osvobození Polska a červnovým Dnům polské kultury 
v ČSSR.

Jerzy Szaniawski (1886 - 1970) je jedním z předních polských 
dramatiků a prozaiků a polská scéna TD se k jeho dílu neobrací po- 
prvéJ před časem uvedla jeho hru Kovář, peníze a hvězdy. Poetika 

Szaniawského je specifická - vyznačuje jpc se zajímavým spojením lyri
ky a grotesknosti , poetickým viděním života i kritičností. Iir§t Ptak(1923) 
oslavuje na mírně groteskním příběhu z maloměsta lidskou fantazii, 

touhu po kráse a lepším životě. Zlatý pták, kterého vypustí Student 
nad střechy městečka a způsobí tak strach, vzrušení i naděje obyvatel, 
je symbolem oné touhy po kráse a víry ve štastnou budoucnost.

Hostující režisér Marek Okopiňski (který hru nastudoval - podle 

informací TD - xsxkxxHx. v Moskvě, v Divadle Stanislavského, hned po 

uvedení v Těšíně, premiéra bude v dubnu t.r.) s výtvarníkem Wladysla- 
wem Cejnarem připravili příběhu hry dvě kontrastní prostředí: zaprá
šenou zasedací síň, navozující atmosféru zatuchlého maloměsta - a 

rozzářený studentův podkrovní pokojík, vyzdobený něžnými chinoiseriemi.
Na radnici vládne Starosta ve vynikajícím podání robustního charakter

ního herce K.Czaply, který ve-1 mi zajímavě, přesvědčivě a s živým divác-
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kým ohlasem ukazuje Starostův vývoj od suverénního nafoukancc přes 
nejistotu a pocit ohrožení Ptákem až k nové pseudojistotě, kdy při
jímá Studenta jako ženicha své dcery0 Student J 0Monczky - to je další 

zajímavá postava, akcentující předvším lyričnost a optimismus poslání 
Szaniawského hry* Zdařilou galerii maloměstských typů předvedli v pos
tavách městských radních Z*Žwak, J«>Bobek, R„Molinski, K.Siedlaczek*

Přesnou hereckou prací na sebe upozornil i mladý A„Baczewski v posta
tyvě ušlápnutého, ale v^ouřivšího se Tajemníka0

Celek inscenace osciluje mezi groteskností a lyričností, přičemž 

poezie převažuje zvláště v druhé části, mířící už v textu bezpečně 
k úsměvnému hapyendu - Starostova dcera si bere Studenta, Starosta se 
tváří, že pochopil a vydává v tom smyslu instrukce svým podřízeným«. 
Groteskně pojaté scény, kritizující maloměstskou zatuchlost a hloupost, 
naplněně spontánními hereckými výkony, však napovídají, že inscenace 
mohla - ve svém celkovém působení - vyznít s použitím nadsázky určitěji 
a adresněji proti všemu, co brzdí pokrok a brání radosti ze života®

Szaniawského Pták v inscenaci polské scény Těšínského divadla je 
zajímavým dramaturgickým osvěžením - i důkazem, že hra neztratila po 

šedesáti letech od doby svého vzniku na své divadelní živosti a půso
bivosti «,
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