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„TU· MÓWI TAJMYR I Il 

••• 
Teatr Nowy w Warszawie. Xon
stanty J54je1v i Aleksaiider Qalicz : 
„Tu mówi Tajmyr ... ", komedia 
w tirzedl aiktach. Przekład Aleksati· 
dra ::Malisze1vskiego. Reżyseria: ::Ma
rian ::Meller. Dekoracje: Romuald 

JJowicki. 

Komedia „Tu mówi Tajmyr" ma dwie 
ogromne zalety. 

Po pierwsze: jej główna sytuacja dra
ma tycz.na jest caLkowicie nowa. Sy
tuacyj, które mogą zawiązać węzeł dra
matycmy, jest w litffaturze świata 
wszystkiego okola trzydziestu - i teo
ret~y orzekli już przed stu laty, że 

także solistom : brak tempa ; wylączam 
z oska.rżenia ::Mariana 'Jried111anna 
(Człowiek w kraciastym palcie), dv
statecznie ruchliwego (- odkąd Ta
deusz Breza wywróży! mu w „Odro
dzeniu" świetną przyszłość, Friedman.a 
pracuje co.raz gorliwiej). 

Brak tempa , to }uż wi·na reżyserii 
(::Marian Meller). „Tu mówi Taimyr·· 
należy do gatooku szlachetnych fars, 
a w farsie obowiązuje tempo przyspic· 
szone, nawet w najszlachetniejszej. 
Szczególnie tutaj: wokół prawie nieru
chcmo przykutego do telefonu Di·uiiko
wa powinien być nieusbru1y ruch i cią· 

Zygmunt Chmielewski i Tadeusz Cygler 

n<1wej żaden autor nie' wymyśli. Tym
czasem Pirandello wymyślił nową, nie 
w „Człowfoku, zwier.zęciu i onocie" Ga•k 
twierdzili niektórzy), bo sytuacja w tej 
sztuce jest przeniesiona żywcem ze Sta
rego Testamentu, mianowiQie z historii 
Dawida, Betsaby i wncającego na ur
lop Uriasza; Pirandello przerobił tę hi
storię na dramat ludi.i wspólczesnych. 
Natomiast nową sytuację dal w „Ży
wej masce", grywanej u nas pod tytu
łem „Henryk IV". 

I nową stworzyli lsajew i Galicz w 
swej komedii. Nie wymyśliłby j~j Sofo
kles, a.ni Szekspir, a.ni Molier ... bo 
główny rekivizyt tej sytuacji to te
lefon! 

Drugą zaletą s·ztuki jest fakt osobli
wy, tylko rzadko spotykany w nowszej 
litera.turŻe dramatycz.nej, a u nas pra
wie nigdy: osta):ni akt najJ·epszy! Sy
tuacja wd<'ół telefonu, zagmatwaną, 
zdawalo0by się, jouż definitywnie, gmat
wa się w ·tirzecim aikde jeszcze baTdziej. 
I dialog tu wcale nie zmęczony, a dow
cip wciąż świeży. Widocznie robota We 
dwóch służy ostatnim aktom ..• 
. Komedia bardzo pogodna; w.szy5tkie 
wys·tępujące w nie.j postaci sympatycz
ne, - bo nawet. zakulisowy kombina
tor, uwodziciel i hochsztaplec jest, jak 
się wnszcie okazuje, porządnym c·zlo
wiekiem. Komedia bawi od początku 
do końca; ale także wzrusza. Wzrusza 
„cho:oba TajmyflU", którą się wszyscy 
zarażają, nawet pokojówka hotelowa, 
na wet aułor sensacyjnego numeru ta
necznego - „ikaryjskkh pląsów, który
mi przeplata klasykę"... Ci łudzie rz 
różnych stron kraju stają się entuzja
stami półwyspu na dalekiej północy, 
sprawa Tajmyru jest ich sprawą, -
solidarnie, bez frazes6w, bez „poświę
ceń" i po prostu ofiar0ują jej swój czas, 
spryt i energ;ę. 

„Tu mówi Tajmyr" nie jest sztuką 
proipaga.ndową. Jej głów.ny bohater Diu
:i,i1kow nie 'Uprawia propagandy; jest 
tylko - patriotą (i 111ie naleiy po po
zorach sądzić, że tylko lo.kafoym !Pa
triotą swego Tajmyru). To powinien był 
sc0bie uświadomić grający Diużikowa 
J'adeusz Cvaler, powin.ie.'l mniej dekla
mować, mniej patetyzować; jego zapał 
jest zbyt zimny i zew:nęt.rzny. 

Szkoda, że nie zapoż}"Czyl robie trn· 
chę ciepła od Zygmunta Chmielewskiego 
(Kirpió:.n·ikow) i Edivarda 'Jertnera 
(Baburi.n), którzy obydwaj z.naleźli wła
ściwy ton i odpowiednią temperaturę; 
co prawda ludzie z i.nklinacją do. tycia 
łatwiej pro·dukują c·ieplo, ale przecież 
i chudy Ed111und 'Jidler (Griszko) wy
produkował go w .należytej ilości. 

Benigna ·Sojecka (Dllllia) grala i śpie
wała z. wdziękiem; 'Urszi1la J-lalacińsk..1 
(Luba) przebrnęła pewnym krokiem 
przez skompliikowane zawijasy swej !"Oli. 

I reszta zespołu była w porządku. 
Tyl·ko jedno należy ='fzucić wszystkim, 

gla bieganina, slowa goniące jak kule 
z pepeszy, - a mądry telefon już wie, 
kiedy zadzwonić i wyreżyserować ogól
ną ciszę wśród rozgada1nych figu!". 
Tymczasem wszyscy, chociaż tyle roz
prawiają o .pracy, robią wrażenie leniu
chów, którym po' prostu nie wierzymy, 
że potrafią caly dzień la.tać od urzędu 
do urzędu. 

Oczywiście - 111ie obylo się w Tea
trze Nowym i tym razem bez muzyki. 
Oprócz piosenki Gakże pięknej, a jak 
pięknie i śpiewnie przełożonej przez 
Aleksandra '.Maliszewskiego), którą oką-a
sili autor~ swą .komedię , dodano jesz
cze okrasę domową: uwerturę , tak zwa
ne .„podmalowanie muzyczne" niektó
rych scen, a nawet zgrabny balecik na 
koń'u drugiego . aktu (solista: Stanisław 

Szy111ań>ki) 1 ale wszystko to wy
szło sztuce na dobre. Świetnym nad
datkiem reżyserskim była kurtyna z. 
mapą; gdy widzowie zob:iczyłi, jaka ol
brzymia przestrzeń dzieli Moskwę od 
Tajmyru, nie dziwili s:ę , ie biedny 

Diużi kow musiał tak długo czekać na 
połączenie telefoniczne. Autorem tej ba
jecz.n•'e kolorowej mapy i dekocacji jest 
Romuald JJowic1d. 
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