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Dwaj młodzi pisarre radzieccy, Kon cyfnego, aby w trzecim akcie znaleźć 
stanty Isajew i Aleksander Galicz, po- rozwiązanie w typowym ,,happy 
kusili się o schwytanie „na gorąco", a end'zie". 
przy tym - „na wesoło' - jednego. po Tempo akcji - wartkie. Obsadę 
wsredniego dma z życia Moskwy, ze stanowi ok. 20 osób, przy czym wła
stolicy „krajów, dla których nie ma ściwie żadna rola nie pretenduje do 
spraw niemoŻl!iwych". „głównej", są za to grll(py o~ób 

Zadanie to - nie łatwe choćby ze picrwszo-, drugo- i dalszoplanowe. 
względu na jego „syntetyczność" i Hl!mor komedii zasadza się na skon
grożący autorom nadmiar fabuły - trastowaniu charakterów oraz na -
wykonali nie tylko z wdziękiem i po wynikłym z „nieporozumień" - dow 
czuciem humoru ale - co możz naj- cipie syluacy;;nym. 
ważnleJsze - potrafili napełnić całą Pomimo nieskomplikowanej budo
komed1ę ową autentyczną atmosferą wy i operowania prostymi, a nie
solidarności i przy;1ażni. która - we- kiedy nawet trochę naiwnymi. środ
dług zgodnych relacji „naocznych kami (a może właśnie dlatego) ko
świadków" - rzeczywiście cechuje media tętni p'ełnią życia. a przy tym 
ludzi radzieckich z;jednoczonych we jest lekka, pogodna, optymistyczna, 
·wspólnocie pracy wokół dzieła od- rozsiewa atmosferę uczynności przy
budowy powojE;nnej i ogarniętych jaźni i solidarnośit:i atmosferę. któ
istną pasją twórc..'Zości pokojowej. rej po wo'nie, gdy' tak często czło-

See-na fina/owa, 3-a•ktowej komedii r~ dziookieef pt. „Tu m6'wl Tafmvr„." Lo
IW>tor.zy 13 piętra la.o~t' „M<NJ<lf/1.v•a/ p-r;ą zdf'Owte „kraJ&w, d:ła kt&rvch. ~ 

ma rzecl!!JY niemoćl·itw-yoh.l". 

hotelu , Moskwa", w wielkim, wspól- sant, co w rezultacie ujemnie wpły
nym pokoju, w którym spotyka się I nie na sprawy innego inte.resanta, 
najzupełniej przypadkowo czterech a więc - zaszkodzi owej wielkiej 
mężczy1m przybyłych do stolicy ze całości. I to właśnie - owo poczu
wszystkich czterech stron świata ra- cie nadrzędności dobra społeczne
dzieckiego, aby pozałatwiać w cen- go - jest przyczyną solidarności 
tralach różnych urzędów i instytucji tych, przypadkowo &potkanych, ludzi, 
mnóstwo pilnych i wamych spraw. przyczyną ich zapału do pracy oraz 
Ludzie ci przybyli tu na krótko, na wzrostu tei siły, która promieruuje 
dzie11, dwa, aby uporać się ze „swy- z nich , a którą można określić jako 
mi" sprawami i zaraz się rozjadą „. nowoczesny, krzeWlący się w epoce 

W tym jednak rzecz. iż okazuje socjalizmu, ron,ant,yzm. 
się. że sprawy owe nie są obiektami ~ 
zainteresowań tylko poszczególnych Dlaczego sztuka ma taki dziwny 
osób, lecz - choć na pozór nie mają tytuł? 

ska tylko go zapowiada, jako że uzy-- cięża sprawa Tajmyru i wsz~ 
skanie połączeni·a z kraj~ ~ kończy się joak najl~iej - toa.!tem 
kręgu pola.mego, to nie taka prosta za zdrowie )uajów. w których ni9 
sprawa!„. Diużykow stoi przy ~a- ma spraw niemooliwych!" i ładni\ 
racie hotelowYm, nie załatwia pi.il- piosenk~! 
nych fi\Pra.w dla '11ajmyru i czeka na * połączenie„. A tu czas płynie i .spra
wy .„ lei,ą! 

A właśnie, że wcale nie leżą! I 
Diużykow W{:aJ.e nie stoi w bezczyn
ności! Bo, oto przypadkowi znajomi 
z przypadkowego wspólnego :poko
ju, biegając po Moskwie, załatwiają 
nie tylko „wła,.;ne" spre.wy, ale i 
„cudze", taimyrskie sprawy Diuży
kowa, które są także„. „ich" SiJra
wami. 

A co robi Diużykow? Załatwia 
sprawy swych przypadkowych zn~ 
jomych. Te, które można załoatwić 
w pokoj.u hotelowym, które nie wy
magają biegania po mieście. 

Co za wspaniałe pole do wszela
kich pogmatwań! - powiecie. Ow
szem. Toteż Diużykow gmatwa je, 
jak może. A może, bo mu się wszyst
kie splątały!„. 

Jeśli idzie o grę aktorów, pr.ay,znać 
trzeba, że mieli trudny orzech do 
zgryzienia. Nie łatwo wczuć 8iłł w 
atmosferę rzeczywistości socjalistycz 
nej, •jakiej nigdy jes=e, poza Zw. 
Radzieckim, nie było na świecie, w 
atmosferę, którą zna się nie z życia. 
bezpośrednio, lecz z literatury. 

Cały zespół Teatru Nowego z p. T. 
Cyglerem (Diużykow), Z. Chm.ieleiw
ikim (Kir,picznikow), E. Fertnerem 
(Baburin), E. Fidlerem (Griszko) na 
czele - że poprzestaniemy, z bra
ku miejsca, tylko na wymienieniu 
gru,py wyiraźnie pienvszoplanowej~ 
starał się stworzyć atmosferę możli
wie najautentyczniejszą . Całość przed 
stawienia wypadła interesująco i 
przyjemnie. 

nic wspólne"o ze sobą - stanowią „Tu mówi Tajmyr„." - to głos 
właściwie fr~gmenty jedne.:, wielkiej z r;io~kiewskiej centrali telefonicznej, 
społecznej całości. Wszystkie dotyczą ~to:a łączy . budo~niczyc.h nowego 
budowy i rozwo •u życia powo,enne- zyc1a. na połwysp1e Taimyr. poza Nie martwmy się jednak! Ze 
go, dotyczą dobr~ powszechnego. są k~ę~1em polarnym, z ich delegatem, wszysLkich powikłań i pogmatwań, 
więc wspólną ;;połeczną własnością. Dmzykowem, przybyłym do Moskwy tak uciesznych dla widzów, DiużyAutorzy posługują się w swej ko- wiek człowl„kowi był wilkiem; ~?~-n

medil techniką dosyć stereotypową, gólnie ludziom potrzeba. 
środkami raczej skromnym1. Akcja I Niezałatwienie jednej z tych waż.. 
Sl!tukl toczy się „tradycyjnie", tzn. - * · nych spraw moze skomplikować sy-
~ ek&l)Ozycji navasta przez pierw- Akc1a tej !ym,patycnej komedi' to- tuację w terenie. z którego przyby-
sze dwa akty, do punktu kul.mi.na- · czv sle na 13 oietrze słynnego _wa dany przedstawiciel, czy inte.re-

w. pilnych, a nader żywotnych dJ.a kow wychodzi zwycięsko (choć -
połwyspu, Sp!'awach. „Tu mówi Taj- pech chce, że poprzez komisariat 
myr„.". mllic;i!), a wraz z nim, dzięki uczyn-

~1~stety --;- Tajm3'11' jesz.cze nie ności i $0hdarności społecznej je.go 
mow1! Na razie telefonl.!itka moskiew • współtowarzyszy aotelowy<rh, zwy-

Nie pozostaje nam tym razem nic 
innego, jak pogratulować Dyrekcji 
Teabru Nowego, że nareszcie zdecy
dowała się ruszyć repertuar z mM
twego punktu komedii XIX·wi~ 
nych i vrcale udatnie wkroczyła w 
wiek XX. 

A może teraz przyjdzie kolej u. 
nowoczesną komedię chowu krajo
wego? Oby tak sie stało! A P. . 
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