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W rozrnow1e z widzem ... 
Pieruisza sztuka młodych autorów ra

dzieckich : K. lsajewa i A. Galicza je t 
u łaściU1ie komedią sytuacji. - Oto w re
zerwowym pokoju hotelu „l\.loskwa·' spo
t9kają się czterej obywatele radzieccy, 
przybJ]li z różnych odległych stron Wiel
kiej ocjali lgcznej Ojcą1zny . Ale nie 
uprzedzajmy W!Jpadków, które rozrgrane 
na ~cenie mocniej i żywi j przemówią niż 
na1bardziej trafo opou iadanie. Na tle 
tej komedii sytuacji - graniczącej z far ' ą 
- na 1le zacz9nają wyra tać postacie ob
darzone bar<łzo dokładnie zbudowanymi 

Tadeusz Chmielewski diardkterami. \V miarę rozwoju wypad-
l·ów po zez gólni ludzie przewijający ię 

przez scen~ coraz soczy ciej, coraz pt • ł 11ej ukazują swoje ce
chy. Te 16 o ób żpjw:ych w komedii - to ló psychik -
jakże odmiennych i różnych od siebie. A jednak mimo pre
cyzyjnego zróżniczkowania po. taci w mypaku potrzeby nie
sienia pomocy - w zwcg nieznleżnie od wieku, funkcji i za
wodu reagują natychmiast. ZRłaszają moją gotowa ć i w"pół
działają. Oczywiście to współdziatame i chęć nie ienia po
mocy -- nie jPst formalną grzecznością 1 zy mało tkowym 
konwenan , em. Podjęta przez każde lO z osobna sprawa do 
załatwienia ·taje się urnmą, serdeczną sprawą, którą trzeba 
załatwić najlepiej , najclokladniej. 

Ch~ć ni sitnia pomocy w zolfltmianm 
praw zmiązanyr.h z budową 0 ' 1odka 
przem9słuwego na odległ!Jlll półw!Jspi . 
za polarnym kręgiem, je L w pólnym wy
razem w ·zy tkich postaci występującgcn 
w komedii. 

Rirpicznikow: ... wam się zdaje, że Tajmyr 
z jego liczni cbgwutele. to 
wasza prywatna własność 
i nikogo, prócz •was. nie 
interesuje. 

Baburin: ... Cóż to ten Tajmyr jest 
ala Urzędu leśnego? Obcy? 
Może amer kański? Zygmunt Noskowski 
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Reżvs ria: TADEU Z • IU l\AT 

KONSTiANTY JSAJP.\\" 1 ALEKSANDER GALlCZ 

TU MÓWI TAJMYR 
Komedia w trzech aktach 

Przekład Alek andra Maliszewskier,o 

Diużikom . . . 
l\irpiczrnkow . . 

Dziadek Baburin 

Griszko , . . 
Durłia Baburm 
Luba Popouia . 
Elżbieta Hirpicznikow 
Śpieu aczka . . . . 
Akompaniator 
DI:Jżurna z 13-go piętra 
1 l<Hkil L b!J Popowej 

11 jan . . . . . . 
Człowiek w kraciastym palcie 
CiotkH Lubg Popowej 
~tąż swojej żony 
liłicjant 

o B Y: 

Zilzisłam Salabur ki 
Tadeu ·z Chmielem. ki 

f Aleksand r Gajdecki 
\--Zygmunt N liom ki 

f. 11 ~ uzał.kou~e.k.&. 8~'4.-- fad.li.rc1~ 
Kr9są1na ~\arkoiu ka 
tanisława Łopuszanka 

Irena Detkomskn -Jasińska 
abina Grochow h1 

Edward Marcisz Ul k1 

Bronisława \VojciedH u 
Jadwiga a hnow~ka 
Januar!J Krawcz 1k 
Kazimierz Bru 11-i u ic7. 

Bronisława Frej taia,j,l,..·~ '""'~P.::!IA.c:„a?-a d:Z-;~~J<n 
Bronisla P- te1 netk ~ 
Stefan Pos. ell 

Kierownictwo muzyczne: TANISł.A W RENZ Del ornej : A TO I IL' Z1 Hl 

Choreografia: .MAI SYMILIAN TATRIEWICZ Piu enk.i Duni: I Zł llERZ EROCKI 

Kierownik literacki: TANISł..AW HEBANOW ~a 
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Tadeusz Muskat 

Tc dlllie wypowiedzi, poza calum sze
rt'giem innych, są tak charak1er9 tyczngm 
dowodem, iż w kraju socjalistycznHm nie 
ma spraw curizycn. \Vszg lkie sprawy 
są wspólne - wszg tkie sprawy są dla 
w z1:1stkich ważne. A cóż dopiero - bu
dowa nowego miasta na odległym pół
wyspi . 

„Tu mówi Tajm9r" jest właśnie z wy
żej poruszonych względów dowodem, iż 
ałkowicle rozrgwkowa sztuka może speł

niać zadanie wuc.howawcze, może smą 
atmo ferą zczerej zabawy ucz!Jć i stawiać 
szereg godnych naśladotuunia przgkła<lów. 

T. Muskat 

Bronisł. Wojciechowska Antoru Muszyns1t1 Jadwiga Sachnowska 

January Krawczyk Krystyna Karkowska Stefan Stttałkowski 
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