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HOLUB

za historię
Cisza, Obywat ele! Przymk nijcie oczy i milczcie! Albowi em historia przewin ie się obok Was.
I to w .ic'd en clzicń.
Pamłętacic rok HJ5.1? Zjechało się do Wai:
wiele „narod u". Uliczki zapchan e autami. Ludzie biwako wali gdzie się dało. Takiego zjazdu.
nie pamięta Wasze mia.~teczko od wieków . Znaleźli.foie się na pierwsz ych stronac h gazet i ty.ąod11ików. Kron~ka filmowa 1fmieścila Was w
swołm serwisi e wśród największych wydarzeń
tygodni a. Byliście wtedy zażenowani, oszoło
mieni pompą z jaką o Was pisano i mówion o.
Aż skończył się huczek. Został na „centra lnym
placu" skromn iutki pomnik Wielkie go Myśl~
ciela i wspomn ienia podnios lych uroczystości.
Zostały szare dni. Więc po co było się pchać ze
swoją przeszłością i swymi aspirac jami? Nie
wypada robić przetar gu z historii .

DLACZEGO PLECAMI
DO HISTORII?
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konoentraeJI

woJ.-.k

WolboPz u
w
kr6lewsk lcb
przed Wielk" WoJnll s ZaMr&iny ranek. Na rynku konem Jest wyst&rozaJ'4!J'Jll
przed koiiclolem , sdzie - - powodem do clumy. w 1939
autobus - roku hlłlerowcy wslęU so•ię
irzymuje

krao!Mte chusty
w
łane
oczekuJlł na sumę. St.oja\ nieruchome . nieme,. podobne
do iwflłtk6w rzdbłonycb w
dr.iewie. Mają ·takle same
twaru sczerniałe od starośoł I Jakl\6 u.dumę w o·•
oacb. Dałbym wiele, ieby
wtecbleci o azyrn JnY•ll8kostnłał1 s imlmna chloplna
do
Pl'Sy llłraranle zachę

cJę. Spłonęło wtedy 3/4 Wol-

bora.
Na płaca Jlll'lelł)' •toi kamień pamllłtkowy ku ozcl
Andrzej a Fryoza M~new
skfeco. Frycz był tu wóJtem
l tu umarł. Co prawda bar-

-

po!npomyślałem. Później
ie wzmlat1-

form1Jwa no mnie,
kl o Wolborz u datuJlł się
poncic od roku 866. o~:ę
Wolbórz wymieni ono w
av~kaole Mo1flelnickllm z
roku 1065 I w bulll pa.pit'11kk.l, pnpi<'ża lnn()(•ent t'go Il
z r. 1136. Jdell wołhoni~lcb
nle twit'rdzą, że sród
Istniał już w IX w., maią
w tym widać swoje racJe.
W kaidym hlł<lź' rai.ie sam

Ulica

o·PERET.KI

. sir. 3

okazałe pomnfkł wł
działem ._ srobaeb nemie·
ślników na atarym cmentarzu w Lodzi, my§Ję Jednak,

~-=rfW-

ej~.

hls~a

Palrz

dzleJ

nłel Jak!Jeł swoje ""'Je. HarDzwonek na naboiea\ stwo d~ej oka1aly pomnik konp0ru.sza nierucho me tlrurkl. t.rastowa l:by z otOCTJetlJem.
ja.k
Trucbołkilem wbll!PJ1 t clo A tak Jesł taki aam
l okolłome domkL Skromny ,
wnętrza łwt1tty.ndo 7.sięb·
zaklłtek
zresztit
Kaidy
nłęty •Pr:r.edaw(la pnyalad a
zrezyłf'!lowa.ny na s~JąceJ Wolbon a ma swoJ!ł hMorlę.
błonia
poblskup l,
obok st.rap.nu •krzynce , Ob- Zamek
chodzę koiol6ł dookoła. Na otacz&J4 ce CNJadę I allozka
mune JeclneJ ze 6clan koi- osła.tnłeso burmlstn .a mla•ta - Łą.ckleito. Nazwa tej
ciola odnajduję napis:
,,Ku upa.mii:;t.n1eniu wyj~- uliczki 1.uhowała się od 150
cia wojsk polskich 21 Wol lat. życzyć 1$ylko wapólłx•1z.a na zwyclęsld bój pod C7A!l8nym, aby lc.h Imiona prze
Grunwa ldem r. p. 1410 oraz trwały taki okree czasu. za.
przypom nienriu ~ie6p<)iyiych dziwlająea Jeet zreszłlł zn'ł
sił Narrodu Polskieg o na P''· Jomość historii, jaklł zdr.i.budiki potomny ch ku bocz- lhaj" mieszkańcy Wolbon a.
:nemu czuwani u I gotowoś::i
,,Tu l'OZJHK'IT,ęła trrlę klędo obrooy Ojc7.yz.ny tablicę
twicrd1.ą
7..akonu" 1<: w lipcu 1927 roku u.run- ska
1>1oir- wnłborzanie. Moie maJl\ ra·
dowało Zr:t.csz<.mie

kowiakó w".
Zanyna 8'.ę

KU LI SY ·

------llf

...

w przyady m roku ma
1•
•••••„•11111C7~".
~llli•••••••ale.
lll••••••••'!&CZY·
Oho li:\ „Cza
podobno wyjecha ó z Wolbt>- ;.---------•••il
Ma.łkl
elet>łe
dne,
Ofłl\daJit
ludde
nach
u'f!C'l·
rza ,.drużyna rycerska " na Ludu.le pr:rA'!ntyka.lą
wyobrai nl wiW
się.
na
leca.blotce
W
one.
zadowol
.cm.
przybys7
.Jcstt'm
uroczy 11 tośol 550-leoia bitwy kami do domu· Młodzi krc:- mnie.
działem Jut pod ka.kuj~ycb
epcyjne.
cospod')'. ł..adne, Zapewne myślą - do koto ~ środki antykonc
do
pod Grunwal dem, Pnezna- oaJlł
rozwydn :on
chłystków,
pytam,
ał i po eo? - KupuJ1t?
oza się olbrzym ie sumy na ubrane z krakol'l-'Ska kt'lner- „oo" Przyjech
dzfew11chy: I pijanych muzrnieJt.a.oseJ
obcy
znaJ~
tu
się
1,udzlo
'm obsługuj!\
uśwlt>tnlenle młeJ9Ca bitwy. kl, • wdzlęklt
kantów. Ak\lrJłt takkh. jauJd:r.ie it'h uwagi. Mimo
kli<'h <>słl\cl.ał w Wolborz u
lat.
JO
„0 Grunwald 7'1e mówi się I przybyly <'h. Dwio saleZ go'I- nie
ilłtnleje
Ośrodek
cy
wolbor
t.'Yrui~<'Y
śwlcf.o
sny naurowa pisze _ mówią z Za.Iem. _
nowocze
Ładny
Jest
r~ury.
otwarte
mają.
,at·zy,
pody nabite ludźmi.
? Cisza"
A
NaJbard u"1 swoJ ao CU8u Jeden z rebudynM .
na snę ni<'d'l.i<'ła na wsi. lrh trzech na jednej ullcy. llY
!
• nu
okauly w osadzie. Doktór port.eJów .ui.·... warsza\\ kle
Laż• ""' osadzie. Oglądam Czynny Je ł równłeł pry,,,Vspólc zcSlniar11kł nie przypiflu je so. dwutyrod".~ pecha.
l+
galanił'r
z
skl<'P
Wy•kończone. wvsta~;:v Siedzący w ok- watny
MiMem
Nallołeńatwe
sno,ć".
tani,\,
pow
Jego
:c;asługl
bie
dzień
w
niż
h·iis7.y
Utarg
"
drzwiaza
zoetała
obrainla
ekretapows:rt'd nl. Odpadła konku. DzleU Ją. z byłym
,.,
'Szwede m. ml,
trmlny
rzem
rrncj.'\ G ·-u.
'l'wferdd skromnlt> , :ie c-dYNa rodkt A&ll tań<l7.y oknW Ośrodku Zdrowia 7.Mła by nit' szwed - I Wolbór.1:
nie i-iadałhy d!1 dz.iś wła- Io 20 par· rt:tYnajm nie.f dr Ję dr Sinlar ·klegn, Wpa.dł
snel przychod r.i zdrnwtia., gie tyle stoJ . pod l!cianam l.
:1•~jn1•ó do clrnr rh· Ubrany
w r.1rtuf'11 I masrczkę „wi:r.y- 1-akrzew lonych I uporzą.dkf·~ K.ilku starszyc h paniiw roz1uje" n•konwa lt"8rent6 w. W wanych płarów i now<'go bu· rrywa partię szachów . Pic:IŻbie Poroclnw<'J klika ko- dynku Prezydiu m Rady. W ciu młodych c lopców na
biet. To młode matki. M:ile budynku tym mieśl'i lę rówimprowf auje 110
zitr:ihy Phl po karmien iu. nież ·wlt'tlica I bibliotek a swój P<>Sób
. Robią to
nlagiery
pularne
ka.
Izi>ie
w
gromadz
i<'dzą
.
Nlcmowł;~ki
podpatrzf > 1>ozl\
si-tunnl\
ze
l'O
ooZaglądam do świt'tllcy
10 dni. W tym rzaslc
ddennc wvkłady i J>()dr.,-z- ' połudnlu. W ką.el<' telewizor , ną u ~" odo\~'Y<'h muzykan 7Ałrowla
zlłaic, .ie
na , . bll11ii1tel'Zka
f'koło 60 osób siedzi cicho tów. A mnie się
prozwanym
tak
na
Je11tem
tnisi<'.
przygotowują mntkl do wlaiowe
przysłow
Jak
,,Mt;i:-nacJd niemo- Transmi sja
śl'li ej
meezu piłkar- • zonym wi c-wrku tanecz\\ h\I· DoktM chwali swcij,• sklego. Wyszedłem na pal· nym u jed~eJ z tutcj zych
1mdentk i, Są 7.dyst·yp lino• cach.
rod:r.in.
wun • ,,Zail•ine " tematy prze
J11i
m.
Wracam wlel'7-0re
rublafa skru1n1l11tnle, Wsz~
(Dokoncze11ie na str. 5)
ulicy słyszę szatańską
wl- z
tłzie idealna rzy !ość w zlmou•cj szacie jrst równie snu:tna jak w iccle
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DYSKUSJA Q_.ROWMYCH 1· „ROWNIEJSZYCH'' • DYSKUSJA
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. usłroiowa
sprawa
wychowania

DO KARIERY
.
I KONSEKWENCJE
"

Nawet robotnik dob1-ze pracujący nie znrdblnlby więcej
od tle pracującego, a więc nie atarłłłby. aię dobrze nraoować. A dobry robotnik jest „równiej zy'' od zlcgi•. Cieszy
61ę w-ięks~m zacunld"m, wteccj ml:'IJt)fn, co Jest iW ;m ni
wyróżn(e iet?1 zy~to łłL.' ''"'
li

Jl
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(z ?Utu B. K, Piotr1'15w)
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dde\ rz~·na 1. 11r1C?: mdriyzn
lrpll'J ' n i'
łlohry robotnik
mu I wit:k. iym
~„ammkil'm I „arobkiem ui7.
1ly, ż1• ok;<'<: ka<;jcrki !linowrj nit' stanic w ogouku po

• h1dnlclsza
w ·1r. bQd:r.le
C raktowpn
hrzydka, 7:e
cle 7yio ie

' Podział
Jeżący

w

hil••tv itit.

W.vda.le le. li są to tak
orzywi te prawdy, żt• tylko
nlłz\11).vkł

naturze

ludzkiei
.„Pód'l.ihf na ,,(ównyt•h" I
„równiej ·zych"
tniał r; \\1·
·ze. Tn Już leź w natur7.f.'
ludzkiej. 'l'rud,no na p1zykl11d wymagać od <-złowi k11,
którego córka jest ku jt>rki1
w kinie, by sitQ,wilł w kolejce po bilety, wmin t 7.11latwial Io 7. d1rk11 . A ju7. w
!<'n spos6b stllk sii; „r<>wnieJszy" w stosunku do tych,
co stają w ogonku.
Czy Belfer chciałby, kby
o.leice kltsjerkl dla 1.a ady
<lcmnkrnfyczncj stawał v •JionkU? Jeśli tak, jest utopi-

j

zwlą·

~ \'!
.,......,,,_:r ...
•.

,.....

~......1'6~"i'~«r-l: .' oh~
0

hhi~ ~taje ,uy.ć „rownicJsz m" w tramwajµ ci~·
w
sklepie,
gdzie stfoną
,.r ·wniejszą" staje się motornlcz:v
lub
t>kspeUlentka.
Ml1alb:vm t.u Jeszcze do1mwledv."ec\, ii np. nll'konfr1·:r.nir. minister irra w bridża
Je)lh•j od swojego woin<'r,o
i l'lągną~ ową. listę w nic·
•

§•

tikonl'7.ono r, I ·~ród lyrh
A j~dn~k
~„
ocz:vwistosii, n~e mająrych
1resztą zbyt wiele dn "":
czy,
ą. pewne wnioski . 1
konkh! 7Jc wzbudza.ląre moj
·przcciw. ~~ vnykła._d: co
to znacz:v. t:i ,,ozus. p1trnr7;~:·
11("/0n«'go ,c·zv
d~rektou
je t <•eu i<•J ir,y niż lnn:vl'h
ludzi? . Mcrytoryc:mlc moina
"m ·· •gołlz·1L, W oza.sie
life Z t " ....
"
wolnym od stania w ogonku pa.n K<>"f•'abkl moic 1:.i:
friko do kina, a pan Gru·gorz 1'Jm11fit>j1•w możo na11isać trylogii} pod nagrotlc
łifrracką m. Łodzi. A wlec
l<lllk'ulu.ic sfę, b:v 1 pan Tl~
moflc.icw nfe · atał 1 w koreJ•
(le. W ·1.ak'-e obawiam się, ii
n.'lpbąnc za ceni) owcco
nic ·tan Ja w JrnleJce PQmnl.
k<1wc dzieło łqdzkiPj lltt>rat in·.
będzlt>
·produktf'm
nad:r.wycza.J 11polerznll1 ko z•
łownym.
Je li • zdolno4cl

(Z U11tu J, K. l,ódf).

KULTU~ I OBOWIĄZEK
mt

oflpnrnośi-

z za~v111lowym przy:rw:vtł:r.~<"~ie1 • J~wllła "1i
nic ohrafa~ !ifo na myrh
kon!rau•crsarz;·, 7.a posyła!11e "rtlnJ~· do tr~ti,łówkl.
1
Zillll\

stą,„

Pare
temu 'echałem
późnym wirczorcm ~1 Owo -

mlediyludzl~lej.

1'mw1 lą mnie pn:y tym, ft'

.

... Gd.vby nic istniał pod:dnł nn ,,równych" I „równieji; z ·eh" ludzie nie ucz; Ub,j• się, nie dokpnywali wynalazków, nie i;tarali dob1-z pracować, nic koml)Ollowal! .symfonll I nie plsali powieści. Jednym s1Jwem - zabrakłoby
bcxiw>w d·la o iągania cżegoś w iychi, jak to sle mówi robienia kariery.

,!';.

6j wyw64 o „równrch"
I
,równiejszych", ceyJl
ni1•dtlmokratyzml11 ' obyczajów
w
Pol re
potkał ię, .lak widać, z dn}'Ć jednorodnym atakkm
C .1sfrlnlków.
Pominę
tu
wira:vstkie możliwe w h'm
miejscu złośllwo'cl,
Jal;ic
mó lb ·m wypisać. zaznac'la·
i<:
.„Do ur7.t;<lu z.glns7.a ir, in- J<1c t •!ko, ie znajdują
ter antkn, kobi tn ml•>dn 1 one w fcn:e JllokJ motiilndnn. Nikt jej nic znn, nikt wo cl I dolmnuję tu dobro.alitu . rezygna~Ji.
nic pyta o pochodLCni nni po wcln go
Odp:nvlt>m pokrotcc moim
zycję
poll'cuiq, nic poni 1rnlcmi tom.
.
{
1
wnż w pokoju uri du 'I wyZ wS?ystklch;i I !-Owida1<~t>
lą-CZ le
mętctyźnl,
to ta je
!(pra~· 11•
ol>~lu,.rmn
prnwni I upr ~J nu ł n Jy w ~
mie. L piej niż inni. fil 'i.y l'arówno tych, 1,łurych rr11i:-wlec do wybrnnych, do ,;ró· m nty drukujemy,. Jak i
wnicj 1.yrh" używując Put'ir tvch, którvch zmle clć na
ł. mr.ch nic 1.dolall. my • klej nomenklatury.
•
w:vnllta prz<'d1• w zy tkhn
Dnlsze koleje prnwy pro- :l''"Zcpotęznc
niepnro:i:uml 0 wadzą jednnk do pol<nju nunic.
mer
dwa, gdzie
prncu,t:i
twirrdzlłem, te lstnlde
. nmt• stnrc pnnny. I oto do- u n
d v p r otych,·w owa równiej 7.11 • pu- P o r c1okaina
.ł a pom!t,dzy
d eda w hierarchii o kilka szc1..em o k r a c j ą.
u • t r obll, poniiej poziomu róWl- j u
a
d e m o k r a ~ ~·nych.
z m e m o b y c z a J o w,
Czy qd7.l Pan , :!
u trl'iJ To nrnczy, hi ten drugi zasQi·jalistyczny JPs t mocen
r•1fll11y .il-st w stosunku d11
u uni1ć ten anachronilm? A
tci:-n 11ir.rw . go.
rn , że to jest J><n.11u . t rnjo\\
C'lył<•lnicy zaś zarcpllkopr11wa wychowaniu?.„
wali, wyrai, ,ląc niewy11llwładane
mnit>manle,
Iż
<mrr F. 7.. r,ódź).
urwałmn
te z nrzed zkola
i po tuluję.
Jaki
abS'Olut

Poza-

PĘD

'

Pan DyroktOll'. Cl.asami talt
życ"u bywa. Nngle <lo 1udy pOdchodzi ekspedientka

hrr.m obyczajów musi nic
nie kosztować. Problem polt>ga na tym, czy koszty te
Sięgnę tu do
aktualnego, nie

bl\():t telt>wlzyJn'

Myślę, te mol drodzy pu-

są opłaca.Int>.

lemlścl zdolni są. odr6inlć te

rzeczy. Wttzakże atakowan~
przeze mnie zagadnienie le·
przykładu.
:t.v w sferze ri1wności wobł'Cl 1 '
.Jak wiadomo, we tran- 1)rawa I w sferz<' życiu PU~
cusklm Zgroma.dzenlu Naro- l>llcznego, praktyk urzędów
dowym była awatitura o to. jako unedów ltd. Choclt.l ml
Iż
odbywającemu
służbę o kształt 11tosunkiiw mlędzy
wojskową m1~:iowl narclotki ludzkich. nosz<\Cyrh 11 n:t!!I
udzielano zbyt <·zesto urlo- b:.>.lut nie tylko burżua7yJ
piiw czy tó pn;1·pusk>k do nych. ale fcudałnyl'h pr:P·
miasta. Odiiowlednl mini- żytki1w. .Jl'st gh:bo~a różni~
i;ter barw-0 si<: , z tego tłu- ca pomlcd:r.y tym. ze urzt:ll·
maczył.~
ów
małżonek nlk lt•pit>j traktuj(' ładną
~ P.l.vr~~ero ~Uf u. ·łrandi„ .. ~q~zme. od brzydk;t•.I
kst . ioł'nle~l'm _
jedr.'\" '(choć' 'l'UTfuta urzedowanll1.
powiedzmy plętnailt-0tyl'llC:cz- wymaga. by tego zbytnio
n;i. dywizji. Na wdziękar.h nie uzevrnętrznlal), a bm.
Jego maU:()nki
Rllpublika że Inaczej traktu.ie dobrz"
Francuska
1arabla ponoć ubram•go ezfowieka, nl:i: ·He
rcr1nlc kwr.ty pn.cwyts1.ają.- ubranego,
człowlr.ka
ua
ce dorhody płyną.re z oirrom- wyiltzym
stanowisku,
od
, nt'll'O trl\nt>uski<'fO przemy- człowieka na nlŻllrym itd.
11łu
samO<!hodoweao.
Ro· Decydują. , tu pobU(lki ps:rt•:tnfo
mal:lonka
łt>go
t>hlczne
tych
w:vrMnłt•n
:i:ołnle 17.a
wystawia
więc
Pirrvl'SZt' Sil. obojętne mo·
Francji, nie wiem, J.-dnl\ raln1e, drurle nie. J~t rM··
ny td pięt\ dywizji. w kał• nica pomled1y tym, ze p11n
dym razie FrancJI opłaealn- dYr<'ktor X wiesza i;oblc mut
·
liiłklem nortrrt ulut>lone "
p!...ana. kti>re"n dan~· ZC"l'P.·
•
~i1lnll admlracla i w tc•n
RPOSÓb go wyró7.nla, a tym
:te w ,łeiro nawykach ł.yeło·
wych leży ()bracanlc 11lę w
krelfU towarzv kim
lud7.I
odpowladaJf,Cyoh mu \11'?.<"dnlcza ranitą. dlai<'gn tylko ,
:ie pla~tujl\ taką rangi: •
•
11.aR
A. sprownd-ia r:r:et'Z
do te,o, by nie bvlo w ~to •
imnkaC1h
miAdz~·lucbklrlt
[
cham twa I nldvr.zllwo~rł.
Ociywl~ole, nawvki cham·
,
11twa i nleiyrzliwośrl lll\
bardzo prsyltrvml przy\\":1•
rami. ale to .Jednak zja\vi~ka
s lnnt'.I płaszczyznv. ;o.Jled1···
mokratyzm obw7.aJowy , mo·
że b:vć zaprawiony ce$a.rsko•
•
-per. kim
ceremontałeni
l(T7t'Cznościowym,
a
ni('
zmieni to jego Istoty.
•
Na Unii meco ataku leza1y fakty, ' ale Mko
Jako
zjawisko wtórne. <'hodzilo ml
o knłałt J>(Mltaw ludzkich,
pt>wncgo
polskiego

Dyspro•
por C 1a

·r.o d ZI•ma· ., }

u.

p,·erwszy
BI•U 5 I

Franc·,··
(Próba

d

i d .)

o pow e

łMltZlłłlYCh atmosferę, wpł:v-

ZI

1lę

lli6 nlee.o na r111u! .te.ł
małżonkowi. Bo a nut alę
Bryrltka :r.donerwuJe~.
by

Nie 'Jesteśmy zwolennikaml demokracji typu franemskiego. I nie o hitotę demokracjl buriuazyJneJ tu
nhodzi.
Wykasuję
tylko
porlądowo, ie pań1twa pla-

dosyć wysoką.

C1'

cenę

u.

demokratyzm obyczajów, I&
Nl ·pektowanle
łud:r.klej
równo· cl wobf'C prawa. niemle:i:nle od tero rgy s" to do·
bra rzeozywi.te oay tylko

iluwry~e.

I tnlde u nas lnstrumł'nł
wyrii*nlanla JN!no11tek IZC"l!eJólnic twórczych, szczcg1ilnie potncbnyrh,
których
C7.a~ Jt'St szezególnle cenny,
Nnz:vwa sil) on - p ł a c ą.
Wybitny
pl an
powlnlt•n
zarabi1.ić tyk, by w OfOnku ia.' niego słała pomoo domowa.
by móił p0Jet>h1&ii
~ąksówklł czy nawet zosfa6
posladaet:em auta. .Jednym
słowem, 11y • am móll ku'J>owa6 110hle
6f czu. Pn•
tym wyrółnlany je1t on
t w Inny
posób: doet&Je
nagrody, ordery ltd.

łowka", jlaką Pan proponu- ,
je, je t troch~ niel.Jcz.i>j :rzec Kaliski.
Była
jak, ś
na. l'r<lwad7J do annrch. ;,
przeI"Wa w ruchu tramw .~- z są it~dniego MHD-Włókno„ Przypom~na „dało] gramotjowym, a właśnie 'Zbliża!a jest w (artuchu, wybiegł!\ nyjc:', a moi;g także śmlerć
1 • 1
1ę pora odjll7Jdu kilku JYJ- ze sill pu w gq(izf~ach' pr,1 -' fra)erortl.",
ci g6w. Wsz.yst.ki
w-0g(lnf cy. (Mtlf•laln,
lnneżej
n!"·
· •
. ••
, Wypaje ml się, że nnw t
tramwajowe obwi&~M bv- otrz malaby cy1iryn). zostały
„winogrcr1'1mi".
Prz'.Y la obllłufona pierws:r..a !, o w .idułnej struktur~ spo- ,
z.bi gu Kopemlika l Ż<n"Om- dziwo, nikt nie protei;tuJe. łeczncj, ,kiooy r wszyscy b i;:.lt. o inot.omiczy „ó~emkl"
.Jt~j C'ZllS jest w tęj cl\wili dą Jednakowo wyk ztalc~n!,
k 1.ór j ł)nłlł!n - zupown1 - naj<l1 fszy,
bo · ml rzony '1!ie osiągniemy nb olU;tn i
<lz1 !, że tramwaj :r.awraca, czasem ocze'kujących na nią równdel. r Znnjdą się lu~ł1.! ,
Istniefo 1mcjallstyczna kon·
b !e t &!X)źniony. Nia po- kllootbw. Qn.a Jest ,,rów· 1,doln;ej& 09 1nny..:h alp<>,
mogly prok.sty i złorzeczc- nlcjsza••, nawet od dyrektJ- bard;:iej <klfiwindcz ni, chQ• ,~~u"'kii~~·~no:ó -~~~~~~:t~i P~;;: ::~c!;zleuspt~~~n:r!~:'~~!~:
ciażby na flkut k
wlcku.
•
"'
mn pasażer6w, a oblX:nl przy ra.
Oni r. nł!ltu.ry rz<X!Zy, zujmt>" łk"r.tt' na pnywlle.le, roz- wa~ równo8ć mlęd•:v ludźtrm mlllcjancl ni inl rP nic Recfokt<irt.e! Pi'otc- wać becfą wybl\nic,i
ze s~ll- mu.ite 1>rzywilcj1• od nic11ta- ml, gdzie zaii obowiązywać
wenlowall:i. · Młi&two lurizl stuje Pan przeriw rozctąen
nia w ogonku poc1yn1J~ ona nie moie I nie powla•
PQhiegło p eh~ na dwo- niu nierówności nĄ poto- nowl.l!ka i h~ą pono ić wię-, na Jakichś bardzlf') ncz11na. Teoria ta I odpowiadał•·
rzcc. Z wal1zamJ, z malymJ czne stQ8Unk! m ędzyh1dz k.<;1.ą od{lowie•l7.' ulnoś<'." ł~r- góht)'t>h pn·1w1JeJarh koi1- ce Jej akty prawne powla·
za lugfw ć będą
na1 ci.ac _ nlcha.wcm
1budo- daJa np„ te w 1y1cy oby.
d zi cćm!. Spl~I m się, Il kle. A przedeż ctafl pr. 11- go,
wyj et<Ualcm na dłuższy cz.n , r7.a, uczońego: dyrektora ceri- wl~kuy szacunek.
'
\\'alłbl·Am,• Jakaś .J>rzł'd1hv- wałele ' ' równi wobrc pranle wl~m.
CZ)'.
'Zdarz n:e niej zy jest, nawet w gcidziWydaJe mi się Punie Re- ni\ drahlne feudalni\. W wa, ie maJ• takle 1ame
m t ło da!Sf.e •iMnsekwencJe· nach · pcrza ·lużbowych, od da.ktorze, że pedzia! na rbllczu jej I tnłenla nie tył- n1n1e sdobycla wyknlalcf'•
„równych" i „równiojszydi' . lrn nie mof.na by marzy(• o nla.. dostania ale na ałudla,
Przypuau:za.m., że nie,
cui u - dajmy na to demokratvz- dostep do urzędów w obu
Powie Pa , 1 ~ było 1o refel' n·ta, który Po ukcńcz(' nie .•~t istotny. Clwdzi 0 j-lldmkolwlek
t.p, by ze stqsunk{iw ml~cli,y mil" obvc1aiów, ale nawet sen1ar.h tero słowa, ltd. Na•
nadużycio władzy. Pewnie.
niu 7.ajit~ nie . ma ż11d!1ych
o tlt'mokraoJI' w 11ferze. łr 1 tomlaat owe akty nortnK·
A jednak znalazłoby się
urzędowych zmartwlei1. A
ludzkich wyrngnv.uć chum- tak po"lcm ! toty rzeru·, tywne nie powladaJI\ o r6wwśrod nas parę osób n
Jll'7-<lC'ież
arirmn,f!c
n.a'>7.
two i nl~życz!iwość· ~ oi w
ens!e u!ltrołow m. Je t nych placach, o tym. tł
k~nov:anych
Manowi - u. trój
lnni.śmy przynaj- drugi~. by kazdy n To;y;:!c tn kwe tła wyboru. co !ilę katd:v obywatel PRJ, do1t"k'lrh. I okauiU •:~ mni J mnleJ w teorii - priyJ11ć, że pełnił swoje obowią~kl.
, har! „1c1 opłaca. Uwatam, :tr nie takle aame order,., n ...
r6wn1.
kt-06, klo .awansował na dyProszę p~·jąć wyrazy po- h:mtile.f
ie <>!)łaca.
łl'bY rrody, ie tyleł aamo ru.1
w .,Delikatesach" 9toil dłu- rektora, musiał mieć jakl~ś waia.111a
' Grieitorz Tlmriflt'Jew 1tał \\' naJ1IH1t o nim w pra•le, te
ga ko1ejk.8 po cytryny. w. i!stotne ZMIUil. A za ługi
• ogonku. Nlrdzle nie Jr t kaidy po kolei 101tanle po•
ko~o.
'llkM m.~ I sam naJety" 97.Jinow.ać. „UrawnlR. A.
powiedziane, te d mokra- pularn• rwhUldlł lllmow"'

w

sportowit
ltd.

waJ5'cych
na
charakter
współiyola społt>~nego,

że na .r>rowlnrJ~ w11zy11tkkh
mietnkanców miasteczka opinia
publiczna s:i:t>relfUJt>,
układa na swoi11tej drabinie
„Pozycji apołt>cznej", a t'O
rooN kryi«'ria O(~t'n w tym
w1glednie llłł 11ola dzlcwiętnastowil.'CZne.

1,"
11prawa
U1'7ęcłnlezej
rangt wpływa ni\ łydo potwnrr.y prl'dy7.ablurowe,
ll>O'lydę psychil'7J'l5' uważa.
nh 11łę a rol lt>U87.t'l(o I f:o
takle poHtawy OIJÓł odrurhowo akeeptuJr, Ze o 1.ałatwionlu sprawy w urzędzie dce d je nie tylko meritum
Y u, ·
.·
j ki . 1 11prawy, ale tez to, a cz o
wiek za t~ sprawą 11tol ltd.

to dla s:ureiro
na codzlrń nic
mniej wainy jt>st ohyrrmJowy
~emokrałY7.nt nit IJtotna1 dl'mokracja. I te t>.sę1to, ueeztą
mylnie, •~dzl alę tą druirą
przc1 pry:ąnat owe~o. chynajowe1ą
demokratyzmu.
Dlatego nie Jłl•t Io sprawa
tylko moralna ezy tylkQ społeczna; ale równid polityc~
na.
Na k(lnfee mała ohl'lt>twat>Ja pewnero zdanrnla. Rougralo się ono klt>dyś na
Plotrkowsldej.
Ulic"
szli.\
pewna Walna 01obl11tość w
tnwanystwle Trochę· Mnlr.j
Watnej OscM1toścl, Przeszli
ulicę
nieprawidłowo,
pr7.V
czerwonym
świetle.
Przy
mnie at.al mllkjant na J>l'?.Y·
1tanku. Zauwatyl :ile przechodZl\CYt'h ullce. 1dy panowie byli JUł na rodku Jezdni. Nie mórł wldzJec\ ani
wiedzieć
kto
tacz. Podnl61ł tedy rwlzdt>k do ust.
I nie r.acwlzdal. A nie 7,a(Włzclal dlatero, te obaj panow,,_, poderrdl I wsiedli do
•lepncklł'J limuzyny.
Uwaiam

ułowlrk:a

To •I\ pnt1elei Jakieś aymptoma.tycme odruchy.
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Za kallami -

nrH • IPN'

w~b Z&krytycll' przed 11ublł
c-z:no ei11. Niestety, nie o way
•tkicb będziemy plsac, Czy wie
ele czytelnicy, co 1C1 111 kuli11'
teatralne? Gdy aktor wychodzi
r.e ecPny t powiada. te łchle
alonu. public"zność Jalt
do
pn:ynajmnleJ
prtl'konana, a
być

pa-zekonaaa, i.e :aa
l.ltotnle
dekoracji\
znajduje sic t'iw ulon, w kłÓ
rym toczy sh~ dal.ny eillS

ehct'

bo<.'Zllll

akcji. Wien:ym.v w11 wanyat.ko,
"o nam ugeruje cena. A ja.
k.a jNł prawda. oo porabia w
tej chwili aktor'!

·

llłdlal

l..unwy,

Kuli y odzieraJll te Złucbeli.
ehor U> mnie u powat.nlct p.wledzlane. 1.a kulL ami pl"E)'•
aodny obserwator dcnnaJe P~
wne10 rodzaju roiaz.arowania.
Za 'Y m I lrntiaamJ. Byt! iii°'"
te, :ie •Il tealJ'1, Ja o takich w
Lodzi nie •lymlem, w któryclt
aktor po opuszc-zrnlu ICftł„
•1ada na miękkim fotelu ł od•
poezywa. Byc mote.
Ale ale w aa,zym Tuan.
Mu'llyC'UIYm. 1.a kuliJlaml Ml9
Tealru CT.lowiek CT.uje 8141 1.ncJ nit w przedsionku uboirleJ
''°'arni. Ledwie rnoł.na •Ił
pneellin•c! Wił! kim przeJśelem.
zutawion)"JD w dodatku rekwł·
• :Eytaml które za ehWilc maj.o
d• ale na acenie. Więc Jak 19112
zachowuj·~ nar.i;I ak1orzy 7.& ku•
li.sami? Pa.ni Janina Gutaerówna, śwle:l:a I śllt."1.na na aeenle. oddycha tera'll clctko N
zmęC'Zeala, oplł"ra llrię o t'OŚ, M
kiedyś nazyw.tło się t1ollklem,
od4wleb. u ta Jabłklf'm. Pa.ni
Jadwfca Kenda na.nek&, łA
Jesł dull'Zno. Jstotnle, Jest 10•
"'eo ecł"na jest nlewlel.Jul.
ułl
ni kim
przvtloc7A)na
tem. 11eeno1rrał dokonuje ró>.•
nycb ntuezl'k, hv dać dudu•
nie irlębt i p~rspektyWJ, ale to
powietrza ni„ od!wleb ani
mleJ'ca nie dodaje„. O:!oto Jerzego Sidorowln.a Jl' t z~
nr oblft101 potł'm, 07.a.lona poi.
ka aa sernic nl.e mniej me~
nli ocbobtlna praca l>l'IY ml·
waeh- Dwie adepUd. cót moina powledweó o nlrh. •Il bard- młode l ba„dtA> ładne,
ehlodza mu &wan. neroklml
euknlaml

.iaauH ou6sld

I .Jerzy Sldorowlc1 -

jak napisał

w ostatnim numf'rZf' „Odłl'losów"
naJdektownleJ
Leopold 8f'f'k
chyha podf'JmuJ11 kon<'"P<'Je rf'ty„
• 1ł'nk11, parodJuJ11c po1tacle flonde•

sieciowe.

Odrloey I brawa publłe:moł
d dochocłzll łul&J jakb:r :i od•
dali. PubllC'IDO f kwHuJe nkladowrlP.
„.ręCT.11lt'Jny
akaml
udan:r taulec. 'plt>w, Uwad'lłl
t>UbliC?.nO 'cl ur.bod'Q drobne
uaterkl ale tu. za kulU...mł
oko I ur.ho reźyaera wyławia
kaidy faln, potknlerle. Kulisy
•• surowe. kuh v do.~tne1aj"
tw nieee 11łc • \1\'łttd p11bllczność ałed~ca w staryrh. kny•
•l11r;ych kn:e.-1lach. Kulisy obnat.aJ11 1'1'Zede wszy &kim dęl
k• (I tnidr.I\) prat'ę klora.

01tatn"' poeł11ł1'nlęcłe pęd7f'lklem. Pani .Jadwlr,a Kenda, ebocłał tprawuJe
arty1tyezn11" mutl .tuebaó IJuplcJenta. A ten lui aapowledzlal1 „za
p1'4 minut HCIYD&lll)'łł
„władze

KULISY
OPERETKI

Podzlwlam:r na sreni„ lek·
ko4c. wdzięk. ewobode akto•
rów.• Nie, wld'l.lmy 1rb zmęoe
nla. Aktor ni" mO'ie pokaud
zmeC'lf'nh Nlł" wolno mu ziłra
d'lh' ,wol;.-h 11n·w;Hn:Vt'h tro§k.
IC' chce trP~l<.'"UlC w1117.\' tkirh
C#leJów o akłGne. Jakkolwłf!k
w tym wypadku hylohy 10
C'-0 motna powie•
wlałclwe.
d7.lc-t' o Rklor'ZI' I jeiro prary'l
Że aktor.n 1111\ il'dVnymi „ur1ri·
w:vml

hipokrytami„

Ich amblrJJ jf' t bvc!

SzM:ytPm
kimł

tn·

nym. byle tylko nie 1ob•-"
kułl·
Wldzlł'lłśmy aktora u
uml. To wv111tarc-zy. aby doJł.S
do pnekonama. 7e „nie ma.
drolri bard·dej atromef anfł.etł
drnca sławy. nie ma iorarJ
rleł...-zeJ nad d11i:enie do dOflkonalo"cl". C'h~lał.bf te do11konalooll! 1.dob' ·ar na maił".! I
du•?.neJ tocenlt! Teatru Muzye1t•

nero.
A t:rcłe prywatnf> aktora'l Te
r6wnleł

kulis" -

bardzo

C'ZC-

•lo trudni' I nrz:vkrł'. A lutłde.

których '.łll'iW\ r:zaJ poml.la I~
ret"endach - manynlśd,
w
elektrycy technleY. nemldl·
I.unie Zwll\7.1\nl z łf'.&•
11,ll'f.
trC'm. 11rar.11.l'lr.Y "la teatru,
dla JPlfO 'Iławy. pra<'t1.ll\<'V <'id
ko. w nerwowym pośplł'rhu?

Janina Gutnnówna w po4plet'hu poprawia wlo•y. O ctwa mf'trY oct nlf'J to<'•Y
ile akt'JL ZR parc <f'kllnd I ona wl4czy aioę do ary, a pubUcino$ć b1;dl..le pod&lwlu •llLick 1 inlew aktorki,

Tf'n pnrtrf'<'lk mntna by r.:tl,t'tulowat' „Marirnlf'" Pani Uutula
kult• l(re •wnlt'h •tar„~ l'h kolPgów. Ale l ona ·•łlł
... ICODQ i . powie 11.Wr.a 1IOW

nb•l'rwu~ zu
d~· A cbwilQ

„.

I

Ludzie I technika szpiegostwa
Spr wy wywindu nawet w
' ci przedootawaJy sit:
do W:adomofd pubłkzn j ze /
znn('z ym opóźnieniem; naJczi;kl J w ogólc n;c pn~lo
stawaly się na zewnątrz. Może
Jednym z nielicznych wyjąt
kow jest sprawa ·wywiadu
C. K. monarchii au tro·W<:·
gicrskicj. Jej klerown!cy, po
rozpadnic~ciu się tego ccsartwa, czuli się zwolni<>nl 7.
p zysięgl - i op0w!adali w
słowl I druku bardzo wie.I".
Do takich gadatliwych należał szef Evld-~nzburo,
czyli
wywiadu, od 1909 do 1914 r.
- K. Au u.st Urbań ki von
O trnmlcrz, który w latach
m : ędzyWOJcnnych
opublikował
poro dan ·eh dotyczą
cych
prze zlo~ci austriackiego szplegostwa.
O OBLIWA f,A1'ANINA
prze·zł

I

kr ·ie tym narastał konfl!kt
bałkański,

Lo.s oficera był
oczywisty: wyrzucony z armil, pow~drował na wiele lat
do wl<:z!enla.

tieltby pr-zccid młodego,
bardzo z.dolnego oficera w
szachu. Gdvby zawędrował
na wyższe st.anow· ko sztabowe, mógłby oddać nieoccnlonc \\'Prrut usługl.

ZDRAJCA Z DUŻĄ
NA.TBARDZIE.J CENIENI
wsróLPllACOWNICY

FANTAZJĄ

Carski atta<"he wojskCYWY
w Wiedniu usidlił pewnego
To, co mówił p, von Ostromłodei:o
oficera, sluchacn m'ttz o warto'l'I pracy wywyi. ZCJ szkoły wo} nncj. Za wiadOW('U'J attiiche wojskosowitym wynagrodzeniem zo- WY<'h, nie ma już dzisiaj tak
bowiązał się do dostarczcn:a dosłownej wartości. Są to racz j uwagi historyC'Zne. Otóż
b. szef Evi<lenzbUro dowodził,
że
wiadomości agentów bywają złudne i n!eprawdz1we.
Natomiast wyk9z alcony oficer pracujący w dyplomaCJI i ja.ko a.ttachc mO"..łc przynie ć nieocenione usługi wywindow1 zaimując się nim w
flUDŻETU
• posób legalny. Przy okazji
spotka n
dyplomatycznych.
Według
P. Urbań kiegJ
odbywająrych się m11newrów,
von 0>\romlcrz, wyw'ad nie
pnad woj kowych, 1o?.mów z
n leial do dziedzin szczególnie doc nJanych w monarwyższymi oficerami można było za
cz.asów Franz
chii Franza .Josefa. Poza eta m( kllkudzie •ęclu of!Josefa zdobywać nie byle
ccrów,
szef
Evldenzbilro szc:reeółowego planu ofensy- jakie informacje. Podobnie
wy austr!acidej w raz.le WOJ· analiz.a debaty parlament rdy~ponowal
rce?.nie kwotą
150.000 koron ( !Io_ nnbywcza
ny z Ro ją. :\![Jody oficer wy· .nej nad budfotem, pra y fakazał
niezwykłą
pomysło chowo-wojskowej,
a takfo
mnlr.j więc-ej dzbsiejszych
40-45 tys. dolarów), a wie::: wo ć. Do planów stratenicz- lokaln J, stud!owanle działu
sumą śmiesznie mnłą, tak · nych nie miał dostępu, lecz ogłoszeń w gazetach dawało
mal11, te trudno uwierzyć w na pod Ławic wykładów słu w sumie bardzo wicie wiachanych na akademii woj- domości o s~anie sil obronprawd7.iwo ć tej Informacji
W pewnej chwJll i>. von 0- skowei, wykrcslił na mapach nych konkretne o kraju,
Przykładem mogły być np,
prywatną
wersJę
tr mierz zwierza si , !e swoją,
zdecydował się kiedyś
trategll C. K. au triockiej, ogłoszenia o zakupf<i parcel
na
sprzeda! flkcyjn go doku- sporzqdz.lł dqdatkowc memo- czy gruntów ornych pr7.e.t
mentu sztabowego obcemu riały, wyliczał środki trans- państwo w określonych rejoywlndo\ •I, by w ten sposób portu, zaopatrując je w pod- nach, ogłaszane przetarg! na
ułatac najpiln1 jsze wydatrobione
podpisy wyższych dostawy, wiadomości o rozki,
oficerów Ministerstwa Woj- budowie magazynów,
linii
ny i Sz.tabu Generalnego. Wy kolejowych itd. Two1'7.ll one
WYWIADOWCY
dawało się zapewne zwerbo- w rękach
specjalistciw cało
WYDRWIGROSZE
wan mu przez wywiad pik. kształt zamicr1.ci1 potencjalI'oza zorganl.zowanyml w Batiuszyna
ofice-rowl
au- ne o przeciwnikJl. Tak samo
trybie wojskowym slatkam: striackiemu,
że
Rosjanie każdy ruch Jednostek, poże
wywrndowczyml
Istnieli nie połapali się w raL~yfika gnanie ich w mic~ci - odzawsze agenci obiernjqcy so- cie, zapłacili przecież glgan- notowywane w prn le lokalnej może mieć również nieocenione 7.noczenle wojskowe
Tak ocrzywiśc:ie było przc<l

KLOPOTY

SZEFA C. K.
EVIDE~

z.

BURO

pierwszą
wojną
światowi\.
Dziś każde państw
cha~ml

prwd

ujawnianiem tawiadomości. Niezna.ne są
a.z.Wy l
('haraktcr Jednostek, mie~a
budowy obiektów o znaczeniu
wojskowym, nazwiska
dowódców, translokacj jednost k, Także przetargów na
dostawy wojskowe nie publikuje sle w żadnym współ
czesnym pa1i. twie„ Stąd legalna rola attache znaczn!e
padła I rB<'zej
ograniczyła
~lę cło funkcji reprezentacyjnych. Chyba.„ chyba, jak to
jut wielokrotnie mogli my
stwierdz.ić, że altachc ni których pańs.tw zaczynają s!ę
zajmować bardziej bezpośre
dnią met.odą zdobywania Informacji
wywladowaych,
stając po
pr~tu na
czele
siatki szpiegowskiej. To juł.
jednak wykracza po1.a ramy
legalności i jest
obiektem
bardzo ('zynncgo -iaintcresowanla kontrwywiadu.
(J. D.)
11ię

kich nieopatrznych

bi

szplegost wo jako proce-'
Na takich
natrafił
ró \'nicż szef EvidenzbUro. O o np. jeden z
takich aferzystów doniósł, ze
ofic r
au. tri ckicgo sztabu g<mcralnego spotkał sic: w
pewnym pary~idm hotelu z
oficererr. wywiadu francuski o. Zaproponował wydani zdrajcy 1..a spor11 sumę
pieniędzy. Gdy otrzymał sowity ladatek, zaczął kr~clć,
dawa~
bardzo
niejasne
wsknzó\Wti. Zawezwał
go
d r zarobkowy

i:•!
p. Augu
t Urbnń
ki
von Ostrom!
rz do
Wiednia,
gdzle na neutralnym terenie
po azywnł mu kolejno fotof'l'll!lc v.:szy tkich o!lccr6w
Sztabu Generalne-go. Oczyv.riściu iadnego ni rozpoznał, 1 wmiast
reszty obieca.n •i kwoty, powc:drował do
więzienia,

Dal ko C'lckawsza jest hltoria pewnego oCiccra artylC'rll w twierdzy Cattaro
Nudi:qcy
stę
w
tej
zapadł j dziurze w pn:C<f>i<:·
knej okolicy młody oficer otrzymał n!!Xl<"Zeklwani
propozycję
nnpi nnin artykułu
do geogr n ficznego cza opisma wychodzącego w Szwajcarii. 7..a nadesłany f Jieton o
na O"Ót nic znanych 7a grankri makach okolicy •Cat tnro
otrz. ·mal piękni' honorarium
100 frankt)w szwajcarskich z równoczc ną pro bą
o nap! anie n tępn go artykułu, zą który prze lano· je·
szcz.c wlGkszc wynr!groclzC'nlc.
Po kilku mle I cach r..aproszono młod go artylC'rzyste
do Sz\\·ajcarll, gdz.le pod pozor m towarzyskiej rozmowy
wydobvto z nlc~o l:tfonn cle
o bnrdzo dijf.ym znaczeniu
woj kowym, poniewa:t. w o-

List do redakcfi „ Odgłosów"

tyczną zgoła

sume kilkudl'.ie-

slęclu tysic:cy koron. '

Wedłua
wytrawnego fachowca, jakim był p. von
Ostromierz, Judzie płk. Batiuszyna w!edzi li, ł.e kupu~
ją Idealną lipę. Grlyby
gra
. się udało i zdra,iea z fantazją
strategiczną
nic
brl
przez kontrwywiad m- ztowany, może kiedyś w przy~zloścl
wyciągnęliby z kontaktu tego ogromne korzyści.

w sprawie k~awiectwa. miarowego
oraz zwolnienia. z obowiązku ...
Szanowny PanJe Jtedaktorul
Pros7.ę

mnie zwolnić od
napisania sprawozdania z przNlstawic>nia
sztuki „Rozwiedźmy się·'. Ina
czej 7.!łjdzie ciężki wypadek
niesubordynacji, bo ja naprawdę
nie
mogę. Wcale nie dlatego, że chodzi
o
dzi~
Wiktoryna S3rdou 1 nie dlatego,
ie sztukę tę tłumaczył I 11daptowal Michał Orlic1„ ccnio·
ny teatrolog. Wcale nie 7.
tych względów, lt'C~ zupełnie
z• innych. Istnieją aż t r1y powody. Dwa zasadnicze j jeden taki sobi<' .
Nim jednak dojdziemy do
spraw
fundamentalnych,
Szanowny Panie Redaktorze,
zwracam uwagę na okoliczność
znaną
tylko milicji,
mianowici(': zdarza się jeszcz.e I w na. 1.ych cwsnch, :f.e
ohowiąllkU

jakiś

~mialek głosi. iż moż

na :>.yć ber. sztuk Wiktoryna
Sardou. ·,' trzech ostrzeże
niach taki facet zostaje zakatruplon;: i to jadem lub
nawet mokrą szmatą. Działa bowiem
sąd
kapturowy
figur woskowych. który chce
w ród analfabetów utrzymać wiarę, fo Sardou nadaje się do czego$ Innego jeszc1.e ni7. właśnie do gabinetu
figur woskowych.
D. Kłopocka, L. Redo ł St. Owoc w scenie ze 1ztukl „RozA gdzie czysta prawda?
wied.fm11 rię"
Wyłożę
Panu Szanowny
Panie Redaktor1.<.-, moją wła strują blędy, których moina mówiąc, 7.e w „Rozwiedźmy
sną w tej
materii prawdę, w przyszłości uniknąć. A się" nie ma żadnego.„ tego.
jako że straciłem wiele lat „Rozwiedźmy slę" jest ży
Jest! Taki moment szczyżycia na uciec1..ce przed sztu- wiołową
manifestacją
niekami Sardou. Był on w swo- porozumień, lekkiej, średniej towy, który trwa kilka miim czasie jednym z najlep- i ciężkiej wagi. Dlatego u- not. Według mnie - s1.czyt
S7.ych kra~ów m1'arowych. porczywie powtarzam moją kunsztu rcżyser~kiego. KreTnidnił się bowiem drama- prośbę
o zwolnienie mnie acja. 0167; m117.eczony obcej
turgicznym
krawiectwem, 7. obowiązku napisania spra- ii:ony chce p1·1.ypnlić od papierosa pana de Prunelles.
dostarczał paryskim teatrom wo1.dania z tego spektaklu.
Ale rywal ucja.)e, Ż1' nic zadobrze skrojone sztuki z ro...
By jeszcze bardziej pode- uwa;ia rozpaczliwych w tej
lam! szytymi na miarę wybiusiłownń
Ademara.
przeć moją prośbę ośmielam m1crte
tnych aktorów.
Wspaniala gierka ta za ła
się
wskazać na ókoliceność,
No f w tym włamie 11ęk, że w tym p!7.edstawieniu nia dialog, ale 7.tł to jest uSzanowny Panie Redaktorze. każdy sobie r1.epkę krobie. baw po pachy. To trzeba zo.Jeden z najlepszych kroj- Obok realistycznego pana de baczyć, jak ten kawałek odczych f krawców (jeśli cho- Prunelles (Tadl'Usz Schmidt) stawiają.
dzi o dramaturgię rozrywko- ł takiejże Cyprianny (DanuPan widz.I, że jestem obiewą końca XIX wieku) skro- ta
Kłopocka)
gwałtownie
ił I u zył role na wzrost wy. farsewy Ademar de Grati- ktywny, podkreślając wielką
bitnych aktorów l aktorek. gnun (Lech Redo), wielce kreacje; w tym spektaklu.
Człowiek mniejszy W7.rostem drnma1vczny
Na koniec poufna rana,
kelner (Zygaktorskim nie wypełni tych munt Urbański) I komisarz Panie Redakto1-1.e: dopłata
szat. Porus7,a się na scenie w stylu tak zwanych „cly- ze skarbu państwa na jednenic we własnej tikórze, nie wanowych z cyrku" (kocha- go widza t<>atralnego wynow 7.akresie mcYi.llwości wła my cyrk, ale nic
teatrze!). siła w ubiegłym rnku przesnego talentu. To znaczy, że Najważniejsze jednak jest, ciętnie jakieś zł 17.
role te nie same w sobie są co powtal7..am do granic wyJeśli Pan pójdzie, zażądaj
Interesujące, lecz tylko jako ti-1.ymalooci,
że role są naPan stówę„.
działalność
osób o określo pisane pod aktorów o Innej
nym wzrokie aktorskim w skali talentu, co znowu wenLEOPOLD BECK
danym fachu.
ie nic znaczy, że artystom,
których widzieliśmy w „RozNie wler7.y Pan, Panie Re- wiedźmy się" będziemy oddaktorze? No to pójdź Pan, mnwinć U7.nanla, gdy wystą
TeatT 7.15, Wl.lctoryn Sardou
by zobaczyć. Nicpororumic- pią we własnej skórze,
„Rozwiedtmy si<:", komedia w
nia teatralne są przecież po3 aktach, przekład 1 odapt:icja:
nic•kąd
pozyteczne, o tyle
Tak się mają sprawy, Pa- Michał Orlicz, retyserl•: Zbir.•
Koczanowicz, acenogral1a
mianowicie, o ile demon- nie Redaktorze. Kłamałbym, Jnlew
fllC7.Y Szesld..

w
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STER I J IN O
POZORJE*
Od cr.tcreeh lat odbywa
w Nowym Sadz!c wStcrljlno pO'ZOrjc" czyli festlwal
teatralny sztuk rodzimych
autorów, w którym blora
udział na jlcpszc &e ny Jugo łowi!. W maju zjeł.diaJą
do tego o 70 kilometrów na
północ od Belgradu położo
nego mla~ta 2e poły tc11trnlne z najodlcglcis-.:ych u.kqtłców
kraju, Przedst.aw!cnla
festiwalowe są
uprzednio
kwalifikowane przez komik artystyczną. tak że jut
sam udział w festiwalu nowo-sad1klm stanowi pewne
wyróżni nie.
się

I

Będ11c w chan1ktene ob•erwa torn na III festiwalu
w 11158 r. i ll4l IV. futiwcilu

w roku biczącym, nabralem
przekonania do lej imprezy,
która poprzez system nagród stwarza 7.achętę dla pl•
&ar7.y 1 ludzi toatru dla tworzenia I V\')'stawlanla na
scenic rodzimych utworów
drarnatycznych.
W c!ągu dwóch tygodni
trwania festiwalu Nowy Sad
pi-, 7.ywa
corocznie
istny
najazd rcźy crów, dyrektorów teatrów. litm-atów. krytvków
teatralnych. Obok
turnieju o palmę plerwi::zc11 twa rw.grywnj;1ccgo się
<'enie
teatru
nowo1111dzk!cgo. toczu r-1t: boje innego rodzaju: polemiki I
dyskusje n:i temat teatru
wspólczesnejo i klasyczne-

ro. jego roll w iyclu Dllł"C)
du i:td. Codzi~nym ..,ektaklom festiwalowym towarzyszą teorety~
ode%yty
n.a tzw. WolMj Trybunie,
połąC?~ z dyskusją. W ten
11posób w ciągu tcwanla festiwalu NOWy Sad staje &!ę
w zakresie teatru małymi
A tenaml,
promieniującymi
aztuką na cały lcreJ.
Sztukt festiwalowe moł.e
rr.y oczywl.k!e mechanicznie
podzielić
na współczesne l
kla~yczne. Jeśli chodz.t o te
ostatnie, to cz.ynl sle starania, by co rok 1łówny akcent kłaść na Innym z klasyków ju~łow!eń9kiej literatury dramatycznej. Tak
np.
tegorOC'1llle „Sterljlno
pozorje" poświęcone były
Mar!nowt Drtlanowl, renesansowemu p(sanuwi, który
iył I tworzył w XVI wieku
w Dubrowniku. Ai trzy teatry wystąpiły zatem w Nowym Sad1Je ze S2llukaml
D1hi.icza, wy taw:.ając znnną
w Pol~ce z ostatnich wvstę
pf>w .Tugo.lowiailsldegr> Teatn.i Drama tycznego komed ·<:
„Dundo
Maroje"
(cv.yli
u Wujaszek

..-

Maroje"~ ~ or~

baśń f.Mtbtstyan- "~· ~en. czynny w łeałne od
t „Skąpce", któreeo bohater 19lł roku.
tytułowy
je..t kontynuacją
Gawela reprezet1Wje pie&lcąpca z ko~it Plauta ł
tyzm i naukową wręcz ścis
starszym bratem mollerow- ~ w~iuna s~
&kiego Harpa.gon1a.
nę starych tekstów.
Jako
Wydaje ml się jednak, ile filolog i mli'<Wlik starych
sztuki festiwalowe należało tradycji dubrownickich, ma
by uszeregować inacz.eJ. n~ on do teaitru stosunek trochę
wedłu1 sakramentalneio po- profeaorsJcl.
przy tym
działu: kłllf!Yka I W'3P6łabS naleiy że klasyka jugosło
nocić. Taki podziel bowiem wiań9ka Jest dość uboga. nie
nie ma w 1nble ża<klych ofitujc w arcycblleła. O ile
cech
poznawczych, Linię współczesny na.,zemu Rejodem.Mkacyjną
trzeba pne- W\ Drżicz napls:ał niewątpli
prowa<łzić wewnątrz obu ro- wie uroczą komedię „Dundo
dzajów
ktuk.
Wówczas Maroje'', o tyle inne jego
otrz.vmamy właściwy po- sztuki. jak na przykład wydział
n.a te-str tradycyjny, stawiona przez Gawelę na
mieszcz.ańskt I na W8p6ł IV festiwalu ••Tiren.a", są o
cz.esny, szukający nowych wiele eblb!IR. W efekcie
dr61t IK'eniC7.l'lego wyrazu.
otrzymujemy
pn:edstawleWłaśnie
IV fe.tiwa-l w nle nieclekaw-e, na kt.órych
Nowvm Sadzie
był pła publiczność solidnie się nunczymą starcia się dwóch da. choćby dlatego
tylko,
sprzecznych poglądów na ie niemal nie rozumie 'ocklMykę. Sztandarowym mę chalcznego języka.
tem tradyC'yjn<'RO 11toeunku
Dlametr:.inłe
odmienny
.::. , ~pnścicmy narndow<>j jest
znakomity rcżys<!r z 7..agrzebla dr Branko
Gawela,
świetny
znaw<'a Sr~kspfra,
w lat.ach dwudzfe~tY<'h osob~t.r. przyjaciel 1\llQ Y/J>jno„

ooo.se

---

7'A to wielki R7.:l<-1tnt>k dla
ltl<h:kicgo oclcl1iał11 TWP.
K lcrnwnir'lka pok<uujt• mi
tcrnz duży album 11amiąt

Dalszy ciąg
ze str. 1
Zabawa t.a nie mieiicila
w .schemacie poj1;ć o
polai1cow ka<'l1.
wi"jsl ieh
l'.1ni Kuzlow!>ka, kicrownkzl•a tuk,iszrj hihliol<'ld, po·
:mala mnie. Uylem tu dwa
Jal;1 wmu.

kO\\ Y·

-

~ię

•
'J'c, to'll(/rct 11ie fo·iaclcza by najmniej o zacofaniu
borw. I w Lodzi możne ncdknqć st<; n.a taką

Wo!scenę

- C'zYtał1•m, że u wa.<;„.
- Ach! Prosię 1Jana. To
ten zt' .,W. 1wlczc.snosci" pl b•\ł 1> nas„.
- Tak.
- Widzi pan, nie mo:i:na
mi<'jsklmi kryh•riami 4l<'C
mac w ·i. ZwłasZ<'7a .icż<'J;
nic mi' się o \\.~i poji;ci.1.
Ni(• mo:tna naigrawa(' się 7.C
zwycla iów ludzi dla ktl1ry<'h
trady<'ji.
czi,:sr1ą
one
są
l't•wnie, są to mużt• trad:1-·('jc
tr1>ehe ~mi<'sznc, a.Il• pucspolN·z·
nieszlu~dliwc
<'l('Z
nic. Lud1Jc tu :iyją swoun
:i:ydt•m. Je:i<'li nil' daje• sic
im nic bard1it•j atn1kcyjm•i:-o. to nie mo:in.L im <al bil'·
ma.la już Otl
rać. lt·go. M
dawtl'.l. l\'aigrawanh• się z
boli.
kh i
drażni
lud·1i
Zwh1szna. jcilcli to rolli
wiellrnmichki intruz .
z uwag;,, Tt'
Słu<'liałem
słowa warto sobie za11amit;
POdOblll<' było Z.!
fać.
'widlica.mi - mówila dalej

Kmlowska.
at.a.kowal
niew~ ki

pani

.świetlice.

-

Nic tylko on -

Ko:iwit•hkie
wtrąd

łem.

- Ale jego a.rtylmł J>• •
Podrwił sobie L
mięt.im·
lucLr.i, otl<'brnł im c•hi:~ do
1iracy, ośmieszył. I <'O z tci:o·r 1•bał, ze wsi trzeb<L

.,,, iclkiegu tcatru. A w koń
eu i h•atru nic ma i świetlic
nic• ma, .it·~t :1.;i to Wil'lka Pustka i Wil'lka Apali.1.
l'an lioźniewrski nic był wid ć nigdy na i;lucht'j wsi,
nie "J'.na on rnonotonf.; :rJ111owych wicczori1w, nie zna
1mtw-0rnośc'i bezrurhu. \V
tej d1wili my tu w Wolborz.1
1>rowadzimy jedyną świetii
<'c: wiejską w całym J){)Wie cie piotrkowi;klm. Niech p.ln
.sic; prz~·jrzy tym ludliom.
Co by orii ro1'iłi, gdY1lY
drzwi tej hvictlicy były
:i:amk1tiętc na klucz?
Poszllby
wiem.
- Nic
pać.

Pomn·lk Attclr.zeja

- Pan żartuje.
- W każdym bąclź ra7IC,
tch•wiz.or iu:r.~·dal się wam.
Bylem tu„. o J>iąk,j.
- W tym C7.lsie mieliś
my takie wykład prclei;en~a
z 1,od1.i n<\ naszym UniPowszechnym.
wcrsyteC'ie
Uniw<'rs:vlet j.;tnleje 11 n;\"
już t rzcci rok, nt·zy się 3~
l'sób, ale w ni•rdzfrlę pr.i:ychodzi 60 i 80 ludt.i. Mamy

F'rucza ll!oclrzeu·skieyo

"'\

pan s11ojr.ry, tn
zc sztuk, które

1'icch

-zdjęl'i<L

grali~mv

na \\Si.
Na pi crwszci stronic wśt'od
artystów wiejskit'l1 11oz11.l.ic:
twarte znakomitvM1 akLn niw lcidzki<'l1 Frłiksa ?:n
kowskicg-0 i Antint•ja Sz l•
lawskie,c;o.
- 'fo jeszcze z tyd1 Cl<L·
sów, gdy Tt•,1tr im. Jarac1,a
miał nad nami 1rntrnnat. Ale
wie pan. jak zrobiono atak
na Ś\\ idlice i oni :i:rez:vgnowali . Si koda, i.ie.;11 nr.r.i
dużą pomoc. 'faki<'.i • JlOlllfl<'V
nam 11otrzt'lla. Smic•e·hc•m i
kpiną nie zrobi sic: kultury
na \\::.i·
Nic ufam pani Kozlowsl<it•,i. l<li; do gospody w JJO·
i.1ukiwaniu „<'r..1nwj" mło
dzi!'ży. .Jest! Nawet dwc)t'h!
Trzcc•i to już sl<1rs1.y m<:i;
c.ryma. Stoją 1uzy bufcnit•.
Stars1y mę:iczy1.na uśmirch
0

4

nął

,ię:

Zaws7.<' wit-czort'm .lc't
JlYtu tak mal1> Judzi'! tam.
-

Męż<'z.nna

pri:ytaknął

glo-

wą.

- Za. to w
bawa.

świetliry

r.a-

si~
uśmicchnąl
M('.:.i:!':r.yzna
ismutno.
- l\1ało tu 1>ijc1?
Kiwnął głową i śmiał .się
dalej.
- Czego si<' pan śmieje':

śmieli !'il<: h;r;11; dwnj ni!'dopil'i mlocl7:it•ńry i l<clncrkrakowsl•a.
ubrana -z
k;i

Stars7.y mi::i.czyzna rechot.ił
niesamowicie.
- Panie, on je t niemOW<l
par,,.knął jedcn
i gl!t<'hY
z <'hlopaków.
l'o '11lacd 11Jic1ct• dudnił
za mną rec·hot nie,zi·:r.e ·Il·
w go c1:łowick . Po\\ if'ilr.ldno ml pó7.nil'J, ie je t ca
jedyny niemowa w Wolbo-

rzu.

WODA ZA HISTORII:
Hl~toria

jest tu mLtn:tn.1.
Dawna i ba.rdzo bliska. ,JClł
na i druga ściśle sit; z sobą

Daty, roc·znit•t•,
wydarzen·a. Pisma w~·<'ho
do powiatu i
dząre i.l
nao;zpikowawojewództwa
ne są hi:.lorią \\lolhon:ll.
Kluj<\ w oc1.y laików. Zmudo sz•u·unku
s.r.ają władze
dla osady. A 1rnjrzi:seiej bywa w tych pism;tch W'>Pnminam\ wod;i, Wod;L zdatn,\
do plda.
Wolbi1rz położony jt'!!I w
dolinach r1f'k \\'olbclrki i
Mosz<~1..anki. 'fcrc•ny o podło
torfiao;to-bagit•nnyin pożu
w14z<\.

:rl!ii\\iMH'

są zdrowd wocl~',

Trzy studni1•

i;lęhinowc

1wl•1~wają nawct w
::.iątcj czc·śd 11otrz<'11

nic
cl1ie·
o::.ady.
w::.iv 11n:yja
'" ka:i-

Zia \\oda, a 111·1,rdc•
i;tkim jej brak
11ow:.ta\\aniu chol'i1b
lll'Ch· W tym r.1k11 w \\'•11honu ua ulit•y Swit;tokrz)
skil'j zachorow<\lo !I osnh.
brLuszny. nwlc 11;1
Tyfu~
·,,._
chofl>hę lll'inc .\l!'dina.
trudno o t•pid<'mil;. 'frzy la ta temu z inidalywy doktora s.!niarskiego 11ow tal
tu ~JJ< h•rmy Komiki Budowy '''odol'i;u:u i l{;rnallzaeji. Honorowym prz1·w·•·
l\:1>milctu zo tal
dnicząt·ym
w
hi1denlsta
na.iwitjs..~zy
Pols('(• Prof. dr med. )brdn
J\:acpnak, r ktor Aka!lt inii
\\'ar Ził\\ ie.
w
l\ll'tl) c:i:nej
kosi.torys roOprac·owany
bot przcwidujt· na hudowi:
ol;.olo 10 miliontiw 1lot~·rn·
\\'t•dlug za11ewn1cn tir. Siniarskiego sumt; tę nH1'l.11:\
zredukowa(, o 1 miliony.
J\licjsc·ow<\ ludno!;ć 1obowia'.lahi si~~ 11rzt•11r;IC'O\\ ać 110 :>
dniówek przy robobch ka11;11ir.a<·yjn:n-h. l{a:i.tla rodzi•
na wpla<'a po 200 złot~rl1.
Czlonl.owie Komitetu i nauczyt'iclstwo po !Oo:> zł. Zrbrano już Jdlk:ui1ic iąt tysii:<'Y zlolrch. Ludzie ma.i.~
tu dużo dobryd1 C'l1t;fi i wil'lc
Inicjatywy. Cz)·tałcm 111>g idanki pi~anc i wygh~zatH'
przt'z nauct~·l'iclkr. P.111h1 s.1binę Picczy1islq. Pr'.lemawla
ona cli> rozsądku I ul·zuć
mk.s.tka1il'i1w osa<ly· z· hę
o
ca do wvtrwania w wal
kanalizal:fr i wodor!ąici. ie.
slcty, słcn~a jd jak i pl ma
„pole< 1.nikow
1nicjscowych
nic znajdują do„tatccznei;o
'.I.rozumienia u \\ Jadz iwicr.iMmit'h. Micjst·owym inslytu('jom nrzy·maje . lt: nadal
p11ka1.ne sumy na budowę
lnka.\nyrh stud:dt·nrk. N<'
najb Ht."'ZC lata nrLe1.nac-.ro1111
na. lt'n t·el około 2 il 11ól
miliona złotych. Oglądale111
taką. prowizory<'7.ną lrnnalizację 111·ty 1>alac:u 1>ohiskupi111. .Sit•t•zystośd wydosta.j4
sic na powierz<'hnię. Zatr11w aJ•\ okoli et• i 1rnstwisk,1.
'f-0 1.marnnwam· 11ienią.dzc,
l'n:v dobrej woli dyrekdi
„tadmny oglcrow w nog ławicach można by wykorzystać i<'h studnie na J>O·
trzeb~ osad:V•
Tymcia cm !ni. .Tózef StAniszewski z Rc.lo~owego Za1',litarm•j
ll(l(lowli
rz,,du
w
Zwic·1z•1t w War. 1.awle
11 iśmic nr RW 8/86/5!1 tak

ro:i:k.1zuje:
„Oh. inż. Andr-1t'j
ski.

Dyn·ktor St11<la
ke

o. a.dzinOgierów

Bogu~la\\

(Prawdcmodobni<' C'hodzi tu
o k1·nic, uwaga.
:r• dlatt•go.,, nakhn.
n11inwcstyt·yjnyd1
dów
szcgo Mini•,h•rstwa w~·wi<•r
t•ono stuclnit: gli;hinow<\, by
d·óś Ul<''.ląć cb.klić się wodf\
wylą1·znic
Ił.) „.„.

na

zcwnąlr:t~„"

potyDoprawdy, rzadko
·l.udnl.1
obkostwo.
ka.ne

wyd:t.ft' r.oo ly i · 11tr6w
wody n,1 godiini; . .łl'St w stanie zast){lkOll' potrzeby l.!
ly~ic:11.11c 0 0 mla<ilN'zl, a. ,J r j
trz -~udzinne1 diiał lnosć d ,l
\' olho
wodi: mil"szkańcom
r:tll, r„agu lawie i (' lc•1111
1'tlldu agic•rclw. A tu zak u.!
Wody nit• daw ć. Czyżby
• lini. lersh\o 1t<1l11ictwa w
11olityk:\
:twlązku z rum a

dl('i,110 rozwlnąc hodowlę
ogicrow \\ l\.1g11 Ili\\ iC' c 1
dwudzic tokrotni •? Lokalu•
ambi.c•:vjki zaogniane pncz
flrlAC lanl;1f
1irat·ownilrnw
ogirrami, lud1i. Od be u'lawickil j studni można hl'Z
trudu doprcm dtii- wod clo
11• jdald wy 1111~1,lcj 111r: •y
mctrow
I\.~ lku
Wolhor1a.
mogliby
ludzi
przeko1iu
. ię czy t.\, zdrawą
1 it· · z~ ć
wodą.

l'otzci,, • l)rzewodnlczący
(irom:idzkiej ltady w:n;a al
.sic:, :i.c Wolbon. nic j t wlł
C'Znny do 11brho1hiw .)1ilenium, 11C111i1·wai. tr.rcba by
mu 11r1,yznai1 jakie• fundu~ze „rrprczc·nlacyjnc''•
'J i: opinię 1wt\\ f· ~rch:il dyrcklur J.IC't•um Peda• ic:z.~
ncgo w Wolborzu. Podobnego zc1ania jt>st I ic•rownik
Ku!Lury l'Jt:'ll w
\\l;vdziału
Pn~ t 1rzam
Piotrkowil'.
111-;\gmrnt dialogu, Jak.i z
nim przepr1m adzilcm.
Ja--Czy to 1irawda, że tylko z Hnansow.vt h wzglt,'<low
1mminii;to Wolhor.,, w uro-

cz.vstosciarh Tysiąried.l?
On - Tak. Alt' ta 11raw
stani<' Jt•szt•1.c• 11:1 I' omilct'i ,
.Ja - To \\ czt·~nlc.
ZdąhmY.
On -

Ja.

<idy

przy jad

<lo

\\olborza :1agran czni reporterzy, a mo-i.r 1Mwct z kordyiil mal ' C7lllcgn Jl•
JJU>.U
mająty ,·ię odb\'{: wyma r.
pod
r ·1·<•r klej
druz ny
mieli ucieGrunwald, b!;d
<'hę, gdy zoh <'zą zanicdba.ne nua ·tec:i:ko·
Dam:v mi zkańcom
On priydział wa1>11a do bielenia.
dnmc'1w.
.Ja - I farbki.
Farhk też.
On ię
Ja - l mydła, :teby
<-hłopi

wypucowali.

Ty · 1ąclcdt~ o adv i przyii,: tu
Kto
dzJal wapna,
·ie widu:
z kogo . mir.je?
11owodów, dla lt1i>re o miano by 11r.1:emilc1ać hi torlc:
"'
Prz dwnic.
Wolbonl.l.
z rocznic· grunzwiązku
waldlktl tr-.r.cha móv. ić i o
mte!>l'IC, z kt.ilrcgo wy ·lł:v
na pogrom Z kemu woj k
.Jagiełły. ~lożmi poku ić sir.
Jlicnię
-0 uzyskanie tro<'h
dzy :.: .Funcluszu Cirunw ldzkiego. Mo:i.na by wydać
ekty.
jakit'~ n. kow nc pro
)fożna by '' icle. • 'in mo7na natomiast 710 hl\\ iać sprawy podniesienia :zdrowotnosci i kultur \\'nlhorta wyna bark eh lokal~
łącznit:
nych .Jud ·m(1w,
BOGUSł,

W HOLUB

Zdj rla
HENRYK KOZAKOW,

................................................. ................................................. .................................................
• tO' tmck do Jilcc;wk lcJ przc'sziośc : n1Pn' 7.t•ntowu 1 a na I\'
ftstiwnlu !'!}('1łka: Borysław
jako adnpM : chajłowici tHtor i .Jowan l'utnik
jakn 111~c:<'nizalor i r •żyser
„pcktuklu „Stn1d:ija•· W<'p,·d tvnlle
p:r\dcści
dh1~
tvtułcm. m1pi.<1ncj w p: L">\"
Z.CJ ćw1er<.:i na ,;wgo stukc a prZCl plS<ll' ZU Rad J:l
nomanowic1,a. Przedstuwi:!nie to w wykonm1iu ze p.Jlu Serb-kiego Teatru Naro<lowc~o z Nowego Sadu (te ~
amcgo, który w ro~ :u
go
ub '. c.;lym wys1aw1nł w Lo-

dz.l

..Ni clqt11

P• l'Wl•n.u 7,k 1 ~'

„Ilimmc1komm . ndo"), u·
tl•gorot:znyd1
na
zv. knlo
,.'stcrii•no pozorjc'' picrw&'Z<\ n.igrodi: ze polow:11 spot
kalo s!c: z gor.it•ym pu.yję
o,
dcm pubiil·,mości i krytyki.
dziwo
Satyryczna powit•ść Doi

manow1cw posłużyła re·1ttzator< m do rworr.<. .1 :,1 .'lP'-

ktaklu o bnt'<lzo nktu11lnyc.1
a:11ijach- Autor mtnl wprnwdzle na myśli spc.łcc1.c11. tw'
t-urżuazy.1nc 1 jPgo m on• tr 1<1t1w 11. nit b ;urc!n . tvczftY. · 1·cr.: 1Ul lorzy sockL::i.~ I u

w~·dobyli .icdnn!< 7. tej ciętej
.satyry pewne clcrncnty un \\Cl' nim', aktuat :-e tuk;rn i
w p<ińst\\'ic buduj:\eytn s )CJulizm. W ten spo c'1b p.>wst.:l'!o Pl'7.Cd~taw1t•11tc p1>krcwnc „Ln;'.ni" l'vlnjal·ow.skiL•go w wydnniu dPJlllkow~kim . N1c t·hcę zrc s1\;1 wd.1/.
rv7, Waź.<m,a
w
ię
wnć
zakresu tiw. wpł.J. \\'<1log;i,
odnotuję tylko fakt, że wrówno Mlcha.1łowicz jak 1
Putnik oglądali w roku 11 ·
b : cgłym podcza< wy tl:pó,v
Tl'ai1 u N(Jwego w Jug laOejml<a
In ce:iizac]l'
\\' U
,,LHŻni„ i „ZY~'ola

,Józefa".

przy czym oba.i wyrażali
się o nich z cntu'7.jJ1.mc111.
Podobnk• nowoc1.csny, c.:h •ć
w zupełn 1 c innym lorm.itosunck do spuśdz' iy
c1e,
literackiej pokawl teatr belgrad'Zki „Atclicr 212'', w.rs1awiaj4c stylowo, lecz :-.
pewnym pt·zymn1żenkm o!\·1
dWt<' jednoaktówki .Joacnima Wuj1c1.<1, p sar1~1 /. CP"ki nnpolcoiisk .ej.
Srrawy nowccr.csnego ka\rn w,vgłąd ia w .Jug•1.„1awii, podobme Jak u n<Js, o

wie1e gorwj jeśli chodi'l o
wsi>ókzc» ne. Ttgo~:z.tuki
roczny f tiwal nie z:.1pisnt
na swoim konc1c ani jedn.:?j
w:irtośdowl'.i
prHwdziwie
pozycji tego rodwju, t.1i;;
dµlece że ni<' pr1.p,nano nikomu z autorów przeWlda 1-

regulaminl'lll m1grocły.
ncj
Obok et.luk utrzymunych w
m.ic . 1.cwń kic;

tn:idycyjncj

krnwencji,
ctckawsly

z

był

najdr. Krlcży .,W

k:órych
c.:hyba

mat Miro ·ła\\'a
kilka
O"lądaiiśmy
ugonii",
modernistycznych,
sztuk
1.manierow:rnych,
mocno
juk ,,P'.eldo je t znwszc pieczy
kłem•· Josipa Tawciarn
„Radość :lyc:ia" Jożc J:1wor·
si.ka.
Te sluhMc strony teg,)rocznego fe l1wulu n~c 11101?<1
mn.1
faktu, ze
przesłonić:
poz.<>rJC'
„S'cri•jino
~dca
świi.-ci z roku na rok ci •t"<tZ
wiqk ze triumfy. Fe tiwhi
lnjc sic; w życ u te<itralny,n
.Juga<-! ,1wil swego 1'0dzajll
in tytucj<\. . którą llc:zą s C!
wrów11c1 Judzie teatru jak i
krylyk<i.
Nu marginesie na UWJJ.t

I

.

s : ę uwagi dotyczące n'lzych stoounków. W zakr &ie !'l'.sliwali teatralnych nie
nwmy zbyt dobrych tradycji, przez o tu·tn c 7aŚ lah
1mprczy takie nil• były w
o~i>lc organi1.0wanc- W ty .n
l'OkU m • cli~nW pierw. zy fr,teatrów Polski Pół
StLW<l!
nocnej w Toruniu. Plzcb.iku.i<' • : ę o jłlklmś te.stiwa u
ogótnopo~k 1 m w roku przyS'Zlym, wymienia 6 : ~ PPY
t •m Kr<ików, jnko nuj<>dp )wied1 ejsze miej. ce.

mi

A gdyby.„ a gdyby pt"ZC·
w tym względzie juin!cj;1tywt; w Lodlt?
Czy nie byluby wielką rzcdiln na lc~~o m <1 t l ,
<"1.a
gdybv rnk do nnfl 7. 1cchary
nn fcst1w;.l nailep zc zcsPolv tentrnlne w Po' e 1.
na.fle!>l zym1 przed t w1eniam i'?
jawić
!;:ąś

•)

N:lZ\\9:

.~f1„r l1 "nn

po-

7.orjc" pocho<11.t o<.I " '""Is-

ojca teatru Ju o lnwlnn·
Skl go Jo\\Ullll S tcrlJa Po·

ka

pnw\cza
1·\P"

Uwol"

''ił)) ,

c1Rn1i

'1 Al'7 V

A wli;c

p o \\'ledt1c<':
i:ijnvwsk u.

11

ty le <''>

Po7.o•
„CC•·

możn .1
,Ye.~tl\•lll

by

S:e-

„D1rndo Maro je" tvcrner10. Po~rc.clku
otr.z11mal
Pometa

s11ektakl Zagrzt•b ·kiegc1 Tea rti Dram11p . K i no.i::: k toru <' -r ol ę
b 'bnem
w1qroclc: za na 1lep . ą
,1h1 na IV fesUwc1l11

kreo.c;.;

aktor•

dzleel. kubek w kti':-l'k
oan Franek zo tał
urz mie. zyl
m
• \\ z rz caln F.uro~ nt

T.CM.\ sk c, K pow ad 11

n w."r

\ c . al

k Dv •o mu "llC' leż· I ".
p„zcz „z•clom1
' I w
<lo Nlc'111ec , tnk
Jir 1'
prz: l !l ]
Cz eh. C'~

'V

V

O

'!)O"l'C><'V

prm FrrirC'1< ~n"zcdn• .ł
reczn1, nrtvpf "H i 1nk0
. h ct"ln Tobo•c". W Poli::l'c
tvm
"" ~oh o ,...
n " n'"~
robić koko ów, bo jak pan
„chlor>
7.Hll\' ntvl.
an J·
nr•l ltl c ~ d;·ań. chole-a. nlct> !uch m unUf'l ' l 7, a:r.
:' re l,' I zohaczv. ż„ Io p!e
! fri• mortnż"
.Już '>O w,1;nlc l)Pn Fr:'l'T1C'k
plt \\·I w marvniircc- hnndla'nc11
lowcl. r I(' or) kilku
n t'o tło" m•1 I n;.lndł w N.
T'1 1lcm on na F • nkq dlnci "'0, cl nc a; i11?. Z'lnłcm P•>odv. W N. bvł ..l głośno

kdoleta \\ 01·0-t czvcha. by i::n
złapać na mc.i:.i. Na,,· t i tu.
w N„ i:di1c a1 żn.i hyło z.na.
Jedna
lctć od hicdv t~·lko
„P nne" ~o \':z'.ec:11 nnn FrnnC'k nic czut "•e hrzoiecznic
Ubzdurał i;obic. 'Że i tn Hl'lUl!lcl.
cl?.IC'.' C/.\T,
lr!lnla
pa~ol na nic"o„.
Fru:iek ~tronil wii;-.;
Pan
od koh! ~ 1 r.. c zr!Rt'i',Vlo i:lc.
by któraś z r..ch przekrocz.v-

t>n-

Dopl~r.:. S. 7iltow l s:c nn"" mna. 11 rld1 111 1 oporv 21." ~
llY ! po\\ :cc11,..ł. i. • llW"
u nici:o z • t.\'ffi c. l'r>z if'!.
icp 11
~dv 7o t 11 '11v 1rr1i
mi na ucho: „Ale liter t-0
dl\'b:1 bcdm; „
o ta•nie1.10 w'cc•10"11 \ • N.
rnaz jutr-: m'i:łcm wyjech. O
po anow I •m w•,,,,clritt.: dlu·•

dobm·ch <lo n'cao kh ", .1jcmnc pc7.ycie wydawnlo mi
1c b~z ianutu.
S. bvl szalC'nlc <ldika!ny
dl11 żom-. .:»11łv. mówił do
n!cl ocr „k„chunic'', wir! l:
bv!n. że <1nr:1 !e liżvć ki w
dc7.k ei orac·v don;owe.l.
To C'Ż l'Jra\' ie z nicclowi,..rzun!P.m łuc1'rlcm \\'\'11111'7" 'i \\'dziccznr' I WO)"C S
olcC'a'·'I
Wvcia •'lnk m
pana Fnmka na tcmnt moPrzvw!,..i 11rC' o
b\ltClcZ\'TIC
lch gn~n'>rln ·iv
„s. um:c orzcrol::lr kobicte je ZC7r "· \V, r 7'lWV pltTtllna c7.łowi<'ka. 1'am nad MAr- ~ll z. pro ił ni S. oo ""''' ·1
1wa Wi In bvl nnv.(•t sridow· polrniu. 'lo i z cz<:li"rnv p ~·.
7.on,- s. n<' bvln w clomu.
n!c karar.v 'l.n dot1:i!we noblc.c zonv. A \\'S7.\'!.tl<0 z zn- 7:r.uw11żvlC'm. ż 1• .r'11 qn nndr:•-z ,śpieS'lv •'.<'. l 1khv <hcinl
1drości. Jemu s!c zda ie .,.e
iak on iest starv n 7.onu \~v u 7VĆ bu'cl{c-. nim zonn
wróci Tak [0 •cz .st11lo. nlt
młoda. to on'I mu i go :i;drn·
je zc7<' prz<'dl"m \ ydn1-zy 1o
clznć P;m wH'. iii nil' bronie
cot M m'"ll<' zari<'ookoll l·
·:I<'
nl<'winbvln
ta
alC'
l:ob!et
na S. ie•I o:i pro tu . wlC't'i- Przvq?:t"dł la1 ' s :,c1 l J! ·:
cem. to ~uż nit' if' t normnl- 7.0hnC7\il. Ż!' n i M\', SZ •b 'fJ
1
na zazclrośt• .!ak I<' n•·?.vrhn· . lr \I' cofr.I nnrC', nic nro• dzi na n:ccro. k1·1.v-::zv wtedv. l"m. ź hv ' vnil 7. n m' 'JO
f\·jkr>.
P w t'fl"ir
fo clz'cc: ni" ~n ici.!n. hi i" 1 kłr·l'~;i:k•1
katu ie żonc. Pófoie.i bl1tl'!a :że na o„obno.iici chciałby ze

T'atrzi·icm Tl'! 1rokitn ~o
i.om·. Mi11łrm
spo<lnrza nrz
P'"ZCd soba 7Ul)Cln!c mne .,,
l'Z!OW

1'll

Krzrczal: z kim bylnś w
o!J<>t7c! 'l'y n>\Śh l. 7.c ia nic
ni<' w:<'m. tv uko!
,.rC'szclc <'o
7.:07.um'al m
m 1nl nr rnvśl! tr, l mnlczv . i\•
siad. U.,w1 ,clo111·1cm sob!
r6wn i i.. r. civm o an Fra n k
powle<lzlcc:
mi
7,. pomnhl
n'e-rnrmałna :za~drn,4(· S. miaJ,1 nlkoh licz11~ 00dloże.
3.
próżno .·~ar.>iem sic ~o
zwrnr:d n,
Nit"•
usookolć

Nu

mn:c- uwr..g! Kohlt·ta chciała
uc c. ale S. odrn~hnnł 1;1 or1
<lr-1.wf. p:-zci:recił kl11c1. w
:znmku i :o:cho1\ al :w do J-ic~
s:i;e•i!,
St rnlc-m s.c za lonlć sob:i
kob1etc. i! le rnzwAcJ„rzonv S.
od odm, i mn.e silni „. W•Pdv i'lkbv oo:·zyt(i:nnlal nu
( hw'ic. ofworzyl o:-zwi i 01•
wil.'Clział

mi:

0

0

,„

t m.

7. n~,..C'm Fr, „k.„m rnożnn
l'> 1 "7.'11 WJ, /. T'', k• l:rlv 10•: o 1 tC'r turze frAnc-u nk o ''"'" niebo 7<'7V'L<' 7r vń 1' E'l?O. c7v dal•h ood„67~'lch. ,1ed n brl
0

ANDRZ EJ JAROSŁAWSKI

Zdar z

ła

oról!!
Natomf&;;t mnie pan Fra-

la o orze~nr-ienie. przeprą.
sza, raz ;{1 ż r·;rn·N przys1e.izał w kr dP11;. 7.c to nlady
wierei s!c n e oo\\'tórzv.
Tam r.ad Manwa Wlsl:1

nt"k zaoros:I do siebie iuż
Ze
wieczoru,
p: rwszeito
z i:lw1cn!em r.oos•rległC'm. 7r
l:ói tc-20 zatwardzialc21• 1.awlnili no 'rochu lego ko·
ka1 ·alcra bvl wvtaoctowanv ledzv. G·iv bvtl w lod1.I, n:'I
:z.d iec!uml „r.:n 110 e:irl ·•. mo!7u co d01\•clo•iiri I nndwvrietvmi z tygodników ilu- 1'\'ca li le zczP. jel!o wvobrn;;nle.
strownnn'h.
- Pan. oanic S lowl~z. tu
- Tak:. o"7.vnietn do ~r'n
ny to jut. nic-gro!na - tlu- wr~i:io1·zvki. Hic· Pl'mvśl p;in
tvlkn co tam w dnmu rob!
mac1.vl mt.
p:11i kn 7.nna„.
Oonwi::idał mi o luclzla('h
I dlnt<'<?n c.hvba .S orzv1ew N. wiele 1•1cka·.\·vch 11nc;?- chnł t utn 1• •Ti'dvn\'m kav.·nl"dot Od •1fce:o doo!rro sic do- rem w N. le~tem 1o n ja1•
wiedziałem cl111cz o cospv- pan
koblctv
mnm
wie,
darz. 11 któr co r:i!c :-knłt":n, [(<l71e(„"
osiedlił sle w N. 7.E1st11nawl11T\•lc mi onowkcl1.lal n
ie nawet. cl!r.czce:o teri moim 1?(1snooa1"7.ll nin Frnłem
dohrv rv ok. iE'den z naiJeo- nPk, 7.11'1<lm'11r.l rl1>dać t,·Jkl'I
szYch w N„ norznc:I kwl!na- n lP<lnvm 11rohlazl!ll. n tc,1
cn r?O l)l)(]arke nncl Martwa t\'l:'lśn:
drnr.•11za mial i:le
w1~1a I o~s,e·hał tu. na od- nlcb1ł\ •m1 o'ka1.ać fatalnv w
11101!<'„.
skutkach.
N!n p17.ecz1:wnlem ~adnE'I
ta 1 mnlc7.el hi. torl!. e:dvż S.
2
n, le}.ał clo r.iel'cznvch 'u
Mól gc.o;oCY!arz S. mial „normalnvch" rybak(>w, N:„
7.aclen tam l:i!<'llC!Pnt wvn"l· fok to sie mó\vl - u mnt"
do ~wieta „litra". I orawdc mówlac
ż:ilami
11 ony

wcllschmencm, o -

pro!lty,
we olv rhlo:> no f'Zfr.rdzlP•'C'P, ale t•·zv'11nincv sic jC"szrzc k '7.C'oko,
Mlal mlodn ?'.one I pięcioro

icszczc :i:onc S. PowlC'dziaJ.'\
mi: „Już n11:!dV do niego n.P.
wrócc. N•enawJd·lc J:(n" .
\.Vydnwulo mi się, z mnm
na sumieniu :ro:t.bi'a rodzini,:
S,

Kitkn dni temu otrzym1>list ~; N. Pis::il naucZY•
del •
„Wi<' pan. 'bvlem iu7. w
skra lnci rozoaczv. Tu 5 <lziPc1 S. a i.1 sar.; m:i.m -;!cdml•'m. On! żac!nych krcwnvch
nlr mirli.
Pos1cdlrm \\'icc n·1 miliric
S,
i wvtl11macz' łem ·m. i
7.'tm:nst ;rr: <111 wio.zienia. pnwin!f'n sir~ zairić d?.iećmf,
WtP<I;· doni r, 7.rl""zumi<'. ro
11\'lil \\·arl:i le~o źor·a MilkiH
ni<' ('hci11ln sic oczvwlśr 0
wip mm. orii mni'l
7.go<lzić.
s\\'n,ic pr7.C'pis)'. .Tak farrt

łc-m

c

\
iei:o~om:l.

ws-:vscv wi<'<lz:cli o cłtOr(')'hl.•
S 1 o; nuwaln. na 0~1·.1 prw, trzci:ann u1rn,wa. b}' no n.<•
cz.i: townt- i nic i;pr1.cdaw,1ć
11111 , 'koholu.
· l'rzelc „dz;a I<l<' m·zcz oowff!towe min !cc;.:ko od1\ i<.-dzll m

slu~znlP.
KiC'dV

p1-zvlcrhnlem dn N
w żaden soo•ńb TI"e moc:łcni
nigdzie- wv1111lnć 0'1koiu. Nikt
mnie n!c chcir.ł pr:r.ylać.

mna

pomów ć.

Wyszcdlc"Tl

w:ec z n m na d\\ ,)r i wtedy
mi oow1ed:dal'
- Co nan robi. n'I milo.~ć
boskn1 Dlac?.<'l!O mll n• n d l<' wt'tdke, P"l.!•clc-z iem u ni'
\\'olnn

::i:c.

Zob czv min co

tcruz bedzic ...

- Prosze, niech oan wvjTo sn moi<: xodz.lnnc
dz.11'.,
surr.wv.
Wahnlem sic. S. nn!cgnl. .~
kobie•:, 11111C'zsl11. Nie pozo• tawalo ml wlec nic innego
~uk wviśl: P1>oie.:!lcm szvhko
do ann Franka p,, oomoc.
Nie. •ctv. 1•dv wróclliśm:v
bvlo luz 7.U oóźno ...
Dni 7.V ciat.t wvdurzr1'i. w dl'IJ:( m 11lcv1neizo orotokoł11
CcrtlliC z onm!ecil wyglad I
w 1;00 ób nn tepu lncv:
„s. dwuk ·ot nic uder7ył
s\1"1ju fone bnt.tnf''t•m. rnni1r.
in w o!cr.<. Nu ovt niP. dl11·
cz J:(o to zrobB. od1·zeld: 711l> łc-m jq, bn mnie zrlradz.ałn.
d1'"c! ni" sa moic".
T
S. nic zgb 1! 1ed"ak swoiel
ionv. n tvli<o 1a pornnil. nlP
t„k, iC' tnushlll za. lać przP·
On 1' m
' !Pzml" <1('1 s oitnl
7.~~

Wrócilf'm ~l'

S. I zaczqlem

mu sic p0dc.1rzltw.e orzYA 1 ~„
duć. Ale nn o·;! zupC'łnlc nor#
mnlny we olv l w nlcz\'lll n o
Pl zvoom!nnł ni inn.:co.
Gdv zaorr>'JN~ow Iem. iC'bv
to. c·o z11.>tnln w u•el c z,1·
stawi{· n'I J)Óźnk1. ·1aodził le
bez łown
I w•C'd\' we.zin do pokoju
Jc:::o żono.

zos'al

n~e~ztownnv.

P11·

c'nbno nn tenn<'IZO dnia J:(r!v
vvtrw:fwlat. <'h<' 1'11 n(lneł.n•l
<an1ob6ls•wo
Pięcioq,:icm d1.ięcl znopiel·owrl sle miej rO\\ v nauczvdcl, j 1,z:iś wródłem do WarCz.l'h'm sic pool",
fznwv.
e:d\'Z w ncwm·m :::C'nslc bylrm
Wlll'C'n. Dow~C·
or;r:n\ I 'ci"
dz.i:ilc:n sic. ż • w N. I oko•
m!e! cowościact1
1.cznych

7!«in! kOTOŚ,

to

mu~! sic-dzic(.

I lusznl"' - r.k mnlr rh.,...
<lzllo o rlzit"rl. T,• rlzi<'C'i w
J.:01'ic11 zwrci i.vh•. S. 70 I ni
:t.'.\•oln 1onv. 1n~<HY C' ztnno mil
tvlko. 7P Jeśli to I iC'.c:?:I'?"
1'tl7. T)OwłĆJ'"7.V, In iui 7~niic \l'
1-r "11'nnh'.
Niech· hv ".>'ln nie uwlr>rzvl.
.fok on sic t rnz 1vml rlzlC'(·nii zninł, Fidei i<:' calule. Jf'źfrli dln nh h do minstn pn
slo<lvcw. Chlon przv t \·m h~ •
nile i mvt\lc nrwc . :7.n to lcr>•
sz 1 dl:i nlea0 karu iż nr<' 0 7.t.
p~c.wnd;i:ll<'m
Tvmrnr<'m
tc7. oC'r:!'nktacic z żona S.
hlagn! mnl<'. bvm •u uoro. 'I
bv wrócll'I d•> domu. DR\ •Al
mi <llR nie! •J'"nlnrlze. ale ona
poczntkowo nawet slv~zC'f· •'
nim n!C' chchla. tnl· że mu:::inlem i dnwnf· w "huraktc1'7" t>OŻ\'<'7.k! orl .Il nbiC".
W k0ńru iednal< 'Zl:(fl<l7.il't
i;ir. Co mit'l::t zrC' z1n rnh'ć.
'l't"rl'z ie.i; t fot. w domu i
wszy lim .i<'sL nawet rlohrz<',
<ole C'7\' !Hl dluun? 7:l"lb11c-;·v
na'l j('(l' nR!l znn·,„1 dn ni'$
nrZ\•krlzir· nn urloo".
0

Obserwacie - 59

·Ko loro

ofensywa
W zyscy, którzy choć troch<: poclrożowah w!cdzq, że
ma swój włas
kożdy km.i
ny kolor. l"icdy wyjcżdi.a
le; do obcf'go kraj11 napotyku sir, ni<' tylko l bcy j~
obct' oby<.:WJC, obce
zyk,
trndycj<' i nbt:;l kultur<:. I cz
t11kżc i obcy kolor. Zdawa:q, że prux:ici każdy,
łoby
kto 111<' je. t daltont t11. zna
palet ' barw - a .JC: In I( ko-

lor J10\\CJ'.:O kr<lJll z. . kakuje,
jakby sic tq burw<: w.dz!elo
po raz piel'\vszy. W\'ntka to
ze wy IQPUJC on w
• t11<1.
tych nucj C<Jch, gdzln u nas
inno b rwy. że
wystqpują
spotyka slc; go t •m. dz.ie
w!d7.icć zuprzywykliśmy
pcln c :nną top 1cję, wre9"L( !c
dlnl go, że ndsyccnte barwą
j•!St 1n1w, że uw kolC\r podmalowuje <:<.ił<' ol.oczcnlc. To
nie je„t urojeni : tak j t
1,ulg..:rla icst
r:Gcczy\ iscic.
w tonaci1 brąi:owo-z.'lkalco
wcJ (trzeb. oc-qwi cie p!"Zcjq wzclluź I w.zcrz„
jcclrnć
sob!c wreszcie t~tkl
~iby
obrnz kolory tyc-.my wyrobić). Bt:'lg,a iC' ·t knloru czrr...

ni

i

wqglowej
ly

c-l mnej,

pa!onC'j.
Kru.ie arabsl le ~ą pin kowl•7i>łłe, Nirmc:v sa inl<;n yw•

<'ZCl'\VOl1Cj

I

('()

Ma to rótny sliutek. NaJnie naJ!cprzy. Dlntc1rn kariorę ;zn.bil pisnrz szofer. Powieści i <l'",><>w1adanla młorlC'j gC>ncrne;1 w Polce tlą najczdcieJ wyprani·
z realiów zawodów uu!entycznych. Coraz trudnic.1 jPsl
o tre~ci .autentyczne, życ:io
we. Corn:>: częściC'j potyknmy się ze :i".jawisk1cm „koncypowania" !:tanów, sytuacji.
Oczvwil\cie niC> je t; lo kryterium •vnrtośclujiice.
Lllernt współcze ny
nnjc?ęŚcit'i życiowo zrównozdrowy, normalny,
ważnny,
ctobrze i;ię urzącl7.a, nic zna
trwogi, nie p()(lcjrzclęku.
wamy go o p ychoput"ę. PowiC>dzmv wpro,;t. Mo7.nn 7.
powodz;•niem mówić o pewnej dewaluacji w pm~yej1 lir6żnorodn~·ch
Z
tcrnla.
A najC'ZęśC'1C'j 7.
\no;:lęclów.
racji nodmic>rnC>j z.-nadności
:i.yciowcj.
NiP chodzi tu o pewien
którP.gc>
t~·p tej znrnctności,
dnskonulvm przyklndcm może b ·ć Slownckl graJ<\CV w
p wnym okresie z powod7.eniem na giC>lcizie. Słowacki,
który równiez dr.ięki r n1om i od zkodowaninm pani Becu, swojej m11lld, prawic cale życie ,.nic pracu ie"
tC>go słowa
potc,c~,nym
w
znaczeniu.
C'7.fi:~ciej

JERZY WALENCZYK

•

CZY PISARZ
POWINIEN
MIEĆ BZIKA?

Poglądy na osobowość pisnrrn, jak poglądy nn w:;z ·slkie lud;i;kit• sprnwy ulcgnią
ciqgłym fluktuacjom, zmianom, wahaniom, mo<lyfikncjom, i kto tam wie jeszcze
c1 •mu. Za \<mawiano się nad
proporcjami 7.drowia i chono iciclem
których
roby,
miul być pl. zi1cy. Nicra7. mówionn n pc;ychopatyt•?nych
skłonnośc:iuch pisarzy, mając
na myśli częste 1.miany naf:trojów , niC'Oblic1.alność poslępownnia, nierówność chau·akt ru i ró7.ne 7a·klócentn
psychiczne. Mówiono nic bez
podstaw.

Krytyk, pi.:arz, 1ł.umacz
międzywo
clwuctziestolcda
jenne •o Stefo n Napicrskl pipoeta to człowiek,
sał, :t.e
który nic potrafi nic innPgo
robić ,ink 1ylko pisać poezje
i do niczego innego się nic
nnoajC'. Oczywiście był to
klcalistyczny pogl<1d i kiecly
przymierzymy go do c1.ynów
w~półoze nego
~ mo7.liwośoi
pi :H'Zn. mimo woli wypada
nam się uśmiechnąć.
Fnma est, c7.yli istnieje
powszechne mniemanie, że
pi ar.z, literat, na ogół ma
bzika, albo wszelkie dane,
aby wczefoicj czy później
w sanntorlum
się
znaldć
dla urny Iowo chorych. A z
drngiC>j strony mówi i;ię o
„inżynierach dusz".
Frnn<'is7.ck Villon dostm·C7a wlt>lC' mnterinłów do rozwM:ań nacl pewnymi sklonnościaml pisarzy. Marki;r. d<'
S11dc b~·ł więziony w Bnstylii pra\\·dopodobnic nic bez

podstaw. Ale są 1o p1-zyp!tflkl skrajne, przykłndy odbiegunochyleń od normy
we, i;kłonności wręcz kryminalne. Dw:fojcwski znany jest w lileratur7e jako
epileptyk, spotykamy dane
o halucynacjach Goethego,
Dickensa, ShellC>yn.
Powszechnie' wiadomo o
chorobie Wyspiańskiego, a
Tetsekcji c1ns„ki
pr1.y
majera okazało się, że mial
on tunmra mózgu, który był
JC>go anormalnep r:zyc7.yną
go ~.uchownnin się w ostat nich latach życi<1, jego lę
ków I fobii. Jako haszyszysta znany jC'st BaudPlaire.
ą neurastenikami i
Pisarze
h isterykami.
A przeC"iei. wśród wspólspotykamy wit•lu
czczn~-ch
p1 arzy na wy~okich stanowiskach i;polec7.nych i pań
stwowych. Pisarz wspólczeany jakby stracił aureolę rop-;ychop·1tyczmatycz.no
nych sklonności. Saint .John
Perse jest dyplomatą 'r. S.
dyrektorem wielEliot Jc1<>1 firmy wydawniczej I<'aber and Faber w Londynie.
A więc funkcje wymngajqce zdrowego ro~ądku, równowai:I, odporno~ci p y ·hicznej.
Pisarze są dzisiaj dyplomatami. redaktorami. wydawcami, współprncownilrn
m! pism, kiernwniknmi litC>rockiml tcntrów i nojczqśc l ej 7.Wlf\7.nnl są, 1.wlnszcza
w Polsce. z machin<) publicystyczno - literacką. Stnj:1
się profesjonalistami,

Annrhronirzny jPsl pop.ląc!,
jakoby poeta rodził wi1•rs1.e
lak jnk clr;,t•wo rodzi o\\"ocr.
Ba, anachronizmy i śmies7.
ny. Problemem niewyjaśnio
nym też doti1d jest . pl'awn
cz.y pnelq się jest czy poetq
siq bywa. Norwid, a za nim
.Jnn Koprow1;ki, ąd7.ą że poe!k\ slę bywa. Dobrze. nle pozwólcie p<Jnow1e. że ?..a pytam
czym pr)winno się być w
mit;dz.ycznsip? To jcsl do~ć
i lotne pylnnic.
Wydujt> mi !'ię, że pisarz
nic powinien byl~ gros1.010zn
si~
Uganinnie
bC>m.
gros7.cm kompromituj<! go i
dewaluuje w oczach publiczności. żałosny ;e t widok
obsługuje
który
litC>rata,
wszystkie świetlice w mi<'i wokw6dztwie, który
ści
b<:elz!c mówił nn każdy temat, o któryin ma pojęcie
Jul> go nil' ma, który obsłu
guje wszy tkic in lylucjc t
lnknlc zbiorowych kon umpcji. NiC> znnc7.y to, nbym
li krat musi
l wicrclzil, ż
„chudy", 1rncl ·cyjni<' i
być
konsckwcnt nic. Niepokojąra
jl'Sl t.vlko ci.asem slrnln jego
I prz.ydatno~cl
użytkowości
ad usum dclphlni.

Moim skromnvm zclanłPTn
anrnctwo gubi lurJ7., utalentowanych pi:mrsko. Cwaniukt m w litcratur1.c nazywam 1tgo, kt<irr i o„,Y tajtic
urn c , •tro. ci piS\\"O~ch
? •
snr kich i okreslonych dyp ych1cznych robi
spoz~cji
na tym inlere y, tr:iktujC>
swój t, l nt juk tow.n· do
~pricclanin. kupczy nim jak
sklt>plh1rz det ii'czny.

C\\

1E' t nnlKl(,' k,1 l"is r;
klf' kq c·zlowlckn.
rz śdej
Pi·!1-,;two luży ludziom, powinno im służyć, nie p1 nr-.i
ksi ZU\l"SZP samotny, W
stn ie izrlucj1 p~yd1,cz c.•J, w
~l 11 il' nutrinom1i \\ Vllbra1.1i
Nic f1zyknlnle i biolo 'Il'7.nic.
A jC>clnak trzebu być bli k''
ludzi. żPby móc • konstruown<' wiut i;woich wnrtości.
Trzeba byl- blisko, nic nle7.byt blisko, nby ntl' str„crć
kredytu wufornn jnkiego udziela spcleczeństwo
Opowiadnł mi kiedyś sluch.1n: wle::zor6w nutorskich
o pt'\l'n •m r e::-i<', I·tciry znpytnny dlnczC>go pisze tera7.
iniicze.1 mżdawnicj o<lpow1qpisze inaclzwł, ze i~totme
cz.<'i, ale' dlatego. żeby się
s1
Ró'ne
zrehabilitować.
formy rehabil!tarji Hchahilitacjn przed czytelnikiem
je t rzcC'Z<I p1ękn.1. Ale ten
fenom n ~łuchncz <'>w potrnl-:t nwa I jako obinw cw11niacl wn. T tul· polrnktowali
go inni sluchncze.

Pisarz może miC>ć bzikn,
nlbo go nie mieć. Moi.e być
zdrowy lub rhory. Nn pewno m1)ŻC' nlf''ć1cs b<1 S\\Ój
bagaż zamllowl!ń, rlziwac-tw
i uroje11. ()nc> pomagnjq mu
w prac ', one tnnowiq wnby
\1 !<Ind dn jego wyobrn?.nl, są
z nlq pnwiqzane. A przecież
narzędzie
to
wyobrnźnin
pracy pi<mrza.

BERNARD SZTAJNERT

*

*

'T.

bo 1iw,
najmądrzeł 7.a
Matka Ziemia - na.istars·r
zo ·tań, :rn tnń obą!
\\'ola do mnie prze2 dr7A'W
Omijają mnie wia ry i obłoki lalwe,
·I. t jP ·t złym teatrem •
Jhlhvm klep'lkim aktur1·m.
l\iałi hoi;owit• Wit'rsz~· oczekują w r:i: dl.il'
NP. sylnhc modlitw~·. I tóreJ ju:i nie lu;dzie;
!\"a 1na~ 11luli1• 1>oranku Ch'zeku ją nn<'e.
D1.i<.'11 na ti111i 1>0 nn<'l" n~·łhlm zt~·m prorokirm,
Gd;.·hym Ś\ ·iatło JH'Zewid:r.h1I, J,tcirt• 7namy W87..VSC/o
Urodzeni na ziemi, f:vwi ti7.umcm li d.
grudzirń 1!15!1 r.

s,

0

Kai
Gdy Ró~ Kaina „~ wol I 7.awirsznny w rhrn11n-e~
K;1in orlkriyl nql do i;óry, wzrokiem błądząr ' nu~hlc:L
„Ty o bratJL mnie Il.\ tasz·! .Ja nfo widz<: Ciebie,
Znam I ami nic na zicntt i obłoki w górze,
Zi:hy wcża poznal<·m i JJ z11rv fhikn.
T.ve pioruny przed domem kruszyły gór elany,
Akm Cic•l>ie n.Je wid1.lal. mó; Rof.e nl<'znany,
Ct• mnl1• \\ ol sz z wysolm, a h\ al'7.ą unii a 7.,
\\"ict' <Jdpowil'm Ci z dniu: w11h1sz mnie darcmnfl'\
Pragnąt• do mnie powródć, bo w:vszcdłe' ze mnie".
wn.esil'ń

10.>9 r.

TADEUSZ GICGIER

Nic powinien być cwaniakiem jeicli swoje rzemio Jo
traktuje sC>rio ..Jeżeli wn.iomo 'ć i umi jętno~ć ch~·y
tów taktyc·zno-i:;t ra tcgkznop17.cw ·ższa
fman. owych
znncznic um!C'jętno ć i znnjommll' chw •tów artystyczno-formalnych u człowiC>kn
p:órn „,źle . ię dzieje w pań
stwie duń kim". A roż módopiero, jeśli nftjpotę
wić
znic.1sz ·m or~;inem „czuJ11cym" pisarza jest nos,

wyic;tc z zlclrni, liście wo lmwane,
<11.woni•\rc w szarym wictr1. jak dzwonki blaszane,
li 'oie d< b11 - 1 obiecc poma1 szc1.0ne dłonie
i;l,rc:cajf\l't• przt;dzę, od pr-tędzy skręcone.

cwaniactwo
i
Nosologia
Io nicw:1tpłiwie cenni dary,
ktl'>re '!"lalcży szanownć. Ale
nic tu. Ale nlc tu.

Tr:r.:v gazowe latarnie toją wztlłuz ulic•,
. trzej o ·acly 'drt•wniau j żrtaźnl lrat.nlc·v.
:wsiał z niej 11łol łatany, gw1izclź fal cll.'m kl"rli>I,
"'' nrz.ozoweJ dwie brzozy, na o nowej - lipy

Liryki

łódzlde

W dawnej osadzie
Prządków
U~rle

Clrmną parzą l"lerwlonlą

11ie z!elone, a wśród tej z~
loot panują b<1rwy reklamowych pro pektów: kolorowe domy, kolorowe samochody, kolorowe sliacjc b<>n:1',Ynowe, mnó two barwnych
kw?··lów.
A Pol ka? Polska była
przez wkle lat brudnOSll'..ar<>ccglasta. Ten kolor dom:nował niepodz.lelnie. Spostrzegało się go natychmiiast po
przt>kt'OC7JCniu groni<:y. St11~·c
tynki o<l dtnvna n!c rcmontowanyt·h domów; nowe dopozbawioną
my stt'O•t7..ącc
tynków, krzyez<1cą czciwienln <:C'g:'Cł, któni po pa,ru seizonach p1-zemioni.ala e!ę w
bundaia;
bnrwę brudnego
płoty:
ob krobarnc
.u1rc,
mnlowanc o::;tatni
chałupy
raz przed wojną: straszliwie
okopcone budynki sil.acyjnc
- tak to do nledia,wna wyma·lowa.no
Jeśli
ł:lądało.
to tylko
ławki w pai kach na szaro. Ciężarówki były
v.:ył c.-zn•c swire. lub z!clone.
Ubran:ia by ły szare, brązo
~ lub granatowe. Klos·kl
EtLarc, sotaiz. p p!erosiami <:.ie bcnzyn<1Wc - f\lillrc. wy11tawy &klepowe szare od
kurzu, nawet w mala<r twie
prz:iważala muro.ść, brąz lub
czerń.

nagle ws:r.ystko zac~ło
\ą zm'eniać. Kraj powszechne~o ~zarego daltonizmu 1.aczał sic: nagle rumien!ć. Dziś
podr6żując prae-i Polf>kę p~
d1 óżnik co krok natyka sM:
na ŻY\Vt', gorące kolory w
siarość
gd7!ie
m!ei• ·ach,
wvdacwala ię już nieoodłąc-z
n~ cecha narodową. Naałe
oka~a:lo if'. :i.e law30 w parI

knch mogą być malowane
na najbard·liej fantil/Lyjnc
J·olory i że parki wyglqdnj;1 przC!'l. 1o 1.nuC'zn!c weselej
i ładniej. PojmV'iają ~i~ kolorowe tynki. Coraz w1<;;<:C'j
kwi~1tów w mi.a.<lm:h. Je-i.dżą
:r;
już kolorowe cię7.arówki
ha !ami reklamowymi. Nodomy s;1 m~1lownne
we
na ~upeln 1 c n!epol kie (jeśli
bnaó pod uwngę nnne dotychcza owe p1-zyzwycv..ajcn !<1) kolory. N1rwcL stac:jc
il~
przy:;trajaj:\
]\olejowe
w barw11C> pl6rku: kto wid;o;ial na przykład st.ncjc na
Wybrzeżu i na Ka"'wbneh,
poro lnł
temu w oczach
żółtych,
róiow.v.ch,
obraz
n!ebie kkh, czerwonych budynków, pa.rknnów. lnwc-k i
latarni, które doląd ogląda
tylko na pro pckliśmy
tach. PrzywchijlłY e!cktownri skórę flf<icje benzynowe.
Mnożą siG neony. W m!cjwczasowych
scowościach
11ię barwne na-.
rozkładają
mioty. Wni:dzic wyrn tają
kawfa1~nki malowane przez
bcztro k!ch fani 1stów-PIHslyków (tak dizieje ~~ nie
tylko w dużych miMtach,
a le i w wiC'lu m ·a tct>z.kach
foż
powiatowych). widać
pia tyc7.ne plamy p•.rasoll
nad kolorowymi stolikami.
To S.'lmO dz'.eje ię w dz·!edz!nf.e ubrań. Nasze panie
prze fały się obawiać barw,
nie mówiąc już o tym co w
wyprawi,1
d7.iedz,inie
tej
mlcdzież. Dota~·ło 1o także
i do mlesrzkań. Są c.·ale lilZCludzki(',
rokie środowisk·1
których w!ełką pa. ją jest
barwne, nowocz.esne urzą-

dumie sobiC> mie.."-7.kań - w
miarę pl ni rlzy i możl!wo
ści. Widuć już lekkie, koło
rQWc meble, wz.orzy!lte fizasłony I
ranki, 111117.uty,
lampy. C1dy bylem w o !cdlu fabrycznym we Dworn<·h (p1·1.y komb'n.adc chemicznym) zachwyciły mn·le
V..'Ilętl7.a klubów i kawiarcn k. n młodzi !nżynlcrowic
tłumaczyli ml, że uru1dwn! mie z.kań jest jednym :r;
kh glóv.'Tiych znjęć P" prac '. Ich przykład orlrlz!ału
je tnkie i na roboln: ów.
wypi ra 11: wnlnu _zutość,
slras:z.J:we buble micszkan:.0we „na w sok! poly.k", fiku y I potworne kv;fa1kl na
t:iJ>Ctach.
Oczyw!śclc nie WRędzic
którymi' ~porzą
'rodki
rluimy pozwol.ly na pełne
kolorys!yC'ZJlcj
zwyC'ięstwo
to
ofensywy. 'frz b<1 na
Ale n kogo jui nie
cza u.
po1ralowan.a
ławka
dziwi
tak, j:=i.kby .ią ].t""ZY07.d~1hl ił
sam Braque c:zy Kiec. Nikogo nic szokuje • pódnit.."Zku
w barw:e,
tak intensywm~
na ltilornelr.
ją
widać
że
Nikt nie oskari.a o odchylenie wwiadmv<·y który pom:ilowal laUirnie ~ej stacji
używ11i<1c do tC>go cal j p letv kolor<>w. O woiliśmy sli:
~ tym, że naS7JC życic i nasz
musrL11
kraj nie konieczni
być Slare. To wielki<! zwychwal~
którego
ci<:slwo.
trrebR głośno wola<"

I to też chyba iiwiado..y,

ZJin!e oby z.nJów 1
ludzkich wint
w nasrzych Jata.eh jP t coraz
mniej·zy. .Bo pa ~cż podobne zjnw.sko ol>.er\l<u.ic
sic: dz.i iaj w. zi:dz.lc. I cieka we jest, jaki) w tym rolę
odgrywa w. pólcz na pla tyka. Jako moiarslwo sztalugowe z całą swojii sd<omprobl mntyk·ł:
plikov. an·1
ni figut 1tywnoś ą, ab trakt·j:1. gorączkowym eks.pcryn·
m1
mcntow.m'.cm
dz.ś hnnl1.0 Juiny z.wie z k z
mit owym odb orcn. A 1 dżycic
Il"k oddziałuje n
lak mocno, jnk nigdy dolnd.
Odnnjdujemy ją w tkanlnHch t uzytkow J por<: l inl •
na karc et"iiach no\\ oczc nych amochoclów I n, lnwkach w p::irku. w neon ich.
plakatnch I tacjcch b n.rsj
odn 1clujcmy
nowych,
w1·cy,:cic w dorn eh młodych
ludzi, którzy kuplll albo f'a111cml zrobili nowoczc
belk!.
i.e w dzl

przyzwyl"1.•1jeń

Kolor to wielka !In. kl.6:rn podbi.ia ~ ze odz.1c·11 c
źyr"!c, choć: n'craz n 1e zd jemy obie z t go rpruwy.
W roku 19,;9 możemy za.
ob. crwownć jeg. gwLiltowną ofen!;yv:'ę w Polsce. Już
ta poważnie
dz.iś nfcnsyi.v i
na ze.go
obraz
1.rnlrniła
kraju.

KAZIMIERZ
OZIEWANOWSKI

mur fabryk tarych,
roz11alo11<', .'wiszcz ce strumirniami t>aty,
hnll. huk rośnie <Io miejsca, w którvm 11łuch jui
gotów
uwierzyć, że to tylko cd10 k łowrotków.

Nu Karolewie
żółty rumianek, rudy uu p.
podkłady \\ ickirm 11ordzcwlale.
J'r,woli bn1ic 11r-i.e;r. żwiru :za py
mat. uliczką - :iydt• małe.

tadlonem
1•17.olOWvm la ku 7,a
tkacz j Z!"ZC młody na pniu siadł
i trwa tak lekko puchyloo ·•
jnk w liro •u rhaty Jtgo dzl d.

\\'

Twar-r. mu na krc'>lko • ię ożywia,
gcl:v poriąi: hur1.y jedno taj"lc.
'\'tedy J)rzepl ·n a I odpływa
przed jego \ ·zroklem obra:r; tkalni.

Bruk jest

reną

hałetnk~·.

\\'stę1111je

pcwnie n n z lhodnlka,
lekko jak liny go dotyka,
jej parasolem - tlno spodnky.
modn<',
(;roinlr lę gną ib<'
zdi-.lmic mMki.
IN·1. nic drgnlr tw11n. ni
Już ko1iczy 110111 , a przechodnie
przy tają, biją jej oklaski.

/

'
I
I

--------- -

- - - -:-·

UoznzolO.lJ z pll1slykami
t

Lech Kunka
WŁADYSŁAW

olw«·ni<· f w61T:imi w. pb;cz<~ nymi, d ,.,...
UX'll J\:U:"ili.\ prol'r.sor l'aiist\\O\\"('j \\'~ ;_,.„.j statni równi<'ż dob1'7.<' m<>gą
Szk ob· M"l!uk l'la-t~·<"ln:, eh '' uprnwiać lmpresion1zm j,1k i
.i"·'t dyplt1mant<·11• td l<lsz.yzn1, <1 n· <"'k<>nit'c.7.n :„, t ''il
IAI· ·2;
OWO<'l.''uc e-ł ii. 1\\. c1 tat1iln roku stu· fi.Z( ukt n<>ll'OCZ('.•n~·i.
Io wlasn.(• po.~zuk!w:i1·:"
11zy,,k;1l śni
diDW 1... ch Knnl.a
1-0!".•ne ly11endi11rn r;:11łu lr.1o1• „jc;zyka" nrnlnr. k'<'go rWS'.:) h
1·1 ldt'"O n:\ 1<ł11dh malar.,tw.L czu.s<•n, a 11;1 pytnn <'. koniu
odpow.c dop·.,ro
i r'J'.<'Źby w prac-O\\ al F<•rnan- l'..ę to uda,

RYMKIEWICZ

Zwierzęta

egzotyczne
szlachecka
Rl!.C'<~lf><>Spolita
byl p r1 twl'm pomo„towym,
ktCJrc lqczvlo Z, chód ze Wscho
d m. Tym pl'-zynajmnlej w
pawnym . topniu, tłumaczy
zaintere owanie, sm k I
ię
gu. t do wszy t.k1 go. co p1~q
\\Ożono z oścrcnnych kraJoW.
Upodobanie do cud7.0zit'mczyz11y prowadziło jC'dnak w
do p17.ysw:iiania
n zult<tcrc
1;ob1e pr7.t'Z Pol ·kę obcych cl< mcntow z rozm i tych kultur. W • ledt'mnastym stuleciu pogli;bily • ię ist.nleJ< ce
JUŻ :Z.l'l•-ztri od dawna kontakty ze Wschodem. Pomimo albo może wlaśnre z powodu
licznych wojPn z TurC", i z
Tutanimi następuJe fal ty<'i'.nc zbliżenie i dokladnieJ. l.C
W.t.nJemne poznanie pr~/.l'L Ji<'znc poselstwa wojskowe i
cl ·plomut\'C'L.ne, wymianę I
ru<"h handlowy :i: Bałkanami
i Stambułem.
Dtic:ki zdobycz.nC'.l broni,
nrH•ntnlnym rzędom k011 kim,
od .ieży, namiotom itp rozpo'' sz chnia srę mo<Ja v. chodnia t gusty wschodnie. Nrn
ty!i,o jcncy tat, rscy i turccey wy tępują w ro1i &lużby,
pa juków t?.y laufrów na magnaci ich dwornch, ale przebtern si<;> te7. w końcu wlusnych chlopków p11ń~zczyź
nian 'Ch w l'gwtyczne wschodnie stroje i dla dopelniema
komerlit nazywa ię ich i wola imionami trJarskimi czy
tureckimi, Abdullów czy SeIcr Gazich. Op1 ocz pr7.C'dmiotów 1.bvlku, odzieżv i broni
paśrednic1.:1cy w handlu 7'.<l·
granieznym Żydzi, Ormianie
i Grecy sprowad1.cijri do Polski wraz ze wschodnimi towarami cg·~olyc1..ne zwierzę
ta.
Po wielbłądach, lwach I
ty rysach zacz.<;'to interesować siG w Pol~ce nowym egzot ~·cznym zwierzęciem sarnapą.

l.<""r;cr" \\' Paryż.u . Picr\\g1," I. ta w t\\lirl'Z<·~<'i L. 1·1111ki Jl"l"'LY11 1 tr·ł,V )>tlH~, \\~'\\Ulfl,\•
ldcrunl.u lrnhlst~·1"t·
•1
<e
nl''i'>· • ·n~tępn<• okrew t.1 nia-

d.1.

Po, cl polski w Turcji w
15li!l roku, .J ędrz11j Tarnowski, taki iej op!!; :wsta\••ił:
„Rylo też. na len czas w Koni;Urntynopolu zwiPrzr. Sm„1npa, wielkie i wysokie. które
jPSt od stóp :iż do glowy nn
sze 'ć .sqi.(•ń, pr/.odlw wyż Zl'J.!O niźli z;1dku, sicdci pstrC'J,
żóltC'J i bialej, glow~ ma na
kszlnll wwlblrida".
Inny znów opts staropolski
sarnup(;:
p~zed taw1a
tak
„Wy-a.zn wprzód nniż n 1J1d,
s:1sj:1 wielbh1dowi, glowq sar·
nic podobna, sicrści!l lampar!O\Vl".

Dopiero w km'icu osiemnastl'gO wicku sarnnpa doc·zl'kala slQ wej drugiej polskiej
nazwy - żyrary.
Nif•jpdnokmtnie od sultnna tureckfr go lub chana tal arskiegu otrzymywali nn. i
J.::rólo\\·ie llkic afryknń~kic
lub azjatycki<' zv..·ierz tn.
Od mo:kicwskich \\'ladrów
prcz<•ncic
w
przychodziły
W rolni
Północy.
zwie17.ęta
16'10 poscl rosvj kl Puszkin
przyv.. iózl do Warszawy ku
'•iC'ilkicj ucJ('szc ~<iWiC'd~i
dwa sobole' w klatce jako dar
cara Aleksieja l'ifich<tjlowicza dla króla Jnna Kazimic1·z11.
Z misze.i strony szły nn
'VSC'hód 1t'PSO\\ ane po! k!C 1'(1koly, ktćrrP dobrze spdnlały
swe zadanie prop. gnndo\\'e
i etc zyły się wielkim uz.nanrem.
Bardzo interesował si<;> 1.amorsk1mi okazami ludzi i
zwierzc1t Król .Tan Trzeci Sobie5ki, który utrzymywał na
egznty<"zm1
dworzl'
swym
w obozach knrlów,
służbę
l\lu1v1.ynów I Kałmuków, i z
prz.yjmm1at
zadowoleniem
po 7.\\'yC'ic;stwie pod Wi« dntem pnclanmki z. afrykari·
skich pnpug i mnlp.
War•o przypomnieć, że wielki wezyr Kai·a .Mu tafn pr·Leświnclczony o przl'wndzc turecki«'j i niewritpliwym zwyci«, twic nad nit>wicdnvmt
roku
przyprowadził w 161l:l
pod Wiedc•ń ca!;1 swq rnc•nażclc; w klntkach-namiotach.
flyly tam lwy, słonic, widbl<)dy, strusie, ktńrP zginęły
z rqk mściwych Turków w
momenci<', gdy wy:1.nawry
All<icha przekonali siG, że
szala zwycię~twa w bitwie

c1„1~. Tnk

f l:i.

Jł'?lc tnnhlr.~t wo

wywodzi

N(nv06i<'l~!<icg<>

łh·f'

'.!.,:

z golyJ.:u,

z

1nnlar tv.'a

"'•<:

b:zrntyj k.("'"· Ty. zl<l~·w:<"7.<>
wej z przyNody m:ilr.r;1.;,.j,
Iwo lvpu aJ,qrnk1·ji 1wo- tak żród l<•m rnoieh ut woró"v w kl<'piać s'<: w m;il:1rst w'e
l
Z•1slo.~nvnn e
n.n.<;zyd1 «z·1- s1.talugowym.
m<'tnc·Lnej, malar.~lwo l"i"ura· jrst. n :epokój
1;1.I uki nowol'.Z<'. n<'j w prnc'fY" n:· i z.JC)w Jl-O\\rtit do ah· sów.
my.~l•', który wytw<1r1A1 Pfl••1tstrn! rji, alt• t~·pu ni1•i;<•onw- Co Pan sądzi o prz11sz1o- mio1y c<xłzi<~nn<•go użytku, potry1•·nw~o . n·1t~·l'J1<'la.~ow;v do('J,s1>11now:111v frl .~rlt1k1 n ie przedsla inajqCl!J :• zwoli mtkrn1ć ,,i<; z ni11 isz<'
nrly.,tv
roht'k
ogMowi ~pol<'CZ<'i"1·
i·oki••mu
11i.;ć<lzi('!d<:l'i u d 1nil'l1
b~· t n:i
- O przyszl<i..~ci trud;io j,,, I •• twa i wyl v:<>r7.y
nowy typ
\V\' lawarh w kraju i za i:ra·
Ż<'
Wll<'.
p
m6•vt4 . .Jedno jc,t
n'->n~1
wrnżliW('g 0
odb:<)r<~y,
11'1•:. l.erh 1·unka j st ""pl1!·
/.zl
do
!aj
dzi.
to, do <:ZO"O
wocz<• n<' formv. Zn•szt11. 7..ił'iln11m<•j
t'IC'C'11-0~;1fii
t1 órr·11my, j< t <.!op.ero p:·<•lud urn ••- &lo.,ow:in:e szl tikl now<JCZ•' nej
<'<> filmu <part<' •o na 1>t111 i<•<l- <"7. kujt\t'<'j
m:ilnrs.k·••.1 we w.sz). I kich dzioo1.ln <·h źy·
n11.~
ci l.trrn ·t, 1-c·1 l;•,<n' .•n<''"O \\' r.~
przygodv, w kl 6r<'i 7.il nd1.irnnc!l k()(Jprll<l••t· l'ji pr11•z nit•· cz ·m <•kmcnlcm j' t inlui .a eia, przy<-.-:yni ,,.ę do iej r<•Lml<'rlw, wyli\ órnic Dl\FJ\ i f wórcy. N:~·pot·ol mni<' JNly- w••.Ju. Wow<·1.as :;1,l.t1kn sl;m:(!
"'"! ud:.::!alem w.-zy5tk:ch.
I• ilm Pol ki.
hnik ro7~nadw w tych
n <'
- l\' jakich tcarur1/cach l'an
uwai.<im. i.<•
P<~ zukiw·1nlach,
;;zluka nowo~1.c.'>!ln n'c p<>wln- prarn jr?
.- W tym roku wurunki, w
na :t.<:i„klcp;uć 1>i<; w m~larldcrunklcm w
7, jakim
p/ust•1cc
/'ari

Sit:

1cspolczcs11c.>J

czu;c

Zll'il{Zlllll/?

«7.Uk<lr.i.
- O I •rzech J:it.
wyr.1:rn kt(Jl'ym m<hlh m W)•
a
<..'7•. sy.
na
1K»v <.'<Iz i.:
w i;c wv.uiu. I t<'>ry o<.iclnw~l
hy a''TI<> fe• t" tak: ,,. <'lk eh
wydar7.C01l dwudz •sl<>"o w ••ki.:,
j k •·ho mzbv wyhrn:hy br<xi.
1111! karnej ("ZY wypr;iw Iw. •'P<-•ku. t.k
111 c7.nych. -Na. ł,1
jak !mula lnnn, ma s vćij nnlroj. swnj kl mat, I 11\ry d1n:
i;,otll<:.nrni m.i!ar. k!w;..,.nz..1·
mi. Formc nurzuca nhm wszy!'1 ko Io, <"' kszhllujc <•wl:1:.
.Jd:elL <·h Iz o moj(' powi.\zunia ze m;tult;1 w.•p.'1k1. n;\,
Io n cwątpltwrc i ""n zw!uz i1y T. k'c•unk'em .nh lr.nk<'}Jnym lYPtt n- g<'<>m<'lrycznc 0 o.
jedna•- n.c I; cz~ć
Pr l.
twórc6w „no\\OCm. nych'• z

„„

jakrl'h pmeujq, poprawi17 R''!·
Otrzymalt'm 1>racown1q malarw dal.·z;m
natomw.l
ki\,
nic mnm mi<' zk, nw.
d<1gu
l'rncujl} w P;1ń I WOW<' j w ·ż
Sztuk Pia. IY('Z·
Szkol<•
' ?,1 j
nyd1, AJ,, tn ni<• j • L naji.·t•>tJakie Parr w1cl:ci motllnt<•j.'>1-<'. Uw<iżnm, Ż<: nclJWit•'<wo 'ci zai11tcrcso1rania orlbtor- "zym
'rlysty n11·
dramatem
ców •Zt uką llOJl'OCZernq?
zyęh <.'7~'1-""W' je l to, 'Ź<' o1r'lJiik jui: w. pomn.nl<';n, w nzki zw.nwn<' z pr11c 1 7.a•
sztuka nowor.:l..<:.'>na n o mot 1obkowii zmu ·G<ij;1 ;:o

slw.c sztalugowym, Ni<' OZTJ:l•
<'Z<I to j nal(, z•• nakży 7.CO•
z l<l dy.,cypl.n;1 nrlytrwnć:
j l «•na prLt"e <'Ż
t ycz.1111 in. pira<·ją 1.c1.sndnk1.ych JX\'l:U·
ltiwań arty:;tyczny<"h.

<Io od hod z<' n ia od j<'i.:<> u1.ainl«•rc.,owan.
- Jak si~ Pun czuje w 1.u-

~1d n i1:1.y<·h

dzi?

Mimo moich nnj,-7,cz~·r
sz.yeh d1c:d i wcclki(•j .„ymp:<iii do Lodzi, 111(' j<'.,tem na<l:1l
Pozw1•li
m 1•sz.ka11eem.
jej
pa n j<'<l nnk, /.A' f.i><lz h<;d«; nuA
zywal n<1. 1.ym mi:i. t<•m.
wH;c bardzo bol<•j1; nad tym,
dalszym
że na.~w mln~ to w
j<ik
traklowanc jCl»l
dó\'.lll
j.,•;:i
Chociażby
pro'.vin«ja.
moi.<•
przykJ,1d
"'~'romny
ni<' nk• 7.nac7.<\l'.\'. fl j<<cln"k
<"hanikt<'ryslyt?.ny: na <11>l<1lnim :;alon;< war.-;u.iwsltim wvdvno katnlo.i;, w kl1irym z;·
notka~1i
krornnymi
J<·<lwl<'
zapr<•zento·vano ł4dikkh tw•'1r<·6w, p<>dC'1.;1,~ gdy r<'pr<Klukcj<:
kolegów z innn·h mlH"I op:i1rt.<•no oll.>7.<"rnym kom•·ntar21·m. N <' eh<"<; nikogo pos.~
<lz·1ć o zlośliwoc:ć, a je<lnak „
M.'I Prowincja. Moic to
a11>
tylko re1.ultaty k<;n1plf'k:.u, a1<'
tak ~11k ludzi<' posiadaj;\ kom·
p: k ·y, t;ik 1 podobn<• lmmmin ..;ta.
7.a<:howuj:~
pl<•k.-y
klór<' udt.:< la io1
Kompl<•k.-;;v,
•· «~ .kg<> mif'.„zkat1rom. I moz<?
... t;1d b:C'rZ(' s.c: to jnk1 . mało wycz.uw:iln<', a j<..'<lnak lw"m tycz.n<• 1.'lm'kn!~do, w któ·
rym żyj••my, w kt6rym hr;•k
twt'>rczcgo dop:ngu, wr~ "l<'I('
w którym s;>rawy arlystycu,<'
u. lt•1rn.in micj.SC<I wojnom peronnlnym.
Roimaw!:it
;\1,\RIAS ZDROJEWSKI

'.imiS!lm::1ma„„.:11„...

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„~„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..,-

przechyliła się
wiedc11skicj
nu lilroni; ,;przymierzonych
mmii pod dowód/.lwem Sobil':ikiego
Swt'mu przyjacielowi księ
ciu to knń kiPmu obiecał Sobieski prz ·siać kari.i. Kał
muka i kobierce z namiotu
wielkiego we?.yra. Ksiqię ocwl.;iwal z nil'<"il'rpliwości1
podanrnków I wlasnoręcznrc
napisal na mnrg111e ie otn:ymnncgo Ii lu: „As pet Io con
grnnde dc~iderio il Culmucho".
All' w zainteresowaniu eJ.!7.otylq przeszedł zwycię7.rę
spod Wicdnta jego naslc;pca
Augu t Dnigi Mocny. Ten
wspaninly blazC'n na tronie
korhal ii; we wszelkiego !'0<l;.nju dziwactwach, a wie:<:-

zwierzętach

zamorskich, niewolnikach i gwardzistach po.
nnd dwa metry wzrostu. Z
jt>go polecenia wyl'uszyl do
Pcr;;ji Ormiunin Jakub Nurkiewicz, który wykupił od
·zacha Nu.s~eina i pr..:ywiózł
do Pol ki cal<) kolekcję egzotycznych zwicrzi)t (jak lamparta. lwa, tygrysa) i ptaków
- a między nimi jnkiPgoś osobliwPgo hln1astyczneg<> ptaka, polykajqccgo jakoby ogrt•ń.

Tn niewinna acz lrnsztowna znbawa zaczniE" nam si<~
go1·sz<)c<1 z wprowydawać
wadzeniem wymiany jako
podarunków - ludzi. W Polsce dawno o niewolnictwie
zapomninno, szlnchta szczyciła się, że jesteśmy jedynym

krajem złotej woli oficjalnie nikt niewolników nie posiadał, a jednak ówcze. na oricntaliwcja
1la swożycia codziennego r
i na dwoi ze królewje skim, .iak i na dworach możnowładców roiło się od Turków, Tatarów, Arabów I
Byli to i Jeńcy
Kałmuków.
wojenni, ale częściej-ludzie
„podarow;ini'• przez. chana
lub ;;ullana.
Z uplywcm lat „niewdzię
czni" poddani coraz bard1.iej
ograniczali jednak budżety,
a co za tym idzie - pomyswych władców i
i;lowość
magnatów, i ze i;pisu podanmków wymienianych przez
koronowane glowv I ich wielkorządcó~ za gr~rnicą zniknę
na

świecie

ności

ly upam!nki w postaci dziniewolników, a
wacmych
później, kiedy coraz bnrdziej
trzeba było o zczędzać, zni~
knęly jak<> prezenty tnkie kosztowne zwicrLęla cszotyozne.

J L ADA/111 TY JIJ1 C L E CIA

ka y marmurowego zamczyska

BRO NI SŁ AW

CHĘCI N SKI

Chęcin.
„Zbltiam się clo
raz11 ja 111 clr!alem 11n
1ndok t11ch ruiu. Zdaje mi
. 1ę, że cala nasza ~wiąta, za.
marla Polska uosobllct się,
oclfotoorafowala w tPj ol-

Jle

brzymiej, przerażajqco pięk
nej r1tinie.„"
blogoslawiq ci~ i
„Dz!.~
11 wiclbwjq poeci i histoq1c11
ll!ICi

to~ą

zatrzy11tu)ą

wzrok „".

Stefan Żeromski
„D:ic111ttkl"

*
* i *osobliwość

Dawność

Relwns.fruT•cja :aml.11

11·

Clw ci11or·l1 z olar.~11 p<ji1iiejszcgo
z u:reku XVllL)

<prau:duvodob11ie

chr;·
cpchy
cin k1<.'go 1.amku, to
wldo zne na p!erwszy rzut
kn, ale nikt z dotvC"hc-za~o
wych badaczy j g~ hi torii
nic dotHrł do 7.ródPI okrnśJ•i·
jąryi:h bliżej rzas, w l'lórym
go w7..1ic~wno. V\'iaclomo, i.I'
nic budował go ant Kazimierz Wielki, ani nawet Wlarlyshlw Loki lL k. albov::c r,1
nim ten o~ ta trli zdoli..il u~run-

tować swe panowanie,
już istniał•.

zamek

Mówi o lym zachowany
akt nadania
dokument przez Władysława Loi<:ietka
biskupom krakowskim zamku książęcego w Chęcina;.:h
wraz z przyleglymi wsiami.
Nadanie to nie nabrało mo·
cy prawnej, a to z powodLI
ówwiarołomstwa wlaśnie
l!zesncgo biskupa krakowi;kiego Muskaty, wichrzqrt'.i:o przeciw królowi Dla nas
jednak w tej chwili najwlc:k:!.c
i:ze znaczenie ma fakt,
dokument mówh1ry o zamku w Chęcinach pochodzi z
roku 1306.
7.:imek na marmurowym
zo iał wcnieslogołoborzu
ny wcześniej. Kiedy - przC'z
lrngo i przeciw komu? Oto
pytania, na które odpowiedzi
poszukują badacze jak ska.1·bu.
Historycy (wierdzą, że za·

ll'IC'k był
rownią

potc:żną waspełnia ł
gotycką.

gc>rska,

rolę jednego z najlcpszycl\
w państwie piastowskim, a
Jagiellońskim.
na tępn!e

mleJsc obrony, pnechowalni
skarbów· Był także wl~zie
ulem stanu •).
W roku 1318 - wg źrńrkł
Lokietek przepisanych niósł lutuj skarbiec archtdieprzed
CC'Zji gnieźnieńskiej
spodziewam1 wojną z Krzy2.:tkami. W roku 1.J31 odbył
sic: tutaj zjazd szlachty, uwaza
żany przez niektórych
pierwszy nieoficjalny sejm
polski, z udziałem Lokietka,
wyri.;szyl
który nieb<.1wem
st<1d pod l'lowcc.. przeciw
Krzyżakom.

Zamek • tanowil rezydl~n
królowyC'h. Wprawdzil'
:Gródla mill'lq o !>Obycie krl>·
lewej Jadwigi w Chc:rinach,
wspomina.hi natomiast o 't• i
PUbcc, córce Łokietka., Jtror!ę

lowej Elżbiecie, sprawujijce l
przez jakiś czas rządy "'
imieniu swego syna Ludwika
Węgierskiego, o Adelajdzie,
Kazimierza Wielkit.!żonie
iO„. o Bonie.
W środko\vej baszcie, prz.eznac1.onej na więzienie, osadzony został brat przyrodni
.Jagielly - Jędrz<' j OlgterdcRu~i
wlcz, za podburzunlc
(lata 139 1-14 02). Na tępnle
zaś, po bitwie pod Grunwal·
•lC'm, pośnid znarzniejszyc!l
J•iirów krzy7.ackieh, wl<;zi0ny tu był komtur i\ilichal
Kiirhmei ter von Sternberg.
PrzedH>rlziła p!1żniej tn wa"'
rownia gotycka okresy świet
:-io ci I upadku. Ac1. niezdobyta, byla zdobywana, ni~1.
l'zona i cxlbuclowyw<l!rn. Pa•
dniu ofial'<1: rokoszu zebr~·
dowskiego (1607), "''ojsk Halrnczego Clti:iil, drugic1w n·.tjazdu szwe<lzkk•go (1707), al.
~ JD~.Lsz11 c!ąg _na $tr. lO)

•

BUANPU - SPIEWA.JĄCA
RZEKA
Jest świt kiedy 1triekraC7.Allly nlewldzllalnłl f11&Dic4'
Morzem WschoJ>Omłędzy
a leJkowa.
dnio-Chlńskim,
tym ujściem potężnej Janr1'e - Błękitnej Rzekl Ale
o tf'j porr.e dnła Rzeka Błę
kitna jei'it jeszcze różowa, a
<'hoć płyniemy pod pr'41 jul
wcll\ł jesz.
dłuhzy <'Zas cze nbe widać brzerów I
Jangtsc wclqł jeszcze jest
wie11dm płynącym morz.em.
Wresz<' 1e mijamy niewielki
pert wojenny ł wpływamy z
koll'i w l<oryto Huanpu, stu·
kilometrowej, niezbyt W?eroklcj ale 1.a to bard1.o głę
bokfirj rzeczki. Tu dopiero,
nad tl\ niewielką neką wy.
rósł Szanghaj-potęłny

port.

Polski 11czyH mnie po pro.
1tu Polacy w Charbinie,

z

skąd

wieloma. bardzo
p0ehodzę.
abę pnyjaźnUem. Ale do rie.
czy - mój rozmówca jak
wszyscy Chińczycy nie lubi
Patrz
dużo mówić o sobie. pan. w Sza.nahaju prawic
nie ma zieleni. O, raz, dwa,
trzy, cztery parki I trochi;
skwerów na cale ntlasto. A
cą pan uwoorZY, ie tylko w
tym roku usad1iliśmy w
S1.angh'a.Ju milion dr.tewek?
Wcale ich nie widać, Prawda? Giną w tak wielkim mieści~. Na południowych krań
cach tzw. „chińskiego miasla" widzi pan nowe osiedle
mlenkanlowe. Tu była kle.
najnędzniejsza dzielni·
dyś
ca. Szałasy stały wprost nad
amrodlbwyml, szerzącymJ 1..a-

było Jul bardzo dawnc.-400
lat temu. Syn, wysoki anę·
dnlk slułyl w Pekinie, w cudownym cesarskim pałacu.
ale Jego matka mata pałac
tylko z opowk-.4cl: nleuprzy.
wllcjowanym nie wolno było
bezkarnie przckrO<'zyó cesarskiego procu. Wiele lat
man:yla matka o paluu Jak
z bajki, d wreszcie syn wybudował dla niej w rodzinnym Szanghaju jego miniapawilony I altankł o
turę niebu
ku
wzniesionych
skrzydłach doolstych da·
chów, sztu~ne l'ÓfY I sadzawki.. taJemne przejśc i a
sloneczne
kwadratowe
I
tym
nad
A
podwórka.
wszystkim królował groiny
cc~ar
kamienny smok ski 1ymbol potęłi l wladzy.

chodzili
ko8cntJ', WMJllCY
ma • drogi. To on sam
ukoHl wrótbH6w, naJwlęk„
SI\ uliczki 1ak W1\5kle, fe
~ · I naJba.rdx.leJ dochodo·
nie dotrze tu nawet riksza.
Tu rozłotyły się warsztaty
atrakcję ttweiro t>rzed&I „
bloratwa. Wrółbi l umie\\
uliczne p!·
rzemieślnicze,
t·
tragany pełne
powiedzieć lud7.lom
ku<'hr.1ie l
l\fonot&nny
makołyki>w·
ko: łeb pruszłoś6 t przy„
u ypiającc-j
matki,
śpiew
11łoić, łeb kłopoty ł t1'06ki,
niemowlę Ją.czy się s nawo
a u. niewielki\ dopłato\ po„
kucharza I kuływanlcm
tralll4 pouezyó na.wet, eo
glarza z fletem - opowiadan.aldy CZJnić, aby sta.6 ai~
cza bajek. Uliczka pachnle
bogatym. W małych przv1 suszoną
mandarynkami
łulnJ'ch talkach dla lepszych
ndałowym
rybą, dn.ewem
rości palllo się opwm- Wan
ł krabami.
Czu Inio osob~le oglądał
N a małym podwórku ro-z.
nieletzakupionJ towM łożyła się staromiejska bapaństwo\\-o·prywa.tne. Były
przcda.nc
nie dzłewc:r.ynkl
rachflłka. Można tu kupió
przes rłoduJlłCYCh :rodzfc6w,
właściciel poro&ta.ł więc nal dal w swej fabr'JOC na stakindlał
stary srebrny
T&a-sz-cJe - Wielki Swia.&
drl\·
drewnianą ku iecki\
nowisku dyrektora, a do to dziś potężny „kombinat
pamkę do pleców z li<'zypomocy doda.no mu dyrek· kulturalny'" Na lZ scenach
dełkaml. Klatkę na \\ien;:r.tora „państwowe10•'. Jedno. rmachu - labiryntu wy
cze (to taki prototyp „Sza· <'.7.l~śnlc
obliczono warto5ć puJe 16 zespołów operowych.
ręku lub fabr~'ki I dziś, poza pensJi\
rotkl", no I się
cyrkowyoh i teatralnych.
za pazuchą i słucha), kun · dawny właściciel otnymuJe Sale kinowe, ba.Jarze, p\c~„
sztowne ncl'rytowe szpilki jcszcr.c rocmle 5~'0 od teJ nlarze, uachy I 12 fenome„
do wio ów, tare pler cion- sumy. Tun Su In ołnymuJe nalnych akrobatów na Jcd·
kl z laki. Są tu ma kl ope· wiec rocz.nle zawrołllll: su- nym rowerze. Obok
wyplatane mę 35 tys. juanów (pn;c· czneJ wielogodziDDeJ opery,
plękn!12
rowe,
kolorowe maty 1 ko zykl f ciętna pensja robotnika wy- król.kie 1pcktakle teatrzyku
całe ncrcgl posążków Budnosi 5o-60 Juanów mle· cleni, znakomity teatr ku·
dy.
ponadto Je10 k~kowy. 500 art t6w
a
slęcznie),
lę
oderwałem
Kiedy
pensja miesięczna wyno i trudn!a \Vlclkl S\,1at, Bilet
wreszcie od tych wszystkich 500 j., podczas 1dY dyrek· watępu kosztuje tyle, co racudów, stare miasto poic- tor państwowy otrzymuje zeta lub pud lko 7,ap&I •
„Je t Taki bilet upowatnla do po101 j. mieslęcuwle.
cnnlo mnie chórem kanarków. To w herbaciarni na 5wietnym fachowcem - mó- EOAta.nia w irmachu przu
sobie wią o Tun Su In robotnlcr, całJr wleaór I odwJedzenia
)llięt< rlrn wyznaczy
staromlcj er - zna tu kaidy piec I kat.d<\ wszystkich 1cen Po kolei.
spoUrnnic
ptasznicy.
ma. zynę. Stale coś ulepsia,
Wielki Swlat odwiedza eoczęsto 7a własne pieniędzc
dziennie 15 tysięcy osób. W
TOWARZYSZ
fabryki nieI produkcja
ZO
dni wolno od prac7 EX-KAPITAUSTA
ustannie ro§nle".
b'&lęcJ·
Dzięki uprzejmości mlcJTun Su In, jak kaidy
scowych dziennikarzy spot- Chińczyk pracuje bardzo cię 
kałem !ilę wrrszde z pa·
Wychodslmy na Nankin-lu
żko, jak kaidy Chlń<'zyk nie
nem Tun Su In. Tun Su In ma urlopu. Żyje wraz z rod7J- juł późną nocą. Ludzie wra
no I curopc.J<;ki garnitur ł na bardzo dobrze, a za p;>- caJI\ s opery, z kina, w noczegarek na zlotej dewizce. zostałe
kupuje nych sklepach robi!\ o tatpieniądze
Robotnicy tabryld naczyi1 oblliracJc poiye:i.kJ państwo nle zakupy. Kolorowe nefajansowych mówi!\ o nim wej, cz~śó oddaje do ba.n• ony odprowadzaj!\ na do
ku na niewielki procent. bulwaru nad Huanpu.
zangha.f.
Jutro opu clmy
buduJe przy fabryce żłobkJ
kiedy§ w
znane
i p1zedszkola. Jest człon· MiMlo
· le jako tolica oplu~n .
klem zarządu sunghajSkl\'J
I hazardu l domów publlczhandlowców
federacji
D)'cb. Miasto, któremu t.l>n
przemysłowców, Jest łd de·
nMlawall oairiś za~anlcinl
leirał4'm miejskiej rad7 na.
kapitaliki I handlowcy we·
rodowej,
poklócllJ
zwykłe kobiety się właśnie nad balllł-

natJchmiutowlł

proI fachowe kierownictwo, oo pn,. pOWaeeb·
nym braku fachowców ml•·
ło równleł :swoje włelkle
znaezenlr. Fabryki prywat.
ne wykonywały więe pań
stwowy plan, miały zapew·
nlony p~ państwo sb,-t I
surowiec, a robotnlcJ ołrzy
mywaU ta.kle umo Jak w
fabrykach państwoW)'ch WY·
nagrodzenie ł korzystali z
tych i;amych łwl.&dczeń •o·
C'Jalnych. W lecie M roku
fabryki pry\\Jał.ne llO:liM.Y
w s&kłady
przekształcone
bryk,

dukcję

w"

0

• •
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Szanghajska elegantka
sledmfomlllODOWt!,
tio

w przepisowej maseczce od

kurzu

CKW&rie

do wielkości młuto łwta- - - - - -

ta.
Huanpu wUa nu śpiewem.
To r1bac7 ptt<yprbllenl a
wloeel 1wn.Ji clloaek clUDlł
nie .końeq~ się pleśn. Z minuty na minutę plełó 1ł&Je
s minuty
się potęłn.lejss&,
na minutę pnybywa dlonek.
Na necc robł 11lę łłok. I oto
mele spoza tych pradawnych, clzlwacznle powycina·
nych lodd. spou postrzępio
nej pstrokacimy taeli wyła
nia się miasto: miniatura no-

•

PORT

bez
dzie wczynek

Manom.tanu. • - - - - woj(JnkiJero
sylwetki włełowców
-banków, hoteli, „encje domów wey, bl'Z)'dkłe ale p«>tę
.tne. Tu sa.lałwlano n&Jwlę
dętk.le

kne

łnłerelY

Dałek.lep

Wschodu, ta oblłcr.ano plyfiłlte do Eal'OP7 milionowe
zyski. To repl'ftentaeyJny
bolwiar nad Buanpu, dawny
teren koncesji &na1e1skleJ t
CrancuskleJ. Fasada miasta.
Gdzieś s tyłu akryl się pra·
wdz1W7 szanrhaJ.

KIM PAN JF.s'ITA,
PANOCZKUT

ramę kanallm.L W d~IU inr.ech
lał uąpallśm7

w SZ&Hh&·
Ja SM lillometr6w łaklch ka•
nałów.

SchocldmJ' na

dól. s bul-

w reprezcntacrJ.._ handlowll alłcę Naa-

,.,ara

1kręoarny

kłn·łu.

Sr.anrh&J -

&o stoli-

Na

nAe

lię

sdała

jednak

mlło'ć SJ'llOWllk.a. Okrutny
CelU"I kazał at.raoJ6 śmiał·
Jta. którJ pOWażył .tę s

równać I Jego st&rll
matkę. Ale pałaci Pozostał.

nim

I dziś, Jak 400 IM &emu
1tare
11BD1haJ1lde
sdobl
miasto.
Stare 1111~ Jeży ..na
włdowr.ow" fa.
ł)'lach", •

ca lekkiego przemysłu Chin.
Na wystawach cudowne Jew meufte Jeeł nłeeo dem· dwabie. setld par przcślPcz..
ud'- S&arYoh sabYtkowycn
no, a pan. którJ podnecU do n1ch kolorowych pantoftł budowli jest ła ueszt" nie
Ludzie ł bolł'OW'le w staromiejskiej lwiqtyni nie przeszkadzają sobie nawzajem
mnie nocl europeJlld DH7 (r&J dła kobiet - nie ma wiele SzanghaJ nie na1lęboko wclśnlęt7 chyba dwa par jednakowych).
plat111ClS,
lflłJ do chlńSldch mlasł W ;oko 1963 \1111lZJ'stkie <ga- spół • mleJscoWYntl zlodue
na ~7.Y kapelusz I mówi naJ trad1cyjne wyrob7 nemloala ub;ri.ków. Stare mi<uto, to "Ton Su In tundze", C'lYll
Jaml. ga.npł.eraml I do·
artystyn:neso.
państwowo-prywatne
czys&leym włle6skłm akcenPO proMłl nlooo starsza I „towarzyi;:i: Tun Su In", lub klady
Na Placu Zabaw L11donarkotyków. Mck·
stawcaml
ręce
w
całkowicie
przejdą
tem. - Pan poswoll. te Ilię
ex-kapl„towanysz
wprost
nieco Jepna. botra.tsza czę~ć
wWold.ele ka drobnych I wielkich
byli
państw@.
m6wflę dy- wych może 1lę pomieści~ 680
przedstawię dawn~ chińsklero 1ektota.Usta".
Gdyby nie Tun Su Jo pr-.cest&nl\ p0bler&ć procent oszustów Dalelde10 W cho·
plomatyc:znJe. - Tao Je Ban tysięcy Mób. Plac Ieły na te. ra.
Jestem - odpowiada nlerna- renie cławnd koncesji anUllczld at włęo kolorowe mylilalbym, te Chińczycy w i przejdą na normaln3' pał1- du.
Tu nie ma icłslej rrantjomy. - Pracuję w i&klłll rtełskłlCJ, IUedJł bJ)y łu 'W7· t ebo6 równie hałaśliwe Jak OfJÓJe się nie denerwują. lłwową pensję. „Do t.e&o
lclrf konne. - W 1881 roku włelkomleJaka
chińskim .orbi8łe„, włe panT
Nankin-lu. Ale Tun Su In zdenerwo- c.'°&ałlu moja ś'W'ladomoł6 po• CJ między portem a miaJau Tol, mołe pan aułwl~. - .,powiada Tao Je Han maJ" 1wóJ wlaan1 zu~ł wał się: no bo dla<·zci;o ja lityczna pozwoli JDI usnd stem· Mniejsze statki wPłY·
Ale chodźmy jaj,, panocska, pewłen Anrllk n&TWUkłem nle innJ głos. Nawet fryd"r się dzlwlę, źe on się dcszy, moj~ nowi\ sytuacJę sa naJ· wają nieomal do śródmle Hoe11 ob~hał konno polo- ullcsny ma t.u swój ygnal :i:c jego dz:fecł majl\ tcr:iz szczę. Jiwsrl\" mówi ml cła I cumuJI\ tut przy bul·
szkoda czasu.
wa.rze. Ale marynarza cawyzna•
Siad
wid.
tu
żonlł
l'rzccłci;
pieniędzy?
mniej
Su In.
Tun
po:i:eanaule
na
Tao Jtt ~an •błem mnte
wl&Snl\ piosenkę, dzW•l·
łero świata niewielki dzl "
przede wszystkim na dacb czył rranlcę. Cblop6w wy• ncczek, melodię. Wędrowni dawniej, kiedy oo byl JcszWIELKIE CZARY
maJ- Wpływ na oblicze mia·
siedlono, chaty, ba, naweł rzemieślnicy Ol'łaszaJI\ awe sze wyzyskiwaczem I Jego
dcdemnutoplętrowero bołe
W WIELKIM SWtECIB
st&. Nie snaJdl\ Już tu ani
lu "Szanghaj". Ale naweł morll:t pnod.ków, co dla D&I przybycie na bębenku lub świadomość polityczna byb
domów publiczsłynnych
w
zmrok
zapada
Kiedy
najgon'Złl
jest
Chl6czyk6w
1rodLłeclom
jego
niska
warlch
cały
a
plazcr.ałce,
stąd nie widać krańc6w tego
barów
portowych
ani
nych,
rozlcf&Ji\
wiecie
Wielkim
niebezt>iec:zeństwa
takle
zlły
I
demllł
•
~ównano
obelrłl.
sztat mieści się w pncrzustloczonero PoOad wnelkle
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Skarlly

stać. Przecie! dopiero WO·

1"ow1.:n Ll}aJomy inżynier
pow edz..ał ml: Każdego, kto
ma więcej niż troje dzieci,
nal ży sterylizować„.
Inżynier był trochę zdenerwowany trwającą na t~n
temat dyskusją, która przvpomlna
n!eoo kwadrature
koła,
stąd
pewnie taka
ahsurdalna propozycja . 'Nlł·
wiasem mówiąc, inżynier
miał
takźc
troje d1.!ec1.
Fakt faktem. że nie tylko
opinie laików, ale i fachow·
ców są bardzo podzielone.
pełne sprz~zności. Ale nade
wszystko reporterowi idacP.·
mu tropem, ;ak to się łau·
nie mówi, ,,problemu śwln·
domego ~ierzyństiwa" n.u·
ca się w oczy bez.rad noś<: i
brak
zwartej,
fikutec:r.ncj
koncepcji TOZwiązania pre,...
blcmu. Będąc nnjwięk~zym
nawet optymii;tą nie &po.~ób
nie zauważyć naszego po·
twornego w tycll sprawacn
zacofania.
Fakty dowodnie świad<'zfl,
te
sprawa
nadmiernego
przyrostu naturalnego m~ i
w najbliższych latach mieć
będz ; e bardzo duży wpływ
na kształtowanie 6łę po1!0mu naszego życia i kultury
społeczeństwa. Mimo podc.!mowanych dotąd wysiłków
przyrost t-en udało się dotychczns ograniczyć w minimalnym,
nie mającym
praktycznego
znaczen!a
stopniu.
W praktyce flP'l"aW<! rcgu•
lacji urodzin ror.wazana ł
ro1.wiąr.ywana
je~t nieotnRl
wyłącznic na prośbę 1 w in·
tcrcsie poszczególnych rodzin, a więc tr11ktowar.lł
jest nadal
jako spraw11
najzupclnf~j prywatna. pod·
czas gdy problem dawno wv
kroczył
poza ramy SI>rllW
prywatnych.
Czas więc zgod'Zić się, te
nadmlrrny przyro. t ludnoł
el nalt:iy uzna~ za l'roina.
«ihorobę sp-0leczn1to. Uznanie
tego faktu musi z kolei pe>clągn,ąć za SlObą praktvczn11
posunięcia,
które · dad1.ą
gwarancję
skutecznego rE'-<
gulowania wzrostu ludnośl'i.
Jest to oazywiście w TÓwn j
micrze sp::awa polityków,
ekonomistów, naukowców. no
t rzecz jasna lekarzy. T.Pkarze mają zresztą w t:vch
11pr.pwąch
ważną

i

rolę

wiek, który pozna 1 :uorumle '
własny orianizm. potrafi w
przyszłości z.dobyć się na to, t
co la nazvwam kulturą życia '
seksualne~o. Wychowanie ta- •
kie~o człowieka należy również i do nas - lekarzy. Lekarz nie może przychodzi Ć •
za późno, kiedy potrzebne
już sa narzedzia chirurgiczne. Uważam za konlerzne
wprowadzenie odpowiednich
poitadanck w szkołach. mu·
sza znależć sle lf'karze Pf'dagodzy - moita. to być nlekonlecznle 1r:lnekol odzY, lecz po
prostu szkolni lekarze, którzy
potrafla uświadamiać i WJchowYWać.

ZABIEG TEN MOŻNA
„UNOWOCZEANIC"

HAREWICZ

LE
Tymczasem jednak, skoro
przyrost naturalny trzeba
ograniczać, my lekarze pow l nnlśmy dąj.yć, aby odbywało się to w sposób „be1krwawy". .Tak dotqd gros
Ji;on <;!kwencji
w zakresie
rC'gulacii urodzin ponosi kobieta , To kobietę kładziemy
na siół operacyjny.
Cz.v
może być mowa o prrcrzucenlu
tego
cleżaru
na
m~żczyznę w sensie np'. spowodowania jego niepłodn0ś
ci? Któż by sie na to zgoc17;ił? Skoro wi~c odrzucamy
taką ewentualność. a :rara·
zcm 7.gadzamy ~ię. że zabl••g
nrzcrywania cinż:v jest w
kriżdym
razie bolesnym I
ciężkim przeżyciem dla kobiety orar.. że sprawą TCj!"JlacH urodzin należy w jednak0\1rym stopniu obarcz, l!
meźczyzne I koblete mofemy już mówić tylko o z.1pobieganiu ciąży. TymcZA
. em wia•domo,
ie wc;ąi
.leszcze jeste"my pOd tym
wzj!ledcm r.acofanym spo?E'-

,s~c~ególn:p

trudną.

C:o sądza o zagadnieniu
sami lekarze? Jakle są l"h
oo!nle I poglądy? Z pytnnicm tvm :r.wrócilam ~le do
rtrUll.V lek:irzy z II Kliniki
Położnictwa i Chorób Kobiecych. AM oraz szpitala
orzy ul. Prr.yrodniczei w
?,odd. Po~tnraTI) s ' ę przt'd•
6t11wlć Ich poi:ląd:v. któ~„
ink sąd7.''. pow!nnv :i:alntll'·
resować Czytcln.ków.
~A
~RODKI

l'OTRZEB"lF.

LEPS'lR

ASTYKONCEPCYJNE
nowinniśmy ol?T'I•
' liczbę
urod1i 11?
Przyznam się, że sam b 1rrlzo lubi~ dzieci i nawet ża
łuję. ie nit' mam Ich wic:ce)
- mówi kierownik klinlld
"lror. rlr s T A N I ~ I'. A w
tr R 7. Y S Z TO P OR S KI.
Tl) cóż. była wojna, okutn·

-

Czy

n!cznć

czeństwem.

„,....

Clił„

Ale n trząc na cnlą spr:l„
c:. lako na określone zja•v! l<o i;poleczne. musimy ·\ę
Z <!Odz' ć. że liczbe 11rorlr.!:i
„nlmv o<>ran!czać. To jest
, rl"s7tą
moim 7daniem konieczne tvlko do pewnego
~-.:a6'.1
JP.stem prr.ekon~ny.
t.P. bvć może już za kilka·
rli:ll' s iąt lat sprawa planrwan1-3 rodziny stanie sle
7nou1u 1ak n::iihard.ziPl nn·watną
t;pr::iwn
kaźcie o
człowieka.
zn •knic natn>
miast
1;nolcc1..ny
nrohlem
pnl'ludnlen la.
lstnlcjary
<lizlś n:i cnlYm Ewlf?cie.
!'In
ezym onlPr;1m swe przPk<'„an'c? Na11ka i terhn ;1rn
kryia '" ~ob'<' nlcogrnnicro.
ne mo71'woścl, a nrzyrnd'l
n!c.>n~ran l c10ne ~karbv

Mv~l

ludTka idzie tak szybko na·
przód, że z całą pewnri cią
nadcld7.ie momc>nt. kieciv no.
problem wy?.ywic>nia ml"s1knńc6w
nasze!
plnm·ty
Nzestanle w ogóle Istnieć.

.„.

to

ZDA

JOANNA

Co można zrobić poza
rokn akcia uświa<laminiąca.
prowadzona zarówno prze„
snecjalnie powołane do tei;o
placówki, Jak I w zakładae11
pracy, wyższych uczelniach,
szkołach?

Wydaje ml się, te nalf'ża
łoby og-loslć
KO N KU R S
Z WYSOKĄ NAGRODĄ
PA~STWOWĄ
na

opracowanie
„supel'Srodka
antykonl'epcyjnego". Obojęt
ne w tej chwili czy bedzie to
środek
chcmiczn:v czy mechaniczny, stosowany przez
mcżczyzn czv przez kobiC'ty.
Taki środek powiniC'n być
wygodni iszy w użyciu I d11wać większa

~warancie niż

produkow:me obecnie. 110 i
oczyw!ścw taJii. Można by takie zadnnle postawić przed
.Jakąś

placówką

naukową.

Ale wyda.fe sie. że konkurs
byłhv na.ilepszy.
Na pewno
zrodzilobv sic wiele pomvsłów,
można by le
potem
dyi;kutować I ulep. 1.ać.
Jui w starożytności istniały sposoby, ktbre za5tosowane z odpowiednia techniką mogłybv przynieść dobre
rezultaty. Sadze. że konkurs
:rmobilizowałby
po prostu
wielu lekarzy tiraktyków,

I

którzy ma1a przecie! bogate
doświadczenia
i którzy na
pewno rozmyślają nad tym!
sprawaraj.
• 1 1,
f
PRZERYW ANIE

CIĄŻY

M

zY

zem kiedy obowiązuje ustawa o dopuszczalności "Przerywania ciąży - należy w
sprawie zapobiegania bić na
alarm.

TO OSTATECZNOSć

WYCHOWANIE SEKSUAl,NE NAl,EŻY ZACZYNAC
JUŻ W SZKOLE
Dla mnie jedno nie u-

lega Wqtpliwośc! mówi
dyrektor szpitala dr med.
JÓZEF
FIDLER
o
sprawach, z którymi z racji
zajmowanego
stanowiska
styka sie najczęściej - zabieg przerwania ciąży musi
być traktowany lako ostateczność. Oc7.:vwiścle długo jeszcze zabie.lt ten będziemy
stosowali. ale w gruncie rzeczy nie oowlnien on mleć
nic wspólnego z ogranicza·
niem przyrostu naturalnego.
Nie
można
ograniczając
przyrost tolerować JC"dnocześnle masowe.1 produkcji kalt'k. Użyłem tu celowo mocnych słów. chciałbym. aby
dotarły one Przede
wszystkim do mężczyzn. którzv czę
sto nie zdaia sobie sprav.ry,
czvm iest zabie.1t.
Oto dane z naszego szpitala. 1/4 pac.ientck poddają
cych sie zabiegowi przechodzi różne drobne oowlklanla
bezpośrednio po zabiegu, a
I /5 pr7.echorlz! oowlkłanla w
okresie późniejszym.
Naiwleccl serce nas boll.
kiedy do zabie~u zgłaszają
sic n1ciE'ntki 7. pierwsza c!ażą. Tu konsC?kwencJe
mogą
być na ipowaźnieisze.
aż do
bernlodnośc! włącznie.

Co gorsze. wclaż 1eszcze
sle wypadki. kiedy
przvwożą do nas kobiety w
ciężkim stanie na skutek różnych zbrodniczych praktyk,
fak np. wstrzykiwanie my·
dlin do macicy. Na marginesie wspomnc ze warto by
wreszcie urzadzić najzwyklejs7.ą obławę na tak zwnne
„babki". Prowadzące te wlaśn ie> nrnl<tvkl.
Moż.nn by dyskutownć formy I metody propngandy znoobieg:in!a oraz oracy nad udoskonaleniem środków antYkoncepcvinYch.
Ale w
chwili. kiedy coraz wlerc.l
rodzin stara sie ograniczyć
liczbe dzieci i kiedy leży to
w interesie państwa, a zarazdarzają

Asystent klinik! lek. JA N
TOMASZEWSKI prowadzi w klinice badania nad
wpływem zableitU przerywani.a ciąży na ustrój kobiety.
- Ustawa wciąż jes:r.cze
budzi wiele zastrzeżeń, a nawet ma swych gorących
przeciwników. mówi dr
Tomaszewski. - W te.i chwili. kiedy dalecy 1eszcze .Jesteśmy od powszechnego sto·
sowanla środków zapobiegawczych, a czasy kiedy wychowamy ludzi szeroko uświadomionych seksualnie są
.1eszcze bardzo odległe - ja
osobiście uważam ustawę za
rzeczywiste dobrodziejstwo,
chociaż podkreślam,
że sam
jestem
zwólennikiem nic
masowego stosowania zable11.ów. lecz masowego zapcib!eganla.
Myślę Jednak. że 1ak długo
obecna sytuacja trwa nie
tylko nic należy kwestionować wartości ustawy, ale nie
powinniśmy myśleć nawet o
wprowadzeniu
odpłatności
1.a zabieg. Natomiast nalety
d!łiYć do maksymalnero
o1r:ranlicsenla bólu I konie·
kweneJi z4rowotny<:h, Jakle
pocl!łKa za sob• zabiec. Myślę o palącej
k-0n!ecznpścl
nowoczesnego wyposażenia
od dz. o~
Jitórvch dok9nvwane są zabie~l. a szczei;tólnie unowocześnienie narzedzl chirurgicznych. Mam
tu na myśli także konieczność
stosowania środków
znieczulalacych.
Wiadomo
powszechnie. że w wlększo·
~cl szpitali środków znieczulających nie
stosu]c slę,
mimo że zastrzyk nowokalnv koRr.tule zaledwie 17 ~ro
szy. Dokonałem obserwacji
izruoy kobiet. które przccho·
dzlły zabieg bez znieczulenia
oraz IO"UPV kobiet. którym
zastosowano nowokaine. W
wyniku ob~crwacll stwierdziłem. że znieczulenie ochrania ustrój kobiety przed 1
czynnikiem
neurogennym,
cr.esto decydu lac:vm o ;>o~łę
b!en!u urazu. Dodatni wpływ
znieczulenia uwidacznia się
także w okresie uzyskiwania
sorawnoścl do pracy i skraca ten okres średnio o 5 dni.

-Wydaje ml się, że sprawy
świadomego macierzyństwa i
ojcostwa nie można ograniczyć do umleietnego
stosowania tych czy innych środ·

ków antykoncepcyjnych mówi starszy asystent klinik!. dr med.
WLODZYMIERZ FTJAŁKOW
S KI. - Jeśli dostępność
zabiegu
przerwania ciąży
warunkuje w te1 chwili pe·
wną beztroske. to dzieje si~
tak między innymi dlatego.
że brak nam PO orostu kulturv w stosunkach miedzy
mcżczvzna
a kobietą. Propagand e 1„1pobie1wnla . cia:l:v
naleiv łączyć z wpa1aniem
w ludzi wzajemnego szacunku meżcz:vznv i kobiet:v. Te·
go szacunku. kultury współ
życia obu Płci należy. moim
• •
zdaniem. zacząć uczyć czło
wieka bardzo wcześnie. 1eszTyle WYbitnl lekarze łódz
czc w szkole oodstawowe].
Mam tu na myśli 6. może 7 c:v. Napawa otucha fakt. te
olbrzvmia wlekszość zalnteklasc.
rcsowanvch zdaje sobie doMiałem kiedyś pogadankę
na temat świadomes;(o ma- skonale sprawe z wagi problemu.
cierzyństwa w fednym z doNiepokoi 1ednak ubogość
mów ak'.ldemickich. Próbo·
wałem ulać za)'.(adn!enie sze- nropozycii. Jesteśmy krajem,
rzei. wv,iaśnić pewne proce- dla które~o omawiane prosy' blo!o)'.(iczne, mówić także blemy se niezwykle ważne,
o małżeństwie. o potrzebie a Jednak nie zdobyliśmy się
ocłnc,go r.rozumicnla miedzy dotad tak. lak to zrobiło
małżonkami. o świadomym wiele 1uż krajów na zor·
rzadzeniu oopedem seksual- ~anlzowan!e ogólnopolskiego
nym. Tvmczasem studenci systemu oświaty sanitarnej
pytali mnie tylko. laki śro w zakresie spraw seksualdek antykoncepcyjny
iest nych. Wydaje się, że aby
naipewnieisz,y. W pare dni problem znaiazł skuteczne
później zaoroszono mnie do rozwiązanie konieczne jest
9 klasv Jednej ze ST.kół. 10- opracowanie całego zespołu
lC'tn! chłoocy interr.sowall środków o charakterze ~ko
sic nic tvlko - że sic t11k nomicznym, • społec:m:vm.
wyraż<: techn!kn życia se- medycznym. Tylko korelacja
ksualnego. ale także anato- zori;ianlzowanęgo
systemu
mia . okresem dolrzewania - może. 1ak uczv dośwl.adc7.e
słowem mieli znacznie S7.er- n ie innych · krajów. Przyn!eMsze Z'.linteresowanla niż star- wvn!ki. To rzeczvw!śc!e po
si koledzy, Ten właśnie mło wstać może tvlko w szerody wiei<. okres. kiedy chlop- kiej bezpardonowe! dvsk11cv i dzlcwczeta noznaia do- sii. r.tdzie racJonall7.m a nie
piero świat, nalei.v wykorzy- dogmaty rej wodzić muszą.

•

marmurowe11
zamczyska

„

(Dolrot\czente ze lff,f'.
wreszcie po trzecim rozbione Pols.ki popadła w zupeł:n'
ruinę·

* *

•
Hasło . poszukiwania
sia.rbów w zakrzepłych ruinach
rzucono tym razem w Instytucie Badań nad POC7.ątk~i
Państwa Polskiego. Zadaru•
zlecono Wydziałowi Architektury Politechniki Wro-

cławskiei.

bleiącei;:o roku w
miesr.kalnej części
7.amcz.yska rozpoczęto pracowite „wykopki". Naukowcy: mgr Józef Kaźmier
czak
archeolog, Jerzy
Rozpę<iowski
architekt
przy współudziale miejscowego archeologa mgr Adol·
fa Nowaka, pod kierunkiem
wybitnego znawcy przedmiotu prof. dr Bohdana Gu·
erąuln 7. Wrocławia, c:z.uwali
nad robotami.
Niebawem Po okolicy gruchnęła wieść: „Na Zamku
odkopali skarb królowej Bo·
nY.„" I tym razem przemuwili optymiści wierzący, ze
zapobiegliwa królowa nie
z.dolała wszystkiego wywieść
do Włoch.
·
Wkrótce jednak optymistów oblano zimną wodą jakieś zardzewiałe monety,
nic wiadomo z jakiego czasu.
Ludzie mimo wszystko są
realistami. Dla nich skarb
byłby wtedy coś wart, gdyby
rzeczywiście zawierał worek
dobrego "przepalonego" zło
ta.
Tymczasem dla C7lonków
ekipy naukowej sam proces
odkopywania śladów przeszłośc!
zawierał
monety
wielce pasjonujące.
Jak opowiada mgr Adolt
Nowak, gdy pod arkadami od
strony południowej dokopano się dv pierwszego nawarstwienia bruku, sądzono, że
natrafi się n.a ślady dawniejs1.c-: budcwh drt; •• n11;.neJ.
Tymczasem ukazało się drugie nawa~twienie bruku•
pod nim trzecie, a pod trze•
cim natrafiono jui na litą

Latem

wyższej

skalę.

Na skarb natrafiono popierwszym a drugim
brukiem. Za każdą odnalezioną monetę
obiecano robotnikom po 100 złotych.
Niebawem odnaleziono ich
jednak w dużym skupieniu
az siedemdziesiąt. Z obietnicy wyszła zwykła „obie·
canka cacanka". Na jednej
ze srebrnych monet udało
sle wkrótce odczytać łaciń
sld natils. Okazało się. ie
pochodzi ona z czasów króla-intruza Wacława II.
: W tak zwanych war·
~twach · kqlturowych pomię
dzy brukami
odnal~zlono
równlez wiele Innych skarbów
o
niewymierzalnej
wprost wartości, ptv.edmiotów zabytkowych przeważnie z XIII wieku.
A · więc- kamień od 'tam
rotacyjnych, liczne skorupy
1.
naczyń,
żelazne
groty
strzał do kuszy, pierścień
z bursztynowym oczkiem t
drugi pierścień z ołowiu,
między

kościane.' rzeźbione

okładzi

ny rękojeści, nożyce, noże,
haki, małą formę do odlewów z piaskowca, żelazny
rak do butów dla ułatWienia
chodzenia po skałach, a nawet dziecinną zabawkę kościany buczek t inne pomniejsze przedmioty.
Właściwie,
określony dotychczas, wiek wykopalisk
nie wybiega wstecz poza
XIII wiek. Nie trzeba jednak mówić hop, albowiem
dokladniejsze Ich badania
są obecnie
przeprowadzane
we Wrocławiu.
Ale I nie na tym koniec.
Skarby marmurowego 1.amczyska będą dalej wydr.1crane tajemniczej t zachłannej
ruinie. Być może, ie fłalsz~
badania
naprowadzą
na
dawniejszy rodowód zam.ku.
wiodący aż do czasów
Kal'.lm!cnn Mnicha, azy nawet
Bolesława
Chrobrego jak
tego pragną dowieść nie•
którzy historycy .
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R<>mualdowj Bnsiud'l:e urodziecko.
d1·ugft·
się
dziło
wybrał
rodzic
.Szc1i:śliwy
się rln Urzędu Stanu Cyw1ln0;::n, aby nud<1Ć dziP.Cku t11~
ki(! im)< pn, pkich nic ma w
Przy
kałendurw„.
żnr!nym
t.decydował
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Jnk to? -

Bnsinlo(a

to

bardzo
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Co komu

na?-.. Eligit1sz
migiusz ależ skądze?„. Kto
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za, Drętwamowa. SJ'll'lkowi 1..'1.8
zmienimy imiona na Slognn,
R manent. Ri•mom„. Co?„.
Nie konwenllli'l, te im1on11?,

P'):nocy
a)

- Dlaczego pan !ilroi żar
tv - rnzżi1łil się Basia"a. Przysi<'dłem zalatwiać, nie.„
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'Vinid111·pm
Ultrnpnsem,

by ika:ldy
wiedział v.· jakiej epoce.' syn
się urcdził!

to

c1~1sach

W

wspi-

naczki kosmicznej i iwon:yw

1ztt1cz.rwch; mój panie!
Wnł><'c tego 1.micnlnmy
lmionn na wymienione przez
punn, nlc 7.U1.naezam:· w l<a'Jcndnr/.ll t •eh frrlibn nie' ma
i mogq nnstqpić w zwl:izku
7. tym 't.rudności... · Parnic;tn
pnn, jtl'kie kłopoty mini ten
jn7.ynłer. co córeczce dal imię
Millenia?

prędko,
Może

Rwpichy?
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ni
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: -l1<1ch b1.'7.
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m la c11l j Pol i„.

bo mnie ię 'pie1~1cwiemy
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wych na opony 1111mochod w ,
ter11z, gdy f;hz:p~gf>lm
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n11 znkup w roku 1900 r.amocllodów z imPorlt~ (o <':tym don Il my w na6zyfl\ „Kł\cl
ku" ~ <ln'la 22 lilitop dA br.).
twbrey~ t<'>wn•·
otót, aby
kanzarówno dla mi
...w
Z..odzl jak i wojeo•hv mia
wództwa, otrzymane do 'tv7.prowad:oonla il<>iśct poja7..d(•w
pod.z! łono na dwie pule, a
pn.y podpiBYWMiU d<'.kl ra j:
svn1wd1.ano dowody o.wbl t<'.
SamO<'lwclów nic bylo dużo, a A po 1;; mln\1t11ch o.statnh' d~
amator w wf lu, 111'.<."'l.Clółn'" klaraCjf) na tent wó:r; na W<>na ,,Warlbur,i:i•', tot i knlejkn jcw6dtl wo. Ogólmn podpl&'lo ·
przed „Motozbytem" uforn10- l tlW dnia loti d<?klJiracj:, pr.ey
wala ,fl jut.„ w n!C'dzi le na cz.ym „Wart.burgi" w.n>rzqdA•
d~u·
„.nikogo nic int
ni rui lłkrzytowun,u
wi~r. N! trudicnt „Wa.rt- no na cały rok 1900, a „~l!l- ra w j

ta

k.'1i111tkacht

sie

d~konaly

o

t

jed
])l"UYWlduj cy
J11k dtm~ tt tr6d l oo· d kret,
t '()• , 11 w r<.!N b6z zj zdów.
brz po:n!ormowanych, nl baDl.lkret ma dotycryć etoJ.cy
wem ma tt>.Sta ć <rpraocma ns i mfoist woj wód.z.kici\,

obnti:<ma ~ na
nap :lu
kllnowycil
i;amoc-hot1u
do
W<'.nlylntora
do 13 zł u
„Fiat 6110'• z 4a
.„„Motoi;byl" nie spnc<l J
0<"na ta ohowuw:11.r< od rwwn o c:za 1 prywatnym
loj, nie t;;.k jak w kol<'jknch t;złuk<;.
juk
krajow
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p<.1
na
zarówno
odbiorrom ogum1rnla wymiaru
pe„
po cytryoy!), a wybrany
i z importu.
uJ110 r kon·
8.'i0-15. r
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~(i., ·iy
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jeden to o.rum 1e dl
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nocy, llRte.
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obecn ć w czas!
wania'• powodowała wyk le- ~'7.Y kl· nci,
k t6::7.y kupill w
nie z listy,
„Mo!OzibY<·' " pa ki Po wyg<id klaracji rowan j
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i ni•~ powinni <r
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W ród
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,.lvf(>t ó?Jbyt "•

tow41f gorą~ herbatą, trz ba
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111«; p;'\.11 d<X;)'dUJC?
Ti1mte 111\.,~.za 'bardzo
pro7~iC7,ne. '!\Y'ywi1eniłem • je
t lko na ry•bkę, jak to się

ukazująeyd)

o a.ktualnin oceny,

córkę. Millenią?

„Super-Octavie''
bur11owl0l " cZA;k IL więc pel· vi<1"
ne t.r1.y doby, ;1.by w przy, lym pierWbZ.Y kw. rtał,
r<>kl! j••7.dz.ić tymi sam<>chod»mi. Mim<>, i+. przy&zlych włlui ·
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Jto1b1 (1 Jtik t .,;.•{. rd°U\ '%t rłwi
opla •ni „cioOC! -murzyni"),
" -

do ...

&ji do p. m ld rnddch - n1Ll- nota~ik wt=.eny", Tarnt
....
eimy public-oii wy:ra:.r.lć w;na- przegląd filmów, przyn ;z.ąev
n !e dla „'Prwglqdu Kullurulzdr du·
apodykt czne, ł!I
n <>", który wprowa<h:ll ru·
brykę, nccz.owo i bez. \,·ydzi- j ce dobry smak i dowci.p ...

nyt'h, 1. którym ni w!działcm
ę od 1936 roku. My.41 l<'m. .c
w zawi 7.;1gi.nąl
t ra,gicin •
rusz.e. K:•xly i'!Hl7.Wj WYÓll w.il<>
mi &:11, U! wylą<l<>V<al w Am (<'zyl! w Kan.id;r.. '), ku·
l' "<
i hoduje &chrrc
p.ł !arn1f)
zru , i!
się
Okazało
• Lęy.
od d7.ic c; !'u lat ~ w
jak I ja. .\
Locł7.l, podobn~
w1, a<li• !'ilOwany do mn>e l ' t
odbyl krcX-Jutk14 - ~h~ dwu·
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---

dz!C61P,ć
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figlować.
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ponaQ.

bJ pracuj . z na niwie od fai
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- T; niech pan Ilię decyGclYb.vm nazwał ·
syl)kn Pozytronkl<'m. Cykloduje!„. Może coś z hi ~i!„.
szy„.
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Ciebie
przez
po.<:ukiwan11
drut i chi:tnie :i: Tob4 1ię zamtcmę.„ Czum prędze) odpi1.rt
OCZl/Wi§cie, ll!~!:l.1"~-:ł Pr.!'IJ ttmt
nadziej • ft oferot0an11 pr~u
Ciebie drut jest w dobrym oatunku i nie zcchceu oazuk'd
su·oJego przyjaclr'a, któru Ci
w latach 1932-34 rtouUirnte
prz11sylal Jci11-0ac1kl nti k.t.a„
sówkacl1 z fizyki i matematlł"
kl •••

ml, czvm •le r11t1
Mofo jeitti sńwoka„
tl!m, ad11t ;ut !V ukole lubi„
lr;cć
lei du:o i bal'11tn1c
Pcumlt ju~ 1c11l11slaltl, co~ JtJ
}l'!zcze u-:umam 1ie, kobie'll
mnie bal'<iw lubiq, gd11: ni, 1n1J!
W!tawtlr.m
dawno
micnie na taki Aam 1n11ml4r o sztuczną izczckc„. Tw6f s:o,..
nlalawl"
w11trz11maloicł 165 do 19-0''"•

. . .·;:·:.

, zdan;2 Pl'ZY

tów:

świętych?.„

ironklcm r,unni<'7kiem, Van.
guarclr'111:„ Sputniczkll'm, Me
lnninf>in, Płl'xiglasem albo,„

~4"j

rl(
„progi Janie„. Jaktc
cli?szc, że : naszej paczki,
k.t<lrą na ogól nwr11u spotkał
IM, żyjesz 1eszcze i Tµ. rl1ot'
bylem przekcmanu, żel all1<>
bohatcrsloo zglnql w czas.c
tooJ1111 (co czasem nawet nopall'alo mnfP. durne;/). albo też
osiadld gdzie~ w Australii i
pa~iesz tam km1uury .••
A dowiedz/a/em sic o Tobie.
te ż11ieaz i o Trt•olm adrc11e
zupe/n!r 'ftfeoczeklu•anle.„ Oto
przcrlwcznraj w jt!dnej z na•
sz„ch 11attt przr.czytalem to
TIN>je oąlouenie: ,,Drut l'ta•
lou·IJ fortep'an.ow11 I ,511,8 mm
n w11trz11malolcl ZZO-Z30 zi:-
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••„~ ::~·,·.;.:„:-:-.
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...... No, to jakie?„. Niech
pan wymieni kilka Imion.„
Ale predzej, bo mnie się śpie~
s:iy„. No, wnl pani
Ra iaga Jął sic: skrobać po
ciemiC'niu.
- To mo7.c Weramon, Olbrot, OpooęJdog - j<\ł mu
córc<'
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w
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1 k nndl")I
n blł11le1. Tomnwwl<' I.n~! :
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W
lrlll'Ckl 11'0 (Z P01:nanla)
Klll i'l:U; Sulikowi;ki('JO ,. ł..O.
d i, ł.ęC"t r . lu1•r , Wamt":
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EKRANIK
MILO NAM DONIESC, łc
bieżącym uzon!e l...ódt 1'0zv•kala iwietnego aJc,tora. 0ata.tnio i:>r.tMtió.•l ale Zll Szczedo Tea.tru
c111n rfo l,odzi p . Alck.$anPoWsZC'chn<'OO M1lo~11ic11 filmu.
cler Fogiel.
jego
pewnościq
pamiętajq z
rolę w nou>eti „Pi.e11" z fi.lmu
„Krz11ż walr.c.rnuch" K. Ku~.rn„

w

Prz-eszlo n>k temu. w Crllt•t<>- tualnoścl, w1>krze 7A>nł'go lr1-az
nle „Widma", pom.~t<>wałrm w roku 19591
11romko na 11ral< w Locl·ll Pamic;:taclP. rł'pertuar „GdyKJn:t. Akhuln<hl'i. Obra·r.ila \it; ni'" llr"J'ł'•l ośmiu la.ty - owe
J)Ónoe n.1 mnlP ('rntrala W~ · pl-i:rrażliwr •1ud:r.iari;two? W
D .imu Vilmów. i.toni 7.i W.n Ir.I 7.akalrm\<ll<'.i rhal«> r-1.adkn,
<>dpo· Jakżl' ruulko trafiał liic: 1;ma51..-\n nec·Ły ur7.yn11t'm
Bo to w<'al1· nir. kowity rodzynek.
wied7J11lną.
net> er·
'"ina C,'WI·· Zr. takow.e kino 'Zll· t u a r - oto naJwatnleJ.w.a. I
kwldo":u10. a prr.e..•n,·nle - w J e dy n a
przyru.yna utraty
fokrr li- CWF INY sprawnr. tl\'\f'7t•snvrh wimów „Grtvnl"!
krcitkomc• · Tru•ba było nlł' J. da ł'i<'t'Jllłwor<YlP!>W~"LCchninnle
·u które prTl'<'ir/. · ri. by urLez A'od·Linc wytnytra7.ńw l;,
vhrl si~ brzt:<"'l<ll'I\ monrll\ mywać tr7y kolrJnc ln.~trul<LL
wytwómlom 1w.I kim ~ 7;t.g-ra- żr o ~J:)·bk<>śclowym wypalanir111 ·m. Rarja, feliC'łon mł:tł niu, rarJnnn.ln~·m .!iklad°";inlu
blo1lny a.<lrr.s. natomla~t wla- 1 wJ:orowr.l kon,l'.rwar.il„. ł'ł'·
lil"IWY aclre~at „il'dzial ritl)· A'~'I. Syp..~ły "'le U- <'f'lflV ('()
ktual· wi<'<"1.ór na blNlnv<'h wl<l7~w.
n.a.s rklwtko I 1·111a
no<lcl na.dal w 1..odzi ni<' ma a.i wrl'>S'7.Mr wiw-mvł-o mieli
JMll nlf't lfc-z:vl'i nlrJ)(lrcn.umłe erlń«"l 00.C.yć.
nfa, I'<> 1de Z\~ie „Kino l>wOl"po 1>ittWll'7.f' · J) 'Z I 11 I a j:
wachlarz temlllyC'l\11~ nrodnkdl
"°"'e''".
na.wych wvtwórni fo3! n.erold
warto \\Tóolf do tri I urozmaicony, ro druirll' J>li~
l!lprawy przy oka7Ji .,, końr'{O pructetna • jakość
po.lsldch
n.-A'o ni.,.ławno, arrypo:i:vt.f'<'I'.• królkomełra7.ów<-k
nlPb\·wale
rrgo F ~tlwnlu łilmów Krót- \\-1.relfil•L. Po tl"'lt'riP - wT.T05la
komctrniowyrh.
filmów kukił'lk..
11rorh1krla
Wy.iafol.lmv Jrdn.1k od ra7.u w\·1'11, rv,unkowyt•h oraz nh··
t?JW, tli·
odmLe.n
ty1>0wyrh
- <'O ma FJ·'K do Kina Aktualnoirl? Ano, ma - i t" bar- mów e>k/;perymf'tntałnych. P<>
'IPNIWl\U7.amy 7 7Jł•
'krńlk": C?.warł<- 1!7.() wfC'll". Po\\''ll'd-tm.
t·r~li\\alu w'rtitl IÓ<l7• JCrn.nll'V 7.nlH"'l.11łP wlł'rrf tytu"uJ.1·~
J<l<"h wid·ww w:v~oka frt'kwr.n · lnw - i f,() rllmików J"Zf'<"T.YWliirlc• Jnterc.•uJn<'\ eh nin t'ł'&rlrł.
r .la na WE.'7.1 sti.lrh &t'an~arh mam:v nieodkryty
wrmown:vm dow<>- l'o Płlłtt" l'lłałv fi'lt
dem. :l'.t'l puhlłt".tno~ii 1" h I ł doł.lłd t'"t"l'wu1u· niebanalnyeh
J)O'lYl'.ii. w fłr·
h
I"
:v
n
}:
ń
r
I
r hl' I': OJ:lądar 7e<;t.awv lllmńw
I h~71t• mir on. WH.~n l'>7kola JllJm()..
kr6tkoml''irażm,·1·l'h.
.ił' "!:li'tl r stul•. w wy'!l•irln- wn. Po szó,tr„. ·wvstal"!"r.y rhvnym kinir. " llr„, air o tvm ha. by mlowodnl<'. ł«> w11kl"7P·
za l'h"ilf'. Powod'Zc-nlr FFK da- "f7.()ne Kłno !\ktualnośl'f moie
ło '\l:Vr.:lł,!Jy, f'kono1nfrznfe wy- mif·ci ehoćb:v dwa ra't.V eo tymlł'rnv • rirument 1.'\ Ur"tl\d'll'· d7.~"ń napn.wdę dPkawy tt•
nlrm w, 1M7i •. h>:~Uwaht nlr- prrtuar. Oto 11 o d :; ta w a u•fa flirt' o". r-„, li t><> pr()S!U - n.L ktńrri fl;łnil'nlf' triro kin
berlziP nln4whwlan«>.
l<ina Ak!ualno "cl.
Oc-qwi ele - zJy fl'USpoda.n:
Na tym wl;L~r wie mólfłbym mote 'Wf<7.Y!lt1c:o 7.('1)6Ul'. ~ylu11w0Je rozwał.a.nfa, 11 l•l' no. kino na dall'llJ eh
ko1im.y~
11dyhy rhl"łrr ~min•ć arJ:'t1· C'ho.inarh . All)() tf'i: - mot.na
mentv 11<'r1>t:vltów. kt{•J"7.V przy- 7.<tti:nac' kin<> l>l"l'.nn·~ l nvml '1.r·
pomina il\ ~mut11a nla.lte •. Akt n· .•tawan•i: na jl'lłnvm 11ran.~l<'
w kin kl „Gdy nla'' kilka tilmciw 11olł<>bny<'h w ga.·
.alno~ci"
·
pned kilku 1.lh·.
tunku t tema.c'ff'.
NIP. na t'n. arirnmP'nt po•
jednak. f.r i:<>7.akładam:v
wałnv! ł wralr nie zamfł'n.am •1>0<łan .ił'sł dobn·m rarhow"" pnrmllrul - ho tamta "1'111 I tn.\ doh"' rhl'ri. NIN'h·
C te
pl .il • b •la • R\\ li:!,
7de<>~·it11.ł<'!
ię 1ier ;1.) łl
.le<!nor-1.e nlł' .•
ltrhronnytn,
• Or.a• nąiwy·i 7Y, ah:v krótlri
harH7.0 pnnt'"7aj~ym, T~·lko

mrfrał

·1

b~·~

l>rTMłał

kMlrm

rn-0h ni<" n·1.nn<'„ • " Ir llfhrnym na. olUinu renfoWt10ci!
nlt'urhronnej plajty Kina ' ko •

w

Petelakic-

f1Lmie

umarłych".

Lud.z!

„Ba.za

oo

w „Mil'uance /tl-

Wkrótre -

rn:mowę

mowrf' znm!<'kini11

z

pos'la~

.rnqc.•t1111'ną

a także
APO~tola

Foglem.

Alek•andrem

JESZCZE W TYM MIESTI\·
CU wr.jdzie na lóclzkie ekrany adapta.c1a filmowa ciekapowie.fr! A. Fa.dieJC'U'a
wej
podkreślić,

warto

„Kieska",
że

"NA WSCHÓD OD EDENU"
~chód
„Na
Edenu" nazn'IOi:na filwać
mem indywiduSą , nialności.
mi: dzieło liteJohna
rackie
Steinb<'<"ka, któsct'nari:y.sta
re
Paul Osbom pr1.Crobił na
scenariusz. Indywidualn~cią
jest twórca filmu Elia Ka7.an, jeden 7. n11jbnrd7foj <'Cnionych rC".i'.ysC'rńw nmery.
Wrei;zcic trzecią
kań kich.
Indywidualność, która dccyduje o powocfaeniu tego filmu - stanowi James Dean
nktor,
dwudzi<'~tokilkulct ni
bożyszcze mlodz!c~y amery-

od

kańskiej.

Na temat ~ ~ec:i:nego oddziaływania • Jam~a Deana ·
się

socjologowie. O Jamesie Deanie jnko
akt,(1}1~e filmowym pfs?,e biłr
d7.o obs7..emie w swojej ksii\„Dlac?.ego • włn~nle Jał.ce
mes Dl'an" Stanisław Gr1.clccki. · .'!
„Nil
filmu
Twórcy
od Edenu" rzecz
w~hód
oczywista nie zmi~dli w
dwugodzinnym filmie cnlego
olbrzymi o m t rlnłu Hto•
racklc.i:o dzieła SteinbeCkll.
Po Uinowill czerpać tyllto z
jego czę~cl: Wicie
drugiej
partii powieści musi1=mo po'\\'YPOWied7..ą

minąć.

niefltety jedną
Skreślono
z postaci, którą kai.dy z czytelników powieści Pflmięta
słu7.11cego,
Li Chińczyka
Słusznie od1·wcono demoniczność postaci matki.
~ser
i
Scenarzysta
chcieli oddać nie tyle :cizczególy fabularne dzieła literackiego, co przede wszystkim
atmosferę;
klimat,
jego
Wspaniale np. udało się to w
1941 roku autorom adaptacji
tllmowc-j powieści Stf'lnbegniewu" w
„Gr<ma
('ka
mniejszym stopniu zaś Ka7..anowi.
Powstał po pt"ttitu film drnmat psychologiczny dwudz1<'Stolatka, szukającego mlloścl u matki i ojca, próbuv1
miłotić
tę
kupić
cego
naw~t

pieniąd7..e.

:t.a

„Na wschód od Edenu" pozozaledwie ~obrym filstało
mem, poprawnie zrealizowanym, , 7. dobrymi kreacjami
aktorskimi (Jo Van Fleet w
roli matki t Julie Hnrrłs
ktńra odtwar7.a ~tać Abry).
Dlacr.ego tyl.ko clobr'Y'm, tylko poprawnym filmem?
Twórczooć liteoracka Steinbecka, zrc-s:rtą nie tyllfo „Nn
wschód od Edenu", ut7.,eka
czytelnika ()flromną pa ją plsarsk:t z jaką autor ukazu.ie
swqich bohaterów i Ich ży
cie. Może- na tym właśnie
polega ów tnk zwany klimat,
atm06K't'a dzieła. Tej pasji

Steinbecka
w filmowej

ZRbrakło

jednak
adaptacji Je'1o

książki.

W czym jronak • tkwi rekompensata dla widz.a; który
przyjdzie obejrzeć film Elit
Kazana? Na pewno w dobrym l"U'ml<>file filmowym
reżysera, w doskonałej pracy z aktorami. Przede wszystkim jednak tkwi w zaprezen1owa.niu pol<klej publiczności aktora bardzo współ
<'Zesncgo, . bliski<>go W'SJ)Ół
czesnej młodzie;i:y.
Czuje slę, że Kal z powieści Steinbecka, Jego życie,
prognienia i kompleksy nie
były obcymi dla Deana, że w
filmie grał samego siebie.
choć zabrakło
Stąd może owej pasji i klimatu Steinbecka, odc111.1wamy pasję tego młodego człowieka i ak'
tora.
Film ,,Na wschód od Edenu" jest dzlefem ·ambitnym
próbującym tego, co się nietwórcom udało
wielu
na język filmu
prz<>lożęnia
dzieła literackiego Utk, żeby
nie zrobić tylko serii Ilustracji. Każdą taką próbę, chouda;rią ale ambitną
ciaż nie
warto obejl'.7.eć. I warto tc-ż
obej~ film Kazana..-<:hoć
by tylko dla konfrontacji
z wlai,-nY7Jli \VY.<1Qraż«:'l'liaml
pewnych wąt~ów powieści
Steinbecka.
A . NIEŚMIALEK

rea.lt:acja terto film u byla.
ckRpery10 pE>Wn11m sensie
mcntem, Oto kilku •lucha.czy
mn.ęk1e111•kił'j

frlmowej

s:kol11

prOjC'ktnu'a/o ja.ko IC'nl<It su:oadaptację fra9ich etltl.d ment6w powieki Fculir1cwa.
Pom11slem tum za!nt<'resowala się W11twórnta „Mosfilm',
która. :a.proponou>a1,a: studenpolqczenlc wysiłków ł
tom
filmu
realizację
kolekt11wnq
Ek•i>eT11peliJ.t>mPtrażowC"go.
ia.k warto •a.memu
mr.nt pr>w'iódl
.•twierdzić w kinie się.

ALF:C GUt'N'lJSS z4dtbit.1te>wal

ubiegl11m

111

miesiącu

ui

amer11kan.•iC' j telewi.zJi, w k.r
mediowej
rze&nika

roli

iwiadcnn~

4

wprowadza.

u-

•klromneao

ktÓl'1/

bankowego,
:i

premedyta.tj4

.wmęt

do

k.~

handlowych, a. p<>tem rręcznie
doprowadza u'SZJl!tk-0 do porzqdku i uz111kuje upra.gni.r

n11

awa.ns.

W111tęp

Guinuca

1wleJn11m ,pektrok.lem z
prezent<>wa11ia aml"T'll"
cyk.Tu
najuiytelewi.dzmn
kańak.im
bul

bitniejs~yeh

ne

aktorów l>ryty1paidzierntku pndo!>-

w

skich.

1D11Stęw

mieli J orni

Gi.eł

g11.<t i Laurence Olivier.

ELIA KAZAN. 50-letni f'e•
amsr11kański, autor .,..
mqwianeao J ~~ok filmu „~.

ź11ser

w1chDd

od

Edcmu"

je

-

t

nif'2nrm11m
~upio/11łc
polskiej publiczności. T11mczatwórcą

oeeiniają

ao
PC>tD<>USA.
ki11ema.torrra.fU
jennej
Ka-a.n debiutowa/ w r. Hl4!i
filmem „w Rrnok/y11ir. rnfole
drzewo". Do tego c.zasu Kazan
interuowo.ł uę 1V1/·lącznie teatrem. jako aktor ! r11ż11Hr "'
ze•pole „Group
11owo1or.~kim
Theotr1"'. T'o udanym drbi!J·
cie ooraz rzęfrie J podejm01wl
um za· ot'anlcq

Ja.ko

najwlękazy talent

rralizację filmów. W
nakręcił

dwa

film11,

fo47

"·

które

mu ~wiatou•ą 1/ i ·
„Roomr.rano" i .,Układ

prz11niosl11
wę:

/
MICifEI.F: MORGAN prz11111ioz1a :z Tlnllywood 'Jardzn zlP.
wspomnit?11ia . „We frywrZI'
arubą warstt.cą oz.minki

11

la Madame Pompa<lour, pod

- 1czu/11m

się

bardziej

klown•im, n1z

Następne fil·
m11 Kazana to „Pi11k11" (1949),
' ,,Człowiek na. linie" (1?50), w
tl/111 .~am11m roku - „T'op/n.;h
l'otem rea/1z111c
na 11/1cu".
najlep.~.zy :e sw11c11 dot11chC"zn.·
„Tramll'aj
filmów
.owych
(1951).
pożąda.niem"
zwany
,Yir1a
Rok. później powstaje
Zapatta" w'1 scl'nariusza Stein·
becka, w 195·1 - ,.Na nadbrzr.żach", wrtszcic w 1955 - „Va
wschÓd od Edenu". Z p6Ź11iej1z11ch filmów Kazana u·ymic·
nia się zwłaszcza „I.all'czk" '.
f;lia Kaza11 JeRt jedun11111 rfktóremu 11dnlo .•1ę
żv.rnrem,
zdobyć oż 5 .,Oscarów", n11j-

dicntelme11ski".

BOGA TY SEZON W llllACH
Coraz bogatszy, coraz bilrdziej różnorndny staje się repc-rtuar naszych kin Prqsz.ły rok przyniesie ponad dwie ś.
fabularnych, polskich i zagnmiczcie premi>er filmc'iw
nych - ilość nil- potyk;in;1 dotąd w Polsce po wojnie!
Już pierwszy miesiąc 1980 r. daje dobre pojęcie o walorach przyszłorocznego repertuaru. W styczniu zobaczymy
w łódzkich kinach premierowych aż 17 nowych filmów:
.,Lun„t,vcy" (reż . Bohdan Poręba)
2 filmy polskie •
i „Zobaczymy się w nicdzi •le" (reż. Stanisław Lenartowicz);
• 5 filmów ameryk.afa>ldch - „Os la tnie akordy", „Amerykanin w Pal'yżu'', „Ojciec narzeczonej", „Kłopotliwy wnuczek„ I .,Bulwar zachodz"c go łońca":
• 3 filmy NRD - „Rywale przy kierownicy", „Amigo"
„ ProC'<'S zos t11 ł odroC'zony";
2 filmy czechosłowackie - „Romans na przedmieściu"
•
Deanna Durbin, najpopulur„Zdrnda";
nicisza aktorka J//iriowa prz'!d
• oraz - jeden film radziecki ( ,Dwa obllc.zn Nataszy"), 20 la.tv„. Powstaje tylko wejeden francuski („Wicehrabia de Bra.gelone"), jugosłowiań stchnqr: )a.kże Inne flJ d.usiaJ
ski („Bez rozkładu jazdy''). angielski („Jak zabić boi;:ulcgo gustu k.i11oma11ów„.
wujka") i jeden film japoński („Morderca mimo woli"),

w11źsz!l<'h

od.znaczerl Akadem •i

Filmowej USA.

'DONALD

aktorkq •• .''

DZI S „OrlgłO!;v 'relr.wizyjnr'' 11.„tą.p\ly micjcca starszej siostrze - ,,M1<•szancc Filmowej",

ZŁ

&
-.·\j/\.'-"

l'lf>l'łł

T<'S<>

włak!wic

traebii było ię po·
Tlum
'
dz.icw
i dw'
prl.(:d im.sam!
ale to
po ęme,

c h Il 1 y.
Kulturalna publla·
może Atę Jl·
no ·
vi<>dllwia(• : n ic w i<>dz li •
ogrómn

my, m)•l 1l my, i~ jak w n'>cy, to d clzq ooś d<>br go.„
n:e
m<>ic, al
Publl<:'.l.n~ć
mu.i

ę

uspr:iwledltw!nć.

Pu-

bliczno ć chre , w pMn<i. FPbotn tc wl ( •zory JllJ<;<> zab.1wlr.

lcłLl..-

tl<> k lnn n• film I :i.-

kl, jaki a kura! wy. w~ I laJl\. f'o
eurO!XlJ• I im,
ctaiowtalĄJ - "'

m:liono,cym n1<'1nal miol'!scie nie
ma żadn<:!,!;o wyboru.
ansi<" noc• ·a sobot.n1m
nym wyświ Ilono „Wioehrab;,...
s:o d-c Hrag<"lon " reż)' rii Fcrnancta C!;>r'Chio l ,,Oj<'a narne·
czoncj" Vino<:'nle'a Minnelli.

Z A T V DZIF.N wszysbko jAk 7.wyikle.

E

A N

~:E~~.;~RONJ E „Odgłosy

ba.Wir, Poc1~a f<lkt. !fi' wt.- fo l'c.lm Ilię pny tym może
·
'nic d7,it:kt takim rt•~brzn zam- Sw1etn1-c z.aba.w1c.
b1ajacym kierom mogi\ pow.~!aJednak dla niego tylko l dla

filmowoe.
dwóch dobry<"h
„Ojca nar:rocr.on;;>j" (procluk- bu w k~ci(•le

wac wl-elkie dzi-ela

<:Il am<•rykańsldcj) - prCl>t'njonaln11 mlyrkc: "" w~ In i
rlc Bra11 lon"" ·
" WiC'C'hrnl>[a
t<> film mlrn.~>'.v11ny n·11pr 1w•Io- nn-l' trn lycyjn„ 1.wycz· je zwlqmożn11
r ·i h:l!Iej oo mlodzicty, Dużo ' 7.tn<• z oi:cnk1 m I hLunlrn , i aalopUJfl~Y<'h ·kon .. śt·!crpteć do korka chyba tył·
troch1: milośct, a nic treki. . ko m wzi;l1,'<1U n.'l dek:.~go
Spencc1·a Tracy - w
1 1-:lora
jaka mot.e być
Najłatw1oJ.r:za
tytul<•w l roli. Podoba sic: j go
adaptacja Dumru . Samogrnj.
nulerily<·zn:i, zafrn ·ownn twarz
Ni • tety, realin I • yluacj z
!>tor •eh zhudownny Jost, t~n • I efy.stan z j;tltim poclr·hod1.i rlo
film ( trz.<lh.1 fll'Z' zn ł' - z\"11· „v.; j roli. Srx-n<'O" Tmcy, 1"' fo
kt akt.or, kt<1ry wi<-, :i.c mu. i
7.r1:c;1;nic) jUi w nar.::
<'lowanv
pr1.1C1StaJc ba.wie WLd.zów, ale i w~e I.We,
lat po dwud.ziA: tce

&CC'll

(próba f;lu·
łK'TI ojca

<>raz

11nrzec7.oincj w noc pr7.0C!ślub
film nic
póji\ć na ten
m1) -

warto.
ub.1wilo
A to oo nnjwlę<."<'j
w1d7..Ów - po r z drugi praw-

dOtY><lolmie elę nie powtór-.1y.
To tylko my, UC7.<'6tnlcy nOC'Tlc·
s:o M'an.'>u w klnie „W<>lnooć",

m ieli my

oknzję

11t>l,YllZCĆ

gclz!d w polowlc I il mu f:pacl 1~
z kl'7-E.'l'>ln c;o.ł()Wi "'a.
J·1~'C'g<>
kt.t.ry &ma<~r.nle R?flł.

• TADEUSZ ZAKOWIWKI

T<'lcwizyjne".

w środku numeru świątccznf'go „MI ESZANKA I•'I LMOWA"

Do Czyt lnikówl
tycznia 1960 r. przyznan dą
Z o ni z regulamin m
6
ra o u ero 2ć jury ka dv ató do tych
Redałtcj prosi o nads łanie uza adnlonych ropo.zycji terminie do 6 sty.c1nia 1 60 r. listy prore o at: „Od ło y". U ż, Piotrkow ka 9 ,
łmy
jurv agr6d „Cd łosó "
1

