
ENTUZJAZM SPOŁECZNY NA WESOŁO.„ 
·\,Tu mó'Wt Tajmyr ... „ K. lsajewa l A. Gali cza 

w Teatrze Nowym 

D OPRAWDY 117.CZególna łlO 
komedia. Nle znajdujemy 

w niej ani jednego wyświech
tanego moty-wu, ani Jednego 
pomysłu wiielokrotnle już ogra 
nego we wszystkich teatrach 
świata, a co chwila wybucha
my szczerym śmiechem, zasko 
czeni nowością sytuacji. 

Bo ten pokój wlielkiego ho
telu w M06kwie, gdzie 8J>Oł;y
kają się na noclegu trzej przy
padkowi, przybyl1 z różnych 
stron Związku Radziedldego 
ludzie, jest widownią tylu na
stępujących po sobie błyska
wlcm!e pomyłek sytuacyjnych, 
że nie mamy ani chwili, w 
której mo~byśmy się nudzić. 

ŁADUNEK ENTUZJAZMU 

N IEWAZNE ~ jednak w tej 
komedii wszystkie jej li

czne nieporozumienia miłoeno
kryminalne. Waene jest co in
nego. To ten wielki i wz:ru57.a
jący ładunek en1uzjazmu, 1 
jakim główny bohater D1użni
kow odnosi się do miasta bu
dowanego na dalekiej północy 
na półwyspie Tajmyr, gdzieś 
w olkr~ polarnym. ten en
tuzjazm, który momentalnie 
zara.ta całląem obcych mu je
szcze przed kilku godzinami 
przygodnych znajomych t 
wciąga ich w krąg swojej pra
cy, stwarzając wspólny 1 po
żądany cel. 

Przyglądamy się temu, jak 
to poczciwy grubas, dyrektor 
Teatru Muzycznego, Klrpiczni
kow zaniedbuje własne inte
resy, z którymi przybył do sto
licy i zabija się, by załatwiać 
sprawy Tajmyru, jak dziadek 
Baburin taki dumny z tego, 
że przybył na kOlllferencję do 
Moskwy w sprawach pasiecz-

niczych, zapomniał, :.te miał 
zwiedzać z wnuC1Jk:ą Moskwę i 
robi awantury w urzędach, 
~óre nie dostarczyły potrzeb
nych materiałóW dla Tajmyru, 
jak Wt"esZcie żona Kirpiczni
kowa dentystka, kt6ira me 
wiedziała przed chwilą, co to 
Jm ten Tajmyr, również sa
ma ochotnie p.reystępuje do 
pracy dla dalekiego półwyspu, 

Ta zbiorowa praca, zbioro
wy eniuzjM!l1 dla wspólnej 
sprawy są zasadniczym moto
rem wesołej komedii, której 
sytuacje i powiedzenia tryska
ją niewymuszonym humorem, 
i której VMZ:yscy bohaterowie 
bet wyjątku 8'ą dobrzy i szla
chetni (bo nawet rzekomy o
szust 1 złodziej okazał się ucz
ciwym). 

AltTORzy 

S ZTUKA świetnie przeł~o
na przez Aleksandra Ma

liszewskiego, grana była po 
prostu znakomicie. 

Na pierwszy plan wysunął 
lię Chmielewski, którego ka
:.tdy gest i każde słowo jest 
nieodparcie komiczne. Obok 
nd.ego- Edward Fertner nieza
wodny w rolach flegma,tycz
nych staruszków, był dyskret
ny i prześmieszny. P. Cygler 
w roli Diużykowa, czekające
go na telefon z Tajmyru, do
brze wywiązał się :ze swej dłu
giej roli, chociaż chwllam4 
może trochę przesadzał w tern 
peramencie. Fajtłapę Gr!szkę 
zagrał trafnie Fidler. 

Z ról kobiecych nalefy wy
miend.ć przede wszystkjm mi

·1utką Benignę Sojecką w roll 
„dziadkowej wnuczki" i pomy
słową w swym flegmatycznym 
ujęciu roll Annę Jaraczównę, 
pokojową 1 „entuzjastkę" 13 
piętra hot.elu „Moskwa". P. 
Hałacińska przyjemnie zapre
zentowała się w roli geologa 
Popowej. Reszta zespołu grała 
całkiem dobrze. 
Reżyser Marien Melle;r po

trafił szituce nadać odpowied
nie tempo i umiejętnie wydo
być komizm każdego dobrego 
dowcipu. 

Dekoracja przedstawiająca 
poczekalnię nowoczesnego ho
telu, zamienioną na przygodną 
sypialnię „z powodu zjazdu", 

skomponowana została przez 
Romualda Nowickiego pomy
słowo i ładnie. 

Karolina Beyltn. 


