
Dwa teatry w Warszzwie wystawia 
ą w tej chwili kcmeclie oadzieckie. 

Wyborne kcmedie, każda w swoim 
rcdzaju. „Wyspa pokoju" Pietrowa 
jest niewątpliwie utworem wyższej 
kJ.asy, „Tu mówi TajmYlf" jest tylko 
fa'!"Są, ale kto wie, czy pod pewnymi 
względami nie jest bardziej je'Szcze 
wymowna. Pietrow pokazuje sipołe
czeństwo angie!Ekie, raczeó symbclicz 
ne. niż rzcczyiwi~te, dając w znakami 
tym skrócie synt0zQ imperializmu. 
Isajew i Galicz są mniej ambitni, 
chcą przede wsZYstikim bawić, ale 
chwytając życie na gorącym uczynku 
dają zajmujący i niezmiernie miły 
wizerunek rzeczywist:ści radzieckiej. 

A moi.e i więcaj nawet: udaje im 
się -Odświeżyć i odnowić, na nowo 
zinteriprntować, wyświeehtany zdawa 
loby się do cna gatunek komedbwy 
- wła~nie ową fars~. po której już 
świat się nie s.podZ'iewał niczego do
brego a kitóra, jak się o!c~.zuje. jest 
jeszcze peł.na mciżliwoścL To wcale 
nie tak małe osiągnięcie, jakby się 
mogło zdawać. 

Przede wszystkim taka wesoła ko
media stanowi wyiborne świadectwo 
dla kraju w którym powstała. Do
brze się dzie:je tam, gdzie się umieją 
tak beztrcsko, zaraźliwie, młodzień
czo śmiać. Smiechu i wesołości sfa
brykować się nie da. Albo są a1·bo 
ich nie ma. A tam gdzie są robi siP, 
jasno, to fakt. Po wielkim napięciu 
wojennym, Po patosie zwycięsitwa, 
musiał przyjść wyibuch dobrego humo 
ru, radości. śmiechu choćby z nicze· 
go, z samej radości życi'l. Ta radość 
udziela się widowni. która ba:wi się 
wylbornie i klaszcze g~Tąco przy ot
wartej kurtynie. To pysmie ! 

Komedia Isajewa i Galicza jest 
właśnie radosna i oto ją różni od far
sy burżuazyjnej, która bywda w grun 
cie rzeczy przeraźliwie smutna, a 
śmiech ja~d budziła był raczej podob 
ny do śmiechu z łaskotek, niż do 
;:irawdziwej wesołości. Technika auto 
rów radzieddch przypomina techni
kę klasyc:mej farsy francuskiej: co 
chwila qui pro quo, co chwila kkś 
bierze za kogoś innego, tysiące maj.
dziwaczniejszych niepo.rozumień, pic;t 
rzących silę cora2l z2wirotniej. Przy
wykliśmy ten rcdza,j humoru uważać 
za dość niewybred"1y, za prymityw
ny. Wydziwiać sobie można. ale kie
dy pójdziecie na „ Tajmyr" będziecie 
się śmia~ jak i·a, jak wszyscy. A co 
ważniejsza nie b~ ::lziecie E<ię w duszy 
wstydzić tego śmiechu, jak t0 bywa
ło na mieszczańskich farsa.eh, ale 
~idzie_~ie _ uba~i_;."li na r,eg_tę wie· 

KOMEDIOWE ZWIERCIADŁO 
czaru cdmło.dzeni tym śmiechem, 
jakbyście by!i n3. naprawdę wesołej 
zab2.wie studenckiej. · 

Bo coby sii działo !\a scenie w o
wej klasycznej mieszczańskiej farsie 
(dobrze j2szcz::? jeże'.i pcchodze:nic. 
francuskiego!~. Byłoby łóżko na set
nie, k::kotka, zdradzcny mąż, ko·-:il'.l
nek i teściowa. Wsz~·stko smutne nie
mal do łez. Płas'.de, trywialne, bru
talne. Czy tylko farsa by~:ł taka? 
Zdarzyło mi si~ być niedawno w 

Paryżu na komedii glośncgo w swoim 
czasie bulwar~wego pisarza Bern
steina. który postanowił Po WOJ!'lle 
na now:> podbić Frencję. wmawiając 
swoje dlwne sukcesy. Z trudem <losie 
dzlałc-m do k~ńca na tym .. Se.krecie". 
Wstrętny, próżniaczy, głupi świat lry 
tujące idiotki, na których temat się 
nudnie psycholcgizuje, dowcipy któ
re wywołują spazm ziewania. Szyk. 
dowcip, wdzięk. o których się tyle 
ongi mówiło, ule tniły si::: bez;Jowrot 
nie. 

Co dziwniejsze, widzh.łam wkrótce 
potem głośną ongi sztukę pt. „Strasz 
ni roizice" Jean Cectc:i.u. w swoim 
czasie awangard7.isty w literaturze. 
Uderzyło mnie w illiej, o dziwo, podo 
bieńst.wo do Bern,•teina ! Z biegiem 
lat różnice się zacierają, podobień
stwa zos~a.ią. Znów mieszcZ3ństwo, 
płaskość, tępota, ohyda I jakiś mizer 
ny buncik. Pewien typ sztuk jest już 

dla nas dziś nie d:) znicsi~nia. mimo 
ich dużeg0 nieraz kuns.ztu. Zato pry 
mitywniejsza, nai wnicj·&za, al:: p::łnl 
świeżości komedia, jc:k choćby ów 
„Tajmyr", umie zatrzymać naszą u
wagę. 

Na czym jeJ wdzięk polega? Nie na 
tzchr..ioe b:> jak pcwiedzia•łam jHt 
ona raczej tradycyjna i niezbyt wy
myślna. Polega przede wszystkim na 
całk:·witym odnowieniu tematyki i 
na bczpcśredfnicści humoru, w któ
rym nie czuje się zimnej kalkulacji 
zawodowych f3bryikantów dowcipu i 
dos.tawców teatralnych. Zamiast ko
kotki, niewiernej żcny i s.przed3.jnej 
p: kojó,·1ki, widzimy równie śliczne, 
ale o ileż milsze: uroczą geolożkę 
(przepraszam za neologizm), milutką 
pszczelarkę. energiczną de.ntystkę, a 
jeżeli zn.3jdzie s.ię i tu wydra, zresz
tą na dalszym planie, to widccznie 
dlatego, że z tym gatunkiem żaden 
ustrój sobie 111ie pcradzi. 

Zamiast żałosnego zdradzonego m~ 
ża i irytującego koohank3., widzimy 
cały 7iastęp sympatycznych dzielnych 
i pe~nych życia: ludzi, którzy bawiąc 
nas. budzą jednocześnie najlepsze u
czucia. Farsa pozytywna! - nie tego 
jeszcze nie byb. ja!{ świat światem. 
i dlatego nie baga•te!izujmy niemałe 
go, w istocie swej, osiągnięcia dwóch 
autorów radzieckich. Powiedzieć no
we słowo w literaturze, choćby skrcm 

niutkie słowo. to nie bagatela! A je
szcze w dziedzhie hum:ru! 

Nie będę oczywu:c1e stre~zczala 
ntuki bo k-ż1y i tak zechce ją zo
b::lczy~. N:> i dlatego. że przy stresz
czam'..! ;: tf'j c:> lcj zwariowanej akcji 
nicb:r nie ;:cfhlo. PowiEm tyiko, że 
tematem tej ~sumiewJj::c2j farsy jest 
ni2 tyl!o mildć, ale i przyj2l:l1 mię
dzy lu::li..mi. cl'ęć wwjemnej pomccy, 
z=traccnie sie db ogólnego debra, po 
czucie obowi ,,zku ~pc•łecznego, in
styn~t pi-nicrski. srme cnoty, p~ia 
kość, i te moty nie są nudne! Sły
szane to rz~czy? Nie, nie sty~zane. 
B :> to jc.;;t n-prawC:ę coś n~wcgo. Gdy 
by nie to. ż2 mm"! z :c~:-i1i:waiam się 
ja!;: d7i:::cko. ni::;dy n!e uwicrzyl~b:,-m 

że to wszys.~o mo.i:.e być wcrn!c i z3 
b :wne. 

'I'a nr.wz tEm1l)'' a j€-~t ni 2rozer.val 
nie związana z 2tr.11~frrą mł:dofci: 
kraju. i j:go pro')!~mó\v, i jeg0 lu
dzi. Vli ~k1=zoś'.: c,<; :}b "'YSlE;P'J J ąCj•Ch 
to mlod~ i::.ż. A ci s'.-:;. rf·i są iównie 
bezp0~rf-dni i 1..:łr-·n1 j :i:, młodzi. T~ 

wszys',ko jcs:. niezrnieJ lie s~·mp?.'ycz 
ne. Co jeszcze uderza w t.:•j szlt:ce, to 
fakt, że widzimy na Ec2nb S ~ilnych 
inteligenVn'!. 

Ciekawam czy to d1l.-'bv da myśl: 
nia spcłeczeńs '.wc n zac:1 · dnim gC:y
by im pokaz:mo tę s:: u'.•ę? To że k\o3 
jest intf'li,6el!1tcm rozumie si~ s"mo 
przez się w tej rzeczywistc śd radzicc 
kiej. K;oiżdy z tych micr.yc'.1 uk:ń
czył j1kiś wy•ższy zakład naukowy, 
każdy ma wysokie ambicje w s'o'1U'1 
ku do swej pracy i kcii/"ly traktuje ją 
jako najistotniejszą treść swego ży
cia, nie jako nud!lą mrżli,v: ść zarnb 
ku. Jeżeli sztuka jest zwiercia:ikrn 
życia, to trzeba przyzn2ć, że kom::di.a 
Isajewa I Gallcza odbij3. ri<:'.mą rze
czywistość. 

Teatr Nowy znalaz! w .,Tajmyrze" 
murowany sukces i dał w reżyserii 
p. Mellera rprzeds~ciwicnie utrzyma
ne w dobrym tempie i humorze. Aktr 
rzy niezupeł!lłe znaleźli właś::iv.ry styl 
gry dla tego rodzaju sztu'.~i. Tu po
trzebna jest zupełna bezpośrednioś:: 
i naturalność, a tym cz.:isem czuło dę. 
że to !!ą akt~ rzy i że grają. 
Gdybyż .przyjechał do nas jakiś 

teatr radziecki i 'Pokazał. czy w1 az ze 
zmianą tematyki zmif.nił się u nich 
i styl gry. Z pewno~cią. Zrc sztą gra
no mcże nie tak jak pctrz2ba. ale n3 
warszawski sposób dobrze. Zwłasz
cza Chmielewski i Fertner trafili, jak 
się zdaje, we wł:łściwy klawi~z. Z 
pań była najl·:psza Sykulska. PP. Cy

Na zjęclu Fertner l.§,1>jecka ·w JedneJ ze scen sztuki pt. „Tu mówi Ta.J- gler i Fidler grall z zap3łem i hu-
myr",~ ~-Teiat~_ ,,NO,?VY!!l'~ ~~~wie- morew 


