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~,Tu mówi Tajmyr" K. lsaiewa i A. Galicza 
-~ życia ludzi radziecki::h. z. Chmie· 

Iewski i E. Fertner m'lją ;yle siły 
kom:cznej, że każde _;,);>jawienie s~ę 

o ARĘ dni temu ogiądal:śmy w i sytuacji. W komedii Isajęwa i Ga- ich na scenie wyw Jłu je wybuchy 
.I: Teatrze Kc;meralnym „Wyspę licza nie ma ani kokot, alii trójką- śmiechu. E. Fidler był bardzo dobry 

pokoju"' P.etrowa, :itom.=.iię poli- tów małżeńskich, ani teściowych, w roll nieśmiałego niedołęE!i. a T. 
tyczną, która naswiet1a w spusób ani straszliwych żon. Ws~ystkie po- Cygler dz.eln:e spisywał się pizez 
~atyryczn.,y stosunki ltdp1tn:i.istyc.me, staci są zadz1wiająco poc1.c1v.e i do- trzy akty przy telefo'l,e. n. !soj~c
prowadzqce nieucnLonn.c de wo,ny. brotliwe, co nie prz~s.t.<{aoza nam ka i u. Hałacińska dJskonale wc1e
Teraz m~mY beLpiete:i.>J011ainą rar- śmiać sie z nich i z wiel.i sytuacji, liły się w dwa różne t)'.P;Y Kobiece. 
sę radziecKą ,,"l.'u mów• Tajmyr", w jakich." się znalazły. ~ ::>um;e zaś A. Jaraczówna znakom~cte zae,rała 
napisaną przez społkę a.lt•>1·ską isa- \ wychodz.my ~ t~atru. pod cptymi- pokojową. wszystkie postari epi:in
jewa i Gal.cza. J.Jwa zdawa1oby się stycznym wrazeruem, ini1cg0, lepsze- dyczne były również udane. Cz. ~·o
.mpełn.e rózne rodzaje teatralne, I go świata. . . czek brawurowo odtańczył kozaka. 
a jean„k pewne pod>b1d1i;Lwo we- \ Komedię t~ wystaw.ono cto~k.ona~e I Estetyczne wnętrze przygotował 
wnętrzne m.ędzy n.mi i~tn.eJe. Po- w Te<\tize .Now:l'.m·. To moze na3- R. Nowacki, choć pok:lj w hot~lu 
dob1enstwu to ,kw1 w sv.oiacupoglą- lepsze p1·zedstaw1eme na +e3 scen_e. I Moskwa"' w Moskwie ,vygląda me
dz.e socjal1stycinym am->rów, !nory R~żyser, ~· Meller nad<ił „TdJmYro- : ~o inaczej. 

w Teatrze Nowy~ 

widoczny 3est w UJęc.u me tylko w1" własc1we,zawro1.ne tem::;io, a _Przy j GRODZICKI 
tamteJ poWdzneJ pruoi.~maLyki, ale 1 tym uchwycił dobrze charar.:Ler i styl AUGUST 
także tego beZLLOsklego "-.irw, choć I „.~ ... ••H • 
różna jest zasadnic:t:o postawa -
tam złosuwie Sd,yryczna, ~u pogod- \ 
na i optymistyczna . 

• W „Tajmyrze" ten socJallstyczny 
:lwiatopog1ąd przejawia się w pod
kLeślen.u niezwykłeJ :,O'hda1nuści 
i wzaJemne3 przy Jazni lUJZ~, ktorzy 
wysiępuJą w tej sztuce, ożywionych 
jednym wspólnym zapale.n dla bu
dowan.a i rozbuctowywa•11a nowego 
państwa. Podane jest to jednak n:e 
metodą jakiejś pate,yc.nej, namasz
czoneJ łopatoiogii, ale tkwi w sa
mej atmosf#rze tej lekk.eJ komedii, 
napisanej z wielką zręcznością i bę
dącej dla widza na prawdę znako
m.tą zabawą. 

Punkt wyjścia sam~go pomysłu 
jest bardzo prosty i naturalny. Ci 
przypadkowi lokaiorzy 3ednego zbio 
rowcgo pokoju hoteloweg0 w Mos
kwie - to czterech z ,n11iona ludzi, I 
ktorzy przy .... eżdż .... ją ccdz.enn.e z ca
łego Związku łladLiecki.zgo do sto
licy załatwiać najróżn«:!J ;ze sprawy 
urzędowe. Jeden z teJ czwórki cze
ka przez cały dz.eń przy telefon.e 
na połączeme z TaJrnyrem, inni za
łatwiają mu w urzędacn 3ego spra
wy. Wyn1ka z teg0 tdki Iantas,ycz
ny splot n.eporozumień i qui pro 
quo, że konia z izędem temu, kto 
by pctraf.ł je ·-vtszystlt.e powtórzyć. 
W każdym razie publicznoi.ć bawi 
isię doskonale i raz po iaz wybucha 
śm'.echem. 

Sam pomysł nieporo:t.i.1:n1zn, v.-y
n; idych z podstawiania 3cdnej osoby 
za drugą, był oczyw.śc:ę w.elokrot
nie wykorzystywany w Iar3ach i ko
wediach. Nie na tym polega no
\vość Tajmyru". Kov:e dla ued są I 
eleme~ty komedii, op.erające się na I 
tym schemacie tematycznym, ~ar
dzo odmienne od tego w~z~•stk„::go, 
uo czego przyzwyczaj~r;i byliśmy I 
w różnych farsach t. Z'"· „bulwa
rowych", zarówno ;:agramczny~h, i 
,1ak również l'Odz_mego pochodL.ema, 1 
oklask:wanych n egdyś przez nasz<_ ! 
1,1ic~zcza{18ką pub_.czk~. Inne śro- 1 

loVvisko ;;ma• :ta inną ~2muLykę, ~a~: I 
różną od wszelkiego :-odzaJU Gm
trych, Verneu.llów, Bus Feketych: 
~zy K1edrzyńskich. Niiprożno swlrnt: · 
by tu tradycyjnie po,vtarzający.ch 
się w tamtych komediach typow 


