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Honor1jąc swą nazwę, Tea tr 
Nowy po dłuższej wycieczce w 
krainq podstarzałych „komedyj 
z myszką" do t arł do krain y 
wspólczesności i wystawił ko
medi ę , n1p'<;aną w 1948 roku 

„Tu in ">wi Tajmyr" jest suk:ce 
~em te~llr.Jnym i kasowym 
dwóch mlodych scenopisarzy ra 
dzieckich, którzy wzorem roz
m.dych spói 2k komediowych po 
łączyli swe s'.ły w celu poszuka 
nia św'eżego surowca i wypro 
dukowan'a z n iego nowych do
wcipnych sy[1rncj·i i puent. Nie 
spotkal i sie z zachwytami ze 
strony kryt •ki r adz 'eck;ej. W 
toczonej n iedowno na ł~mach 

„Literatiurnej Gaz:ety" dysku~j i 

o współczesnej radzieckiej drama 
turgii kilka cierpkie!• uwag wy 
powiedział pod adresem „Taj
myru" Fadiejew. Tak bywa, gdy 
poważny krytyk ze~nie się 2 

niepoważnym utworem. Bo choi' 
na afiszu widnieje pod tytułem 
sztuki określenie „komedia", 
, Tajmyr'' jest w istocie koined1ą 
o bardzo wiotkim ciężarze ga
tunkowym, nie komedią lecz far 
są sytuacyjną, zbudowaną na za 
sadzie „~omedii omyłek" I bra 
wurowych qui pro quo. 

Farsą, ale dobrą farsą, nap!
%ną z dużym wyczuciem sceny 
i n i eodpartą sHą komiczną, far 
~a. której lekceważyć nie nale
ży Bo nie samym Szekspirem 
wi<lrz żyje i lek.ka komedio-far sa 
1est popularnym i dopuszczal
nym składnikiem repertuaru te 
atralnego, jeżeli grana jest jak 
należy i nie ·apelu!e do tzw. „naj 
niższych instynktów", obrażając 
dobry smak, dobre obyczaje 1 po 
czuc1e zdrowego sensu. 

A właśnie te warunki spełnia 
, Tajmyr", który zerwał i: syste 
mem dotychczasowych dostaw
ców repertuaru rozrywkowego. 
l:E'rwał z pikanterią, podlaną so 
sem &m!echu, im bardziej bez· 
myś1.nego tym wyżej notowane
go ra bulwarowej giełdzie lite
rackiej, I jest forsą bezpreten
~jon~ lną I bh:thą, ale dorzeczną 
i nie pozbawion14 roztropneg J 

spokcz.nego morału. 

l jeszcze jedno: wczorajsza 
tzy C:zisiejsza farsa paryska, wie 
l1eń•ka, budape~zteńska J ••• wr.r~ 
•zawska jest teatrem rlo sedna 
rnieszrzańskim I obliczonym no 
mieszczańską publiczność. Ina
czej „Tu mówi Tajmyr". I to 
jest m•wLęlrQ7.a . u nas wpr.JSt 
nieuc:eniona 1.aleta tej niefraso
bliwej skądinąd sztuki. Udowa 
dni.a ona, że zaklęty krąg prze
l{rr~zyć jest względnie łatwo, je 
ś"i się żyje w świecie nientiesz· 
czar„okim. Po<Jtępowi :Fran<-11Z1 
p.szą tuzinami świetne na mle-

szczaństwo ntyry; ale robią •o 
tltwiąc wewnątn mieszczańskich 

nał•lftÓ'W i mieszczańskiej tema
~yl.ti Mł~ farsop'.sarze radzi.ee 
cy niE' mus!e!1 się wyżywać w 
s:ityrze antymieszczańskiej, po 

r;:rcAtu: nie dostrzegli mieszcz'!.ń 
stwn, pisząc żart &<;enlcz.ny ze 
środowiska ludzi i społeczeńst

wa raqzieckiego. Znajdujemy się 
tu naprawdę w nowym świecie 
lWystarczy porównać rol11 kobie 
ty w „Tajmyrze" a w komedii 
burżuazyjnej), co nie znaczy, by 
świat ten był namaszczony, pryn 
cypialny i mało wesoły. Z11pew
niam, że „Tu mówi Tajmyr" 
jest sztuką bardzo zabawną l że 
widownia raz po raz wybuch a 
niepohamowanym śmiechem. 

Treści utworu nie opowiem 
Nii;ch pozostan:e niespodzian
ką dla widzów. Chcę jednak pod 
kreślić wrażenie, jakle „Tu mó
wi Tajmyr" pozostawia po o
bejrzeniu. Z pokaru fars ' i ko
medyj mieszczańskich wychod;r.i 
my na ogół przygnębieni - tyle 
,,dsłanlają zła społecznego i bru 
dów życia. „Tajmyr" jest sztuką 
wyiioce optymistyczną 1 pogod
n~. Poprzez śmiech i komiczn(> 
perypetie jego bohaterów widzi 

my wspaniałą solidarność ra
dzieckiego społeczeństwa i jego 
socjalistyczną młodo~ć, energię 

tworzenia i budowania. Tak jest 
tam naprawdę i ta prawda nas. 
porywa, bardziej bezpośrednio 

niż po przeczytaniu dziesięci'll 

śmiertelnie poważnych rozpraw. 
Smiejąc się n.a kome<liach 
burnuazyjnych - wyczuwamy 
zmierzch pokazywanego, kośla

wego świata . Nasz śmiech na 
prze<lstawieniu „Tajmy-?.„t!" jest 
śmiechem pełnym zazdrotci 

Sztuka znalazła w Teatrze No 
wym bardzo dobre wykonanie. 
Reżyser Marian Meller nadal 
jej właściwe tempo i zręcznie u 
stawił jej farsowe efekty. Ro
muald Nowicki pokazał nieco 
fantastyczny pokój hotelowy, ale 
niech mu tam! Aktorzy sami ba 
wią się wybornie, a więc i gra 
ją z temperamentem, werwą, si 
łą komiczną - zbierając ok1a
ski przy otwartej scenie. 
Doskonałym Diużykowem, o

fiarą tysiąca nieporozumień, był 

Tadeusz Cygler, pyszną kome
diową postać dyrektora teatru 
stworzył Z. Chmielewski, a dzla 
elka wnuczki E. F ertner. Spo
śród pań, po linii komediowej 

zagrała U. Hałasińska 1 filigra 
nowa Benigna Sojecka, czupur
na wnuczka dziadka. W epizo
dycznych rolach zaznaczyły się 

wyrazistymi sylwetkami Z. Sy
kulska, N. Malikowska oraz A. 
Jaraczówna, flegmatyczna dy
żurna z 13 piętra hotelu. w któ 
rym dzieje się Cl!k<:ja utworu. 

D o pi s e k: 

A to mi dali szkołę! Kto? Czy 
telnicy, dobrzy towarzysze i przv 
jacielel Za co? Zajrzeli ,po mo
jej wczorajszej recenzji z „P;a 
ogrodnika", do e·ncyklopediif i 
wyciytali, że użY,te przeze mniP 
określenie „gongoryzm" (pocho 
dzące od nazwiska pisarza Gon 
gora y Argote, jak &łowo sadyzm 
pochodzi od naZ\vi$ka markiza 
Sade, masochizm od nazwiska 
pisarza Sacher Mas<>cha, a ma
rivaudage od nazwiska kome
diopisarza Marivaux) ozna
cza styl sztuczny, ciemny, ba-
rokowy. „Ty gongorysto 
mówią do mnie - narzekasz na 
zawiły język Peipera, a sam sm C' 
fisz gongoryzmem i mariwoda
żem". Cóż mogę odpowiedzieć. 
Chyba tyle, że biję się w pier
Si i przyrzekam t olenną po
prawę. .. JASZCZ 


