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Dobra zabawa

EDWARD M ARTU SZEW SK i

„Wesoły
zakończę
nia roku y'.ifih>lnego, „igry",
„beztroską, yyżahawa" i wiele
jeszcze i;mych'.-lv-po rodzaju e
pitetów ;-]jrżydaua'-łódzkie j za
k ln a d zfc y M ^ąifa : o dobrych
pom,yśłfCfk'.:'.y4wtMzacyjnych,
ciektwyifc kp<sou»ufch. żałoUM[tf)yftkylkpih^yHifj)^C2 pne-

czywiście bardzo ładne, bar
dzo wesołe, niekiedy wzru
szające, niekiedy... szokują
ce. ale przeszło, skończyło Sie,
rok szkolny się skończył, mło
dzi rozjechali się na kolonie,
obozy, na wędrówki, zacze
piają w charakterze autosto
powiczów samochody, my rów
nlei kwitujemy te dni, z oborolązku kronikarskiego za
mieszczamy zdjęcie, rzeczywi
ście iest ciekawe, zdięcie jak
i sportretowani
bohaterowie.
Dobrze jest, źe zwyczaj żakinad zaczyna się tu Lodzi utrwąłać, to jest na pewno do
bra tradycja, którą
należy
kontynuować i wzbogacać. Do
brze jest, powtarzam, Lodź
jest miastem, któremu potrze
bne są tego rodzaju imprezy,
one barwią łódzkie szare dn 1
i łódzkie szare ulice.
Wydaje mi się jednak, te:
1) program łakinad, oparty
na inicjatywie
młodzieżowe),
wyłącznie młodzieżowei, za
równo artystyczny jak i roz
rywkowy, nie powinien być
wzorowany na schemacie, któ
ry rokrocznie będzie się po
wtarzał; wszelkie standaryzo
wanie jest uproszczeniem, »
uproszczenia nie są ciekawe;
2) bawić się powinni wszy
scy, to jest podstawowe pra
wo żakinady, wspólna zaba
wa. ale nadawać odpowiedni
. ton, poziom, dyrygować, po
winni najlepsi, to iest drugie
niepisane prawo ia-kinady.
T. M.

ZABIERZCIE
NAMIOTY
NA POLE BITWY
Obraz Jana Matejki „B i
twa pod Grunwaldem" su
geruje, jakoby cala batalia
1410 roku rozegrała się na
odcinku jednego lub dwu
kilometrów. Sugestię tę po
twierdza zlokalizowanie po
mnika z 1953 roku, posta
wionego na kilkuhektarowej
łączce, ogrodzonej z dwu
stron drzewami a z trzeciej
szosą.
W rzeczywistości pobojo
wisko grunwaldzkie obejmu
je przestrzeń kilkunastu ki
lomctrów kwadratowych i
nic ma właściwie miejsca
w rejonie wsi
Grunwald,
Stębark, Łodwigowo I Ul:io
wo, z którego można by ob
jąć wzrokiem cały teren bi
twy.

„Mój

ksiądz ’

podczas

zwiedzania
w Saldzie

zamku.

Krzyżowców

Budowany obecnie nowy
pomnik grunwaldzki, dłuta
prof. Bandury z Krakowa,
usytuowany jest nieco le
piej, na wzgórzu, 1 lepiej
też akcentuje wielkość wy
darzenia historycznego. Nie
słusznie jednak — tak mi
sie wydaje — umiejscowio
no strzeliste proporce tuż
obok właściwego o wiele
niższego pomnika. Ostatecz
ne jednak zdanie na Łen te i

mat należałoby
wypowie
dzieć dopiero po ukończeniu
robót budowlanych.
A »ą
one obecnie w punkcie k ul
minacyjnym.
Ktoś, kto był na polu
grunwaldzkim, nic
pozna
go za trzy tygodnie. W re
jonie Grunwaldu i Stębarka
pojawiły się nowe odcinki
asfaltowych szos, nowe skrzy
żowania, przystanki autobu
sowe, a w trakcie budowy
znajduje się olbrzymi par
king dla paru tysięcy sa
mochodów. Nic buduje się
natomiast ani sklepów, ani
schronisk. Na okres uroczy
stości ustawi się kilkadzie
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Felictonlstyka
jest plotkarvtwcm podniesionym do
rangi zawodu. Podobnie np.
zajęcie
konferansjera Jest
gadulstwem
podniesionym
do rangi zawodu. literatura
może być z histerią, głupotą,
wścibstwem lub złośliwoś
cią podniesioną do rangi za
wodu 1 tak dalej. W zasa
dzie żyć można z każdej osobirtej wady równie dob
rze, a często lepiej niż, z za
lety, cnoty czy talentu.

ulega zmianom. Kwestia: na
co wydać, na
niebieskie
trumnlaki czy weekend
w
Spalę oraz kwestia
skąd
wziąć, żeby móc na cokol
wiek wydać — stanowi do
syć Jednorodny kłopot.
Jeśli jakiś On zdradził —
opowieść na ten temat jesl
rodzajem lekarstwa os kło
pot. Rozmowa o pieniądzach
nie łagodzi samego kłopotu.
Przeciwnie, wzmaga go. Spo
sób wydania czy też brak
pieniędzy jest kłopotem p a 
rnym w sobie, ale na skutek
myślenia o tym i wałko
wania, w rozmowach staje
się kłopotem
podwójnym.
Wtedy dopiero kwestia pie
niądza żre i martwi człowle
ka całą gębą. Zdawałoby się,
że lekarstwem na ten nieu
leczalny kłopot jest niemvślenie i nlemówienic. Prze
ciwnie. Jak uczy doświad
czenie, wszyscy ludzie zu
pełnie Już kłopotów p o ż y 
wieni (a są 1 tacy) wkłada
ją wiele wysiłku w sztucz
ne stwarzanie ich sobie. Nie
mniej niż Ich
sklnpoCanl
bliźni w kłopotów zwalcza-

Plotkarstwo bywa twór
cze | reprodukcyjne.
Te
pierwsze bardziej jest ąbrzydliwe, polega na wy
myślaniu
faktów lub ich
wyolbrzymianiu. To drugie
polega na powtarzaniu tyl
ko rzeczy istotnie zasłysza
nych, a czasem nawet praw
dziwych. Ta forma plotkar
stwa cics-zy się lepszą re
putacją u ludzi, acz^ w prak
tyce bywa bardziej dokucz-'
liwa. Spróbuję się nią po
służyć. Redaktor powiadał
bowiem, że Belfer sobie, a
ludzie sobie, nic ma tego
tam współbrzmienia i w ogóle co to za nauczyciel,
który nie umie
podsłuchi
wać.
Pouczył mnie też Redak
tor, że ludzi bardziej inte
resuje to, co sami wiedzą, niż
to czcffo nie wiedzą, choć to
niby absurd i paranoia. A
już najchętniej ujrzeliby w
druku, to, o czym sami mó
wią, Osobiście nie wiem, po
co wydawać 1 zł polski za
to, co można mieć gratis.
Ale nasz klient — nasz pan,
a cóż depiero nasz szef.
Tylko o czym ludzie mówią?
Długotrwałe badania pod
słuchowe dały nikle rezul
taty. Bo ludzie
niewiele
różnią stię od
felietonisty.
Zazwyczaj o niczym nie m ó
NR 2 — URLOP
wią, albo inaczej, mówią o
niczym. Jeśli ktoś chce rzu
90 procent ludzi podejmu
cić w Belfra
kamieniem, je na ten temat po kilka
niech naprzód odpowie na set rozmówi tworzy skompytanie, o czym rozmawiało
stu jego bliźnich, z którymi
Czytelnik jechał dziś rano
do pracy.
Podaję wszakże kilka wy
branych tematów. Repertu
ar jak w operetce: sta
re 1 w kółko to samo.

cudzyml, która kończy się
dopiero wówczas, kiedy osia
tnl znajomy wróci (tu m ia
sta. Lwią część tematu urlo
powego stanowi temat nr J.
Gdyby produkcja była u
każdego z nas p rz e d m io tu
tak ścisłych i solidnych badiui, planów,
konsultacją
konfrontacji i
obserwacji
jak urlop, bylibyśmy genial
nymi wynalazcami i organi
zatorami. Oczywiście, trze
ba by tylko sprowadzić ro
botników gdzieś z Pa^sroNlt 3

Gdyby pieniądz nie ist
niał stalibyśmy się narodem
mruków. Pieniądz jako te
mat rozmów ma niezwykłe
właściwości. Istnieje i pros
peruje w równej mierze wów
czas,
kiedy są pieniądze,
jak wtedy, kiedy ich nie
ma. Tym różni się np. od

kilkakrotnego mordercy, któ
ry musi egzystować, żeby awansować tło rangi powsze
chnego tematu. W obu sytu
acjach kształt rozmów nie

płikowane 1 Ścisłe plany i
konsultuje je, niczym ofen
sywę w wojnie światowej.
50 procent ludzi nie realizu
je żmudnie opracowywanych
planów. Ale większość na ja
kiś tam urlop
wyjeżdża,
przysięgając sobie, że na
stępny obmyślony
będzie
jeMOH lepiej, a nawet za
mysły zostaną zrealizowane.
W czasie pobytu na urlo
pie rozmowy na temat urlo
pów wzmagają się. Dotyczą
zarówno tego problemu w
ogóle, jak i drobiazgowych
części składowych konkret
nego, spędzonego
właśnie
urlopu. Po urlopie
temat
przestaje być aktualny. Na
stępuje drobiazgowa kon
frontacja urlopu własnego z
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TAKWID

Wniesienie przez Proku
ratora Generalnego rewizji
nadzwyczajnej
przywróciło
zainteresowanie osobą pro
fesora, kwestią śmierci je 
go żony i mającym się od
być kolejnym procesem. Ba
zary, ogonki przed sklepa
mi
1 podwórza
żądają
krwi.
.Tak wiadomo sprawa Tarwlda jest ptrazlakówką i nN
gdy już chyba z całą pew

O CZYM
M Ó W IĄ
L U D Z IE ?

NR. 1 — P IEN IĄ D ZE

ra. Dalej — raz unlcwlnnio
ny oskarżony budzi zazwy
czaj
sympatię.
Myślimy
„przeszedł
gehennę i ot<>
znów go się czepiają". W
tym wyp:>dku wszystkie tc
zwykle odczucia nie dzia
łają. Ogonki, bazary i pod
wórza osądzają niewiernego
samca i co dzień jęzorami

nością nie będzie wiadomo,
czy zamordował on czy też
nic. Opinię publiczną mo
gą tu dręczyć dwie kwe
stie: że niewinny może zo
stać skazany i że winowaj
ca może wymknąć się spra
wiedliwości.
Ale ogonki, bazary i po
dwórza są absól utnie prze
konane o winie. Wynika ono stąd, że skoro Tarwid
m iał jakąś inną kobietę —•
to znaczy był łobuz, A sko
ro był łobuz, to nie mógł
nie zabić. Tego przekonania
nic zachwieje żaden wyrok
uniewinniający i nie podwa
żą żadne faktyczne okolicz
ności sprawy. Ogonki, baza
ry i podwórza chcą na Tarwidzie
wziąć odwet
za
wszystkie zdrady 1 odejścia
swoich mężów.
Zdawałoby się, że ludzi
powinno bardziej gnębić to,
że niewinny może siedzieć
za niewinność, niż to, że
winny może nie siedzieć za
swe winy. No bo w pierw
szym wypadku krzywda jest
skonkretyzowana,
wyobrażalna, jednostkowa, w dru
gim zaś abstrakcyjna i spo
łeczna, Poza tym groźniej
szym społecznie jest zjawi
sko, że niewinni siadują niż
że winnych nie spotyka ka

wics/ają na szubienicy war
szawskiego
profesora. Bo
czasem tak jest, że na cu
dzej szubienicy można przy
okazji powiesić swoje włas
ne krzywdy,
NR 4 — TAK ZWANE
BO LĄ C ZK I
Ekspedientka
drzemała,
konduktor rzucił brzydkim
słowem lub za wcześnie dal
sygnał odjazdu, kelner źle
obsłużył, w pralni zamieni
li płaszcz, ulicę znów rozko
pali, masła w porę nic do
wieźli itd. itp.
Wszystko to nic tylko codzień na nowo jest zauw a
żane i oceniane. Wszyst
ko to co dzień na nowo jest
odkrywane. Człowiek, który
by codziennie
mówił, że
szyba jest przezroczysta !
do faktu tego jakoś się usto
sunkowywał, już po miesią
cu zostałby załadowany w
kaftan bezpieczeństwa.
A my jednak codziennie
odkrywamy ze zdziwieniem
i oburzeniem, że ekspedient
ka drzemała, konduktor rzu
cli brzydkim ltd. Codzien
nie komentujemy wciąż to
samo. Codziennie komuni

kujemy te wielkie prawdy
bliższym i dalszym bliźnim.
Trudno nie zauważyć, że
np. nasz mąż chrapie. I
trudno, żeby to wciąż od
nowa nie denerwowało. Ale
codzienne mówienie o tym,
mówienie ciągnące się la 
tami — bardziej rozkłada
współżycie z
chrapiącym
niż samo chrapanie. Jest
czymś cięższym i gorszym.
Jest po prostu
większym
kalectwem. Kalectwem oderwanym już od samego
chrapania — kalectwem mó
wienia o chrapaniu.
NR 5 — O NICZYM
Temat to
najczęstszy i
główny. Jego ciężar gatun
kowy jest tak wielki, że o
tym mówić będę osobno, w
kilku tysiącach felietonów,
jakie mam zamiar
jeszcze
napisać.
BELFER

Ogórków nie ma! Jest ciekawa lektura!
Najbliższe numery „Odgłosów" przyniosą w iele interesujących pozycji. Między innym i:
□ Zakończenie ankiety „Zagadki sportu",
□ Felietony dyskusyjne Władysława Rymkiewicza pt. „Palestra na rozdrożu" i „Aby żyć",
□ Felietony na tematy międzynarodowe: „Tajemnice drugiej wojny światowej", „Dokąd idą
Amerykanie w Niemczech?", „Hitler miał śmieszne wąsiki",
O Reportaże zagraniczne np. „Z czterech mórz i dwóch cieśnin",
□ Artykuły: „Jak urządzić mieszkanie?", „Mężczyźni w oczach kobiet", „Człowiek, który
umarł za słonie" i wiele innych.

f

Nie zapomnij zaprenumerować „0DGL0S0W
przed wyjazdem na urlop.
i

Doświadczenia
i wyobraźnia
Doświadczenie i wyobraźnia 1,o dwa motory popędu twór
czego. Czy w każdej dziedzinie twórczości? W każdej. Nie
tylko w artystycznej, ale także w naukowej, społecznej i po
litycznej. Cóż to za artysta bez wyobraźni? Chyba lmitator,
epigon albo zgoła gratoman. Ale wtedy trudno mówić
0 twórcy, bo twórca, to jednak odkrywca, a Jakoż odkrywać
coś bez 'przewidującej wyobraźni? Wyobraźnia bowiem, to
przyrodzona czy też nabyta zdolność przewidywania czegoś,
czego jeszcze nie ma, lecz co może być, bądź ujawnione
bądź też dopiero stworzone przez człowieka. Istota twórczości
naukowej polega właśnie na takiej umiejętności przewidy
wania.
Wynika z tego jasno, że ażeby wygrać w jakiejkolwiek
dziedzinie działalności ludzkiej, choćby w grze w szachy lub
dajmy na to wkukso, trzeba posiadać odrobinę wyobraźni, jj
Tym bardziej potrzebna jest ona, wprost niezbędna, ażeby
osiągnąć cokolwiek w dziedzinie twórczości najtrudniejszej —
twórczości artystycznej. Jednak wiemy, że utwory oparte
wyłącznie na samej tylko wyobraźni, nie poparte konkret
nymi przykładami ludzkiego doświadczenia nazywane są —
1 słusznie — płodami czczej fantastyki, bo nie nasycają
w' pełni naszego głodu prawdy czy też tylko prawdopodo
bieństwa. Słowem — wyobraźnia nie zastąpi doświadczenia,
a doświadczenie wyobraźni.
Jaki z tego wniosek? Że tylko wyobraźnia w parze z do
świadczeniem może wydać dzieło twórcze w pełni arty
styczne czyli jedynie wartościowe. Autentyzm doświadczenia
zabezpiecza wyobraźnię przed jalowością fantastyki — nie
jako uziemia ją, czyni ją konkretną. Wspólnota większości
naszych doświadczeń i doznań chroni naszą wyobraźnię od
egzotyzmu czyli od zrozumiałości tylko dla niewielu. Na
przykład „Apokalipsa św. Jana'1 zrozumiała jest tylko dla
niewielu, bo zrodziła się z wyobraźni wynikłej nie z do
świadczenia współ • go wielu ludziom, lecz dostępnego je
dynie szczególnej jednostce, złączonej bardziej z niebem, niż
z ziemią. Natomiast takie dzieła jak Mikołaja Kopernika
, „O obrotach sfer niebieskich" lub Marksa i Engelsa „Mani
fest komunistyczny" są w pełni zrozumiałe dla wszystkich,
bo przewidywania w nich zawarte czyli wynikł wyobraźni
ich autorów oparte byjy na konkretnie sprawdzalnych do
świadczeniach większości ludzi.
Tak więc chodzi o tę równowagę między doświadczeniem
a wyobraźnią. W doskonałym dziele sztuki zawsze ją odnaj
dziemy. A także w każdej innej dziedzinie działalności ludz
kiej. Oczywiście nie wyłącza to innych możliwości skrajnych
arcydzieł doświadczenia i wprost przeciwnych arcydzieł
wyobraźni, jak np. „Powstanie narodu polskiego w roku
1830—31" Maurycego Mochnackiego i „Kordian" Juliusza
Słowackiego albo „Polska wieków średnich" Lelewela i „Sta
ra Baśń" Kraszewskiego — te same tematy, ujęte przez
wprost przeciwne metody: sprawdzalnego doświadczenia
i swobodnej wyobraźni.
Można wynosić jedną metodę nad drugą, ale wydaje ml
się, że pełnię zadowolenia, pełnię satysfakcji wewnętrznej
da nam dopiero połączenie obu tych metod czyli zaspokoi
w pełni nasz głód prawdopodobieństwa przeczytanie o pow
staniu listopadowym i arcydzieła historiozoficznego, Moch
nackiego i arcydzieła literackiego Słowackiego, podobnie jak
o początkach Państwa Polskiego dzieł Lelewela i powieści
Kraszewskiego.
Ale, jak powiedziałem, doskonałe dzieła sztuki zawierają
tyleż surowego doświadczenia, co lotnej wyobraźni. Nowym
tego przykładem może być wyszła świeżo biografia słynnego
francuskiego malarza. Toulouse-Lautreca napisana przez
Henri Perruchofa a wydana w pięknym przekładzie Kry
styny Dolatowskiej, znanej tłumaczki niejednego już arcy
dzieła literatury francuskiej. Henr\ Perruchot specjalizuje
się w biografiach wybitnych malarzy postimpresjonistycznych. Pierwsza jego książką była praca o van Goghu, druga
o Cezanne‘ie (wyszła w przekładzie polskim przed dwoma
laty), a trzecią właśnie jest ta o Toulouse-Lautrec’u. Pań
stwowy Instytut Wydawniczy wyposażył tę książkę podobnie
jak i poprzednią o Cezanne’ie w mnóstwo wyrazistych i czę
sto barwnych reprodukcji arcydzieł plastycznych nieszczęśli
wego malarza. Bo, jak powszechnie wiadomo, Toulouse-Lautrec, aczkolwiek pochodzący z bogatej i starożytnej rodziny
hrabiowskiej, był od urodzenia kaleką — karłem, o mon
strualnej wprost brzydocie, w którym natura jakby przez
złośliwy kontrast czy też przez litościwą przekorę złożyła
niepospolity skarb nadzwyczajnego talentu. I widocznie le
żało to już w charakterze losu, jeśli tak można powiedzieć,
tego artysty, że wszystko, co się działo w nim i przez niego,
działo się mocą kontrastu. Był brzydki, a tworzył piękno,
był bogaty, a żył w nędzy, myślał i marzył wzniosie, a przed
miotami jego twórczości były knajpy, tanebudy, cyrki, do
my publiczue i prostytutki. Cala jego twórczość była pro
testem przeciwko bezsensowi istnienia, życie protestem prze
ciwko śmierci, a śmierć przeciwko beznadziejności życia.
Właśnie z kontrastu między smutnym doświadczeniem a ra
dosnym marzeniem o życiu wydobywał jako rekompensatę
najbarwniejsze wizje swoich arcydzieł plastycznych, jego wy
obraźnia syciła swoje kolory i kształty oraz ws7yslkie ich
niezwykłe niuanse sokami i krwią jego najboleśniejszych,
jakże okrutnych, odrażających i plugawych zazwyczaj do
świadczeń.
Przeczytajcie tę książkę — dowiecie się, jakim piekłem
życiowych doświadczeń artysta płaci za skarby swej arty
stycznej wyobraźni, z której powstają tak bardzo delektu
jące arcydzieła.

ZABIERZCIE
NAMIOTY
NA POLE BITWY
Dalszy ciqg ze str. 1
siąt kiosków, zaopatrywa
nych przez dwa magazyny
pod namiotami oraz przez
wielkie
samochody-chłodnie.
Miejmy nadzieję, że ten
system aprowizacyjny zda
egzamin, choć wydaje mi
się, że zbudowanie kilku
sklepów z zapleczem ma
gazynowym nie byłoby jed
nak od rzeczy, ponieważ na
pole grunwaldzkie co roku,
nie tylko z racji uroczysto
ści, przyjeżdżają liczne wy
cieczki i turyści indywidu
alni.
Gorzej od aprowizacji za
powiada się sprawa nocle
gów. Liczba miejsc w oko
licznych hotelach, schronis
kach turystycznych i obo
zowiskach
campingowych
jest nieproporcjonalnie ma
la w stosunku do przewi
dywanej aczby uczestników.
Jeśli nawet dodamy kwa
tery w szkołach i w miesz
kaniach prywatnych, obawy
nas^e nie będą w pełni usunięte. Wybierając się więc
na uroczystości grunwaldz
kie autobusem, weźcie ze
sobą namiot, ot tak
na
wszelki wypadek.
Pod namiotami już teraz
mieszkają żołnierze, którzy
pomagają ekipie archeolo
gicznej na polu grunwaldz
kim. Pobojowisko z 1410 ro
ku Jest bowiem rozkopywa
ne dziś nie tylko przez bndownlozych pomnika, amfi
teatru,
parkingu,
dróg,
grzebią
się
w
ziemi
również uczeni, mając do

pomocy — jak wspomnia
łem — oddział żołnierzy.
Badania
archeologiczne
skoncentrowano w roku b‘c
żącym na ruinach
kaplicy
zbudowanej na
polecenie
wielkiego mistrza Henryłca
von Plauen, następcy pole
głego pod Grunwaldem Ulrycha von Jungingena. Jak
się obecnie okazuje kaplica
była właściwie sporym ko
ściołem, otoczonym zabudo
waniami gospodarczymi, za
mieszkałymi przez księży i
ich służbę.
Po sekularyzacji państwa
zakonnego i wprowadzeniu
w Prusach luteranizmu ka
plica
opustoszała,
powoli
zamieniała sie w ruinę, ale
jednocześnie też mury jo.i
zaczęły obrastać legetvianii.
Archeologowie
odnajdują
dziś przy nich
wotywne
monety — z okresu od po
czątku XV wieku aż po
cznsy Księstwa Warszaw
skiego — wrzucane do środ
ka ruin przez ludzi pragną
cych wyzdrowienia.
Niedaleko ruin
kaplicy
znajdował się jeszcze sto
lat temu stawek,
któreco
wodzie również przypisywa
no własności lecznicze. Ustaly one podobno, gdy ja 
kaś pani wykąpała w staw
ku swego pieska. A może
był to tylko
pretekst, aby
zerwać z wierzeniami nie
znajdującymi potwierdzenia
w faktach?.
W 1901 roku na gruzach
kaplicy junkrowle ostródzcy
postanowili ufundować pom
nik. Nie sprowadzili w tym
celu marmuru, nic odlali też

Zabierzcie namiotu na nole bitwy. Oczywiście, niekoniecznie tak luksusowe i drogie jak „Plasticampinfl
oglądany w Parku Poniatowskiego przez tych czterech Budrysów . Wystarczy tani. turystyczny
Fot. A. Izerski
za 490 zl.
pomnika ze spiżu. Zadowo
lili się ustawieniem albrzymiego' głazu granitowego, na
którym napisali, że w tym
właśnie
miejscu
poległ
śmiercią
bohatera
wielki
mistrz UIrych von Jungtugen. Przy okazji skłamali,
że zginął, w obronie nie
mieckiego prawa i niemiec
kiego istnienia...
Ale gorszym od tego kłam
sitw; jest chyba fakt, że sta
wiając wielkiemu mistrzowi
pomnik, junkrowie pruscy
jednocześnie zamordowali le
gende mazurską. Granitowy
głaz bpwicm leżał pizedtem
przy
drodze z Łodwlgoua
do Grunwaldu a miejscowi
Mazurzy nazywali go gła
zem jagiełlowym (względnie
królewskim), twierdząc, że
to właśnie na nim odpoczy
wał Jagiełło po bitwie, wy
dając
rozkazy
dalszego
ścigania niedobitków krzy
żackich.
Ulnowskl Mazur, Franci
szek Góralski, twierdzi,
że
jeszcze
w
roku
1855
na poiu lego ojca znajdował

sie kam'eń z Jakimś napi miały go na oku i w odpo podstawę do hipotezy, że w
sem W m ie c k a szkoła nau wiednim momencie nakazały grobie tym znajduje się dwa
czyła Góralskich czytać je temu poddanemu cara zawró dzicścia tysięcy szkieletów...
dynie gotykiem, nie umieli cenie z drogi. W kilka lat
Można więc
przypuścić,
więc ocleyfruwać stów utwo potem, w przededniu pięć
rzonych z liter alfabetu zw h setnej rocznicy bitwy grun że kaplicę wotywną zbudo
nego łacińskim. Ponieważ pod waldzkiej.
Wielkopolanin wano nie tylko w miejscu £
Ulnowrm znajdował się o- Kaczorowski chciał odkupić śmierci jednostki, Ulrycha
bóz Jagiełły prz<-d bitwą — od Niemca majątek G run von Jungingena (który jak
bardzo rrożliwe. że napis na wald. Jak opowiada Fran wiadomo zginął w ostatnim
kontrataku
kamienni trówil p ilśnie o ciszek Góralski byli już po rozpaczliwym
tym fakcie.
dobno u adwokata, podpisy krzyżackim), ale tam, gdzie
Otóż w 1885 roku. pod wali już kontrakt, gdy w pozbawione dowództwa, oczas manewrów
wojsko ostatniej chwili interwencja toczone z trzech stron od-j
dolały krzyżackie chciały
wych, jakiś oficer niemiecki dziedzica z Zybułtowa unie
zauważył ów kamień i... ka możliwiła przejście majątku ratować tycie, rzucając się'
zał ojcu Franciszka Góral Grunwald w ręce polskie. do panicznej ucieczki.
skiego rozłupać go na drob
Dziś, po pięćdziesięciu ła
Jeśli więc za miesiąc przy
ne kawałki i wywieźć z po tach. Grunwald jest P ań Jedziccie
na
uroczystości
la. Pan ofierr kazał, rozkaz stwowym
Gospodarstwem grunwaldzkie nic zapomnij
wykonali i zanim jeszcze (w Rolnym. I to jednym z n a j cie zwrócić uwagę na naj
1901 roku) kamień miedzy lepszych w województwie. bliższą okolicę obozowiska
ł><nwigowem i Grunwaldem A polscy archeologowie od archeologów.
W tym bo
został zgermanizowany za słaniając fundamenty kapli wiem miejscu prawdopodob
mieniony w kamień wielkie cy, na której postawiono nie szala rwycięstwa prze
go mistrza, kamień jagiełlo- kamień jagiełłowy jako ka chyliła się na naszą stronę,
wy w Ulnowle został roz mień wielkiego mistrza, na
w tym miejscu uratowany
bity...
trafili na olbrzymi grób ma
Henryk
Sienkiewicz, pi sowy. który zbadany zosta został 550 lat temu byt dwu
sząc „Krzyżaków",
chciał nie dopiero po uroczystoś narodów — polskiego 1 li- 1
tewskiego.
dostać się na pole grunwal ciach grunwaldzkich. Prób
dzkie, ale władze pruskie ne wykopy dają już jednak EDW ARD MARTTJSZEWSKI

dopuszczeni
do
wyższego
stopnia „wtajemniczenia".
Czego szukali w gangu?
Przygody, zysku, szczęścia?
Czy osiągnęli upragnione ce
le? W sali sądowej materializuje się trop bandy.

organizacji» .
posłuszeństwo
szefowi...
Spokojna,
twarda ręka
„szefa” gangu
(z papierosem)

WIELUŃSKI
JE R Z Y PILICHOW SKI
sali sądowej jest du
szno. Toczy się roz
prawa przeciwko Woj
ciechowi
imachowi 1 in
nym Przez okna
widać
słońce i nabrzmiały zielenią
park. Za oknami toczy sie
normalne życie
Na lawy oskarżonych n u

W

pada żaden promyk słoń
ca; siedzą zmięci, zmożeni
gorączką oczekiwania: 23letnj „szef" gangu i 9 dwu
dziestolatków — w tym ied
na dziewczyna. Od cza-ru dn
czasu ośm elają sie podnieść
wzrok na huczącą salę lub
na sędziów do połowy za
słoniętych górą akt. Jesi
tego kilkaset stron — plon
13 napadów rabunkowych i

kradzieży. Niektórzy z os
karżonych czynią wrażenie
porządnych chłopaków
—
inni zwykłych rabusiów.
Wojciech Imach.
Stani
sław Drezncr, Marian Łebkowski, Andrzej
Zieliński.
Anna Idpzak. Zenon Sujka
— wokół tych nazw sk krę
cą się głównie tryby proce
su, reszta to paserzy, nie

czyli
%

^

— Wariat, jakie ma ru
chy — pobladł najbliżej sie
dzący Łebkowski, któremu
nóż „szefa" o włos nie prze
bił leżącej na stole ręki.
— Zam knij pysk „gruby"
— zreflektował go Imach —
gadaj
dalej jak z kios
kiem..

' egary kościołów zdą
żyły oddzwonić ostat...Przywieźli
fotografa,
i nie kuranty. Gdy urobił zdjęcia
wyrwanych
cichły ciemne uliczki
zbierali się w Sujki na naj drzwi i ziemi dokoła. Npbardziej poufne spotkania. wet psa prowadzili na dłu
giej lince, ale nie bardzo
Czasem chybotal w izbie
płomyk świecy. Spóźnionym wiedział gdzie węszyć—
przechodniom mogło się wy
— Lichy pies —> zaśmiał
dawać, że jakaś troskliwa się Drezner.
matka karmi dyskretnie me
— Co dalej „gruby"?
mowlę, by nie budzić reszty
domowników.
— Nie wiem, musiałem
U Sujki nie było niemo spieprzać. Jakiś cyw.l do
w ląt Wbity w środek st<- czepił się uo
do mnie, i pętał
lu noz rzucał srebrne sk-y przez cały dzień,._
na długie cienie podniesio
nych do góry palców.
— Dlaczegoś s....u nie po
wiedział wcześniej — ryk
Przysięgamy
wiernoSć nął Imach — Jazda chłop
organizacji, dochowanie ta cy, spływamy stąd!
jemnicy, posłuszeństwo .•sze
— „Gruby" idzie pierw
fowi" nawet gdyby to mia
ło grozić śmiercią w ,,lcr szy — zdecydował „szef .
chach" milicji...
— Gdyby cię przychwycił
powiedz, że czekałeś
na
dziewczynę, pierwszą
lep
Kolejno całowali krzyż.
— Przy mnie nie spadnie szą z tej ulicy...
wam włos z głowy, ale kto
żg nie"' — zrobi to po raz
Imach zdmuchnął świecę
ostatni w życiu — syknął Gasnący płomyk jeszcze raz
Imach. Oparł dłoń na ręko z bliska oblał światłem je
jeści noża, po czym niespo go chłodną, znieruchomiałą
dziewanym ruchem wyrwał twarz. Nazwisko tego chło
go ze stołu, wbijając w no paka od kilku lat pamięta
we pudełko
portugalskich ją mieszkańcy Wielunia, ale
sardynek,
które
Drezner na zawsze chyba zapamięta
przyniósł z „korytarza" — je obywatel Kołodziejczyk.
schowka pod płytą grobow
ca na cmentarzu.
(DaUzu ciąg
str. i)

seria niespełnionych nadziei

Portret zbiorowy

J E R Z Y DAGOBERT

Baronowa Anna
W o lk o ff<2)

Czegóż nie zrobi zakochany
mężczyzna dla najmilszej?
Tym bardziej gdy ma się 24
lata, a kobieta jest ponętna,
kusząca i stwarza wszystkie
pozory kochającej głęboko
i tkliwie. Stare to prawdy
jak świat, a mimo to, każdy
musi sam dojść do nich. Nic
nie pomagają doświadcze
nia innych. A że często przy
chodzi się płacić „frycowe11...
No cóż, — tak już jest ten
świat zbudowany...
Nie są to fragmenty rozm yśań
— Tylęra Kenta.
O, nie! Kent był dopiero na
etapie
ku........ frycowemu"1.
więc myślał
mniej więcej
tak:
...Anna żąda ode mnie
rzeczy prostych. Codziennie
przecież stykam się z rozma
itymi tajnymi pismami, któ
re wymieniane sa między
Downing Street a Białym Do
mem. Niewiele bywa rów
nież
dokumentów,
które
Chamberlain, czy Churchill
adresując do Roosevelta me
docierałby do zacisznego po
koju kierownika
szyfrów
ambasady amerykańskiej w
Londynie. A iskrówki o an
gielskich planach strategicz
nych, o organizacjach m ili
tarnych, iskrówki z podzię
kowaniami i prośbami, z po
twierdzeniem
dokumentów
przywożonych przez kurie
rów dyplomatycznych?
Na
ogól dotyczą one spraw wa
żnych.
Bywają
jednakże
wśród nich o niewielkim zna
czeniu.
Przechodzą
przez
wiele rąk. Wszystkie doty
czą wojny. A ja nie chcę i
nie znoszę wojny! Jeśli więc
Anna powiada, że mogę po
móc w potrzymaniu tej krwa
we) imprezy, cóż prostszego
jak spełnić jej prośby?...
Wzrastała „miłość" baro
nowej do młodego Kenta. Co
raz bardziej czułe były ich
spotkania.
Oboje potrafili
się cieszyć z wiadomości, że
oto jeszcze jeden atut zdoby
ty dla wie kie] sprawy pow
strzymania groźby wojny.
Kent napisał do ojca w je
dnym z listów wysłanych w
kwietniu 1940 r.: .... już nie
długo będę prosił ciebie 1
matkę ó przybycie do Lon
dynu. Chcę żebyście poznali
moję Annę".

— jedną szklaneczkę whis
ky.
Odstawiając
opróżnioną
szklankę,
przedstawiciel
Scotland
Yardu rozpoczął
od stwierdzenia, że przed
miotem rozmowy będzie Tyler Kent.
— Kent? — zdziwił się
Kennedy. A cóż ten chło
piec wam zawinił?
— Gdyby tylko nam —
nie byłoby o czym mówić
— padła kurtuazyjna odpo
wiedź. Tu jednak idzie rów
nież o Stany Zjednoczone.
— Rzeczywiście? — w py
taniu ambasadora zadźwię
czała nutka ironii.
Popłynęła wiec opowieść o
powiązaniach Tylera z pe
wną grupą, co do której ist
niało podejrzenie, że t>od
płaszczykiem antysemityzmu
prowadzi pro-memiecką. wy
wiadowczą działalność. Onegdaj
aresztowano
pewną
dziewczynę, która doskona
le znał Kent. Dziewczyna Po •
dejrzana jest o szpiegostwo
na rzecz hitlerowskich Nie
miec. Ona opowiedziała o
stofiunkac! Kenta z barono
wa Wolkoff.
— Myśmy baronową od
dawna mieli na okju. Dosko
nale wiedzieliśmy, że jej za
interesowania sprawami nie
mieckimi nie płyną z pasji
działania na polu zbliżenia
angielsko-niemieckiego... Eks
ce'encja być może niewiele
wie o miłości Kenta do uro
czej baronowej. Na krok nie
odstępują od siebie. Nawet
dalekie przejażdżki
samo
chodowe odbywają zawsze
razem.
I
widocznie wolą
bardziej korzystać •> samo
chodu
o d.yp’oma tycznych
znakach, aniżeli limuzyny
baronowej...
— Zupełnie nieprawdopo
dobne historie opowiada mi
pan, mister...
— Doming, Gregory Dor
ni ng.
— Oto fakty ekscelencjo.
Doming sięgnął do portfe
la. z którego wyjął kilkanaś
cie zdjęć. Na wszystkich był
Kent, Anna Wolkoff i sa
mochód ze znakami rejestra
cyjnymi ambasady amery
kańskiej.
— Co też panowie zamie
rzają czynić?
— Chcemy prosić eksce
lencję na zezwolenie na do
konanie rewizji w mieszka
niu Kenta.
Przez
chwilę panowała
cisza. Tylko tykanie wie’kiefio wiktoriańskiego zegara z
nieubłaganą
regularnością
odmierzało czas. Joseph Ken
nedy siedział nieruchomo w
fotelu. Przymknął oczy.
— O key! Czyńcie co do
was należy. Sąd^ę. że o wszy
stkim będę natychmiast in 
formowany.
— Oczywiście, ekscelencjo.

NA W ID O W N IĘ W K RA CZA
SCOTLAND Y A R lł
Późnym wieczorem 18 ma- m
ja 1940 r. w rezydencji am- I
basado>ra USA w Lofidynle
rozleg! się ostry dźwięk tele
fonu. Dzwonił Scotland Yard
i prosił o przyjęcie przez am
basadora
6wego przedsta
wiciela.
— O kev — odpowipdzial
Joseph Kennedy — jeśli to
taka pilna sprawa, proszę,
czekam.
Kilka minut
później, w
głębokich fotelach gabinetu
ambasadora prowadzona by
ła ożywiona rozmowa.
— Sorry, eksce'encja wy
baczy, że zabieramy czas,
sprawa jest jednak zbyt de
likatna i ważna...
— Jesteśmy w posiadaniu
pewnych faktów, które usprawiedliwiają naszą inge
rencję — sądzę — w in
teresie obu mocarstw, Ame
ryki i Anglii. Tak więc po
zwoli ekscelencja, że prze
prowadzę krótka rekap.tulację.
_ Proszę, cały zamieniam
8ię w słuch, Ale przed tym

s ir

c.d.n.

teatrze mało się pisze. za
mało, lak na jego rolę. któ
rą spełnia, którą powinien
spełniać. Teatr ma małą wi
downię i małą scenę do
świadczalną. nie trzeba na
rzekać na to. mogłoby być
jeszcze gorzej ł było gorzej,
widocznie wydział kwalerun
kowy uznaje, że teatrowi
niepotrzebne są duże pomie
szczenia. gdy nazywa się Te
atrem Ziemi Łódzkiej, gdy
ma do rozporządzenia „sce
ny11 całego województwa. To
nie sa żale dyrekcji Teatru,
to jest moje osobiste zdanie,
nie wymieniałem z nikim na
ten temat żadnych uwag;
sprawy
pomieszczenia nie
trzeba traktować dosłownie,
znajdzie się
w
tej aluzji
miejsce na inne treści.

Dj/relcfor 1 kierownik arty
styczny teatru — Czesław
Staszewski

Kreślę jeszcze jeden por
tret w rubryce „Łodzianie11,
jeszcze jeden zbiorowy por
tret i zastanawiam się, czy
ten felieton odda w pełni
sprawiedliwość. Państwowy
Teatr Ziemi Łódzkiej pier
wszy w Polsce teatr objaz
dowy powitał niedawno, w
roku 1953; na początku mo-

Lotenberg i T. Olesiństy w
skiej

,Mężczyźnie" G. ZapolFoto — Studio

O tym (ealrze nie pisze żna było różnie patrzyć na
się tak jak o Innych, rccen- fakt narodzin tej placówki,
zje oznacza się mniejszym można się było obawiać, czy
drukiem, spycha się je na to nic błyskotliwa efemestrony mniej ważne, o tym ryda, dziś jest, jutro jej nic

ma, były podstawy by są
dzić, że to bohater z góry ska
zany na niepowodzenie, po
dobnie jak bohaterzy dzie
więtnastowiecznych powieści,
bohater pozytywny, ale ska
zany na klęskę, ponieważ nie
jest przystosowany do życia,
„lisznij czełowiek11. Start Te
atru przypominał sytuację Ro
binsona, aktorzy, reżyserzy i
dyrektorzy, wszystko zaczyna
li od początku, nie mieli wzo
rów, nie mieli żadnej trady
cji, nie znali swojej widowni,
nie znali
widza, nie mieli
pojęcia, kto jest adresatem
sztuki wystawianej na sce
nie. Wiedziano tylko, że ro
botnik, że chłop, że pusty
nia kulturalna. Szkło nie sta
pia się z żelazem — pisze
Fiedin — i nie w naszej mo
cy zmienić coś w losie bo
hatera. Mimo to bohatero
wie się zmieniają, pustynia
ożywia, „lisznij czełowiek11
ustępuje z powieści i życia,
teatr wyjeżdża w teren co
raz częściej, jest wyczeki
wany w najdalszych wsiach
i miastach. Aktorzy i reżyse
rzy stwierdzają zmiany, od
krywają swojego widza, p<>znają jego smaki i upodoba
nia, jego kulturę artystyczną
i intelektualną, poznają swo
ją widownię, nawiązują z
nią kontakt.
Teatr grywa na przeszło
stu scenach w wojewódz
twie, w ubiegłym roku ak
torzy Teatru odegrali 686
spektakli, z czego 461 w mia
stach I wsiach województwa.
W 53 roku przedstawienia
Teatru Ziemi Łódzkiej obej
rzało przeszło sześćdziesiąt
dwa tysiące widzów, w 57 —
sto
siedemdziesiąt
cztery
tysiące, w 59 przeszło sto
pięćdziesiąt dwa tysiące. W
repertuarze teatralnym oglą
dam- Słowackiego, Fredrę,
Szaniawskiego, Gogola, Dic
kensa, Moliera, Goldoniego,
Zapolską. Rydla. Nazwiska
te, według niektórych kryty
ków, mają świadczyć, że Te
atr daj" niejako gwarancję
artystycznej uczciwości. Ale
w ocenie Teatru nic można
chyba zastosować mechani
cznej, szablonowej tenden
cji. tu czarno, tam biało, trze
ba się liczyć z wieloma „as
pektami11, z wyposażeniem
technicznym teatru, z wido
wnią, z tym, że Teatr daje

często
przedstawienia
w
miejscowościach, gdzie po
raz pierwszy stanęła noga
aktora. Teatr nie forsuje awangardowych
kierunków
W sztuce, nie sili się na wy
szukiwanie nowych rozwią
zań formalnych, ale to nie
znaczy, żc zespół nie ma
własnych propozycji, że nie
ma własneeo widzenia tea
tru. Nie wiem. czy można
mówić o indywidualnościach

Maria Niediwiecka
w „Mężczyźnie" Gabrieli
Zapolskiej
Foto — Studio
aktorskich, ale na pewno mo
żna mówić o dobrej grze, o
wdzięku rekwizytów; głó
wną zasadą Teatru jest stwo
rżenie, o ile to możliwe, do
brego dzieła sztuki, pokaza
nie widowni interesującej
rzeczy, zbliżenie go do tea
tru, do zagadnień teatral
nych, motorem interpretacji
aktorskiej jest w tym wy
padku poprawne rozumienie
tekstu. Teatr „powtarza11 w
pewnym stopniu Fredrę, Zapolsltą. Rydla, ale dzieje n a 
szych klasyków dowodzą, że
każde pokolenie znajduje w
nl"h coś nowego, odkryw
czego, tematy najbardziej
„bliskie"; są to sprawy isto
tne, ale często sporne. Teatr
swoją działalnością daje ta 
kże przyczynek do dyskusji
o
tradycjach
Inscenizacji
sztuk klasycznych. Tutaj na
leżałoby szukać artystyczne
go „credo14 Teatru, w jego
funkcji wychowawczej i wciąż
jeszcze pionierskiej. I w tym
aspekcie można mówić o
funkcji Teatru nie tylko w
stosunku do odbiorców w
tak zwanym terenie.
TADEUSZ PAPIER

LEO PO LD BECK

Teatr Jaracza pokazuje „Nasze kochane dziatki“
Obecny
sezon teatralny
przyniósł już kilka niespo
dzianek
repertuarowych.
Kolejną sprawił nam Teatr
im. Jaracza sięgając po re
pertuar typu ,715“.
Sz.tuczka Nlcola Manzari‘ego
„Nasze
kochane
dziatki", zasobna w farso
we
pomysły, ale biedna
pod względem tekstowym,
tworzy
pozory, że chodzi
1ej o problem
deprawacji
i
wychowania młodzieży
(mieszczańskiej). Nie bierz
my za złe. że są to tylko
pozory i że istota tej bła
hostki
iest ładunek, roz
rywkowy
modnego tema
tu
W
wydaniu
scenicznym
Teatru
im. Jaracza, dziele
współpracy aż dwóch reży
serów. najbarwniejsza jest
scenografia
Natomiast ry
sunki
niektórych
postaci
sa czarno-białe czyi! pozba
wione niuansów
Uważam,
że rolę Marildy z takiej so

bie farsy nie należy óbsa- tonących w otchłani zepsu
dzać bohaterką
z tragedii cia. Ale dziatki dają rodzlcielom
lekcję, jak należy
przeznaczenia, dysponującą
tylko
jednym
wyrazem
wychowywać
paniczów
i
twarzy.
Do czarno-białych
panienki
i
laczą dzielną
rysunków zaliczam również adwokatke z bogatym
ar
samotną matKę
jednostajne
sygnalizowanie chitektem.
ojcem — po
naiwności (Julia) — nawet z samotnym
wówczas
praktykowane,
szantażu fałszowaniu wek
fantazjach
kiedy
tekst nie wymaga sli, ucieczce i
Niechai nikt
zbytnich akcentów mimicz erotycznych
sie tvch słów nie przestra
nych.
szy. bo zobaczy że wszystko
DramturRia
rozrywkowa
stawia
wykonawcom
nie skończy sie happy end‘em,
kiedy większe
zadania niż w co nikt na widowni nie
wielki teatr Rzecz w tym wątpi przvimujac cała imkto kotio ratować musi — preze według tarvfv stoso
aktor autora czy autor ak wanej przy librettach ope
czy komediach
W ..Naszych kocha retkowych
tora.
nych dziatkach"
na czele muzycznych.
ekipy ratunkowej stoi J a 
nusz
Mazanek
(Marek).
„Nasze
kochane
dziatki'1.
Wspólnie
z para młodych
T łum arzenie: Jadw igi Pasen— Bożena Darłak (Grazia)
Reżyseria:
Karol
1 Lucjan
fRIri) ra kiewlcz.
tuje on Nicola Manzarie- Borowski i Janus? Mazanek.
Scenografia. Ewa Soboltowa.
go czvli autora rzeczy.
Rzecz iest o naszych ko Kierownictw o literackie: J a n
chanych dziatkach — tak Kott.

Foto G. Puciato

(Dalszy ciąg ze str. 3)

Niedoszły
zabójca

I

W IE L U Ń S K I GANG

maja 1953 roku star
szy pedagog — ów
przestępstwa (wysiedlić —
czesny dyrektor gim
rzuca ktoś myśl). Ale wszy
nazjum,
nakręciwszy scy wiedzą to dziś tak s?jak zwykle zegar wiszący
dobrze, jak wiedzieli
na ścianie, schodził z krze mo
sła na
podłogę.
Wtem, przed rokiem i przed 7 la
ty. Mimo tego zlekceważyli
wśród gałęzi rosnącego za
oknem drzewa,
posłyszał niebezpieczeństwo. Nie po
szmer i ujrzał tę mtodą trafili ustrzec swoich dzie
chłodną twarz. W sekundę ci. Świadkowie bez przer
wy potwierdzają tę bolesną
po tym pad) strzał. Żelazne prawdę:
siekańce, którymi była na
...Ciągle spotykali się z
bita stara rakietnica, ugo „nim “ w kawiarni, pili wi
dziły dyrektora w brzuch.
no i omawiali jakieś spra
Imach wykonywał „wy wy.
rok" grupy drugorocznych
...W mieszkaniu Jadwigi
chuliganów. Aktowi
temu Żelaznej przy ul. Narutowi
usiłowali oni nadać charak cza także
odbywały
s.ę
ter
polityczny,
wybrali „bitoki".
Pierwszy Maja...
.-Czasem
widywaliśmy
Młodocianych
bandytów ich z „nim" na Dołku (za
nie zgubiły psy MO. Nim miastem).
Kołodziejczyk odzyskał przy
...Dużo więcej
zrabował'
tomność i był zdolny zło ludziom niż jest napisane
żyć jakiekolwiek zeznania, w akcie oskarżenia, ale ba
cała trójka siedziała już pod liśmy się skarżyć milicji...
kluczem, a rakietnica i in
Tropy wiodą na każdą une dowody rzeczowe Spo licę, przystanęli PKS, sta
czywały w szafie prokurato cję, docierają do okolicz
ra. W ieluń długo wrzał z o- nych wsi (wszędzie zapisu
burzenia.
ją się „dobrze" w pamię
ci). A po każdym przestęp
1954 odjąć 1937 to 17. Ty
leż lat miał Imach, gdy sta stwie zbiegają się nocą w
nął przed Sądem (prof. Ko mieszkaniu Sujki.
łodziejczyk powoli odzyski
wał zdrowie).
Trzy lata
brzmiał wyrok (łagodny z
uwagi na młody
wiek).
Wspólnikom Imacha wystar
ożyła ta nauczka. Obaj są
obecnie porządnymi ludźmi i
wstydzą się swojej
mło
dy „zrobili" MHD nr 1 — Masz s....u!
dzieńczej przeszłości.
7 znów spotkali się u
Pięść Imacha dwukrotnie
Imach pozostał sobą. 17
Sujki. Sprawy
były
plus 3 to dwadzieścia lat.
poważne. Milicja dep trafiła w podbródek młod
szego kumpla, Sujka chciał
Tyleż ukończył, gdy wy tała im po piętach.
oddać, ale w ręku „szefa"
szedł z więzienia.
Wtem
na
ulicy
rozległy
błyskał ju ż nóż.
— Mam za mało pienię
dzy i za dużo rozsądku — się głośne kroki. Sujka zbii
żył się do okna, ale nic
Przed miesiącem do tej
by pracować — dowcipko nie zobaczył.
kłótni wtrąciłby się Drezner.
wał. Rodzice dawali mu na
Ktoś stuknął trzy razy w Przecież on pierwszy „zro
utrzymanie, „by wypoczął"
drzwi. Imach zawahał się, bił" wełnę u Jadwigi Że
i „przysizedł do siebie".
I przyszedł, do swojej wil potem spojrzał na zegarek i laznej, którą tam zostawi
ostrożnie otworzył.
ła Leokadia Foltyńska ze
czej natury. Ju ż w niespeł
na diwa lata później zorga
Weszła „Agnieszka". Pa wsi Huta, przewodził też
młodszych.
nizował nową bandę. Wkrót dał deszcz, dziewczyna mia trochę wśród
Ale teraz Dręzner siedział
ce drugi niebezpięęzny „ko la mokre włosy, pachniała
cicho w kącie.
cioł" MO zaczął się wokół medykamentami szpitala.
nich zaciskać,
— Przyszłam wcześnie}..!
Imach był od n ’ego spryt
«— powiedziała.
niejszy. Skoro rzecz z wełną
— Żle, odczep się teraz — się wydarzyła zebrał ich i
warknął Imach, łapiąc za „przemówił";
Na sali sądowej następu
je przerwa. Sędziowie opu ramię Sujkę. — Siadaj po
— Gówniarze tak kradną!
gadamy trochę...
ścili
miejsca,
milicjanci
Na własną rękę każdy z was
zdwoili
uwagę. Adwokaci
—
„Zdryfiłeś"’)
„żężol" się „wsypie". Trzeba razem
mają poważne miny — nie co?
i z głową — jeden dobry
robią wielkich nadziei. Ro
— Ee, — zaparł 6ię Sujka „skok" i boskie życie przez
dzice oskarżonych wycierają, — Wiedziałem, że to „Ag
cały rob.
napływające 'do oczu łzy. nieszka".
Cały czas mówi się o „nim“,
— Wiedziałeś?
Siedzisz
Przystali na to kierownl-"
ale nikt nie wymienia naz ją? To moja „prawa ręka" ctwo: siedział przecież w
wiska, wsizyscy wiedzą, że wiesz o tym...
„mamrze" — wie jak się to
Imach w tym miasteczku
— Prawa d...a. a lewa to robi, żeby nie złapali — łu 
to rozmnażający się bakcyl Ela Cłapa — co? odciął się.
dzili się młodsi.

Jestem
„Agnieszką wśród
gangsterów" — prawą ręką
szefa.
Miała przy sobie kilka
zegarków, parę kosztownych
szminek i innych drobiaz
gów.
Kulisy tej historii w yja
śnia Idczakówna w Sądzie.
— Tego dnia byłam na
spacerze z Imachem. Na
przeciw nas wyszedł patrol
MO. Skręciliśmy w boczną
uliczkę. Szef kazał mi ukryć małe ciężkie zawiniąt
ko. Szybko wsadziłam je za
gorset. Milicjanci poszli da
lej, ale Imach bał się wziąć
z
powrotem
zawiniątko.
Później
piliśmy
wódkę.
Imach rozkleił się, pokazpł
mi w zaułku broń a po
tem trzy naboje.

I .. i

czyii seria

niespełnionych
„Prawa ręka
nadziei
szefa4*
G

Rozpętali serię, szybko po
sobie
następujących,
ra
bunków, włam ań i drobnych
kradzieży: sklep z zegarka
mi, parę sklepów MHD ży
wnościowych (padły ofiarą
nawet
króliki w Zakonie
O. O. Franciszkanów, kury
u dyrektora szpitala), ale obiecany „dobry 6kok“ wciąż
nie wychodził.

nia, ale bali się również
przyznać do tego. „Za dużo
wiedzieli by mogli się wy
cofać" — tłumaczył
ich
Imach.

Trzeba
zdobyć broń

Nad ranem odszedł p ie rw
szy. Postanowiłam się już
z nim i nie spotykać, ale po
kilku dniach przyszedł Drez
ner i p-rzynióeł rozkaz „sze
fa", bym stawiła się kolo
stadionu. Zaczęłam s.ę _ukrywać, odetchnęłam dopie
ro po aresztowaniu.

Wyroki zapadły. Sąd Po
wiatowy w Wieluniu ska
zał:
Wojciecha Imacha na łącz
ną karę 5 lat więzienia i
3000 zł grzywny ( z ew. za
mianą na 150 dni aresztu)
i utratę praw obywatelskich
na lat 6.
Stanisława Dreznera
na
łączną karę 4 lat więzienia,
2-00 zł grzywny, utratę praw
na lat 4.
Mariana Łebkowskiego na
łączną karę 4 lat, 2000 zł
grzywny i utratę praw na
lat 5.

— Czy wiesz dla kogo
były przeznaczone? — Nie
— odrzekłam. — Dwa dla
patrolu a trzeci... Nie są
dzisz chyba, że pozostawił
bym przy życiu
świadka
takiej historii...

Annę
Idczak na 1 ro!:
więzienia i 2000 zł grzy
wny.

— Czy oskarżona dosta
wała jakieś
zadania od
Imacha lub kogokolwiek z
waszej bandy? — pyta sę
dzia.

Zenona Sujkę na 7 mie
sięcy więzienia.

— Dwa dni przed Świę
tami (Bożego
Narodzenia
1959) — zeznaje Idczakówna
siedziałam z Dreznerem w
kawiarni. Potem przyszedł
Imach i dwóch nieznanych
m i mężczyzn. „Szef" kazał
żebym ich wzięła „na ba
jer" i zaprowadziła do S uj
ki (oni Ynieli ich tam „zro
bić"). Nie
chciałam się
zgodzić. W pewnym morncn
cie wyszłam niepostrzeżenie
z kawiarni i ukryłam się w
grocie przy klasztorze Fran
ciszkanów. Za parę minut
znalazł mnie tam Imach i
złapał za gardło.

ałatwiwszy
„sprawę"
z Sujką, Imach przy
siadł się do swojej
dziewczyny.
Jedli
przypalaną nad świecą cze
koladę, nie zwracając uwa
gi na innych. Zazdrościli
m u „Agnieszki" — wiedział
o tym.
Nie jednemu w
— Skończ ją — zachęcał
pysk „przypaprał" za zbytnią Drezner. który właśnie nad
natarczywość. Lecz dziś się biegł.
nikt nie czepiał — brako
—
Wont!
—
Ryknął
wało wódki. Zegarków balł
się sprzedawać. Ze wszy Imach. Gdy Drezner się od
stkich stron wietrzyli wy dalił Imach zaazął mnie
wiadowców MO (i nie mylili bić po twarzy i ciągnąć w
sl). Byli osaczeni.
kierunku
płotu klasztoru.
— Zrobić ,,skok" na GKS? Gdy opierałam się, wyciąg
W trącił się szeE do ogólnej nął pasek z mego płaszcza
rozmowy. Niezła myśl, ala i zarzucił mi go na szyję.
łomem się tu nic nie da Przy płocie, nie przestając
zrobić. Najlepiej byłoby w
•Mały dzień, kiedy kasa jes:
otwarta, ale trzeba zdobyć
broń. Ręczę,
kasjer ani
mrugnie okiem, a zresztą
jeśli mrugnie sypniemy mu
parę „klusek" i w nogi.

Z

walić po twarzy, wepchnął
mnie do stojącej tam otwar
tej komórki i rzucił na sło
mę..,

Andrzeja Zielińskiego na
łączną karę 1 rok więzie
nia.

Pozostałym i
paserom
Sąd wymierzył kary więzie
nia do 8 miesięcy i grzy
wny do 1000 zł. Wobec czę
ści
orzekł
także utratę
praw.
W tym miejscu urywa się
trop wieluńskiego
gangu,
ale nie kończy 6ię życie.
Jeśli gdziekolwiek są tacy,
co marzą o podobnych w ra
żeniach i zyskach — daję
im dobrą radę: przeczytaj
cie reportaż od początku.
Naiwnym, ale niepozbawionym rozsądku proponuję za
stanowić się nad całością —
upartym i tępym zapamię
tać dobrze k o n i e c .

1) j.ignąć" — za denuncjowaći
2) ,,zdryfić“ — przestraszyć sis
(oba wyrażenia z leksykonu Łlo-,
dziejskiegoh

JE R Z Y P IL IC H O W SK I
zdjęcia autora.

— Wiecie — zapropono
wał któryś — do W ielu
nia dojeżdża
taki
stary
dziad — milicjant. Można by
mu dać w „czapę" i zabrać
pistolet?

Imach imponował.
Szedł
„na
robotę"
%brawurowo.
Drezmer postawił na sto
D rw ił sobie z praw i zasad
współżycia społecznego. Za le dymiące kury.
chciało się im uczty, „szef*
— „Żężol" dawaj resztę
wchodził ri.p. do Zasadni gołdy. Jutro spotykamy się
czej Szkoły Zawodowej kop w Domu Kultury, obmyśli
nął w drzwi magazynu, a my co i jak — rzekł „szef"
za parę chwil była ju ż kieł
Uczty miały zwykły ko
basa, „pasztetówka", masło
— żarcia na cały miesiąc. niec. Gdy Imach spił się
Brakło
forsy na wódkę, ryknął: — wont hołotal
trrach! Poleciał zamek szaf
Bez słowa sprzeciwu opu
ki pielęgniarki z internatu szczali mieszkanie, zostawia
i ju ż jest 700 złotych.
jąc Agnieszkę z „szefem".
„Numery" wychodziły; na Tylko.Sujka nie miał s.ię gdzie
Jak
wypędzony
byci
wprawy — działali podziać.
szybko j zgodnie z planem. pies z budy błakał się WceCzego nie zjedli i zwymio dv po ulicach śpiącego Wie
towali — szło do „koryta lunia, przeklinając gang i
swój los.
rza" na cmentarz.

Tu chowali zrabowane lupy — pokazuje staru nrabarz usz
kodzoną piytę grobowca.

Z wielkich ambicji Dreznera pozostał
tylko ów
klucz od skrytki, ale „szef"
zabronił udawać mu się tam
bez niego, szli zwykle ra
zem.

„Agnieszka
działa

Drezner i Łebkowski nie
znaleźli jednak w gangu
„obiecanego raju".
Ciągły
strach przed milicją wpra
wiał jednego w łomotanie
serca, a drugiego w mdło
ści. Bali się własnego cie

ewnego dnia Anna Tdczak przyszła „zalana"
na dyżur do szpitala
— powiadają świad
kowie na rozprawie.

P

Mówiła

nam

wtedy: —

Na tym rogu zbierali się również. Gdyby doszły do skutku
ich plany („wykończenie" Eli Cl a po wny i dojeżdżającttffi
milicjanta) przybyłoby klepsydr

jepertuaru potrafla zdobyć
■widza dla teatru. A może
takich możliwości kryje się
u nas więcej?

E L Ż B IE T A WRÓBLEWSKA

Gdy p o lit y k ę r o b i stru ś

KULTURA
pod MIKROSKOPEM
NA POCZĄTEK —
ŚWIETLICOW A NUDA
Niewielki lokal umeblo
wany krzesłami i stolikami.
rvUKa osod
szacny.
Kilka
osób gra w szachy.
W kącie dwóch młodych
ludzi stuka w kulki bilardowe. Aha, jeszcze i telewizor Najczęściej popsuty, ale jest — ów niezbędny
rekwizyt akcji zwanej często ,,upowszechnieniem kultury“. W tych szachach i w
tym bilardzie kryje sie roz
paczliwa monotonia. Proszę
mnie źle nie zrozumieć —
szachy to bardzo piękna gra.
Wydaje mi się jednak że
*!
ci ludzie
mazie
iuż
już
mraiivswio
niezliczona
ilośc razy w ten sposób po
prostu zabijali czas
Jednos tajność
świetlicowei atmosfery stała się podobna lednostajności zwykJego dnia roboczego Nieliczni bywalcy
wrócą tu
jutro, pojutrze, albo za kilka dni. aby zawsze jednakowo spędzić wieczór, uciec
od monotonii w monotonię,
Podczas wizyty w jed
z wielu takich świetlic zrozumiałam podłoże odruchowej niechęci, która budzi
się"na"dźwięk słowa „świetlica“. Nieodłącznym bowiem
atrybutem tego oficjalnego
centrum kultury na terenie
zakładu pracy jest powszei
N '/n r /e < 7 .<'
istnieniu wyjątków, nie i
nich jednak buduje sie ocó1nv obraz sytuacji. Swój
no triad na d ziiliłn o ść iwietlk f opi era ł a m do ty ch cza s na
obserwaciaclT Teraz jednak
iuż wiem (choć wiedza to
zaprawiona sceptycyzmem),
/<• były to obserwacje człowiek-i naiwnego nie obeznam ego z liczbą amatorakich zespołów chóralnych i
nie doceniającego znaczenia

^ ^ ^ " s s r w

„ch

do

j

i

,na szczeblu" dziel-

nieco konkretów, spojrzeć
na nie tvm razem ze „szcze
bla" miejskiego.
BUDŻET A SZTUKA
m m t ” o 'konkretu ooprhnąt
sowa kultury? Liczby b
wiem mówią prawdę, chociaż nie zawsze w sposob
prosty 1 nieskomplikowany.
W 1959 r. lwia część o-

«tv

a ao J „as w y t w ^ y ł się o b y c ^
żę jeśli jak.eiś P
j
n ie wystawi sie P°L
.
cenzurki, to lud*ie
J4
przestąpić próg
P=
z
J
r e k la m o w a n e

traTh’ PraeSe wszystkim —
^ac
M e w y SK m ^
L c h n te ć akcię^bonam enszecnmac aKc.ję a
towsj. W ydaje
Q. znowu mzywm

IRENA RUP

Moi rodzice
Moi rodzice są w niebie
wieczorem zapalają gwiazdy
w zimie mamusia trzepie chmurki
wtedy lecą piórka śniegu
w lecie tatuś zawiesza złociste słonko w zenicie
ażeby ciepło było na ziemi
małym ludziom I małym wróbelkom.
Gdyby byli tu ze m ną
ojciec zapalałby ogień w szamotowym piecyku
a mamusia trzepałaby kilimy
ale moi rodzice są w niebie.

MAREK W AW RZKIEW ICZ

Poczqlek
Najpierw jest krzyk skrzydlaty zawieszony ye mrozie,
W powietrzu lodowatym, i on je st' jak płomień
W dalekiej pustce, fragment krajobrazu
Spalonego w drżeniu, w widzeniu nieostrym.
Lub może być zmierzchanie. I może być posmak.
Dojrzały kolor amfory greckiej i linie
Bez przerwy w falowanie wtopione i korzeń
Martwego krzewu, bulwa, sens, ucieczka sensu.
Albo gorączka szaleństwa. Iskry, wiatr, logika,
Żelazny chorał Bacha, dźwięku dąb, dąb dźwięku,
Pierzchanie światła w ciemność, twardy szorstki promień
Kałuże drący szklane i prujący kola.
Albo nadejście w czerwice, w owady co barwią,
W miód muzyki leśnej, woń gnijących liści,
W ich treść, w ich przemianę, w koniec i w początek,
I znów krzyk, albo w wiersz odpadły od ręki.
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nie należałoby sie :a ją i Teatrem Nowym, gdyż zdaniem Wydziału powstała s y
tuac.ia tak w zakresie planoyunia jak i wykonania
z a L le r t e o n w planu budzi
^
,

>*. w .

rzekomo

mówiących1' faktach oowiedzialam się dopiero w urzędzią sterującym kulturą
w naszym mieście, a więc
w W-dziale Kultury Prez.
BN
m.
Łodzi.
" arnęła
mnie bowiem chęć konfron
z/awiska
tacji różnych stron zjawiska
zwanego
upowszechnieniem
—
...
kultury. Każdv bowiem prze
k u ltiu j. Kazdv bowiem
jaw działalności o znacz
k tó S ^ m ^
materiałem

łyby z tym poważne trudności. Krytycy? — 'podobno
r.a prośbę Wydziału Kultury wypowiedzieli się na
ten temat, ale niestety, wypowiedzi tych n;e_ ooubliZmniejszenie się ilości wi
kowano. Wydaje mi si'?. ze
dzów' obserwujemy również
dział finansowy ocenł syw Operze i Ooeretce Ope
tuacje wprawdzie _ .ylko w
ra — wiadomo — zawsze
kategoriach
budżetowych,
moż« sie tłumaczyć brakiem
ale raczej trzeźwo. Wydział
odpowiedniego
pomieszcze
Kultury natomiast widocz
nia. Co do Operetki — to
me jest oficjalnie zdania, ze
przepraszam za
subiekty
teatry robią, co moga, a z.e
wizm — OKazuje się. że
niewiole mesa to
-- juz
— nie
-- _ łódzka publiczność iest jeich wina. Należy zatem Die^ dnak
bardziej
wybredna,
dne teat-ry zaopatrzyć w qo
ni^ się powszechnie przydatkowe miliony przeciwko puszcz,a Dziwne natomiast
inwazji kina i telewizji.
^się wydaje to, że —
. -Filharmo
Proponuję. — być może
nia osis^ne’ i zaplanowaną
trochę złośliwie, aby część
ilość sUir-baczy Przecież tytych
funduszów
------ - przezna■ .
2 się mówi o braku kul
czyć na akcję o d c z y t y
tury n.uzvczrei w naszvm
zacn-caiaca do
ogi.man a mieście! Okazało się jednak
„Niebo.kiei
i „AKropo i. . po zbadaniu sprawy że ten
Warto by jednak zasta- zadowalaiacy efekt jest wy*
„owić się również nad tym, nikiem akcji abonamento
Czy teatrv łódzkie wykorzy- wej przeprowadzonej przede
stują swoje własne, poten- wszystkim wśród młodzieży
cjalne możliwości. Na przyszkolnej. W tym wypadku
utad sztuka, która przycią- wprawdzie plan został wv~
*nąć może ™ało wyrob^ne- konany. ale czy to jest po
do
stwierdzenia, ze
Ko
'•! wód
tylko erotyczna kr
. muzyka .została upewszech?-tylko
^iona ’ nie ma powodu do
laI1. o1™
banalnej
Nie
tylKo zas|r7eżeń?
,
.
często sie s^ a lIzd.
. wie
iyi*u
treść
H
p
tał
paradoks
—
bvć wabikiemi dla puauc.
Powstał _paradoks
ności pozostającej p . y
Filharmonia iest led y
nie poza zasięgiem WP v
,
niewielu przybytków
teatru. Przeciętny widz. któki kt6re osiągnęły piano
ry bywa w teatrze od P g
wana ilość s łu c h a c z y a a
padku do
^
drugiej str^ L ^
k u l{urv
w ogromnej więkseosci vvv
7 zadnf) odmiana Kul™r.*
padków wrażliwy na g ę
n je j est w naszym mieś
aktorów i ootrah. dvsoomr
tak źle< jak z kulturą m r
jąc
niezaw odną^ intuicją.
2 y m Dlatego w tym w ;
dobrą grę odróżnić od m
ppdkw sytuacjla wymaK
nej. Tej szansy « lo b y « a
}abv chvba ze Btrony^Wywidzów na o ’ół me
- działu Kultury ko™r. ‘
się pod uwagę.
już nie tylko z punk u
W ubiegłym toku np.
dzemia finansowego,
tt^ 4 Zu^ L a * ‘ PrzedCo jednak Wydział Kul.Jegoia
d
,0 n iemal iurv zamierza przedsięwziąć,

T ” z i ° ’ !n~p:% T e «ói- t s r u
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literatów w zakładach pracy. Jest to opinia człowieka,
który nie uświadamia sobie
żc aż hen. na Młynku, komitet blokowy utworzył ze“pół teatralny i wobec tegOk ^ k u ltu r ą nie jest u nas

o

gólnej sumv wydatków z ostała przeznaczona na notrzeby teatrów
(ok.
17.5
m in) Drugie miejsce zajęły
instytucje
muzyczne
(ok. 11.5 min)
następnie
szkolnictwo muzyczne, b ib lii
teki i muzea. Pewna sumę
otrzymały istniejące iuż domv kultury a więc LDK 1
MDK. i wreszcie reszta pieniędzy rozeszła się na obchody i konkursy, oraz na
„inne akcie kultury i sztuki".
Te awa
dwa ostatnie
ostatnie puupunki
. ie
kty se) odpowiednikiem akcji
łinyMiKjwArtUntnnio tniłiirw
upowscechniania
kultury ł1
oznaczają
sumę
ponad
1 min zł,
Ciekawych refleksji dostarcza porównanie wydatków w r. 1959 i planowanych na rok 1900 Otóż ptosunkowo najbardziej wzre.sły fundusze przeznaczone
na „utrzymanie" teatrów (o
ki'kanaście min), muzeów
i
instytucji
muzycznych
Przewidziany wzrost wydatków
na
upowszechnienie
kultury jest natomiast sto™ ?k? w0 .. niewielld
«*•
500 * « . zł).
Wobec istnienia tak poważnej troski o teatry zainteresowała
mnie
ocena
ich działalności w r. 59.
Z punktu widzenia Wydziału Kultury, (ocenę własną
noszę na dnie serca i tu
iei nie ujawnię).
Z „części opisowej** budżetu, dotyczącej spraw teatralno-finansowvch
dowiedziałam się, że frekwencja
W adła we wszystkich teatrach z wyjątkiem Teatru
Jaracza . a najbardziej w
Teatrze Nowym , i „7.15'“.
„Z wyjaśnień wynika" —
głosi komentarz do tego zjawlska — -ie powodem spadku frekwencji jest zwlększona ilość filmów tnfere

A
eksperymentatorstwo
Teatru Nowego? Czyż jego
oceny ne powinna poorzedzić otwarta dyskusja? Czy
nie przydałaby sie próba
określenia na czym właści>Yie polega ów e.cso >vyment? Odwołanie
się do
SZ- r«?€.1 opinii pozwoliłoby
ocenić sytuację mniej mo
że pozytywnie (i apodykty
cznie) ale za to bardziej
rv.ee/owa W każdvm badż
razie na pewno nie mamy
powodu martwić się tvm.
że Teatr Narodowy nie nred
ko bedzi? zbudowany, gdyż
sumy które trzeba becfzie
wydać na fego utrzymanie,
szybko zapewne przerosną
te które wydano na jego
budowę. _

eksperymentalny cha- dać w łódzkich teatrach.
J
rek>
X
zastrzeże Jlelicz^a publ.czność i
nie istnieje i w stosunku
iak zdażyłam zauważyć, by
do Teatru „7.75“ z uwaa i
najmniej nie rob ąca wra
na zmniejszona frekwencji
żenią „bywałej1 i snobis
i wzrost kosztów".
tycznej
(rasowy snob na
Z
przytoczonych
wyżej
Gorkiego nie pójdzie) przyj
nmawienie
uw^ag Pn' ™ 7 i ę V chyba je- „ow....
ała każde
pojawienie
lorfezny
wniosek'
• sie
Bułyczowa
na
scenie
H
fł>
n
lojyirvnv
w
niOS-G^K
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cip
BułvC5^0W3
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SCCn’
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den W O W
• się Bmyczow
działalność teatrów zosta- wprost entu^jaę.tycmie. NieWydział Kultury wątpliwie Feliks Żukowski
poddana wnikliwej ana".zie należy do aktorów, którzy
L r $ r l n& £ Vt%
S
—
odpowiednim doborze
»

wvchowania widza od najmłod.zycl, lat i w tym ce
lu walczy o wprowadze^e
baJek do repertuaru. Swiet
nv pom y^, »le co z^d.o,ro
sJym w jdzem? Przecież za
mm wychowane na bajkacn
“.nkolen1c dornsme.
dorośnie, trzeba
będzie jeszcze
nien
tięd^iG
iGSZCZS
HlGTcl^
pl
w e i
. „ n„
nv
prowadzać doroczny bilans
zy!:ków 1 strat.

uwage.fak1. te ««dek fre-

kwencji w teatrach nie jest
k m
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B O LESŁA W DUDZIŃSKI

indziej zdecydowany spadek
akurat w Nowym i .,7.15“
daje dużo materiału do re
fleksji. Okazało się jednak,
że znów grzeszę n a iw n o ś
cią. Nie. nic podobnego.
Wydzńał Kultury
teatrom
Histeryk literatu y starożytnej Grecji wybitny filolog angielski R. C. Jebb tak
p' -e o Safonie — poetće
w d ialu , yiko luźnymi uniezrównanej, która żyła na
w j®
^
jinar«owepięknej
wyspie Lesbos w
wagami cu.icuu
V II w. przed n. e.; ..Safo bygo
la kobietą o zdumiewającym
Oficjalnie działalność wazy
geniusru artystycznym, substkich teatrów została oce
teinie wrażliwa na harmonię
niona pozytywnie. Warto się
form, kształtów i dźwięków
zastanowić, kto oP>'ócz Wy*
której namiętna energia zna
działu Kultury
podpisałby
lazła naturalny wyraz w
się pod ta oceną Widzowie?
poezji i która wyśmiewała
— ankiety nie przeprowa
cześć aiu
dla piędzano ale z 'ndywidualw niej swoją czesc
dzano.
n jc h opinii wynika, że by- 8 kna (...) Safo miała opuścić
"» •>

L

Mitylenę ok, r. 596 przed
n. e. i umrzeć na Sycv]ii. Opowieść
o
beznadziejnej
miłości dla Faona i rzucenie
się w morze ze skały Leukatyńskiej jest prawdopodob
me bajką późniejszą",

^
to
właśnie „bajkę
wzięta ""n swój
warsztat
A n n a K o w a l s k a1) znuw
czyni i wielbicielka antyku,
czyniąc z niej uroczą opowieś.’ o tragicznej ostatniej
miłości
mnosci Safony
aaiony do
ao młodego
riuuueBu
i pięknego żegisrza — Faona

W tym okresie Safo była
już bardzo niemłodą kobietą,
była już raczej tyiko miej
scem spotkani*
dawnych
wspomnień o życiu bujnym
bogatym i słonecznym. Ale
choć przekwitł już 1 zgasł
bezpowrotnie czar utody Sa
fony,
serce jej pozostało
młode — i stąd to uczucie
beznadziejne a nie nasycone
dla mlcdogo Faona. Finał hi
storii z góry ty ł wiadomy.
Snując rwa opowieść, w
której znajomość antycznych
realiów oraz intuicja pisar
ska raz po raz przekonu
jąco dają znać o sobie, Anna
Kowalska
odpoetyzowała
nic/.p nioco *«f* r.ę, o!e za to
„uczłnw!ctv.yła“ ją i uczyni
ła nam jej postać bliższą.
Poza tym, autorka sprosto
wała w pewnej mierze nasze
potoczna wyobrażenia o sfe
rze miłosnych przeżyć wiel

kiej poeteszy, kładąc w jej
usta słowa:
,,Miłe są dziewczęta, ale
nie ma nic wspanialszego od
młodego mężczyzny". Że te
słowa istotnie mogły być
wypowiedziane, o tym śwlad
czy zarówno zawarte w mło
dym wieku małżeństwo Sa
fony, jak
1 ta spóźniona
schyłkowa miłość do Faona.
Przeskoczywszy w czasie
„drobiazg" — coś
około
2.5000 lat, przejdę do odno
towania dwóch interesują
cych
zbiorów
op iwiadań
współczesnych
nowelistów.
Pierwszy z tych tomów —
to „ D z i e ń
bohatera"
J.
J.
Szczepańskieg o-’) zawierający osiem opowiadań. W
przednv*łńe
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Od 1934 roku, z przerwą
wojenną, Kraków obchodzi
swoje dni. Wprawdzie już
wiele miast wpadło na ten
sam pomysł, lecz chyba żad
ne uroczystości organizowa
ne w ramach „Dni“ nie ma
ją tego znaczenia i nie są
tak celebrowane, jak właśnie
w Krakowie.
Zanim Herold na Rynku
KUikowskim ogłosi ludowi
swój memoriał, zezwalający
na zabawy wszelkie, zbiera
się sztab ludzi, by opraco
wać precyzyjnie przebieg za
baw i uroczystości. Wystar
czy czegoś zaniedbać, albo
zapomnieć, a już przywią
zani do tradycji krakowiacy
są niezadowoleni.
Tald właśnie powód do
niezadowolenia dał w tym
roku pierwszy dzień inau
gurujący „Dni Krakowa".
A było to tak:
Rynek ciasno wypełniony
ludźmi, z niecierpliwością
wyczekującymi wjazdu He
rolda. Wreszcie przedziera
jąc sie przez zbity tłum, z
kilkuminutowym
opóźnie
niem,/wjechał na zbiedzonej
klaczy zwiastun „Dni K ra
Miejslti Teatr Rapsodyczny. „Witei w tygrysiej skórze" Szota Rustaweli, tłumacz.
kowa" ubrany we wspaniałe
Jerzy
Zagórski. Reż. Mieczysław Kotlarczyk, scenogr. Marian Garlicki, oprać. muz.
szaty wykonane według pro
Anatol Zarubin. Scena zbiorowa.
Foto W. Plewiński
jektu Wyspiańskiego, żywo
oganiając się od dzieci i wy
rącymi oklaskami i kwiata
rostków, którzy pociągali go cjach poseł Drobner ocenił cisnąć się do salki, w które]
ki o Villonie, francuskim
inaugurację „Dni Krakowa",
przechowuje się Szczerbiec.
mi.
za rękawy. Daremnie oglą
poecie, który urodził się w
Sądziłem, że uda mi się na
jako zwykły skandal.
dał się Herold za halabard
roku 1431? Odpowiedź na to
Na marginesie występów
wiązać tu rozmowy z Pola
nikami, którzy zawsze w tej
A wiec historia się powta
kami zamieszkałymi w Ame Teatru „Vieux Colombier" pytanie daje autor:
ceremonii brali udział i te rza. Największe nieszczęścia
ryce, którzy gremialnie na pragnę wspomnieć o pewnym
„Vilłon był moim ulubio
zdarzeniu, które mogło wpiyludzkości zdarzały się z po
raz w opresji bardzo by mu
wiedzili Kraków i właśnie
nym poetą już w czasach
nąć na obniżenie frekwenrii
w tej salce było ich pełno.
pomogli. Niestety, nie wie wodu drobnostek, które ktoś,
gimnazjalnych. Zawsze by
na przedstawieniu. Otóż pa
gdzieś zapomniał załatwić.
Niestety, okazało się to nie
dział o tym, że ze względów
ru bliżej nie zidentyfikowa
łem poruszony kontrastem
możliwe.
Łatwiej
przejść
oszczędnościowych
pozycja
Być w Krakowie i nie
wielbłądowi
przez
ucho nych osobników rozpuszcza między jego wspaniałą poe
„halabardnicy" i „cukier dla zwiedzić Wawelu, to tyle,
igielne, niż przecisnąć się ło przed przedstawieniem zją a życiem rzezimieszka i
co być w Rzymie i nie wi
konia1' zostały skreślone.
pogłoski, że rzekomo teatr włóczęgi. Poezje Villona bar
przez ciżbę do Szczerbca.
dzieć Papieża. Lecz, zwie
jest słaby i nie ma nic cie
śmiałka,
który
dzo osobiste, a przy tym re
Skutki tej decyzji okazały dzanie Wawelu o tej porze, Każdego
kawego do pokazania. W i
usiłował „wtrynić" się bez
wolucyjne, krążyły za życia
się opłakane. W chwili, gdy to 7.e wszech miar ryzyko. Na
działem,
jak
słabsze
indy
kolejki, pani kustosz karciła
twórcy w odpisach i tradycji
Herold siedząc na koniu miał dziedzińcu tłok, bez przesa
spojrzeniem godnym Anny widualności uległy tej opinii
ustnej, zdobywając mu olodczytać memoriał, pojawili dy parę tysięcy ludzi, jakby
Jagiellonki z portretu wiszą i na krótko przed przedsta
wieniem usiłowały odsprze ' brzymią popularność. Rów
się fotoreporterzy, aby u- za chwile miał się tu odbyć
cego w sali tronowej.
dać bilety, które, nawiasem
nocześnie Villon, którego nie
wiecznić ten uroczysty mo wiec. Jedni zajadają bułki
z kiełbasą, inni targują się z
W sumie pobyt na Wawelu mówiąc, nie były takie ta jednokrotnie kojarzono z je
ment i takiego narobili ha fotografami o cenę pocztó
tym razem nie zaliczam do nie. W rezultacie tu i ówdzie go dziełem, wzbudzał pogar
łasu fleszami 1 pstrykaniem, wek i zdjęć wywoływanych
udanych. Rekompensatę te na widowni dały się zauwa
dę jako człowiek, toteż szpa
że zmęczona szkapa nagle
na poczekaniu. Najwięcej
go dnia uzyskałem wieczo- żyć puste miejsca.
dą musiał walczyć o godność
zaczęła wierzgać. Wierzgała jest amatorów zwiedzania , rem w teatrze na przedsta
A propos pustych miejsc imienia poety.
tak. że Herold ledwie się na dzwonu Zygmunta i grobów
wieniu „Skowronka" Jean
w teatrze. Nie jest to tylko
niej zdołał utrzymać. Toteż naszych znakomitych przod
Anouilh’a
w
wykonaniu
Wiadomości o losach VIIków.
francuskiego Teatru „Vleux zjawisko warszawskie czy
o czytaniu z namaszczeniem
łódzkie. Także w Krakowie
łona urywają się w roku
Colombier". Wielu aktorów
memoriału nie mogło być
Przewodnik, który opro
1463, w którym poeta ska
biorących udział w sztuce nawet na premierze można
mowy. Czar powagi prysł.
wadza po tej części zabyt
zobaczyć sporo foteli nie za zany został na wygnanie z
jest
naprawdę
wybitnych.
ków wawelskich narzeka, że
Minęło parę ładnych chwil,
Lecz Suzanne Flon odtwa jętych. Podobnie rzecz się
Paryża. Moją sztuką chcia
miała w Teatrze Kameral
nim ktoś podsunął klaczy cu jest przemęczony, i że mu
rzająca postać Joanny dA rc
łem
odpowiedzieć na pyta
w
krzyżu
strzyka.
W
podzie
nym
na
premierze
sztuki
Ka
kierka t w ten sposób zdo
miach bowiem, gdzie znaj pozostanie na długo w pa zimierza Barnasia „Apelacja nie, jak i dlaczego zginął
łał ułagodzić rozeźlone zwie
mięci.
Nawet
rozkapryszone
dują się groby, jest zimno
Vilłon.
Rekonstruując sy
Villona". Dodajmy, sztuki
rzę.
tuację historyczną, świato
i wilgotno. Tak. To nie żar aktorki krakowskie były jej
interesującej
i
nieźle
zagra
grą oczarowane i dawały te nej.
ty. Dla jednych przyjemność,
poglądową, ustrojową i oby
Ale te<n, w gruncie rzeczy
mu wyraz w rozmowie w
czajową jego czasóio, stara
a
d
lj
drugich
ciężka
praca.
mały, incydent wystarczył,
foyer teatru. Publiczność ob
Co skłoniło Kazimierza
łem się przedstawić poetę
Koniecznie chciałem prze darzyła zespół francuski go
-by rozmiłowany w tradyBarnasia do napisania sztu- jako osobowość przerastają
cą współczesnych",
do
poprzedniego
zbioru
swych utworów, zatytułowa
nego „Buty“
Szczepański
pisał: „Moi bohaterowie nie
są pozytywni, ich poczyna
nia nie są itrzeplące,' intere
suje mnie ludzka słabość, po
graniczę moralnego upadku,
rezygnacji,
oportunizmu"...
Wówczas 2 utor zademonstro
wał te swoje
upodobania
bard’o dobitnie w opowiada
ni u ty'ulowym, które — ukazując „podszewke" bytu
partyzanckiego — miało do
wieść, że ta egzystencja nie
zawsze
jaśniała blaskiem
cnót i zalet moralnych. W
opowiadaniu tytułowym no
wego zbioru autor ukazuje
jednodniowe dzieje mitycz
nego „bohatera" Alkinoja któ
rego najwspanialszym wyczy
nem stała .■
*(<■
* kradzież stare
go kulawego barana. uprowa
dzontgo przemocą ze stada
jakiegoś niedołężnego pas

terza. ^.Bohaterstwo'*
bar
dziej niż problematyczne, ale
gdy teri czyn — mówi autor
— „ożyje w pieśni1* pokracz
nego giermka Alkinoja-Koinosa, przetworzy się w he
roiczny rapsid. pzyspar,za
jąc „bohaterowi" splendoru
i sławy.
Ju ż choćby tylko dla tego,
Jednego opowiadania warto
przeczytać nowy tom J. J.
Szczepańskiego, gdzie zresz
tą znajdziemy i inne godr>e
uwagi Dożycie jak np. ..Knaj
pica przy tprze", „Izaak" lub
„Okazja".
Utalentowany
nowelista
Kornel
Filipowicz
jest gorliwym kolekcjone
rem ciekawych spięć psy
chologicznych i niecodzien
nych zbiegów okoliczności.
Na
dobro autora zapisać
trzeba, że mimo tego rodza
ju poszukiwań
umie być

wiernym życiowemu praw
dopodobieństwu. Co sie ty
czy formy, jest ona bardzo
oszczędna, można by rzec
nawet: ascetyczna, w doborze środków artystycznych
wyrazu; zaś treść swych
krótkich utworów
czerpie
Filipowicz z tego kręgu zda
rzeń i zjawisk, o których
zwykło sie
mówić:
„nic
szczególnego".
Jeżeli jednak nowe opo
wiadania Filipowicza z to
mu „ C i e m n o ś ć i ś w i a 11 o“3) czytamy z zaintere
sowaniem, to niewątpliwie
dzięki jego umiejętności ope
rowania kontrastami i kon
fliktam i — natury zarówno
jednostkowej,
indywidual
nej, iak i zbiorowej, społe
cznej: ogarniającej szerokie
dziedziny bliższej lub dalszej
współczesności (np. w opo
wiadaniach
okupacyjnych:

„Pyłek w oku“ i „Niech nla
wie lewica").
Wśród dziesięciu opowia
dań
zbioru
„Ciemność i
światło" są też, jak to zwy
kle w takich razach bywa,
pozycje słabsze, będące ra 
czej tylko jakimś nowelisty
cznym szkicem (np. „Adela"
lub „Zabić jelenia!"). Na ogół jednak nowe opowiada
nia Filipowicza należą nie
wątpliwie do ciekawszych
nowości wydawniczych z za
kresu małych form literac
kich.
BOLESLAW D U DZIŃSK I
Kowalska,
i,Safo'\
Anna
Warszawa PIW, str. 128: cena
zl 8.
Si Jan
Józef
Szczepański.
„Dz.len
bohatera"
Warszawa,
„Czytelnik1-, str. IGO: ee-na zl 10.
■
<t Kornel Filipowicz. „Ciem
ność i Swlailo". Kraków. .^Wy
dawnictwo Literackie'1, Str. lljO, 1
cena zt 12.

Na tym nie kończę jeszcze
mojej wędrówki po scenach
krakowskich. Byłem również
w Teatrze Rapsodycznym.
Zdaje się, że jest to jedyna
z nielicznych scen, która od
prowadzi za pierwsze pół
rocze dochód wynoszący oko
ło trzystu tysięcy złotych do
kasy państwowej. Powiadają,
że tę zasługę może odnoto
wać na swym koncie Dyrek
tor Administracyjny Teatru,
p. Ryszard Orzechowski. Na
scenie odbywają się nieu
stannie
próby
„Odyssei"
przeznaczonej na Festiwal
Teatrów Polski Południowej.
Odsmaża się przedstawienia
sprzed roku, jak zresztą nie
mal wszystkie sztuki, które
na tym Festiwalu będą re
prezentowane. Ktoś nie poz
bawiony humoru powiedział,
że jest to Festiwal drama
tów. które dawno zeszły ze
sceny.
Ale oprócz „Odyssei" trwa-

Foto W. Nowak
ją tu także przygotowania
do premiery „Sowizdrzała"
według książki Karola de
Costera. Po tym przedstawie
niu dużo sobie obiecuje dy
rektor artystyczny p. Mie
czysław Kotlarczyk, Wybrał
on zręcznie z książki Costera
te partie, w których Dyl So
wizdrzał walczy o wolność
ludu
flamandzkiego,
jak
również i te, w których we
soły Dyl przebywa w miłych
lupanarach Flandrii.
Sło
wem — dla każdego coś m i
łego. Dodajmy szczerze, że
sztuka ma sporo interesują
cych ról, które z pewnością
zadowolą także aktorów.
Po tej wędrówce po kra
kowskich
teatrach
warto
wejść gdzieś na pół czarnej.
A jest w czym wybierać, bo
w Krakowie kawiarni jest
dużo: „Literacka", „Piw ni
ca" na Rynku, albo po prostu
„Stara Jam a Michalikowa".
Gdy juz ulokujecie się tu
na którymś z monstrualnej
wielkości fotelu lub na ka
napce, wypijecie łyk kawy,
a oczy skierują cię na ścien
ne malowidła, wtedy czło
wieka nachodzą wspomnie
nia. Ileż to sie naczytało o tej
słynnej „Jamie", o znakomi
tym Boy’u, który tutaj sia
dywał i innych wybitnych
postaciach życia artystyczne
go Krakowa! Radzę wtedy
zaprosić na pół czarnej, tak
jak mnie się to udało, jed
nego z nielicznych już chy
ba znawców historii „Jamy
Michalika" — pana Jerzego
^obrzyckiego — dyrektora
Muzeów Historycznych w
Krakowie. Być może, że jesz
cze raz powtórzy wam boga
tą historię tej kawiarni, ja 
ką mnie opowiedział.
CRoć zegar wawelski wy
bił już jedenastą, w „Jamie
Michalikowej" wciąż tłocz
no. Nikt wcześniej nie opuś
ci kawiarni, aż zostanie dys
kretnie wyproszony: — „Je
denasta już minęła, panie
radco, dobrej nocy, dobra
noc^

str.
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Stąd odjeidiają

w Bejrucie „Taxi-service” do biblijnych
miast
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DZIEWANOWSKI
W olbrzymich oszklonych
salonach pysznią się „Cadillaci‘.‘
Zewsząd
dochodzą
dźwięki najnowszych, włos
kich przeboi granych przez
„szafy z muzyką". Nowoezcs
ność, luksus, pokusy. W m a
łych knajpkach położonych
wysoko w górach tańczą pa
ry, z płyt dobywa się glos
Domenico Modugno, przy
ćmione światła, intymny na
strój, bardzo swobodne ma
niery.
Ale m ój ksiądz nie widział
niczego z tyrfh rzeczy. Dla
niego nie jest to święta zie
mia. Jest trzydzieści pięć sto
pni upału, ksiądz męczy się
w czarnej sutannie, odpiął
tylko jeden guzik u kołnie
rza. Dlta niego wszystko ma
niewyslowiony urok, nawet
upał, bo przecież, upał też
wchodzi w skład obrazu uro
bionego przez lata rozmyś
lań.

Spotkałem go w Tyrze.
Tak jest w tym samym Tyrzc, o którym wspomina bi
blia. W biblii jest mowa o
tyrskim królu Hiramie, któ
ry posyłał Salomonowi drze
wo cedrowe i zręcznych rze
mieślników do budowy świą
tyni Pana, a także wszystko
znających żeglarzy, którzy
powiedli Salom onow e sługi
do dalekiego Ophiru po zło
to 1 drogie kamienie. Ksiądz
przyjechał tu, aby na włas
ne oczy zobaczyć to miejsce,
o którym tyle razy mówił
swoim uczniom. Ksiądz jest
profesorem w jednym z se
minariów duchownych we
Francji.
Ja przyjechałem tu dla in
nych przyczyn. To znaczy,
że chciałem zobaczyć mia
sto, o którym z takim sza
cunkiem mówi się w biblii.
Ale chciałem
je zobaczyć
także i dlatego, że stąd wła.ś
nie wyruszyła Dydona za

władnąwszy podstępnie flo w arabskich miastach. To
tą Tyru, aby po przeciwno] znaczy — bardzo głośna ci
świetnego
stronie Morza Śródziemnego sza. Ze starego,
założyć Kartaginę. Prócz le portu też nic zostało śladu.
go moją wyobraźnię zafas Ił/iś jest tu tylko pert ry
cynował inny fakt z ‘historii backi mały, zamulony. Wy
tego miasta. Otóż kiedy wy ruszają stąd lodzie nic na za
buchło tam swego czasu wici łożenie
Kartaginy, lecz na
kie powstanie niewolników, połów ryb i krabów', albo —
wszyscy wolni, czyli panowie, co znacznie korzystniejsze —
zostali
wybici. Nie oca'al na kolejną wyprawę z kon
nikt — z jednym wyjątkiem. trabandą.
Ow wyjątek zwał się StraJakie szczęście, że biblijny
ton. I, rzecz ciekawa, na król Hiram tego nie widzi!
stępnym posunięciem niewól Gdyby przypadkiem wstał i
n ;ków, którzy uzyskali teraz zobaczył co znstnlo z. jego
wład7ę nad miastem, był wy Tyru — umarłby z pewnoś
bór króla. Królem wybrano... cią po raz drugi.
Stratona. Fakt historyczny
Ale ksiądz nie zwracał udający wiele do myślenia.
wagi na współczesny Tyr. Z
Spotkaliśmy się z księ trudom tylko namówiłem go
butelki coki.
dzem na wielkim pelu wyko na wypicie
palisk. Oprowadzał nas prze M iał przed oczyma cudowną
Ziemię Świętą.
wodnik, któremu towarzy wyśnioną
szyła biała owca, zachowują Nic nie mogło mu zakłócić
ca się jak pies, nie odstępo jej obrazu. Zaczepiał prze
wała pana ani na krok. chodniów i wygłaszał do
Skubała sobie rosnącą po nich dłuższe przemówienia
między fundamentami rzym no arabsku, znał bowiem ten
skich,
greckich i fenicklch język, podobnie jak i hebraj
demów trawę, a jeśli prze
wodnik ruszył się, choć o je
den krok, natychmiast krót
kim kłusem podbiegała za
nim. Wykopaliska w Tyrzc
są bardzo piękne. Odkopana
właściwie całe miasto rzym
skie: z akweduktami główną
ulicą łączącą dwa porty, wy
żłobionymi śladami kół w"- ski. TcVaz mógł tę swoją
zów, którymi kupcy wozili znajomość wypróbować prak
swoje
towary, z mozai tycznie. Napawało go to wieł
kami
zamiast
chod ką radością.
Dlatego
organizacyjną
ników’, kolumnami i tak
dalej. Pod tym, rzymskim stroną wyprawy musiałem
miastem odkryto także dru się zająć ja sam. Doprowa
gie, feniekie. Fenickie domy dziłem księdza do tak zwa
były budowane z gorzej cio rtej taksówki „scrwicc". Po
sanego, bardziej prymityw lega to na tym, że jeśli ko
nego kamienia, były mniej goś nie stać na wynajęcie so
sze i robią wrażenie bied bie taksówki na własny uniejszych. A jednak w tych żytek (a nas nie było na to
domach żyli najbogatsi w stać, o nie!) — to wówczas
ówczesnym świecie ludzie! zgłasza się m, stację taksów Nad tymi dwoma starymi kową, powiada dokąd chce
miastami zachowało się jesz jechać i zaznacza: „service!“
cze i trzecie: arabskie. To Zarządzający stacją sadza
ostatnie liczące już „tylko“ wówczas gościa na krzeseł
kilkaset lat — najbiedniej ku i zaczyna przechadzać się
wołając
głośnosze i najbardziej prymityw po ulicy
ne. Tutaj można się najłat „Yallach Saidal" albo „Y.ilwiej przekonać, jak wzglę lach Bejrut!" — zaieżnje od
dnym pojęciem jest postęp. togo dokąd gość chce jechać.
W porównaniu ze wspania Po kilkunastu minutach, a
łymi, skanalizowanymi mar nieraz szybciej, ma już zgro
pasaże
murowymi domami rzymski madzony komplet
mi, następne tysiąclecie było rów. Ładuje ich wtedy do
niewątpliwym
barbarzyń wielkiej taksówki — sie
dmio, ośmio, nieraz dziesięstwem.
Wędrowaliśmy z francus eio osobowej — i jazda! Jo
kim księdzem po tyrskich za dzie się równie szybko jak
bytkach przez pól dnia. Co indywidualną taksówką, mo
chwila starałem się zwrócić że nieco mniej wygodnie, ale
uwagę mego towarzysza na za to pięć razy taniej!
dzisiejszy Tyr i dzisiejszych
Taką to właśnie taksówką
potemków Fenicjan. Na br/e ruszyliśmy teraz do Saidy,
gu, mniej więcej w tym sa biblijnego Sydonu.
Droga
mym miejscu, z którego wy była bardzo piękna a szofer
ruszała ze swą flotą Dydo jechał jak szatan. Arabscy
na na założenie Kartaginy, szoferzy zwykle tak jeżdżą.
jest teraz kawiarenka. W Wiraże brał swym ogrom
godzinach upału siedzą w nym krążownikiem w tem
niej współcześni Fenicjanie, pie dziewięćdziesięciu na go
Ksiądz
przymykał
piją kawę i coca-colę, grają dzinę.
w domino i w karty. Są sa oczy, lecz był nadal bardzo
Jechaliśmy
kramencko leniwi i wcale zadowolony.
im się nie dziwię. W mias W'zdłuż gajów pomarańczo
teczku są małe domki. cias wych, których małe, szaro
ne uliczki. Każdy, kto ma zielone drzewka uginały się
głowę na karku stara się pod ciężarem złotych kul.
Ubrane na czarno kobiety
przenieść do Bejrutu. Tu zo
stają tylko najleniwsi, naj zrywały je do wielkich ko
Gdzieniegdzie kule
mniej przedsiębiorczy, albo szów.
tacy, którzy przywykłszy do zmieniały kolor na słonecz
jałowego życia nie mają o- ny — wówczas jechaliśmy
choty na zmiany. Miastecz wzdłuż gajów cytrynowych.
ko jest koloru żółtego, ma A jeszcze były bananowe i
jeden meczet i jeden kościół. trzcina cukrowa. W pewnej
Nic ma w nim ruchu, panu chwili zostaliśmy nagle za
je cisza, oczywiście na tyle, trzymani przez żołnierzy w
na ile może panować cisza hełmach, z automatami, któ

rzy sprawdzilll nasze dowo stron oblewa go morze, *
dy bacznie wpatrując się czwartej ma fosę i wąską,
nam w cezy. Prawda! Prze kamienną groblę łączącą go
cież niedaleko stąd, po dru z. lądem. Do dziś sterczą *
giej stronie zatoki, nad któ wody potężne wieże, budo
rą leży Tyr, biegnie grani wane jak zawsze w tej zie
mi ze szczątków poprzednich
ca libańsko-izraelska...
—
Teraz mijamy wille bo- cywilizacji. W jego murach
gaczy-emigrantćw, którzy do tkwią granitowe kolumny
robili się fortun w Brazylii, użyte jako wzmocnienie: nie
lub w Afryce i dożywają pionowo, lecz poziomo. Uło
swoich
dni w ojczyźnie. żono je, jakby wielkie, dłu
Zwłaszcza jedna z tyeh willi gie i okrągłe cegły. Skąd gra
jest całkiem niezwykła: zu nit w Libanie? Ba... Nic ma
pełnie okrągła,
przykryta go !u nigdzie. Te wszystkie
wielkim dachem, na podo wielkie
kolumny
zostały
sprowadzone z Egiptu. W y
bieństwo grzyba.
Nagle zza drzew pomarań obraźcie to sobie: wielotono
czowych wyskakują olbrzy we, granitowe kolumny zo
mie, srebrne garnki. Zbliża stały przywiezione na kru
my się do .Saidy. Przed sobą chych statkach żaglowych,
mamy wielkie zbiorniki naf lub też poruszanych wiosła
towe. Tutaj dochodzi do mo mi przez niewolników!
rza słynny „Tapline“, czyli:
Ciężkie fundamenty ziarn
Transarabian Pipeline. Amc ku obrośnięte są grubą war
ry kański rurociąg naftowy stwą zielonego mchu i wo
doprowadzający naftę z \- dorostów. Nad
wszystkim
rabii Saudyjskiej do mor/a unosi się morsko-gnijący za
Śródziemnego poprzez cały pach, typowy dla starych bu
półwysep arabski. Tu pod- dowli oblewanych przez mor
skie fale. Tak samo pachnie
Wenecją.
Kiedy przyjdzie
duży wiatr bryzgi fal prys
kają aż na dziedziniec.
W
murach zamku tkwią żelaz
ne kule. Zostały
one wy
strzelone z. dział angielskich
okrętów przed blisko półto
ra wiekiem. Tu wszystko
chodzą prosto z morza tan zachowuje się lepiej i zais
kowce i nic zawijając do por te ma się wrażenie, że krzy
tu, którego nic ma — ładują żowcy opuścili zamek dopie
naftę na redzie. Zawsze na ro
wczoraj.
Ba
Sydon,
horyzoncie widać kilka t^ch to przecież Morze Śródziem
naftowych smoków. Taksów ne, a tu czas liczy się ina
ka zwalnia. Tu trzeba uwa czej.
żać, nawet jeśli się jest aZupełnie inaczej niż w Eu
rabskim kierowcą, który —
ropie. Mój ksiądz jest teraz
jak wiadomo — znajduje się
pod specjalną opieką Alla- ożywiony. Z zapałem studiu
ha. Faktu, że ci samocho je przewodnik. Opowiada o
dowi
szaleńcy
pozostają swych zajęciach we Francji
przy życiu nie można wyjaś i zachwyca się myślą o tym,
nić inaczej, jak tylko opieką ile też będzie tera?, miał do
Zapadł
już
boską... Ale tu trzeba uwa opowiadania.
zmierzch. W mroku wieże
żać, ponieważ na powierzch
ni jezdni nieraz znajduje się zamku drugiej baronii wy
ropa naftowa. Potrafi ona glądają jeszcze r»?knicj i
wprawić samochód w taki bardziej groźnie.
Wsiadamy do „tax-servlpoślizg, że nawet sam Alce“ jadącej
do
Bejrutu.
laha jest bezradny.
Z daleka już widać wspa Ksiądz dalej opowiada o so
niały
zamek krzyżowców, bie. Pyta tylko, czv mam ro
zbudowany na morzu. Nie dzinę i kiedy wracam do Eu
tyle zresztą na morzu, co ropy. Nie pyta nawet skąd
na stromej skale u wejścia jestem.
Wspaniałą szosą dojeżdża
do portu. Ksiądz wpatruje
się w ten zamek ze czcią i my do Bejrutu. Przejeżdża
bez słowa.
Ja
natomiast my kolo lotniska — z pew
zwracam mu uwagę na prze nością jednego z najpiękniej
dziwny widok na szosie: po szych lotnisk na świecie, po
środku jezdni leży głowa łożonego nad samym mo
wolu. Sam^ głowa z wiel rzem, tuż koło gór. Samoloty
kimi rogami. Kierowca wy podchodzące do lądowania
m ija ją zręcznie i już jes lecą tu nad samą plażą, tak
teśmy w kolejnym
mieście nisko, że można z góry roz
poznać
kolor
kostiumów
biblijnym.
kąpielowych.
Saida jest większym m ia
Kiedy dojeżdżamy do cen
stem od Tyru. Jest też od trum miasta ksiądz wreszcie
niego starsza. O Saidzic, a zadaje mi pytanie, na które
właściwie o Sydonie wspo czekałem od dawna:
minał Mojżesz. Homer pisał
— A pan z. jakiego kraju?
o Sydończykach, jako o lu
— Z Polski
—
mówię.
dziach:
„Umiejętnych we Ksiądz wygląda na zasko
wszystkim".
Sydon stwo czonego.
rzył niegdyś prawdziwe im 
— To przecież kraj komu
perium
śródziemnomorskie. nistyczny?
Jego losy były jednak, zmień
Potwierdzam.
nc — padał ofiarą licznych
— Tak milo ml się jecha
podbojów:
egipskich, fili ło — mówi ksiądz z niepew
styńskich i innych. Teraz nością w glosie. Proponuję
znany jest w świecie głów mu, abyśmy wstąpili coś
nie jako ujście „Taplinc‘u'‘. zjeść. Ale ksiądz bardzo się
Przez pewien czas Sydon spieszy, żałuje, że czas mu
był ostoją krzyżowców, sie nie pozwala. Zegna się szyb
dzibą drugiej, spośród czte ko. Odchodzi.
, Będzie miał jestzeze jedną
rech baronii królestwa Je
rozolimy. Z tego czasu po przygodę w Ziemi Świętej
chodzi ' zamek. Zamek jest do opowiadania. A może nie
wspaniały do dziś. Z trzech będzie opowiadać?

Z WIZYTĄ U KRÓLA HIRAMA
.
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Zebraczka w Saldzie
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Tędy przepływa kontrabanda

Baalbeck — rznmskle miasto ruin.
Sklep za „starożytnościami”

słyszeli przez drzwi szept stariki, Hondurasy,
Guate- ryna mówi, że m i ufa bez
Slabci.
male, sprawdzane skrupu granicznie.
Siedem głów
pracowało latnie pod lupą, przykleja
Godzina 22 min. 14 —
bezskutecznie, na stole sty ne ręką drżącą z emocji, słuchamy muzyki radiowej
gła
niewypita
herbata. geografia bliska, serdeczna, i tańczymy. Seweryna roz
Wreszcie
Socjalista, który świat wielobarwny, chowa kleja się. Ona chodzi wcze
chodził po pokoju, zatrzy ny co wieczór do szuflady... śnie spać, nie wytrzymuje
ma! się nagle, uderzył o- nie, n ę można niszczyć al tak długo.
twartą dłonią w czoło i bumu. Czy porzucać
musi
Godzina 23 min. 5 — na
krzyknął:
zawsze znaczyć tyle, co ni mój rozkaz rozbiera się do
— Mam pomysł! Załatw5- szczyć?
naga, a ja nie mogę, no n:e
my rzecz jak prawdziwi
Spalił jednak stare kalen mogę i już. Seweryna pła
mężczyźni!.
darzyki. Zaznaczał w nich cze, powiedziałem jej, że n:e
Skupili się w
kącie za ?woie stosunki z dziewczę jestem zdolny do miłości.
piecem i szeptali gorączko tami przy pomocy magicz Nie jestem zdolny, ja ko
wo. Słabcia daremnie wcis nych
takie światy,
znaków.
Czerwona cham tylko
kała ucho w dziurkę od klu kropka — pocałunek, błę- jakie tworzę sobie sam. Po
cza.
(kitny krzyżyk — więcej co mnie całowałeś, po co
— Końska kuracja...
niż dziesięć
pocałunków, mnie oglądałeś, po co, po co1
— Wc wtorek
będz:e Węikitny krzyżyk w czer
Godzina 24 — Seweryna
zdrów...
wonym kółku — niezliczo zamyka się w sypialni i
— Dzisiejsza młodzież — ne pocałunki, trójkąt błę plącze.
Mówię jej przez
W
s t r z ą s a j ą c e
o d ^ n / c l e
T r a ć w . u
mruczała niezadowolona, n !c kitny — całowanie rozmai drzwi po co się ogląda i ca
s ę od takich człowiek nie tych części ciała, trójkąt łuje kob'ety. Nie otwiera.
dowie.
czerwony z błękitną krop
Godzina 24 min. 18 — śpię
Racibor zmienił się w 3- ką po środku — akt płcio sobie spokojnie na kanapie.
T
statnich dniach nie do po wy...
Człowiek ma niby wszyst
znania. Jego
wewnętrzny
SDaJił również listy, dzie ko, a to jest co innego. Zaw
— Nie może
być! —
świat,
zamknięty
na
cztery
Nikt mu nie odpowiedział.
siątki żółtych, błękitnych i sze co innego.
Księciu zaczęło świtać w
— „Droga Krystynko, ko sousty, wypełniały bez resz różowych kopert. Tego na
Godziina 5 min. 2 — zjeż
głowie.
J«*t rok 1938. Prowincjo
W razie nie będzie, będzie coś dżam po długim chodniku
chanie Ty życia
mojego! ty miłość i nadzieja.
nalne miasto wojewódzkie
— Może być, może, nUsz Chciałbym Ci osobiście po
•oczach kolegów w yglądfł nowego, innego, oby każdv
na ulicę. Nie trzeba w ta
posiada gimnazjum, do któ
wyw ad ustala fakty w spn- dziękować za to, co uczyn:- na człowieka
nieszczęśli rok był inny. Wahał się kich chwilach budzić d>rego uczęszczało wiele zna
sób
nie
budzący
żadnych
komitości, m. in. Stefan
łaś dla mnie w niedzielę, wego. Jakżeż to — bohater natom ast, czytając pamięt zorcy. Dozorcy na ogół nie
wątpliwości. No i co powie chociaż nie wszystko się u- tysiąca i jednej przygody, nik. ZniszoEyć, czy pozosta
Żeromski 1 ówczesny pre
chcą pomóc. Seweryna śmie
mier Sławoj Skladkowski.
cie do tego?
dało. Czekam na Ciebie, o wesoły jak szczygieł, chodzi wić jedynego
je się. Wygląda nawet ład
powiernika
— Nie staraj się zrozu pani serca mego, we wto teraz poważny.
Panowie licealiści z lego
zamyślony, jego prawdziwych myśli i nie w tym oknie i w zło
wialnie
gimnazjum
po
mieć wszystkiego,
powie rek, o godzinie 18-tej, przy jakiś inny duch w tym sa
uczynków? Nikt mnie nie tym szlafroku. Rzuca mi ró
dzielili
się, zależnie od
dział Dcmokryt, bo wszyst kamieniu Biruty. Przyby mym ciele. Gdzie arcykaświatopoglądu na trzy wiel
zna — powtarzał sobie dzie żę, róża jest sztuczna. Ży
ko stanie ci się niezrozu w aj! E. B.“.
kie
obozy:
demokratów,
walarz, gdzie autor wspa siatiki razy z satysfakcją — cie też. Chodzę po mieście,
arystokratów
j
sportowmiałe — Chorwat otworzył
miłosnych, nikt mnie nie będzie znał.
zbieram sobie liście do ziel
— List się nie rumieni, niałych listów
' ców.
srebrną papierośnicę. Brali
odczytywanych w pełnej anika.
Do późnej nocy czytał
papierosy rękami drżącymi powiedział Cicero — Chor svśrie podczas pauz? Ża pamiętnik.
Dwóch wybitnych arysto
kratów — Książę i Bu
23. X I. Dlaczego wszyscy
z podniecenia. Cóż za nie watowi uwiązł głos w gar łość brała patrzeć na je
czacki odbyło krwawy po
— 15. X. „Mongoł" urzą
dookoła udają kogoś Inne
zwykle zbiegi okoliczności! dle, cóż za bydlak, cóż za go obcą twarz i niewidząjedynek na szable o ko
dził pierwszy w tym roku
go? Świstak — bohatera,
Dlaczego spotkał akurat Po- czworonóg!
bietę, w wyniku którego
ce oczy.
pogrom z chemii. Też ma
A więc stało się. Buczac
Buczacki został publiczni"
rajównę, dlaczego połama
Miazga — potomka zbój
Wszystko
to
jednak
były
osmleszony.
wymagania!
Odróżnić
mu
ki
raz
jeszcze
rzucił
im
wy
na Porajówna tak szybko
ców świętokrzyskich i ko
tylko
pozory, w gruncie
Za namowa Buczackiego
kwas
siarkowy
od
siarka
zwanie.
Jeżeli
dotąd
któryś
legę Żeromskiego, Książę —
posklejała się i tańczyła. Co
rzeczy Racibor uważał się
plutonowy Kwiatek, który
miał z tym wspólnego B u z nich miał Raciborowi za za najszczęśliwszego człowie wego, zaraz, na poczeka Skrzetuskiego, Socjalista —■
również pała nienawiścią
niu.
Zim
ak
udawał
silny
vz!e, że zlekceważył
honor
czacki?
do
młodzieży,
aresztuje
Lekcje nrzygot.owywał ból głowy, Florek poddał Marksa z Engelsem, Kuriotaczała ka.
głównych bohaterów gro
Sprawa Racibora, niezwj-- szkoły, to teraz
normalnie, jak zawsze po się bez bicia, sam poprosi! .walden — Anglika z Koło
teskowego otwarcia... szale
kła jak on sam, nabrała nieszczęśnika szczera przy magał kolegom, ku wie'kiej
myi, Dzik — Leśmiana. Kto
tu. „Tak efektownej akcji
grzecznie o dwóję.
podstaw i
cech dziwnej i ponurej ta jaźń. Buczacki
nie notowały od lat kro
na tym świecić poza mą je
radości
rodziców
chętnie
niki policyjne..." Jednakże
17. X. To jednak prawda dyną jest normalny? Od
jemniczości. Gdzieś na sa mu Pora.iównę. Ja k teraz przebywał w domu.
plany Buczackiego spaliły
co mówią. Kwa sama wcho niosłem teczkę
mym jej dnie czaił się ich pomóc koledze?
Krystynie.
na panewce, ponieważ z
Popołudnia i
wieczory
wspólny wróg, młody dzie
— Co zrobimy? Ja mam spędzał teraz w swoim po dzi w spodnie. Rozumiem Milczeliśmy przez całą dro
opresji wyratował wszyst
kich Lutowiecki, syn wice
w parku, rozumiem na sta
dzic Buczacki. A Racibor, jakieś niedobre przeczucie,
porządkowa dionie, ale żeby nawet pod gę. To było ładne i wymerw
wojewody.
a jego miłość? Dla kobiety, jak wtedy, przy pojedynku koju, zajęty
ne. Czuję, że ją biorę"...
niem
całego
dotychczasowe
W raasie zawodów nar
mostem, przy głównej u li
dla marnego puchu, zaprze — wszystkim się zdawało,
ciarskich Buczacki dopusz
go
życia.
Skończyły
się
dni,
Odłożył pamiętnik do akt
cy?
paścił szanse największego że Justyn ciężko westchną,
cza się nowej intrygi. Dzię
może i wesołe, barwne, ale
zamykających dawne życie.
zwycięstwa w dziejach szko a to wzdychała
Słabcia,
ki „współpracy" najpięk
11. X I. Dyrek mówił prz=-z Niech zostanie. Krystyna da
pozbawione głębszego sen
niejszej uczennicy w mie
ły.
przyklejona do dziurki td
su. Teraz będzie inaczej, coś godzinę o wielkości Polski. znak, może to będzie jesz
ście Porajówny. ekipa hu
klucza.
I'
1
I
Tracz
sięgnął
do
kiesze
Dziwni z nas skazańcy, ska
manistów zostaje pozbawio
ni. Uczestnicy zebrania zo
— Lisrt się ładnie zaklei w jego życiu nowego i nie zani na wiekową wielkość. cze nie teraz, może na wios
na I miejsca.
znanego.
nę.
W zwiąż ku 7. odkryciem
wyśle,
zdąży
jeszcze,
baczyli w jego ręce eleganc i
Wycięliśmy z Księciem 7,
roli Buczackiego ł Porajów
Chodził po pokoju i zdej „Kina" fotkę aktora, który
Wyobrażał 6 0 bie dokład
ką, różową kopertę.
„Markus" ma w poniedzia
ny w zawodach narciar
mował fotografie artystek grał Żyda — wiecznego tu  nie ich spotkanie. Wieczór,
—
Ten fant, co go trzy łek łacinę na pensji, Ło za
skich koledzy organizują na
Buczackiego pulapikę.
mam w ręce prawej zawie niesie — Tracz mówiąc to filmowych ze ścian. Loretta łacza. Miazga przyczepił go nastrojowy, księżyc nad s u 
Ztm.ikowi do pleców. Cała wem, w starym parku. Sią
ra wyjaśnienie całej zagad zdawał sobie sprawę z ma Yung, OUvia de Havllland,
ki. Nasz wywiad przechwy łego znaczenia tego zabiegu. Glngera Rogers — słonecz szkoła zdychała ze śmiechu, dą sobie na kamieniu Biru
Czy w ten sposób
uleczy na bohaterka jego ulubio
jak nasz świętoszek, sze^ł ty, na kamieniu zakocha
cił ten tu oto list na mię
nych
film ów
tanecznych, deklamować
Racibora z miłości?
dzyszkolnej poczcie!
„Rzadko r.a nych 1 będą patrzyli ra
— No, panowie, ad rem,
— Ciężka sprawa — Miaz dziewczęca Annabeia. smu moich
wargach".
Zimak senne łabędzie. Przyjemnie
Poczta międzyszkolna, nie
cza6 życia krótki — przy
Daniela
Darieux
— jest kretyn,
ga opuścił lnianą głowę — kła
glizda,
pier jest czekać u siebie, w cie
opatentowany
wynalazek
Ra
naglał Socjalista, właściwie
on zupełnie zgłupiał z tej wszystkie powędrowały do wotniak, szuja podniesiona płym pokoju na taką chwi
cibora,
stanowiła
jeden
z
w jakim celu
zebraliśmy
pieca. Jakiż człowiek bvł do potęgi entej, turkuć-podlę. Za oknem mróz, zawie
miłości. Nic m u się n ie wy
najbardziej chyba błyszczą
się w tej lodówce?
tłumaczy, sam byłem kie głupi — myślał paląc kolej jadek, kabotyn, donosiciel, ja.
— Tracz zaprosił, niech cych sukcesów Księcia Pa dyś zakochany...
no eksponaty zebrane w żmija,
Odłożył jeszcze do szufla
lizus i w.ypierdek.
ryża i okolic, kamień węgiel
Tracz zagaja!
„muzeum miłości". Spłonę Szukałem po ulicach Kry dy pamiętnik z czasów har
Socjalista
wstał.
— Ju ż się robi! — Tracz ny jego sławy. Organizacja
—- Mówił mi Szopen, żc ły stosy fotografii, kwiatki styny. N igizie jej nie by
cerskich — fiński nóż, kom
rozpoczął od pytania — kto poczty zdumiewała pomysfo takie uczucie nazywa się... zhierane orzez Marysię, In 
mi w tym zacnym skąd wością i prostotą. Było w nazywa... jak on to powie gę. czy Bożenę i zasuszone ło. A może jej naprawdę pas, mapnik, błękitną chu
nie ma? Może ja sobie ją
stkę ze żbikiem, wyszytym
inąd towarzystwie
po-wie całym mieście trzech tylko dział? Aha, amor sceleratus w notesie. Serię zdjęć ero
złotą nicią. Trzeba się roz
wymyśliłem?
urzędników
pocztowych
i
£łlaczegio bkskupiacy obili
habendi, czyli
zbrodnicza tycznych ocalił
specjalnie
15. X I. Noc u Seweryny. stać godnie z przeszloścą.
trzech listonoszy z wyższym
facjatkę Buczackiemu?
dla Tracza. To dobry kole Jej rodzice
chęć posiadania w miłość'.
wyjechali na Jak szybko dojrzewa czło
— Bo ma ryło zdatne tyl wykształceniem. Urzqdnicy
ga, chociaż trochę ordynar
Jak wiecie, kobiety za nim
chrzest do brata. Kochani wiek! Jeszcze wczoraj flin
ko do bicia, co za durno — trzej woźni z gimnazjum szaleją, ale cn' żadnej nie ny.
ty, randki, a już jutro wiel
rodzice, można powiedzieć.
męskiego i dwóch żeńskich
wate pytanie!
miał... to
rozczarowanie
Zatrzymał się dłużej nad Ja zostałem podobno na noc
ka miłość, może
małżeń
— Widzę, że panowie byli — pracowali chętnie za pen może go zabić.
stwo.
pękatym albumem.
Przez u Buczackich.
uprzejmi zostawić inteligen sję, wypłacaną w naturze
— Ulecz go panie ad kilka lat zbierał namiętnie
Godzina 21 min. 31 — ko
cję za drzwiami. Buczacki papierosami. Natomiast li maiorem dei gloriam — u- znaczki pocztowe. Te Co- lacja na dwoje osób. Sewe
d. c. n.
stonosze
a
byli
nimi
profe
przyrzekł swojej drużynie,
sorowie,
którzy
uczyli
w
że tym razem biskupiacy na
trzech gimnazjach, pełnili
pewno nas pokonają.
— No to co? Przyrzekł, swojo obow ązki bezpłatnie.
nie wygrał, spuścili mu z»- Woźni przyjmowali listy u
to manto i kropka. Gęba o- siebie, w domu, z rąk na
dawców, przeważnie zako
bita, causa finita!
Tracz uśmiechnął się chy chanych po uszy, następnie,
już po otrzymaniu
hono
trze.
— Niech mi junak bez rarium — pitfć papierosów
cenzusu powie — wskazał za jedną przesyłkę, wsuwa
palcem Justyna — jakim i li dyskretnie ii»t w kieszeń
to środkami chciał uzyskać pocztyliona, który wybicr-ał
się na lekcję do odpowied
Buczacki zwycięstwo?
— Nie bądź taki porucz niego gimnazjum. Tam od
urzędnik
nik Pytko, dobrze? Kogo bierał list inny
nieskomplikowanej poczty, j
to?
za tę samą cenę, ustaloną
— Co, kogo to?
taryfą, doręczał spragnionej
— Kogo to obchodzi?
adresatce. W 'ten
sposób
— Dwójka z taktyki odckieszenie palt profesorskich
racyjnej,
odmaszerować.
pęczniały
Niech mi jaśnie pan powie ociekały łzami,
od
westchnień,
dyszały
— pailec Tracza zatrzymał
dozgonną
miłościr,.
się na Księciu — w kim wprost
Niepalący i biedni, a bar
to kocha się Tramencourt,
markiz,
książę et cetera dzo zakochani korzystali ze
znacznych ulg. Racibor wszy
bomba.
stko dokładnie przemyśli?.
— W Porajównie, kmiot
Z ulg korzystali
również
ku boży.
— A czy pana naszego i uczniowie i uczerfiice prz” syłający sobie pomoce nauKsięcia nie zastanowił taki
kowe, nazywane w skróc'c
oto fakt: markiz de Tramen
court wdziera się na szczyt „ściągawkami".
Tracz podał kopertę Miaz
i kogóż tam znachodzi? Nie
Grete Garbatą i nie Marle dze. List był adresowany <3
nę Wytrych, tylko komtessę Krystyny Porajówny. Wśró
otworzjt
de Poraj, złamaną podobno grobowej ciszy
w scyzoryk.
A połamana Miazga kopertę.
—
Tak jest, panowlp —
komtessa, jeszcze tego dn'a,
kilka godzin później zdro powiedział cicho — pismo
wa i ochocza, wywijała po Buczackiego, znamy je prze
cież. Poczytamy sobie, co?
leczki u Jaszczołów.
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roznuc k

(taczek
promier/.c,
a
raczej
o
prapremierze
w
n a j
mniejszym
(a
zarazem
najmłodszym ) teatrzyku tele
w izyjnym „A ku ku..." pisze
my na innym miejscu, tu zaś
chcielibyśmy sic podzielić z
czytelnikam i
kilkom a
cieka
wostkami. I tak:

O

Kuglarz
w koronie

k

W ubiegła niedzielę studio
łódzkie nadało spektakl Teatru
Lalek „A rle k in " pl. „K uglarz
w koronie" (mamy nadzieję,
że nikt nie pom ylił go z ..Ku
g larzam i", których gra Teatr
Nowy). Z przyczyn, o których
w ielokrotnie
ju ż
pisaliśmy,
kreślimy
te
słowa
jeęzczc
przed
telew izyjną
realizacja
„Kuglarza w koronie" — mie
liśmy jednak
doniesienia
z
prób, wiemy że spektakl by!
starannie
opracowywany
i
specjalnie
przereżyserowany.
tak że mamji, nadzieję, Iż
widowisko się udało.
Przy okazji drobna sensncyjka
—
Zofia
Nawrocka,
autorka
„Kuglarza w koro
nie", a także I Innej sztuki
będącej w repertuarze „Arie- I
k ina",
m ianowicie
„N aw y
kłego
w ynalazku
profesoia
Orzeszka" — mieszka w P a 
ryżu...

Laureaci
Jeżeli Już jesteśmy przy lal- i
kach. Starsi telewidzowie pa- r
m lętają zapewne audycję na- i
d aw aną
swego czasu
przez
studio łódzkie — zwala siu
ona „Telesfor 1 B albina", a
bohaterami jej były właśnie
laleczki.
Audycja
nie
była
najbardziej udana 1 po pew
nym czasie zniknęła z pro
gram u — chcieliśmy wszelako
donieść, że aktorzy prowadzą
cy Telesfora I Balbinę — Te

resa
Sawicka
I
Zdzisław
Owsik na II O gólnopolskim

Festiwalu
Teatrów
Lalko
wych uzyskali wysokie nagro
dy.
W łaśnie onll Mala rzecz, a
cieszy.

VI

To najmniejszy teatrzyk
telewizji łódzkiej
A KU KU!
To scenka satyryczna. Ma
ona zaspokajać aktualne i
wciąż rosnące zapotrzebo
wanie telewidzów na satyrę
i humor
A KU KU!
Dało właśnie swój pierw
szy spektakl w programie
ogólnopolskim który trwał
jakieś 13 minut.

Barwy życia
nie poszły

Swego czasu donosiliśmy o
umieszczeniu w planach tele
w iz ji widowiska opracowane
go przez
Stefana Dowiiirda
pt. „Barw y życia". Praca nad
telew izyjną wersją widowiska
była ju ż daleko posunięta, gdy j
realizatorzy podjęli
dopraw
dy
męską
decyzję
—
ze
względów
czysto
artystycz
nych
(niemożność
oddania
wszystkich
walorów
wido
wiska
na m ałym
ekranie)
audycja
została
skreślona z
programu.
Jest to — o Ile nam wiado
mo — pierwszy wypadek te
go rodzaju w dziejach tele
w izji łódzkiej I m usim y przy
znać, że bardzo się nam to
śm iałe
posunięcie
p->doba.
Potworków artystycznych nn
pewno nie potrzebujemy, a
d;:ieło Stefana Dowgirda bę
dziemy przecież mogli obej
rzeć przy jakiejś okazji na
estradzie w pełnej Jego uro
dzie.

„Wiosna,
wiosna"
w interwizji?
O gólnie wysoko
oceniona
audycja rozrywkowa „W iosna,
w iosna..." (pisaliśmy I mv o
niej,
kw estionując
Jedynie
niezbyt chyba «zcześli»v ty
tuł) zostanie orawdopodnbme
n a -1 na jesjenia w interw izji.
W tym wypadku tytuł zo
stałby p ra w d n n o iib m e znveniony i brzm iałby
„Jesicć.
Jesień...".

Włodzimierz Skoczylas
zdjęcie utrzymane w to
nacji pogrzebowej
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Amatorzy z paleta

A KU KU!
(Niestety) nie zaprezento
wało widzom w kraju ory
ginalnej twórczości łódzkich
satyryków (których podobno
jest tu niemało), ale po
traktowało w sposób od
krywczy staruteńkie teksty
Grodzieńskiej i Gałczyńskie
gc.
A KU KU!
Reżyserował
Kazimierz
Oracz. orzv czvm do tekstu
podszedł on ze śmiertelną
powaga,
toteż orzesadane
jak wiadomo, utwory Gro
dzieńskiej. nasi mili aktorzy
recytowali tak iakby to był
normalny „Hamlet".

Słowem,
o
inicjatywie
„Dobrym pomysłem" na
„Dziennika", o
zwaliśmy w swoim czasie Muzeum i
wartości
tego
konkurs
plastyków-amato społecznej
rów zorganizowany przez przedsięwzięcia mówić mo
Muzeum Sztuki i redak żemy wyłącznie w samych
cję „Dziennika Łódzkiego". superlatywach.
Właśnie
przed
kilko/na
dniami
zbieraliśmy żniwo
owego „dobrego pomysłu".

A KU KU!
Spektakl miał więc takie J
Powodzenie konkursu —
tempo iak szanujący się po- ^
olbrzymie.
Półtora tysiąca
grzeb I klasy z orkiestrą
nadesłanych prac to nie
MPK.
fraszka. Prac zasługujących
A KU KU!
na uwagę było na pewno
Ozdobił wsaakże nieza- | więcej niż 6, a tyle właś
wodnv Lutkiewicz śliczną g nie nagród przyznało jury.
dziwnego
że
piosenką samobójcy (robio- | Nic zatem
ng na tych jego „wileńs- | organizatorzy zmuszeni zo
kich“ przyśpiewkach) i Sko- 8 stali do przyznania dodat
czy las. Śliczna była Mazur- y kowo ponad 40 wyróżnień.
kiewicz
A KU KU!

Goście w Łodzi

Na razie na pewno nie |
zrobiło to furory, ale kie- u
dyś, kto wie....

W
minon.ym
gościła w Łodzi
w
Filharmonii)

tygodniu znakomita
skrzypaczka
(występy Wanda Wiłkomirska. •
znana i

Dobre pomysły

W tym

Dobry — a nawet znako
mity — pomysł miały tym
razem dwie instytucje: Stu
dia Filmów
Lalkowych
i Klub Międzynarodowej Prasy
i Książki. Właśnie bowierr} w
Klubie możemy oglądać lal
ki i projekty plastyczne do
filmów,
wyprodukowanych
przez tuszyńskie studio. Re
klama jest znakomita i na
pewno zachęci
niejednego
do obejrzenia filmów, zreali
zowanych pr^ez łódzkich reżyąerpw. i plastyków.
Heprodukujfcmy obok fotos
z film u „Manguar”. Reżyse
rem filmu byl Edward Sturlis, autorem scenariusza Jaroslaw-Marek Rymkiewicz.
Inne lalki z tego film u trze
ba obejrzeć w Klubie Mię
dzynarodowej Prasy i Książ
ki.

tygodniu
radzimy
obejrzeć
Telewizji zawsze łatw iej od
wołać jakąś pozycję progra
m u 1 nawet za to nie prze
prosić. A my m usim y prze
prosić za niewyświei lenie ko
lejnego film u z serii Disney
land. który
zapowiadaliśm y
na godzinę
19.10 w ubiegłą
niedzielę. Byt mecz. Cóż, po
dobno sportowców jest więcej...

W tym tygodniu polecamy
obejrzeć następujące audycje.
Czwartek 30 czerwca. Godz.
17.45 dla wszystkich fotoam atorów, którzy chcą wziąć
udział w konkursie fotogra
ficznym o Łodzi audycja „Czy
Lódź jest fotogeniczna", 18.33
„T ELEECH O ". P K F wyświe
tlona będzie o 20.45 t zaraz
potem Teatr Sensacji „KOB R A ‘- zaprezentuje widowis
ko R. C. S he rriff‘a „Powrót
o siódm ej”)

Piątek 1 lipca. „Urok! Po
godz. 18,55. Maga-

lih y m n ii"

Ponadto radzimy
zyn film ow y „K lap s" z Ł o 
dzi w programnie ogólnopols
kim nadany zostanie o godz.
19.25, Film fabularny prod.
radzieckiej „Na drogach w oj
ny*' — godz 20.25.

Sobota 2 lipca, Godz. 17.25
„Miś z okienka" i o godzinie
19.30 operetka Paula
Burkharda „Fajerw erk" (transmi
sja z Państwowej Operetki
w Watv>zawie.
Niedziela

3

lipca.

Godz.

14.30 Łódź wyświetli film fa
bularny o niewiadomym ty
tule. Godz. 16.30 estrada poe

pójść

się wykąpać

tycka
Tadeusza
Różewicza i
„W środku życia", P K F godz.
17.40. Program
rozrywkowy ]
„Nowe piosenki" nada W ar
szawa o godz. 17 50. i zaraz i
potem... piszemy to drżącą z j
niejjokoju ręką, „K A W A Ł K A
DA
P IO S E N E K "
FIL M
Z j
S E R II D IS N E Y L A N D , (godz.
18.15) Zeby tylko znów nie j
było jakiegoś meczu! M iły te- j
le tum ie j „K ółko t krzyżyk"
nadany będzie o 19.05. Potern,
po serwisach' inform acyjnych, I
Warszawa na godz. 20.30 zapowlada program rozrywkowy,
o którym szczegółów nie m a
my.

Pomysł
N a jp o c z y tn ie js z a

Tadeusz
Woźniakowski
— popularny
piosenkarz
(również
i
telewizyjny)

łó d z k a

gaze

ta
__
,.Express
Ilustrowany"
wpadła ostatnio na pomysł, który!
wydaje się nam być nie tylko
rewelacyjny, ale 1 godny zastoso
wania. na przykład, w telewizji.
[ tak w ubiegły czwartek na
kolumnie ogłoszeniowej „Exprcsau“ pojawiła sio rubryka pod ty
tułem „Tu Express-owy koncert
iycteń‘\ Czytamy w niej, co na
stępuje:
'„Dziś ..dccii/kujemy" mazura
opery ..Halka *• Moniuszki",
po
czym następuje długa litania naz
wisk — kto i komu tego mazura
przesyła.
O ile dobr/e rozum ^my, obda
rowany. może następnie togo ma
zura odśpiewać, odtańczyć, a na
wet odegrać na pa^efonie (o ile
oczywiście takowy posiada) i to
najzupełniej nieodpłatnie.
Czy więc telewizja nie mogłaby
zrobić czegoś podobnego (koszta
własne minimalne, zyski szalo
ne)?
Spikerka mówi: „Państwo
et i ci przesyłają pan u temu a
temu Hlm Bergmana „Tam qdzie
rosną poziomki". Po czym zamiast
małodusznie wyświetlić film, tr
sama spikerka dodaje półgębkiem
„Film 1est do obejrzenia w kinie
..Polonia-.
Bilety na i miejsca
kotztują 15 zŁ‘\

Muzeum brzydoty
Od kilku tygodni spoty
kamy na szybach prywat
nych
łódzkich
sklepów
cudaczne napisy reklamo
we w barwach czerwonoiółto-fioietowych.
Trudno
zresztą
z pełna odpowie
dzialnością owe kolorki na
zwać. Faktem jest jednak,
że na ich widok odczuwa
my coś w rodzaju uporczy
wego bólu zębów.
Nie
mogliśmy
niestety

dotrzeć
do
..producenta"
tych
wykonywanych
bez
najmniejszego pojęcia choć
by o szlachetnej sztuce ka
ligrafii — tworków rekla
my.
Przyrzekamy jednak, że
już niebawem
podamy do
publicznej
wiadomości
personalia owego ..artysty",
który
zapaskudził
Łódź
dziełami rodem z odpustu
w Parzęczewie.

Henryk Czyż odchodzi
Ceniony
dyrygent, kie w mieście" czekają go po
koncerty zagraniczne,
rownik artystyczny łódzkiej noć
w
obu
Filharmonii po trzy i pół- między innymi
letniej
kadencji odchodzi, Amerykach.
by
poświęcić
się
pracy
..Odgłosy"
życzą
dyr.
kompozytorskiej.
Mamy
nadzieje
jednak Czyżowi sukcesów zarów
niebawem usłyszeć o dvr no w pracy kompozytor
Czyżu z innych kontynen skiej jak i w czasie woja
tów, bowiem jak mówią ży zagranicznych.

Warto obejrzeć
Tym razem możemy za-1-43). Ekspozycję jednak po
lecić
naszym Czytelnikom lecamy. Warto bowiem wiedwie
naprawdę
ciekawe dzieć jakich to na przyszłe
wystawy. Pierwsza ogólno- lata artystów szykuje nam
polska wystawa fotografiki, łaskawy los.
eksponowaną jest w OśrodPropagandy Sztuki w par
ku Sienkiewicza.
Każdy
kto choćj trochę interesuje
sie sprawami
„malowania
słońcem".
ekspozycje
w
parku Sienkiewicza winien
co rychlej odwiedzić. Ko
niecznie!
Ranga
drugiej wystawy
iest nieco niższa.
Chodzi
tu bowiem o wv?t.awe prac
uczniów
Liceum
Sztuk
Plastycznych
(Próchnika

rz

Nasze
i orędzie
do narodu
czytającego

Y GM ON T

f

„Odgłosy"

Najmniejsze i najciekawsze pismo świata, czyli jak
wypłaszać mole z odzieży systemem gospodarczym, tudzież jak sporządza się tanie potrzaski ,żeby złowić
mężów na dobrym stanowisku; jako też, co zrobić, że
by nowoczesne małżeństwa nic psuły się od spodu;
jak badać kwaśność zup, podawanych w zakładach
zbiorowego spożycia. Jak również, co trzeba uczynić,
żeby nogi przypominające swym ksztaltcn. literę X,
zamieniać na nóżki, przypominające literę O, a także,
jak zapobiegać trzeszczeniu w ustach zbyt wypieczo
nego pieczywa, dlaczego kura gdacze, gołębie nic pieją,
krowy nie znoszą jaj; co zrobić, jeśli ktoś nastąpi ci na
nogę w tramwaju; co należy sądzić o „Ty i ja", jak
przeczytać interesujący magazyn ilustrowany, nie po
siadając grosza przy duszy; jak bawić cudze małżon
ki w czasie wyjazdów ich mężów na wczasy.

LARRY
Odkąd istnieje telewizja
— śmieją się z niej karyka
turzyści. Najpierw wykpiwn
no małą sprawność technicz
ną odbioru. Później — po
ziom audycji (zwłaszcza w
USA, gdzie cały program
podporządkowywany Jest re
klamom). Dziś — całe ostrze
drwiny skierowane jest w
stronę... telewidzów. Niepo
koi | śmieszy jednocześnie
humorystów — tzw. „obłęd
telewizyjny". Już niemal do
słowne narkotyzowanie się
telewizją, spędzanie przed
aparatem całych popołudni
i wieczorów, bezmyślnie, bez
względu na temat audycji.
Ponieważ w skali
pow
szechnej
trzecie
stadium
telewizyjnej choroby nam
(chwilowo jeszcze) nic grozi
— tym szczerzej
możemy
się pośmiać z żartów brytyj
skiego rysownika, Larry‘ego.

Telewizji stała się dla te
go karykaturzysty niemal obsesją,' poświęca jej prawie
połowę -swoich żartów. A że
jest rysownikiem ogromnie
płodnym, publikuje co ty
dzień kilkanaście dowcipów
w pismach brytyjskich, ho
lenderskich, belgijskich —
więc łatwo sobie wyobra
zić. jak bardzo musi go ten
problem uwierać...
Larry lubi też rysować
śluby, bokserów 1 rzeźbiarzy.
Ponadto prowadzi w „Punchu" stałą rubrykę p. n. Mąż
w fartuchu, gdzie przed
stawia zabawne perypetie
„nowoczesnego" męża, któ
ry pomaga żonie w gospo
darstwie.
Swoją drogą — ciekawe,
czy Larry ma w domu tele
wizor?
(JERTJ

Odpowiedzi na skargi i zażalenia tylko w dni feralne
łat przestępnych, zamienianie problemów wątpliwych
na niewątpliwe zgodnie ze wskazaniem kodeksu postę
powania administracyjnego, ale a la minutę! przed
wejściem w życie rzeczowego kodeksu, ściganie z urzę
du urzędów’, co sądzić o nowych elektrycznych maszyn
kaeh do golenia; i tysiące, tysiące
kłopoczących Cię
zatyidnień załatwić możesz prywatnie tylko w organie
„Lunapark" gratis i bez potrzeby ściągania na siebie
gniewu swych chlebodawców. Powtarzamy: „Lunapark"
nic mylić z powieścią Tadeusza Kwiatkowskiego pod
tym samym tytułem! Jedyny organ ilustrowany w
miarę możności i potrzeby, a otrzymywany bezpłatnie
Po wpłaceniu prenumeraty „Odgłosów".

O d p o u /ie d z i

na listy

SZANOWNY PAN IE AL* gazowego spowodowaną zbyt
FREDZIE BOMBALO!
kapryśnym niekiedy rozdzia
W liście przysłanym
do
Przez
centralę
naszej redakcji skarżysz sie miejscową, lub osłabieniem
Pan na bulion w kostkach, cisnien>a w rurach
sieci
przypominający Ci smakiem miejskiej z przyczyn nlewia1 konsystencją to, czego ża- domego pochodzenia; wzglę
den pożywny i smaczny bu' w razie niezlszczenia
lion nie powinien przypo.Twych marzeń o posisminać.... W 45-letnią rocz- da" lu wzmiankowanej ilości
nicę poznania swej czcigod- Pa^lvya stałego, lub nie uzynej małżonki
Andulki, a
pozwolenia na posiaczwartą wstąpienia z nią w “ an’e własnych rur dodatzwiązek małżeński, trzecią k°w ych> dobrze też byłoby,
urodzin sie uroczego bomba- 8°y°yś postarał 6ię o poska Krzysztofka pragniesz lączenie swego trzonu grzejuraczyć gości filiżanką sma ne* “ z magazynem
pary
cznego bulionu a nie wiesz. naJbll*szej elektrociepłowni,
jak
przyrządza się dobry względnie
podprowadzenie
bulion.
kilku lokomotyw pod Twój
Jesteś gotów ozłocić każ- ~om * połączenie
ich
z
dego, kto poda Ci rękę w J * 3™ p ‘®cem P ło w y m , Jekrytycznym
momencie, a ? . 8 .
®1Q na
Prze‘
równocześnie jesteś
pełen budować piec węglowy na
nadziei, bo wiesz, że istnie- °g.rzfw any parą; nie zapomją jeszcze ludzie, co znają nl)
wystarać się zasposoby
sporządzania tego wczasu o pozwolenie posiapraktycznego płynu. Istnie- , , ? Prywatnej
bocznicy
3q. masz słuszność. Podaje- kol,eJ°wej do
swobodnego
my Cl ten sposób
wekslowania
dostarczają
cych Ci pary
lokomotyw,
JA K PRZYRZĄ DZA SIĘ
3ako *eż uzyskanie zgody
TĘGI BULION?
na posiadanie odpowiednich
_ ,
.
,,
zwrotnic ułatwiających szyb
Dobize, ze swą prośbę O
przelot tych
kołowych
podamd przepisu na dobry zbiornic grzejnych
bulion skierowałeś do nas
,
na kilka tygodni
przed
,J *Ś1 dysponujesz
odpowzmiankową
uroczystością. ,W ? Tm ZaSob* ml 60 owl™
gdyż debry bulion uzyskać
można conajmniej w ciągu
w p
n u . . bez
siedmiu dni jego bezustanr, ^
P? wyloteniu
noao przyrządzania u n n o
przez cieble odpowiedniego
dzamy jedna k^Tż z' buHonu ^ ^ i u m
gotowe Ci wypobędą nici, jeśli do tej pory ZTc'zyć kllka gotowych bocz
nie wystarałeś się o eona;- niC w r.az z całytm ^ r z ^ e m .
mniej furkę wysokokaloryoz ODOrZądzen^ m( 1 Personelem
nogo węgla do ogrzewania P» odpowiednio zniżonej ceTwego trzonu grzejnego, w
tym wypadku pieca kuchenWszelkie reklamacje pronego. względnie odpowied- simy kierować do działu
niego ekwiwalentu w po- skarg i zażaleń naszego wystaci kilkunastu furek nisko
dawnictwa,
kalorycznego węgla brunat
nego, albo też odpowiednich ^ TERAZ AD REM! CZYrLI
___ _
. i ___ __
Itn
R
7 .r r v v
rCZCIGODNY
^ n r .A n w
DO
RZECZY.
mas
słomy...
PANIE BOMBALO!
Jeśli nie dysponujesz pie
cem kuchennym, dobrze by
łoby przebudować
piecyk
Co powinieneś wpierw ugazowy na piec wielorodzin czynić, aby utęskniony buny o kikunastu paleniskach, lion nareszcie znalazł się na
ale nie zapomnij zasilić go Twym stole i by biesiadniosobnymi rurami w celu cy nie odchodzili odeń z udoprowadzenia zwiększonych czuciem obrzydzenia, wyrailości gazu ziemnego wprost żając się ujemnie o Twych
z Górnego Śląska, do piec?) zdolnościach kulinarnych. <•
zeby nie narażać paleniska Tw^j małżonce Andulce '
na nienrzewid^iana nbniż- maleńkim Krzysztofku? W
temperatury płomienia jaki sposób wybić sęk z

urn

A
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znana na Zachodzie firma
produkująca samochody po
jazdy wolsko we oraz silni
ki litnlcze; producent: Alvl9
Ltd.. Holyhead Road. Coventry. England

Z. 2000 VI 60 r.

przekł biegów w podłodze. Hamulce hydr.; chłodzenie
wodą. zbiornik paliwa poj. 63 1. bateria 64 Ah. instala
cja elektr. 12 V. Nadwozie coupć lub kabriolet Park Ward
dwudrzwiowe, 4/5 miejscowe; ciężar suchy
1425 kG.
Ogum. wyrn 6 00/6.40— 15. zużycie paliwa 12— 15 1/100 km.,
szybkość maks. 165 km/godz.
.o4an
znana niemiecka firma produkulaca motocykle i samoIS e tta
chody Od iesieni 1955 r.
/K I n r \
produkuje także w dużych
(IN . K. i . )
seriach mikrosamochody na
,
. _
.
licencii włoskiej Isettv: pro
ducent: Bayerische Motoren-Werke A.
G., Mtinchen.
Bundesrepublik Deutschland
*

Alvis 3 Litre TD 21 (Park W a rd )
wóz średniej klasy z 3 litrowym silnikiem i nadwoziem
firmy Park Ward Ltd.
Silnik 6 cyl. rzędowy o poj. skok. 2993 cm3 i mocy
118 KM (DIN) przy 4500 obr/min. Stosunek sprężania 8:1.
Skrzynia biegów 4 przekładniowa. II, II I i IV synchron.
(produkowany również z automatyczną skrzynią biegów),

Twej g łw y ,
wzrosły w
Twą
mózgownicę na tle
Twej nieuleczalnej idee fixe typu bulionów przyrzą
dzanych sposobem
domo
wym?
O co winieneś się posta
rać, by zdobyć wreszcie na
wszelkie
nieprzewidziane
przyjęcia, święta zwykłe l
duże, oraz wielkie uroczy
stości familijne,
rocznioe
wielkich bitew,
także w
zbliżającą sie rocznicę bi
twy pod Grunwaldem, by
zdobyć surowce do sporzą
dzenia
interesującego nas
wyciągu mięsnego?
Bardzo dobrze, jeśli za
wczasu pomyślisz o skupie
nóżek cielęcych I wołowych
jako też o główkach cielę
cych, czyli o buźkach, w y
rażając się pieszczotliwiej.

gdyż te szczegóły tuszy rzeź
nej, jakkolwiek
osiągalne,
wymagają przecież niezwy
kłej wprawy i pasji kolek
cjonerskiej, żeby je zgroma
dzić w niezbędnej do spo
rządzenia odpowiednio gę
stego bulionu
liści... Dla
tego
sprawdź
rozmiary
swej lodówki już dzisiaj,
żebyś nie stanął przed ko
niecznością wyrzucenia psu
jących się nóżek, nim wej
dziesz w posiadanie główk!,
1-b odwrotnie, względnie —
potrzebą nabycia drugiej lo
dówki. jeśli posiadana nie
pomieści kupionej okazyjnie
niezbędnej do sporządzenia
bulionu pręgi wolowej al
bo...
Dalszy ciąg, niestety, w na
stępnym numerze.

B.M.W. Isełła
czterokołowy mikrosamochód licencji Isetty. tylne koła
charakterystycznie zbieżne (czterośladowy).
Silnik 4-suwowy. 1 cyL o »oj. skok. 295 cms i mocy
13 KM (DIN) przy 5.200 obr/min. Stos. spręż. 7,0:1. Skrzy
nia biegów 4 przekł. z biegiem wstecznym, przekł, bie
gów z beku. Ham. hydr. Chłodzenie powietrzne: zbiornik
Paliwa poj. 13 1.. bateria 24 Ah. inst. elektr. 12 V Nadwo
zie coupć „faltdach", 2 miejscowe, drzwi z przodu poja*
zdu; ciężar suchy 360 kG, Ogum wym. 4.80-10. zużyci*
paiiwra 4 1/100 km., szybk. maks. 85 km/godz.
Produkowany również - sih.fklem 250 cm’ poj. s'.v':.
245 cm3, mocy 12 K M (DIN) przy 5.800 obr./min. Stos
sur. 6.8:1 — poizostale dane jak przy modelu z silnikiem
300 cm3.

RENE CLAIR
AKADEMIKIEM

WONNE

MITCHEL

—

aktorka angielska

Niestety w twórczości filmowej zdarza sie Często
że interesujący temat nie znajduje twórców potrafiących
ukazać Ho w utworze jednocześnie czytelnym i stojącym
na dobrym poziomie artystycznym. Nie potrafił dokonać
tej sztuki scenarzysta i zarazem reżyser „NiebezpieczneKO wieku" — Leopold Torres-Rios. A szkoda. bo ten argentyński film porusza problem tzw. wieku niebezpiecznogo — wieku dojrzewania, okresu pierwszych rodzących
sie uczuć u kilkunastolatków Reżyser próbował ukazać
skomplikowaną psychikę młodych bohaterów. „Niebezpieczny wiek" podobnie jak wioski film „Jutro będzie za
póżno“ jest głosem na temat probk nu od lat będącego
przedmiotem badań i dociekań psychologów ' pedagogćw, przedmiotem zainteresowania i troski rodziców.
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Niewątpliwie i ton film zawiera wiele Interesujących
obserwacji, wiele materiału obyczajowgo. Cóż z tego. gdy
reżyser nie umiał sobie poradzić z tym materiałem, nie
poddał go twórczej selekcji. Chciał zrealizować dramat
obyczajowy, nie bardzo jednak wiedział jak zbudować
fabułę, jak nadać całości odpowiednie tempo, jakie zastosować skuteczne s k r ó t v filmowe i symbole. Zwłaszcza symboliki jest tu dużo. Nieudolna, mało komunikatywna narracja oraz słabe aktorstwo, szczególnie wykonawców
ról dorosłych, czynią ten film złym utwo. n z dobrymi
intencjami.
ALEKSANDER N IEŚM IA ŁEK
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„JO V A N KA i INNE" -hucznie reklamowany film
wlosko-jugoslowiański
z
jcannc Moreau i Silvana
Magnano — okazał się dzia
łem nieudanym. Amerykań
ski reżyser Martin Ritt nie
umiał sobie poradzić z re
aliami jugosłowiańskiej pro
wincji i z atmosferą okupa
cji. Po raz pierwszy został
narażony na szwank autory
tet potężnego
producenta
Dino de Laurentis,
który
dotąd finansował przeważ
nie filmy wybitne.
Swoją
drofifo — jeszcze jeden do
wód. że gdy film przyrzą
dzana kucharze z różnych,
kilku krajów. Ostateczny re
zultat wychodzi
„zakalcowato".
NASZYM ZDAN IEM
—
tak zwane b ł y s k o t l i w e
kariery aktorów — przewa
żnie niewiele są warie... Lłoprawdziwych
osiągnięć
w filmie — aktor dochodzi
p o w o 1 i. Zgodnie z tą tuzą
siedzimy uważnie przebici;
kariery
lilmowej
aktor*
warszawskiego Teatru Dra
matycznego, LU DW IK A PA
KA. Zaczyna! od epizodów
w kilku filmach. Polem —
dostał dużą rolę w „Luna
tykach" ryżyserii Bohdana
Poręby — gdzie „wykosił'
wszystkich, najbardziej do
świadczonych
partnerów.
Obecnie — szczebel
wyżej
— PAK gra głównego bo
hatera w filmie „szklana
góra" (reżyser — Paweł Ko
morowski).
Nie
chcemy
przedwcześnie
oce
niać film u (komu i kiedy to
się udało???) — ale przepo
wiadamy, że za pół roku,
za rok — o Ludwiku Paku
będzie głośno w całej Pol
sce.
R ZA D K O ZD ARZA SIE,
by filmowcy — w krótkim
okresie lat niespełna dzie
sięciu — podejmowali po
raz wtóry ekranizację tego
samego utworu. A jednak —
podjęli tak ambitne zada
nie radzieccy filmowcy z
wytwórni „Lenfilm", biorąc
na warsztat sławną sztukę
amerykańskiego pisarza A r
tura Millera, „Śmierć ko
miwojażera", znaną łódzkim
widzom z Teatru
Nowego,
Poprzednią wersję filmową
tego dramatu nakręcił w ro
ku 1951 Laslo Bcnedek, póź
niejszy autor bardzo d w u 
z n a c z n e g o filmu, zreali
zowanego w NRF — „Dzie
ci, matki i generał".
JU Ż W LIPCU
wchodzi
na nasze ekrany interesują
cy film angielski „Oni oca
lili Londyn". Jest to opo
wieść o sukcesie polskiego
wywiadu, który w czasie
okupacji przekazał zawcza
su dn W. Brytanii informa
cje o planowanym
przez
Niemców użyciu super-broni „V-l“.
DONALD

PO D ŁU G ICH TARGACH
—
W IE L K I
REŻYSER
FRANCUSKI,
RENE
C L A I R — ZOSTAŁ W Y 
BRANY
CZŁO N K IEM AK A D E M II
FRANCUSKIKJ. P IERW SZY FIL M O 
WIEC, KTÓRY
ZA SIA DŁ
W TYM
SZLACHETNYM
AREOPAGU!
C H O CIA Ż PERSONALNE
SPRA W Y
A K A D EM II —
M E G R ZE JĄ NAS, NI ZIF,
BI A — P O PIERA M Y W Y 
BÓR...
(Po
prawei i po lewej
— niepublikowane dotąd w
Polsce zdjęcia Rene Claira).
(3)

P O D O B N O ...
...poważne inwestycje pla
nuje na rok bieżący Cen
tralny
Zarząd
Wytwórni
Filmowych. Zakupiono os
tatni o kilkadziesiąt szaf na
pomieszczenie
odrzuconych
scenariuszy. Ponadlo w je
denastu pokojach
montuje
się pojemne p ó ł k i dla no
wych filmów produkcji kraioicej.
...Związek Polskich Arty
stów Plastyków — Oddział
Łódź ma ufundować spe
cjalną nagrodę dla bezimien
nego
a ut o r a
przezroczy
reklamowych, wyświetlanych
ptzed każdym seansem
kinach łódzkich. Anonimo
wy
artysta
dokazał
s z t u k i . która nie udała
sie żadnemu z łódzkich pla
styków: t r a f i ł do mas, a

jednocześnie zarabia na tym
pieniądze ...
Oglądając rzecz z drugiej
strony — Spółdzielnia Usług
Filmowych reprezentuje też
słuszną zasadę: nie czas ża
łować stów. gdy patrzą m a
sy....
Tylko co maja robić b i ednl
absolwenci
Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych?

...bawił w Warszawie o dpowiedzialny
produ
cent francuski, proponując
realizację film u polsko-fran
cuskiego falbo — jeśli kto
ma ochotę — francuskopolskiego), A jednak żaden
z zespołów nie podjął ry
zyka. W myśl w y p r ó b o 
w a n e j zasady: koproduk
cja — k. o■ produkcji...
Mav. Kost.
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UW AGA!
W SZYSTKIE IN FO RM A CJE ZA M IESZCZO 
NE W RUBRYCE „PODOBNO../* — MOGĄ, ALE NIE
MUSZĄ ODPOW IADAĆ
PRAWDZIE. W RAZIE PRE
TENSJI — CHĘTNIE ZA M IEŚCIM Y W „M IEJZA N CE"
SPROSTOWANIE.

KTOZ NIE POZNA?

—

Brigitte Bardot

MAŁY JUBILEUSZ LUDWIKA BENOIT

W y
Jubileusz? — zaczęliśmy
liczyć filmy, w których pan
Benoit występował dotych
czas — wyszło równe dwa
dzieścia — począwszy od re
alizowanej w
1945
roku
„Łódź-Norymberga",
przez
„Warszawską
premierę1*,
„Piątkę s ulicy Barskiej"
„Celulozę",
,Ewę“ aż po
„Krzyżaków".
— Którą z dotychczaso
wych ról filmowych uważa
Pcwi aa najciekawszą?

— Żadną. Nie grałem do
tychczas roli, która by mnie
szczególnie zainteresowała
— Wobec tego, może Pan
spróbuje określić postać ja 
ką chciałby Pan zagrać?
— Czy ja wiem, mógłby
to być np. człowiek pozor
nie wesoły, uwikłany w sy
tuacje komediowe, ale ukrywający głębokie konflik
ty wewnętrzne.
— Czy w teatrze równi.-ż
nie grał Pan ciekawej roli?

— W teatrze, oczywiście,
grałem.
Był to Skąpiec
Moliera — przed 10 laty
we Wrocławiu. Skąpiec był
dla mnie szczególnie trud
ny — nie miałem wtedy je
szcze trzydziestu lat.
— Czy Pana
zdaniem
współpraca zespołów filmo
wych z pktorami przebiega
właściwie?
— Nie, sama zasada współ
pracy jest zła. Zespoły an
gażują aktorów nagłe, nie
systematycznie — aktor ma
ciągle kłopoty z dzieleniem
swego czasu miedzy tea
trem a filmem. Nie wpły
wa to na pewno korzyst
nie na poziom wykonywanej
przez niego roli. Sądzę, że
zespoły realizatorów filmo
wych winny dążyć do stwo
rzenia takiej
sytuacji by
aktora angażować na cały
sezon, od razu do kilku fil
mów. Miałby on wtedy duść
czasu na rzetelną pracę nad
pogłębianiem roli, na systc-

matyczniejsze konsultacje 7 nym. Jakie sztuki pan do
tychczas reżyserował?
reżyserem.
— Zadebiutowałem „Maria
— Jakie Pan widzi róż
Słowackiego. Po
nice między grą na scenie, Stuart"
tem był: „Ostry
dyżur",
a grą przed kamerą?
„Henryk VI
— Różnice są olbrzymie. „Pastorałki",
Nie starczyłoby w piśmie na łowach", „Skowronek"
i
miejsca, by je wyliczyć. W „Szelmostwa Skapena”
każdym razie — teatr daje kilka innych.
Pod koniec rozmowy pan
rangę i fach, a film — co
tu dużo mówić — popu Benoit wraca do pierwsze
go pytania.
larność i pieniądze.
— Przypomniał
mi sfę
— Kto z aktorów lub ak
torek zagranicznych zrobił „Świercze wski“ p r z e d dc
gradacją.
Mianowicie
na Panu duże wrażenie?
— Ostatnio byłem zafas film o Świerczewskim w Hl
cynowany Ju lią H aw is i szpanii — „Generał zwy
„Na wschód od Edenu". Ta cięstwa". Właśnie tam mia
młoda aktorka ma talent i łem najciekawszą chyba ro
Manuełla,
„fach" na równi niemal z lę; pułkownika
hiszpańskiego oficera poe
Audrey Hepburn.
tycznego. A jeśli Pan tak
— A co by Pan powie koniecznie chce wiedzieć ja 
dział o sławnym Jamesie Dea
ką wielką rolę filmową chęt
nie?
nic bym zagrał — więc Zam
—■ Taka mieszanina kon pano z „La Strady" — i
centracji z dekoncentracją... Marty.
— Nie wszyscy wiedzą,
jest Pan reżyserem teatral
Rozmawiał; T, 2,

Dziwi się pan zapewne i zży
ma,napotykając wśród tekstów
zamieszczanych w „ Mieszance“•
tak
często
słowo
,,f i l m ",
Chciałem więc zwrócić panu uwagę na ubóstwo tak zwanego
„języka f Urnowego" .
Np. to Literaturze mówi się:
książka, powieść, utwór, opo
wiadanie, no\vela, opowieść, pro
za, tekst, epika itp.
W sztuce: obraz, płótno, kom
pozycja, olej, gwasz, akwarela...
W muzyce: kompozycja, utwór,
preludium , rondo, mazurek, uwertura, etc.
Natomiast w f i l m i e — tylko
i,filr n " i
Najwyżej
jeszcze:
krótkometrażówka, etiudą i —
anachronicznie — obraz.
Co ma robić recenzent? Czym
zastąpić j e d y n e s ł o w o ?
TADEUSZ MAKOWIECKI
(recenzent filmowy )
ODPOWIEDZI
?

?

REDAKCJI

?

