
ODRODZENIE 

Z wydawnictw teatralnych 
„TU MÓWI TAJMYR" 

Konsta.nty Isa.jew i Aleksander 
Galicz: ,,Tu mówi Tajmyr.„" Ko
media. w trzech akta.eh. Przekład 
Aleksandra. Maliszewskiego. Spół 
dzielni& Wydawnicza. „Współ
praca". WarSLawa. 1949; str. 116 
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Dlaczego nasze przedstawienia 
sztuk radzieckich są nieraz nieu
dałe? dlaczego psuje je bezra.dność 

tora lub, jeszcze częściej, fałszy
wa analiza reżysera, który wprc
wadza prostactwo, gdzie powinna 
być prostota. albo krzykliwy ton 
propagandowy tam, gdzie go autor 
nie zaintonował? (Kilka konkretnych 
przyl>"Jadów notowałem w swych re
cenzjach w „Odrodzeniu".) Jestem 
pewien, że zawinił tutaj brak tra
dycji: przecież przed wojną nie 

grywano u nas sztuk radzieckich 
pra.wie wcale. W roku 1932 narze
kał Boy-Żeleński: „Teatry nasze, 
wystawiając tak wiele sztuk <:bcych, 
pomijają zupełnie wS1)ółczesną 
twórczość sowiecką; a przecież mu
si nas ona bardw żywo interesować. 
Raz jako okno otwarte na kraj, z 
którym sąsiadu;emy, ale który jest 
dla nas pełen tajemnic; powtóre ja
ko biuletyn z terenu ogromnego 
eksperymentu społecznego". 

U m.szych sąsiadów tworzył się 
nowy dramat i nowy tea•tr, dojrze
wał nowy widz, - a nam nie poz
walano, patrzeć przez to „ckno". 
Nie dziwmy się więc, że zarówno 
nasi reżyserzy jak i n~si aktorzy 
dopiero dzisiaj zaczyna'.ą odkrywać 
to, co powinni byli znać od lat, i że 
kroki ich na ncwym terenie są je
szcze chwiejne. 
Będziemy mogli te kroki tera7 

łatwiej kontrolować, bo Spółdzielnia 
Wydawnicza „Współpraca" rozpo
częła wydawanie sztuk pisarzy ra
dzieckich Ukaże się „Sprawa ro
syjska" Simcnowa i „Lew na pla
cu" Erenburga; zapowiedziane są 
utwory Bałtuszisa, Kol'niejczuka, 
Sofronowa, Nitina„ Wiszniewskiego, 
Romaszowa, Uspieńskiego, Surowa. 
Wyszła już komedia „Tu mówi 

Tajmyr.„" Isajewa i Gali cza. Pis3-
liśmy o tej sztuce z .ckazji jej, wad
liwego niestety, wystawienia w war
szawskim Tea.trze Nowym. W ko
mediach zwykle toczy się gra mię
dzy jednym człowiekiem a drugim. 
Oryginalność sztuki Isajewa i G3li
cza p'Jlega na tym, że turts.j gra to
czy się między człowiekiem a prze
strzenią: z jednej str·: ny Diużikow, 
przewódca chóru, czyli zaimprcwi
z-w2nej grupy przyiaciół, z drugiej 
olbrzymia przestrzeń ze s+acją koń
c·wą T:imy1r, która Diuż;kow wre
szcie zdobyw?„ tak jak w innych ko
mediach amant zdobywa swą a
m: ntkę ... 
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