
Z
~_p: by!am za ponie-j się zastępcnvam:ie pro'Wdziwvch 
tlłł&.łf?wym teatrem TV. dzi-el dramaturgii światowej i 
l choc czasami paniedzial-l rodzimej muzą te,kk4, ieb11 nie 

kowe spek.takle wydawały się z potvi.edzieć - podkasaną. 
takich CZl/ mnych powodów dy- PoniedziaUwwy wieczór mial 
skusyjne, to przecież zawsze by do niedawna. StOOje godziny mi-

l ła to sztuka przez du.ile ,,f_", go- sterium. Dzi,ela ~la.syków, a ta~-

1 

dna. największej widO'W'ni tea- że naj-wybitniejsze pozycje dra
. tralnej Polski. maturgów wspórozesnych %naj
. W ostatnich tygodniach z dowały tu swoj.e poczesne miej
·! TeQ;t'Tem TV za.częw jednak dziać sce. Nie trzeba chyba tłumu
. się coś nie4?b1'ego. Kto nie wie- czyć, jak niepowta.rza,lnym zja-

rzy, nie.ch zajrzy do miniomych 'Wiskiem był ów teatT. Zar~umo 
zapo'WiedZ'i. Przede wszystkim- jeśli ch9dzi o sf~ę przeżyć 

>l wznowienia, właściwie nadmiar 

królowej Madagaskaru" wg far
sy S. Dobrzańskiego. M~lo jest 
chyba m.alkontentów, któJI!Im ro 
pr.zedstawienie byłoby nie w 
smak. Zabawne, urocze, obrosłe 
tradycjami , aktorskimi, piękne 
te tradycje podtrzymano dzięki 
obsadzie choć nowej, to przecież 
trafnej i udanej. "MazurkieWicz, 
bój się Boga" albo "Kaziu, nie 
męcz ojca" - to już nie tylko 
tekst farsy, ale powiedzonka, 
które weszły do rodiie"?tnego 
obiegu. Za malo je&t ta.k.ich 

pod petycją o potrzebie rozryw
ki typu "żohtie:rza", wyrażam 
jednecześnie zdziwienie, że 3est 
ona w stanie zająć w telewizji 
miejsce wi,e·lkiego dramatu. Czy 
jego autors-twa to są pom"Ysły
nie wiemy, niemniej serdecznie 
współczujemy. Być -rrwże, że za
powiedziana premiera z hież. ty 
godnia wskrzesi dawn-e dobre 
imię poniedziałkowych spekta
kli.. Jeśli nawet tak, to należy 
wyrazić życzenie, żeby nie na 
jeden raz, ale na zawsze. 

wznowień i to wcale nie przed- w • f J • -
:1 ~.~=·· ::::~rJ::k~d: . 1eczor}' przr e ew1zorze 

Co . prawda wskrzeszani e nie 
n.ale·ży do najmocniejszych str"on 
telew~. Przykład - _Kobra. 
Po .34MlJu_ęj_ po_puJ..arności już od 
mieśfęcy - 'ligrzęzła w mętnych 
poszukiwaniach, a kobrowe 
przedstawienia można już ·tylk.Q 
rozpatrywać w kategoriach: ni e
dobre lub bardzo niedobre. ~o
dobnie z widowiskiem ostatnim 

~r~;~ł€t~~~: s·odziny porrrzebanych ambicJ'i 
, 1 reJestrowania na tnśmte, a na- 6 ~ 

stępnie powtórzenia, ale na pe
wno nie w t~ krótkim odstępie 
czasu. 

Sanie powtórzem.ia · jed?ULk nie 
są jeszcze wykła.dnikiem zami
kających ambicti. Wiadomo, że 
muszą być, czasami nawet do
brze, że są, tele.wizja przygoto
wała bowiem w latach minio
nych wiele spektakli znakomi
tych, które - chociaż się pa
mięta, chętnie obejrzeć mo~ 

i
' po upływie czasu, a nawet zu

pehtie intaezej z perspekt'lfU'tl 
mtesięcy na nie r;pojTzeć. ReZ'IJ· 
gnacjq 1 · gQT:neQQ ,.C" Wlldai~ 

artystycznych, jak też o spra
wy z innego wymiaru, a miano
wicie o t zw. umasawiani e kul
tury teatralnej, Po.d tym wzglę
dem nikt TeQ;trowi TV nie do
ró1..l>'ltywał, bo nie mógł dorów
nać. żaden bowiem teatr nie 
jest w stanie zgromadzić na 
swoje przedstawienia takiej ilo
ści widzów, jak telewizja. Wy
dawało się, że TV godnie korzy
sta z tej wielkiej szan.sy. Aż do 
roku 1967. 

W ub. ponwdoriałek pok4. 
nam Tu.wim.owskieao ..Zom 

przezabawnych . Jc.rotochwil w (A. i W. Ross - "Anna.betla"). 
telewizji, za mało ~łaszcza w Jak można. mówić o dobrej sztu 
sobotnie i niedzielne popolu- ce kryminalnej, skoro od pierw 
dnia, kiedy na.s . raczą zamiast szej sceny w: ..;,o1n0, oo i jak 
rozrywką ciężkostrawną pubti- bohaterka zrobi i kiedy od 
cystyką, albo coraz gorszymi f.il pierwszego TJWmentu poztJ.je na 
mami. Lekka muza pótoinna czarny charakter ... 
królować w telewizji we wspo- W ze!rZłym tygodniu te'.;•vizja 
mnia:ne dni, które nam zosta- mdala nam jedno pytanie : "Czy 
wiajq nteliczne godziny na re- to się podoba?'• Był to tytuł 
taks t Mbranie Sil na następn11 ))rogramu rórr1fWk6We(Jd, w któ 
ok.rq.gł1/ tydzień im.tensyumej rym wzięti udział popularni 

dcy t męczących popoludni likt<»'!'łl ł }tiosenkarze. Od · 
·przy t•letoi-zoru. · ddm11~ OWJ!I!m. 
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