
Rozmyś~ania przy telewizorze 
' 

Monsieur Chopin, nie odwracaj głowy! 
przyczynek do Wygasłej nie- i stka iooywidualnego azłowdeka, 1łuchacza? Owo spojrzenie pm-
dawno dyskusji o bohater~:z;. n.i~ móWliąc już o kwaiHtika<:- sto w oczy, które wiele mó:. 
czymit, ale dyskusji, prowa- }aC!b aktonkich. 'W!l i w.Lele trumaozy? Otio kra
dumej w innej skali I bardz.iej · Tea.t.r TV przedsbawdł nam w w~ poet)"lti i ~)"Cbologii, 
rzeczov.iym tonie. Już n·ie Ko- poaii$drz.iałek m.adiko st.osim:ko- dlz:iedlllina przez nasi:ą teorię Li
zietulskl: ani Ordon jest jej wo tt'lcsponowany dramat Seek. te-r~y i teorię (jeśli taka ist
bohat~m. . ale współ~zecny spira „Burza" - ?lliema:l w st:r- cieje) percepcji televi.~jd jesz. 
nam człowiek. Przed kilkoma pę ,rz,ekspirowskiego l'Oku. In- cze me odkryta. I nawa plat
dn~mi „Tygodnik Ku~turalny" sce'Jiza.cja frapu.jąo0a - my- forma do dyskiu.sjd. 
doniósł o smutny~ finale Io- serem DrZeciież była K . Slku-

R ZECZOM, pmeimM'Ozen)"lD cj4 nałiawc::zych, a Mnie kablo. \W!l"ll'lawsktlch kawiarni!, gdyby sów naszego, polskiego, apecy- srianka. Frapuijąoa obsada l'1 HYBA zbll!źający .tę kM'-
na eksport, pn:ypait:ruję we li.czlł IObie 8 tys, .km. Za je tam interpreł.ow'ano. Nie był- !icznego dla naszyC'h Włłrunków Czyżewska, Mro:lie'Wilki Kowa- '-' nawał dał asum,pt do 
się ie ld'W'OjPD!l uwągą. tok, za dwa post«;p techlndiki bym szczęśliwy, "--d<lrząe Kalinę dr 'Kildare'a - dr Hofmana •z lewli'ki P!MegrodrZJki ' Lotys:z swoistego „treningu" roz-

Siedemnastu proeramc.m tele- zmusi nas do S1DWk811lila coraz Jęd~k w moskiewskiej e- bołhobyczowa, o którym kie- w;rrz,irowaki Paw.Jdk Kobu~ rywkt. Mamy do unotowa-
w'.rzyjn>"'ff: które naeza TV bliżazY'Cb kontaktów z Eurowi- dY'C.iłi. dyj było gło8no, może - za ' SIZ'ewski surowa, Żiejewslri, llli& tm.r programy iroruywlro-
przemaacya na eksport w zją, potem z Mondowi.rzją. Pol- Na programy mi(l(Z)"n4U"O- gło$no. To już wykracza poza Siwińskd _ mein Liebchen we, każdy inny: ,,Zwariowany 
pierwszym kwutale pmyałe- Sikli telewddz ujn.y po rarz: pier- d a.dal' si poz~je w ramy naszych „Rozmyślań",ale was wilJ9't du n.och mehr?': . bal'' z Wrocławia, „Ama.tor
&'O roku nie ~ę mlal azaeu Ilię 'Wsrr.y we własnym mieszka.Illiu j~!,! u~~e: albo bardl~ pr?=eciei telewizja do pewnego „a.una" była Jedną ! nejle.p- akie ~eepoły przecl kamel'f!i" z 
przypa'lfteć, bo mS i.dl nikt nie balet z Folies Bergere, polski charalkter)'ISt)"C7..!le. Pozycj'e . czasu nad.awała $ylwetkl na- ti&Y'Ch itMK'ell·izaocj~ Szek&pin w ~1 i „Cyrkowy w6~ z Katn
pokaże. ZObadę je· n:z.ern z tele~ent radrz!ieoki l)lroi- wsiystllcim :wcxzumiale, albo ·łZych, moze zbyt sz~mn•I& ~~- 1 TV; ale jednocześnie prze- ~IC, .~YM od „Ła~ę<fz1ego Je. 
łrilkoma milionam1 .polakich tam rorzirywikowy i rzyska to, co świetnie zinterpretowane. Mu„ z~anyc~ „bohaterów . a.. zbbza l'Ollła jej moźliwośoi. Nie możru1. f.11.ora po a~e parterowe. 
telewidzów Od r.arzu na ekftnie jut d9 •ej C'hW1i3:i wyższośćią Sll4 one _ ocz)'W.ście _ łrosrz- '1ę takze d«oczny, 1tycznlo~r w było rorz~ciiyć baś.ni od Ogóln_y Wil40S&k: ooraz l~;,-. 
i pozostanie ml- )łik to 3ut nle-! lwórebw nuzycli proeramów tować Eksporf.o91ych obrabiio1 konkurs na „Polaka roku 1964 . ś'Wliata realdstycznego. $.wia\ baird:z.ie} wyrównany poz:.orn. 
raz bywało - Ja~ .jedyna aa-. TV: skalę poróvmawazą. rek tef nde produkujemy z tek- J{ilderoman,I, K.lldero~ankl, za- realny ek.sponowany był _ . Zes.~ły uwodowe blliej ~
tysfakcja rumd~ec wstydu. Byłoby wdęc prze::romie J tury. Wszellci sunutriel psuje praszamr do dyskusji! głbwn.ie d:zdęki ~konał~ IT'Ze torskdch, amatonkie bllieJ za
Albowdem wszyatJde ~ to- mądzii,e Już obecn.le myśleć o nam tiu tY'lko reputaoję, a n- AlboWlem problem po~ytyw. a:ktor6w wyrKiście, ~mują- wodo\\ryoh. Tak było :z Wrocła
wa:ry elu1poirtowe przachocklł przygQt.owywaniu pol:skiiich pro- dania będą r.o&ły, wymagania nego bohatera woaJe ~1e ~Nt co, OZJasem doskonale. Fantaz-. wiem, tak z Lodzlą. Pot-pourń z 
przerz r<l'Lli~e lroiltrole tech- tram~ eks.porbowych; my nie- też. Lepiey ś}.viecić n·a ekraina~h problemem la.twym, am na1w- ja _ zapewne d!Uękd, a może oper, ope~etek. « .baaetów jen 
niczne i a.rtylilt,.ame ac,n pro. 1tety wiierzymy, że ~lądamy m·tel"Wlitzyjny'ch przyjaciół J)u• pym. M~gll s1.ę o tym ~zeko- na· lkutek mwenej~ myser- za~ Wlóow;isikiiem strawnym 
gr.amów teiewizyjn~h. · A tu 91ę wyłą~e nawzajem, oo, jak stką niż wyrótniać się nie· nać widzowie katowickiego sltiej _ jasełkowo. Nde była to i miłym, jeśh tyW!ro dq>ls:ze 
ma spokojną głowę ~. re- już wiecbą starcy i dziieci, ich udo~ą. Setuka telewi.%yjna spek~lu te~tr~ T~. który wy. le~cja Szekspira _ „BUfza" t91?1P<> _Ca ono dop!$am)! oraz 

,cenzent ·i ministenit~ Kul- tylko bawi. pos:zla jui bsTdrio .na.pr2ód 1 na- ctaw1ł A. S1~1erslci~ „Cur- ~esz·tlł byt Illią nlłt może. By- rezysena (~ tym ~J). Zes-
tury. Głowa tłowll. • cdmfe Dośw!Lad.azenLa osta•tnlch t:r- prawdę nie ma oelru odkrywać ne ·1 bla.le J:!lorop~s~e • Rzecz i. to lekcja poezj11 znakomitej ~Y ł6clrzklich ~Mm.iiafty za-
sumiemie? IOdnf, llił6tety w<:&le nie ba- Księżyca przy pomocy polowej był·~ laik na}bard:z.ieJ_ ws~aze- umiej~trlOŚQi recytacji.. Telewi- . d7Jiwi~y: to at tak? Dobrz~ 

Niepokój DMll . 'WZl'Uta w wią. QtQ przykłady. lorneliki w cza.tie, kiedy ~'- sna· .ko~lnia, konf11kt między zyjny debiut Skuszankl z.allictyć mrzi:n1ące zespoły ohóralale a 
ani.arę jecl2en.ia. Nie; aby i>roa- Z Okazji ,,BarburJd" ujmeli- daje srię atlasy j~. drugiej o~ow:ązk :~ społeCZl!l~ a d~u- trzeba. do wyd<atzeń ba<rdtzo dy. orkiestralne, ni~złe wstawki ta-
n.my telewi27Jne na In.ł.erWiz- ł.my program, rzatytuliowany óŁk fi giun o&abistym, konflikt m'ę- i1kusYJnych _ ale na pewno necz.ne, całość bLje na growę re-
ję, a w pnzysz.łQśol n»ż9 na „Cała Polska ar6rnłkom", Bar- P u · d.zy tn'll'OOYm~ .produk<:yj- trwałych. Nie wypominając jej, nomowane i profesjonalne ~a7 
~}ę,'.a nawet aa plan<>- dzo 1łę ten program na og~ po- c HCIALBYM tu "IWÓOIĆ ® nym a odpaw11.~&lnym rza iż czasan)i zapom:n&ła 0 :re.ży- bacety, „marnotr~iwne ~eC'l 
~ą I jakże r~lł Od. czuu dob!il· Czy jedn~. zagorerua.n4 dyskusji 0 „tajemnicy dt' plan dyrektorem, Jednym $1:0- set'6kim ołÓW'klU „Estrady • Katow.uocy fiachow-
~Y w Tokio ~ 'MClllidO- Odb_IOl"CY ~ją sens pa- Kil<i~e'a", zainicjowl- wem samo .ją~ proóu•kcyjne- · cy eyrikowi berz zatmlitu. Ma-
w1zję - były gor~ze; .ą na ro$i polalcich pioserucairek? „ .nej tydzień temu, albowiem dy~ go życia, · m&lle!rli.ał na wielkie w IELEKROC pisaliśmy n.iera u p.j,oseniklllrek, polska 
~ w porównamu a ubiec- · Ruayły .}uł „Gq ddecłę~ Musja n.apra'W<ię toqlOlt"Zała konfldk:ity, cha.raJctery i prob. jut o ma.g.!ł &ł&wa w choroba drz;iedzklJlla, trochę sty. 
l)'Jn~ l<1:t:r lepsze. z c~ ..Ftcury r~hnłc.me ; 1 moie stać się inł.eorewjąca. lemy. Siekier~i miał sporo TV; o t.;i j~ 1peey'.fice, lizacji, zTeS'Z·Ul w dobrym tonlie. 

Nle Jest t.o jednak, jalr ml- mimo Jednak ecena.nusz.a 0- . ,1 • _,_ 1 óobrych chęci, st.wał 11ię mu w któJ'a pmwa:la · odkiryć w proc- Ale t>alki<:h ~amów nie 
~a w teletuimie)ach „ Wiel- atramęckiego, c~fiid Gru- Trzy . ;z-! telmcL.A! - z ~oznan ~ tym lek:undować reoi)'9er wido- rall'lach poetyckich B!l"chi.pelagl pu'SIZcza Ilię na In.terwtlzję: mo
kiej Gry", sprawa zamknięta cy, wykonawców z Teatru piszą •. IZ „wbr~w ~0!11 wi6ka T. Aleksandrowicz, aze- now~ch c:klmań i ~eń . . ie ałunnie. Dlac:zego jednak 

-'ed . . w1.a...o- W'Att..• n... , ... _,_... modue n.a cynizm utn.1e,c to m ż -'ł'-' . h . dał w· k J. j t i ... „A „. m!„ .......,.«-; __ ,,,, ___ • 
na "" . esn pieozęaa. . ..wauo, .~ ... „1ego ..,..ery • .............. . - ipołecu'ń&tW!e zapotrzebotoan.le u wy~..,, ic me y spo- 1e e roc esr.cze o ym psa.: pan...ie ~u ··,.....,~""""'"·""'"""'uu' 
ie boeinf Artemis nasłała na nae ~amy a) adresa1ta tych n.a ludri z charakte„em ludbi dlZlin."&llyich owoców'l Bo a.ni b~emy. „Pa1M1rama Uterac-: Dlaczego etatowy tancett i pi0-
Eneasza obrzydliwego odyńca, programów, b) !cli celu. Jako aolid ych cwtwych ~ prztl dyrektor, ani inżynier nie z:ag- ka", prorramy J)Oe't)"ckie mają 1eDkan ma w Interw!r&jd zle1o
ie el:ra'SIZliwy Porlirico zapała) wyd~ choreoBr.aficzne tllm nsym°pat:cznllch ~t• nud• ral<i. ani raa:u .s~yc~ r:ebie, a tu czazególne zaisdugi: wielu ne świa·tiło, Clhoć. nic d'D taOOiej 
zgubną ~aml~tnośclą do· bos- nie wchod2ą chy>ba w rachubę;- nveh" p czym następuje wy byL1 tylko nos:c1elami peownych twórców wspólczesn~h i tych, legitymacji go no.~ upralW'l1Jia? 
kie; Heey d że Amaalolnka m. ja.k'() łlllrt baletowy - nie śmie- : 0 

• - problemów i pewn)"Ch klei. Bo którzy przechodzą ]ut do Chopin na ła21ienk'OW'Skirn 
·pÓ11ta uprzedzila knjowe, io- ~. jako program mterwi.%yj. l~czenie cech psy~hi<:z~ych 1 w klu'OW'Wych m<ll!llentach sp!~ klasy.Io! rostało d:z:iękii TV zbli- Pomniku odwrócH głowę. Ołu-
ciaiki, W1erząc n.a słowo Tese. ny wydaja aię ndepol'olJumie- fizycr:nych dr _Kiklare a, za- pcrzt'iStały akcesoria ~amatya. i0111.,.ch do milionów potencjal- go $7.'Ukałem wyUumaezen1a tak 
u!IZ'Owi, iż posiada on na okirę- niem. k~ńczone pytaniem „CzJI l4~ ne 4 ~abrakło boba·tsów dra- nyoh C"Zyteln•1ków, w w:elu WY- poetyokiego g~łAJ· terae tuż 
cie ~adką kolek;CJę ·IDOtY'li: n.le Trammłtlowdiśny do Zwląz.. ~~l~~ ,?;11hodoW«ć J>()Ulci~go rn~tu - ludzi. Bo lrwestie a·k- pa:ika.ch niekomunikatywny w iem. OdWII'aca on. także głowę 
wlięc nowego pod 1ło6oem f ·n~~ ku Rackieok.iego pdosen·JQ Du- _, a . t.orsk!e brzmiały zbyt głaclilc<>. przy ll'ktun:e tekst nabierał w n.a pl8Jllsży .na:srej Interiwi:zji. 
tu świeiftego Jllle wym~. Ale najew'JkJiego. Do Tuły nie jei- Cytuję tu dwa zdania i J>ewrt.ie - dr Kildare ·także rtló- tecyta-c.ii t~l'W'izyjn~j rumień- MA>Mieur COOp!n, nie odwra.caj 

, ,w Interwizji? LłCLr ona jut dzi 9ię z samowarem, a do .An- wspomnianego listu, n!J, .aby w.i gładik<>, nie &tT<l:n! Od kaze- có'w :iJ"o!a: winne temu zbliże- się, będzie ler-iejl 
pięć lat. obejmuje swqjn) ta. glii z Szek:spittm. Te piOH'nki udzielić gotowej odpowiedzi. sów, aLe jest w .n!m zaw~e nie twarzv recytatora, sugestia 
sięeiem 60 telewn7Jnycb at.a- mogły zaimere&ować bywalców Jest to na pewno jeszcze jeden charakter ÓSObis'ty, zawS'U czą- m~!JG, koncentra-0}a uwazj LESZEK GOL~Spi' 




