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K. lsajew i A. Galicz 

Piosenka o pociągach 
Przez wiadukty, tunele i mosty 
i stacyjki wyrwane snom 
jadą, grają pociągi do Moskwy 
dniem i nocą ze wszystkich stron 
Jedzie wełna, węgiel i ropa 
i wagony, wagony zbóż 
jadą goście z uralskich kopalń, 
jadq goście z amurskich wzgórz.„ 

Ileż jeszcze kilometrów - kilometrów trzeba przegnać -
śpieszy pociąg - grają szyny - stuk, stuk, stuk 
ileż było oczekiwań i pożegnań - i pożegnań 
oczekiwań i pożegnań - bywaj zdrów; 
osiadają dymów smugi 
na zagonach i wśród zbóż 
niedaleko, ach, niedłuzo 
niedaleko już.„ 

Spojrzy sąsiad w sąsiada oczy 
nie wypada, więc umknie w bok -
lecz rozmowa się zwiąże, potoczy 
i popłynie przez dzień i mrok -
Czyż przyjaźni na świecie za wiele ? 
Nalej wina i rękę daj -
zdrowia, zdrowia - już przyjaciele 
jadą, jadą przez cały kraj -

Ileż jeszcze kilometrów - kilometrów - trzeba przegnać 
i t. d. 

Przez moskiewskie ulice mój miły 
będziesz błądził aż błyśnie świt, 

słyszysz - ptaki się już zbudziły -
zaraz wstanie ruch, gwar i rytm -
Przyjacielu przyjezdny idź śmiało -
odda; krok swój pod wspólny marsz -
dziś uśmiechów jest w Moskwie nie mało -
tego ranka już jesteś nasz -

Ileż jeszcze kilometrów - kilometrów trzeba przegnać -
i t. d. (• komedii : "Tu mówi Tajmyr'~ 



Autorzy radzieccy 

Rozkwit życia teatralnego w Z. S. R. R. i opieka państwa nad 
młodym pisarzem wydały również swe owoce w dziedzinie twórczości dra
matycznej wyławiając z rozległych przestrzeni Związku wielu utalentowa
nych autorów, z. których niejeden zyskał już sławę europejską. 

W przeciwieństwie do krajów zachodnich, gdzie młody autor debiu
tuje zazwyczaj na scenach prowincjonalnych i wskutek tego często uchodzi 
uwagi fachowej krytyki, w Z. S. R. R. sceny stołeczne:_ nietylko nie boją 
się ryzyka prapremiery, ale chętnie je podejmują. 

Problematyka dramatów radzieckich ostatniej doby jest przeważnie 
wojenna, choć nie brak tu najróżnorodniejszych odcieni koncepcji i stylu. 
Na czoło współczesnych dramatopisarzy wysuwa sił( bezsprzecznie K. Si
monow, autor sztuk: „Pod kasztanami Pragi", „Rosjanie'', „Zagadnienie ro
syjskie", które obiegły nietylko liczne sceny radzieckie, ale również kraje 
demokracji ludowej. Styl poetycki reprezentuje M. Świetłow w sztuce „Bran
denburskie wrota". Komedię obyczajową z a uzjami do czasów wojny dał 
A. Fajko w utworze „Kapitan Kostrow" i A. Malugin w uroczej, „młodzie
żowej'' sztuce „Starzy przyjaciele". Dramat sensacyjny o podłożu wojen
nym kontynuuje znana spółka autorska Tur i Szejnin w komedii ,,Kogo 
czas słucha". Widowisko ludowe odtwarzające bohaterskie nastroje spo
łeczeństwa w czasie ostatniej wojny, p. t. „Stalingradzcy" napisał Czepurin. 
Zagadnienia polityczno-społeczne są źródłem natchnień wielu dramatopisa
rzy, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Ilia Erenburg, autor 
s.ztuki „Lew na placuu i I. Pietrow współautor „Wyspy pokoju" (nieste.ty 
zabity podczas wojny). 

„Tu mówi Tajmyr" K. lsajewa i A. Galicza można zaliczyć do rzę
du tych bezpretensjonalnych komedii które bawiąc uczą, uczą w tym wypadku 
najprostszych zasad współżycia socjalislycznego. Oto gromadka obywateli 
radzieckich pocbod ączch z różnych stron Związku, zebrana przypadkowo 
w moskiewskim hotelu jednoczy swoje wysiłki, aby wyjednać u władz nie
zbędne dostawy dla odległego, polarnego półwyspu Tajmyr, który nawet 
z nazwy nie wszystkim jest znany. To wspólne poczucie solidarności oby
watelskiej i dumy z osiągnięć gospodarki socjalistycznej nadaje głębszy 

sens pozornie nieprawdopodobnym przygodom bohaterów utworu. Dodajmy 
jeszcze jego bezbłędną kompozycję oraz doskonałe v.yczucie efektu tea
tralnego autorów jak również ich niewymuszony, błyskotliwy humor, a zgo
dzimy się, że „Tu mówi Tajmyr" może śmiało konkurować z najlepszymi 
farsami francuskimi. K. B. 

1 5. 11. PREMIERA 1949 

„TU MÓWI TAJMYR" 
komedia w 3 aktach 4 odsłonach 

KONSTANTEGO ISAJEWA i ALEKSANDRA GAUCZA 

Pr zek ł od: Aleksander Maliszewski 

o s o b y: 

Diużikow, delegat z Tajmyru 
Kirpicznikow, dyrektor Filharmonii 
Elżbieta Kirpicznikow 
Dziadek Baburin 
Sonio Boburin 
Griszko, geolog 
luba Popowa 
Matka luby Popowej 

Dyżurna z 13-go piętro 

Spiewoczko 
Akomponialor 
Misjan, rodiołelegrafisto 
Człowiek w kraciastym poicie 
Milicjant 
Mąż swojej żony 
Chłopiec 
Marynarz 
Człowiek z brodą 
Uzbek 
Cygo n ki 

Jerzy Ćwikliński 
Edward Gudowski (słuch. stud.) 
Zofio Ankwicz: 
Tadeusz Woczkowski 
Aniela Świderska 
Bronisław Pawlik 
Magdaleno Grodyńska 
Krystyna Krasicka (słuch. stud.) 

{
Halino Rocięcka 
Heleno Herbstowo (słuch. slud.) 

Barbaro Krafftówna 
Stanisław Dąbrowski (słuch. słud.) 
Janusz Grot 
Jerzy Szpunar 
Lech Zarzycki 
Władysław Kozłowski 
Bogusław Orzechowski (słuch. st.) 
Lech Zarzycki 
Stonisłow Dąbrowski (słuch. słud.) 
Władysław Kozłowski 
Słuchaczki studio 

Rz:ecz dzieje się współcześnie w hotelu „Moskwo" w Moskwie. 

Reżyserio· HALINA GALLOWA Dekoracje: IWO GALL 

Muzyko: Janusz Grot. Kierownik literacki: Kazimierz Barnes 
Kierownik muzyczny: Janusz Urbański 



Wł. Prokofiew 

Teatr radziecki 

i współczesna twórczość dramatyczna Zachodu 

Teatr radziecki stara się wykorzystać najlepsze osiągnięcia między
narodowej dramaturgii .. Miał rację John Priestley, gdy mówił niedawno, że 
„na sc:en1ch radzieckich wystawia się więcej arcydzieł międzynarodowej li
teratury, niż na scenach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, 
Szwecji i innych krajów razem wziętych." W teatrach radzieckich grane są 
(r. 1947) sztuki dwudziestu autorów za'{ranicznych. Ogromnym powodze
niem cies7ą się ulwory Szekspira, Moliera, Lope de Vegi, Calderona She
ridana, Fletr.hi::ra - osiągają one kilkaset przedstawień. Teatr radziecki 
obserwuje życie literackie na Zachodzie i chętnie korzysta z ciekawych o
siągnięć zachodniej dramaturgii. Wystarczy przytoc<".yć, że sztuka Priestleya 
„Inspektor przyszedł" grana była w 68 teatrach, a ł'ygmalion Sbava w 30. 
S~ to c~fry,, ? których żaden dramaturg Zachodu nie może marzyć u sie
b~e. w oiczyznie. Powodzeniem cieszą się sztuki „Rodzina Farelli" i „Liski" 
Lilian Helman, amerykańskiej pisarki antyfasz.yslowskiej. 

. Nie, każda jednak zagraniczna sztuka przemawia do radzieckiego 
?db1orcy. Szlachetną tradyC"ją sztuki rosyjskiej jest rozumienie twórczości 
1ako „bohaterstwa duchowego, które wakzy ze złem, naprawia i odnawia 
świat, poświęca się dla ogółu, służy zawsze interesom narodu". Rosyjską 
literaturę i sztukę, jak słusznie pisał Gorki, „cechowała zawsze demokraty
czność. namiętne cłąienia do rozwiązania zagadnień społecznych, głoszenie 
humamtaryz?1u, r,ł~bokie zaintereso~ani~ życiem narodu, szlachetny stosu
nek ?o .ko?1~t 1 wytrwałe poszukiwanie wszystko tłumaczącej prawdy". 
Głębia 1de1 1 roz.mach w przedstawieniu zagadnień społecznych jest nieod
łącz~ą cech.ą klas •cznej literatury rosyjskiej. Wyraż1ła ona zawsze szłache· 
~ne ideały ~ wzywała do wałki o ich realizację. Puszkin twierdził z dumą, 
ze w okre~1e. p pr~e?za_i_ącym. powstanie. Dekabrystów, sztuka jego wpływa
ła na łudz.1 nie mmeJ niz polityka carskiego rządu. W twórczości Puszkina, 
Lerm ntowa, Gogola, Niekrasowa, Lwa Tołstoja, Czechowa i Gorkiego od
malowane są zalety narodu rosyjskiego; płomienna nienawiść do gnębicieli, 
żąd7a. nauki, sympatia dla u.ci.śnio~ych i wiara we własne twórcze siły. Te 
' łasn1e tradycje obywatelsk1e1 łuzby w sztuce są główną charakterystycz
ną cechą również teatru rosyjskiego. 

. Mistrz sceny rosyjskiej K. Stanisławski przez całe życie dążył do 
„sztuki, która dawałaby odpowiedż na wszystkie wątpliwości myś i, serca 

• 

i duszy człowieka żyjącego na ziemi. Wtedy sztuka był by amą księgą 
życia". Artystom radził wnosić do teatru wielkie uczucia i gł bokie my"li 
inne porzucać u progu. 

Dążenie artystów i twórców do oderwania się od życia vych, re 1-
nych zagadnień było zawsze najpewniejszi\ oznaką upadku ztuki. Prawdzi
wa sztuka organicznie była związana z zasadniczymi zagadnieniami współ
czesności. 

Na posiedzeniu Angielskiego Królewskiego Stowarzy z nia Sztuk 
Pięknych 17 maja 1944 roku, jeden z krytyków twierdził, że widz radzie
cki chce widzieć na scenie swoj życic, pon'ew ż ma ono dla niego urok 
i treść, ludzie są różnorodni i ci kawi, a przyszłość m ławnicza i po' b
na. Dlatego też w Związku Radzieckim tak żywo interesują się sztukami 
współczesnymi. 

Znany krytyk rosyj ki Wisarion Bieliń ki pisze; „ Wolność tworze· 
nia r:gadza si~ łatwo ze łużbą w półczesno 'ci. Nie trzeba ięc przym u z ć 
się do pisania na określone tematy, wystarczy poprostu być bywatelem, 
synem społeczeń twa i epoki, nasiąknąć ich zainteresow niami, a d ż nia 
s·Noje zlać w jedno z dążeniem swego społeczcń twa i współcz nej obie 
epoki; potrzebna jest do tego serdeczność, dobra wola i z rowe, realne 
wyczucie prawdy, które nie oddziela pr1ekon. nia od postępowania, zależ
ności od życia." 

Trzeba znać wła.' ciwości radzieckiego teatru, by zrozumieć !-.pecy
ficzność radzieckich wymaga1i w stosunku do w półcz n j dramaturgii za
chodniej. Kryteria ideowe zmu zają teatr radziecki do wybierania z owa
dzi sztuk zagranicznych tylko tych, któr z pozycji demokracji i humanita
ryzmu prawdziwie malują życie w obcych krajach. 

Niektórzy z naszych dramaturgów i reżyserów w pogoni za tanim 
efektem i powodzeniem zapalili się db pustych i beztr &ciwych sztuk i za
pomni li o wielkich zadaniach moralno-wychowa c1ych radzieckiego teatru. 
Duża ilość sztuk, które po wojnie napłynęły ze świata do Zwi zku Radzi -
ckiego, to rozrywkowe łatwizny nic odpowiadające nam ze względów za
równo ideowych jak artystycznych . Założeniem tych sztuk je t zazwyczaj 
anegdota, nieporozumienie, sen acja M'azelowa, pr7cstc;p.:stwo krymin;i!ne. 
Czi:sto się p.r7.y tym zdarza, że cala sztuka jest tylko pretekstem dla uka
zania scen erotycznych. Trafną charakterystyk~ treści i rodzaju lej drama
turgii dla swego czasu A. W. Łunaczar ki; „Żródła moralne tyeh sztuk s 
tak marne i bezwartościowe, że człowiek aż się rumieni; dla p kazania 
kradzieży chustki od nosa z kieszeni są iada, lub zgwałcenia J kiejś bied
nej dziewczyny, trzl!ba i moi.na napisać cztery akty zręcznie zmontowa
nej bzdury. Sztuki le jednak pomimo ubóstwa idei i my.li i pozornej apo
lityczności przepojone są w ·teczniclwem i reakcyjną, mieszczańską ideolo
gią. Współczesne społeczeństwo n1ieszczańskie przedstawione jest w różo
wym świetle, jak gdyby harmonia ir..teresów klasowych była naturalną i nie· 
naruszalną formą współżycia łudzi. Ukrywając antagonizm mi dzy człowie
kiem pracującym a ek ·ploatatorem sugerują \ idzowi mieszczański ideał ,ł t
wego, pięknego życia", filozofie; uciech życiowych jako prawo i sens lu z-



kiej egzystencji; przymykają jednocześnie oczy na to, że wielka ilość 
ludzi w krajach kapitalistycznycb nie może zaspokoić swych najprymityw
niejszych potrzeb. Rekacyjne działanie sztuk o podobnej tematyce z cyni
czną szczerością ocenił i formułował wyrafinowany polityk, jeden z przy
wódców reakcji europejskiej, austriacki kanclerz Metternich; „Naród trzeba 
o z.ałamiać i zatruw ć winem i ztuką, aby nie miał czasu na myślenie". 

Prawdą jel>t, że bezideow\?. płytkie utwory liter<tckie i sztuki tea
tralne nie mają nigdy decydującego wpływu na rozwój literatury i sztuki 
ą jedn;ik o tyle niebezpieczne, że mogą rozwój ten zahamować. Wielki 
atyryk ro!'iyj.ski Saltykowy-SzcZ1"!drin pi ał, że; „literatura propagująca bez
myślność i życie na chybił trafił nic może mieć szans na poddanie świata 
swoim wpływom - może jednak znacznie opóżnić sprawę post~pu i zadać 
mu poważne ciosy, tym dotkliwsze, ze przedstawiciele postępu są ludźmi 
i tylko ludźmi nie za\ sze na uderzenie to uodpornionymi". 

Pomy:lne zakończenie wojny i µrzej'cie do normalnego życia zro
dziły w czę ~ci radzieckiej inteligencji twórczej nastrój beztroski, niefrasob
liw ści, sm koszostwa c tetycznego; skutkiem była utrata poczucia odpo
wi dzialności obywa! I kiej za wł 11ą twórczo· ć. Mu imy mieć w pamięci 
najlepsze tradycje sztuki radziecki j i obcej; to powinno nam pomóc w wy
borze; z repertuaru w półczesnego sięgniemy tylko po te utwory, które są 
tradycji nasz j gorłn , ztuki pro' •adzące ludzkość n przód i kontynuujące 
i rozwijają e pełnię myś i i ucz.~ ujętych w piękną formę artystyczną. 

T a r r dziecki oczekuje od autorów Zachodu poważnych utworów 
s awiających przed widownią probl my o tro, niepokojąco, ciekawie. Ocze
kujemy z.tuk, k óre zmobilizują naró I do walki z najgroźniejszym wrogiem 
kultury i ludzkości - fa zyzmem, niezależnie od postaci, pod jaką sic; 
kryje. 

("Tl EA TR• Mos/.:t11a 191i) 
ilum. Z. lapicka 

Wrzeszcz 
KAPCE 
damskie I dziecięce 

KOŻUSZKI I FUTERKA DZIECIĘCE 

u. Jaśkowa Doli 1 
Eleganckie drewniaki 
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domowe 
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ARSZAW CY 

WRZESZCZ, Jaikowa Dollna 1 
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