
ce . y aje się jedna-k, że cho. 
c1az troszeczkę powinniśmy się 
wstydzić, iż Dom Zasłużonego 
Aktora ma być ratowany wyłącz
nie z funduszy społeczeństwa. Nie 
trzeba przecież nikomu specjalnie 
udowadniać, że lutlzie w nim 
przebywający zasłużvU ina ładną 
i godną starość i OiPiekę. 

4X„WESELE" 
Anna BARCIKOWSKA przygotowa• 

la dla nas program skJada.jący się a 
czterech wersji „ wesela". ObeJnelU· 
my fragmenty czterech lnscenizacjJ 
dramatu Wy,piańsklego, w tym soe
niczne, flhnową ł telewizyjną. Pro
gram dekawy, bo przecle:t Wyspla6· 
ski Jest wciął nam bllsk1. Jest wciął 
żywy, l'.askakujący aktualnością wielu 
spraw i problemów, które w Jhe10 
sztukach nabiemją Ra«Ie nol'r~ ru• 
mieńców I barw. 11~ f'IUł·~ 

IRENA EICHLEROWNA ..{ rf 'J!J-
P.rawdziwej uczty duchowej d(}./ 1:1.t 

starczył nam wywiad z Jren
Eichlerówną. Pokazane też ze&ta· 
ły fragmenty niektórych 'l"Ól tej 
wielkiej aktorki. Tego rodzaju 
audycje powinni oglądać wszyscy 
młordZi alotorzy. Warto bowiem, 
przemyśleć sobie sprawy, które w 
zawodzie artystycznym w s'l<CZe
gól!ności do przemyśleń się nada· 
ją. Należy dodać, że sprawy te ni
gdy nie były olbojętne twórcom 
dojrzałym. O co idzie? O rzeczy 
na ogół znane i proste, a więc 
chociażby takie jalk pasja twór· 
cza, wiedza, kultura bycia i oczy
wiście talent. Zawsze najbardziej 
W2ltusza (1tak WZI1.l!S1Za, bo na co 
dzieli. iróżnie to wnJąda) kultura 
bycia, kultura mówienia, porusza-
nia się na scenie, zresztą nie tył-
ko na scenie, u ludzi mających 
nam coś do przekazania, ludzi, 
którzy tak ładnie „ła:mią się" x 
nami swoim talentem. 

Ci ludzie posiadają nie tylko 
ogromny >talent, ale i ogromńą 
kul:tu:rę wewnętrzną. która w ży
Ciu, tak na co dzień staje się nam 
potrzebna jak kromka chleba. 
Właśnie wywiad z Ireną E!chle
rów.ną byt nie tylko wywiadem ze 
znakOIJllitą autorką, świetnie 
zresztą poprowadzony, ale był 
także ładną lek<:ją kultury w ży
ciu cod2:iennym. 

NA LUDOWO 
IZ braku miejsca tut tytko w paru 

zdaniach o „Trybunale wyobra:tnl". 
Dlaczego JeAt on tak barozo popular
ny? Mówiąc krótko, przede wszyst
kim dlatego, że prowadzony bywa 
przez Judz1 mających spo9>'.::nam do 
powied:r:e1ia I przekazania. Czy więc 
Cepelia dewaluuje wartości sztuki lu· 
dowej? Chyba jednak nie, chroni 
przecld, kultywuje t propaguje 
~r;adyeJe. CO nie znaczy, te 1pełnla.Jalo 
posytywn~ rolę nie pełnia r6wnld w 
Jałd;mli tam stopniu, roll oeca.t;vwneJ, 
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