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ALEł-ISANDER l\lAUSZE\vSKI 

Kon1edia z morałem w środku 
We wspólnym hotelowym pokoju spotyka się prz,ypad

korno czler).J typy . Przyjechali do tolic!J służbowo z różnych 
stron kraju. J\ażdy z nich jest oddzielnym uiiatem praw, 
zagadnień, problemów. I\ażdy z rnch jest oddzielnym krajem 
zainteresowań, pragnień , przyzu'yczajc11. Patrzą jeden na dru
giego, jak się W!Jgląda z okna u:agonu w nieznanych lr0nach . 
Poza neutraluą zdawkową żvczJiu•oscią, w9nikającą z kanonów 
obyczaju tou·arzgsk1cgo, nic 19ch ludzi ze sobą nic łączy . 
Przypadek wyzuaCz!Jl im w pólny nocleg, wię ll'yspali sic; . 
w9mienią między obą kilka uprz jmośc1, u miechną bit,: do 
sit bie i każd!J pospie 7ni uyLiegnie do miasta , aby zala1wić 
swoj sprall'!J . Tenże przupad k sprawił, że Lało i-ię i11ac1ej. 
Jesteśm!J ·u:iadkami, juk ci, obcy sobie ludzie. nagle sii,: łą 
czą uc wspólnym wy ilku, juk z oddzielnych śtl.'1atóu 1 , od 
dzielnirch krajów W!Jrtł ta blok u·spólnego celu . Z aucmicz
n go początkowo grzecznośdou·er,o odruc:hu ni( il' ni<-1 pomol'll 
jednemu c2Jo iekowi, u 9ras1a idea olidamuści lu<lzi, pracu
jących przy jednym mar ztacic prncy . Tcu z poludniou·ci i ten 
z c ntrulnej czę ci kraju u ·u ·iudomili sobic . i.t U'atllill'e fonk
cjonowani · jedn j komórki na dalt·ki ·j pólnoq1 musi u1 111c
mnv posóL odbić ię na uzialaniu re ·zty ornanizmu pole_ 
czn co. a więc i na ich d:r.i ·lnica h. Solhh1ruo ć. ludzi pr<1c11_ 
j · cych jest więc solidarnością rodzin!! zamics:tlmjącC'j jc<lcn Jom. 

Nie będę, ze zrozumir1lych powodó111, opou i duł :rdurzc;1i , 
k1óre mają tać si~ na sccuic - pro zt.; jeduak zuTócić mnwę 
na jeszcze jed n bardziej za adniczJJ szczl !Jół . Prosz~ w ró;,jć 
uwag~. jak w tej szluc wspólny spolecznv u•H silek · pruu ia, 
ie ludzie tają się sobil' blisc!J. 

,,;\lora}" zauang w niuiej ·zej kom dii ma pt cjaloy 
rny<lźwięk po u.•ojuie wszęJzie tam. g<lzil' czlou ick p11spicsznw 
budując nou.;c ŻJJCie, nie zaw e pamięta tpm , ie I raca je
go, nt1 klórymby odcinku praco111ał, zau szc· będzie tylko cz ·t
stką wielkiej ralo 'ci . 

Po ciężkich doznaniach okresu woje1111eno pubłii.:lnnść t -
atralna żąda rozrywki, w solo · ci-odprl;'ź.C·11k1 Ila zl..ioli.!1!!' h ner
wów. Jest to odruch ca łkowicie norrm1ln~1 1 uit• me p 1u odów 
na ryglowanie bram teatru przed 1rnjzn;crnirj:7!1ll1 z µnqj<tcioł 
i mychomaUJców - przed :miechem. l'nmcuskic prz!J. lowie po-



wiada: „gdy się śmif'j<'Ill,lJ - u·szystko ll'ydaje się łatwe". To 
nie jest do pogardzenia w dzisiejszych czasach w czasach 
zadań i problemów. 

Teatr w Zu' iv.ku Radzieckim mprzągnięty jest do pracy 
społecznej; dlatego historia dramatu od czasu rewolucji paź
dziernikowej do chwili obecnej jest odbiciem szeregu zagad
niu'l, jakie w ciągu 30 lat swep,o istnienia miało do rozwiąza
nia pa11stwo sucjalistyczne. Teatr odegrał tam dość poważną 
rolę w kształtowaniu nowego człowieka i umacuianiu w nim 
nowej moralności. Wielka przestrzo1 dzieli samotną kobietę
komisarza, bohaterkę „Optymistycznej tragedii" Wiszniewskiego 
od zwartej ideolocicznie grupy „Młodej gwardii" l;adi('jeu·a. Tę 
drogę. krok za krokiem, przebył teatr radziecki razem ze spo
łecze11stwem. 

Po wybuchu druniej wojny światowej pisarze dramaty
czni Zwi;-izku Radzieckiego ukazywali u1 su-oich utworach bo
haterstwo u·alki żołnierza na .froncie i bohaterstwo pracy lud
ności cywilnej dla frontu. Pisano i wvstauiiano uttvory mobili
zujące uczucia patriotyzmu i solidarności !mizi w u'alce o 
wspólny cel. 

Cel został osiągnic,tg . Wróg pokonang. Żołnierze wrócili 
do domóu1, wrócili do swoich u·arsztatów pracy. Na nowo za
czął się kształtować rytm codzienności. Przvs:1ło odprężenie. 
Na afiszach teatralnych pojaw:ły się komedie muzyczne, ope
retki, farsy. Odwołano się do autorów klasycznych, ale nie za
pomniano również o współczesności. Teatr tak jak w czasie 
wojny umacniał poczucie solidarności w walce, tak obecnie 
podjął zadanie umacniania solidarności w pracy. 

Jeduą z czołowych pozycji tego tematu jest znakomita ko
media Wł. Massa i .Michała Czerwińskiego: „O przyjaciołach
towarzyszach''. Stoi ona jeszcze na pograniczu tematyki wo
jennej i pokojowej. Mówi o u:łaściwym pojmowaniu koleże11.
stwa i przyjażni. 

Kilka miesięcy temu w moskiewskim Teatrze Satvry od
była się premiera komedii, napisanej przez dwóch mlod].Jch 
autorów dramatycznych - Konstantego lsajewa i Aleksandra 
Galicza. Tytuł: „TU MÓWI TAJMYR". Uderza w tej zręcznie 
napisanej komedii zupełny brak tak zwanych czarnych cha
rakterów. vVsz9stkie „czarności'· są nieporozumieniem, splo
tem okoliczności, omyłką. Komizm postaci wynika z silnego 
skontrastowania charakterów . Zobaczmy co z tego wynikło. 

ZE ZolORÓv~ 


