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W repertuarze: 

J. BRZECHWA -

„Kopciuszek" 
„Jaś i Małgosia" 

A. BOCIAN -

„Żołnierz i czarownica" 

A. BAHDAJ -

„Przygody pingwina Pik-Poka" 

W przygotowaniu: 

J. WILKOWSKI -

„Teatr na trójśladzie" 

K. MAKUSZYŃSKI -

„Koziołek Matołek" 

E. IONESKO -

„Krzesła" 
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Analiza literacka 
„HISTORII O PTAKU" 

„Historia o ptaku Cis" jest - opowieścią. o ma
rzeniu. To opowieść poetycka, Joanna Kulmowa 
mówi: „ja jestem poezją." , zatem „Historia o ptaku 
Cis" jest baśnią. z poezją.. 

W naszej rzeczywistości poezja oraz codzien
ność są. dość odległe - dlatego Kulmowa zderza 
te dwa światy. W tej sztuce okazuje się, że z po
zoru nieistniejące pomiędzy nimi więzy są. silne 
jak nieuświadamiane więzy krwi. Więzy te tworzy 
potrzeba. Żeby przeżyć obskórne i nijakie życie 
trzeba ratować się marzeniami. Dlatego podwórko 
zmienia się: w dżunglę, w pustynię, w plażę. 

Nijakość podwórka Kulmowa osiąga poprzez 
pokazanie jego niewielkich ambicji - · dotyczących 
jedynie przeżycia „a nie życia, oraz poprzez język 
jakim posługują. się bohaterowie. Także poprzez po
wierzchowność uczuć, jakimi· mieszkańcy podwórka 
nawzajem się obdarzają.. Takie podwórko ratowane 
jest przez sztukę, gdyż na jego poziomie myślenia 
- marzenie jest już sztuką., aczkolwiek jej ostatecz
ną. sublimacją. jest oczywiście poezja. 

„Historia o ptaku Cis" jest może nazbyt opty
mistyczną. projekcją. autorki na temat kondycji 
SZTUKI. W „Historii" ptak · Cis ratuje podwórko, 
Zorzę i muzyka - artystę, i jest nawet scena kiedy 
ptak Cis nie musi się pojawiać, a wszyscy i tak 
ulegają. czarowi jego głosu. Jednak cała ta historia 
nie ma znamion stabilności, bo jak Flacha mówi -
„z ptakiem Cis nic pewnego". 

Rzeczywiście ulotność sytuacji w jakich może 
zaistnieć prawdziwa sztuka, powinny być prze
strzegane jako sygnał ostrzegawczy - z każdego 
miejsca ptak Cis może odlecieć i nie w każdym 
zaśpiewa. 

ANNA BOCIAN 


