
NIEFRASOBLIWIE 
Tale ł.Dłałnie, niefrasobliwie, spędzalUm11 

hńęta pned telewizorami. Nie baTdzo bvło 
na czvm mt1śl zahaczt/Ć; ani ~ nie SZio, 
ani zbJlt seTdecznie się pośmiat. Ot, szedł so
bie ze •ZCZ'fltu Pałacu KultuTfł pTOgTam nie
obotaiqzuJ4ctl, kłóreao obejrzenie, Cztl też me
obejnenłe - było dla telewidza Ttu:zej obo
ktne. 
Domłnował11 hokejowe mistrzosttOa świata 

z Wiednia. Niegdt1ś mi się w11dat0ało, że ho
kej to sport nadeT teleuńztl;nv, ale zmieniłem 
zdanie po wiedefłskich tTammisjach. Krą.ika 
prawie nie btlło widać, gubił si( człowiek w 
sz11bkich akcjach, z tnufem na powtórzeniach 
chw11tał moment zdobtlcią bTamki. Może to 
hokeiści zaczęli gTać w tókim tempie? 

Po nam11śle zmienilem zda~ jeszcze nJZ. 
To nie hokeiści - a już na. pewno nie polsCfł 
- wzmocnili tempo. To kameTzt1ści auatTiaccv 
tempa nie wvtnvmaH, spóźniali się z ujęcia
mi, tracili krążek, w nieodpowiednich mo
mentach stosotoalt zbliżenia. Ba, od11btlż to 
robili polsc11 opeTatorz11, MPTawdę w11bon&ł 
w transmis;ach sportowt1ch! 

A na3'i komentatorz11? Cóż. normalnie. Z11a
;j4 się na hokeju, ale ciągle wolczq z trudnoś
ciami pięknego, polskiego ;jęzt1ka, nie wtlCZU
wa;ąc różniCfl między jedną dziesiątą sekun
d11, a jednq dziesiątką sekund, że wvmienię 
na;isubtelnie;sze t111.ko ich wątpHwości. Wię
ce; ani słowa. Nad sprawozdawcami teleuń
z11;in11mi, ze szczególntrm uwzględnieniem Ja
na Ciiszew$kiego, pcutwlą się już osoblł1Die 
8flstemat11cznie „Szpil.ki", ktÓTflch recenzji 
cz11tanie gorąco zalecam moim Cztltelnikom. 

Jako uzupełnienie lektuTfl. 
Bardzo si( 1Z11kowałem na Eichler61Dną ł 

- spotkał mnie zawód. Nie ze stron11 aktorki. 
cz11 reŻ1/sera, lecz racze; tekstu. Tnułno mi 
oceniat, cz11 sztuka Smuula jest dobra Czt1 
zła, ale mogę stwierd.zU!, te aie puowała do 
świątecznego, niedzielnego progTamu w porze 
fidli zasiada PTzed aparaturami na;licznie;sza 
widownia. Jedno co podziwiałem u znakomi
te; aktorki, to zdumiewające w11czucie tele-
101.zji. 

W11czucie łnstvnlctowne, gd11t telewizja dla 
EichleTówn11 niełaskawa i nie daje ;e; zbtlt 
często szans, bt1 moała nas zdumiewać. 

Poza tvm - TOZTflWka. Niefrasoblitoa, cza
sem aż do Fzesad11. Na PTZt1kład Beata Ar
łemska, kt6Tq ~inqd ~jnłe lu
bim11 i poważam11 - uracz11ła nas widowis
kiem mUzt1czno-baletowvm osobliwie niedob
rtrm pod każdtrm. poza Beatą Artemską, 
względem. Od tego trn>u ro%711Wki nie toflma
ga się zbtlt wiele, ale pnecież c ze fi o a się 
W117Raga. 
Wrocławska ,,Zbrodnia pr%'fl ulic11 Lourcine" 

też zawiodła. Fakt,· że Labiche t1D0TZ11ł farlłtl 
- bvnajmniej nie zmusza reż11sera do wdu
szenia pedału do Jcrica, co wbTew pozwom 
przt1tłumia wiele farsowych wdzięków. Pro
pmiu;ę studia nad ~m.oioniem f•• u nie
uóumanego u nas pod tvm względem Dzie
wońskiego. 

Jedvna właAciwie roZT'fl1Dka - perelka, to 
„Deszczowa Suita" Jeremiego Przt1bOT1/. NibJI 
nic, nib11 PTZ1fpomnienie staTflch piosenek -
p01Diązan11ch ;edt11tie na nowo - a ode;U od 
ekranu nie można btlło, choć gęś palRa stę w 
bratrur.zie. Samo dobre! Dlatego też pmD6tTz1/
mam się od porÓ1DR1/1DC&nia .,Deszaoiaej 
Suit1f" z „Wieczorem ze Szpakiem_". 

Nie można robić JJTZ11krości WiktorcZ111cotDł 
- Io faki zasł11.źoftv TO.zmiieROCZ... 

W święta pokazano nam dwa nowe polskie 
filmv telewiz11;ne: „To jest tioó; noiov svn". 
oraz pierwsz11 odcinek ,,Klubu PTOf esora Tut
ki". Trzeba btl o tvm, szczególnie, ie spotkał 
mnie Gri:elJOTZ Lasota i zwttmvaai - deka
we, dlaczego Lasota zawsze mi toflmtlfla, choć 
ja ;emu prawie nigdv - że tvle piszę bTed1d, 
a o polskich filmach telet.oi.ztltnvch piszę tych 
bredni tak niewiele. 

NajfJOTsze, że miał rację. RzeczvwUde, trze
ba będzie, ale to już inntrm razem. 


