
„ 

aud11cji, lecz również - co w 
przypadku „Trybuny TV" jest 
szczególnie istotne nazwiska 
uczestników dyskusji. Mogą one 
bowiem 1pełniać w jakiejl mier%e 
rolę magnesu. Jeszcze jedno: dla
czego (jeśli nie w gazetach co
dzienn11ch, to przynajmniej w 
„Radio i Telewizji", w stałej ru
bryce „Telekino") nie podano 
bliżazej informacji na temat te
lewizyjnego filmu NRD pt. 
„Ulmiechnięt11 morderca" - był 
to przecież dokufltftlt ftiezw11kl11 
- iostrząsając11 w 1we; wirmowi• 

Tl/ • ftlUZg 
MOZNA BY powiedzieć, ie 

w ubieglirm t11godniu ze 
szklanego ekranu przemówi-

ły muz11. Bo to i teatr i literatura, 
plastyka, muz11ka i film. Telewi
zja udzieliła zreutą glosu nie t11l
ko im, lecz również sobie. M11ślę 
tu o dwóch poz11cjach specjalne
go typu: Tr11bunie TV i telewi
zyjnym koncercie życzeń. Prz11-
znam aię, że słuchając tego ostat-

' niego pomyślałam prz11 okazji o 
cichych życzeniach telewidzów 
pod adresem azklanego ekranu. 

Chodzi o kwestie w zasadzie 
drobne, niemniej posiadające zna
czenie. Więc przede wszyatkim 
godziny nadawania pewn11ch au
dycji ..,.- sprawa istotna, jeśli chce 
aię owym aud11cjom zapewnit 
szeroki odbiór. Obawiam się na 
przykład, że wielu telewidzom 
u.mknął program estrady literac
kiej pt. „Romanza we krwi" -
tyiko dlatego, że pokazano go o 
zbyt późnej porze. (Rzecz zaczęła 
się po godz. 22). W11daje mi aię 
tei, ie z tt1ch sam11ch względów 
należałoby chyba na wcześniejszą 
godzinę przełożyć program „Try
buny TV" - podtrzym11wanie w 
tym wypadku owej późnowie-

• czornej trad11cji nie jest chyba 
najsłuszniejsze, t11m bardziej, że 
telewizji zależy chyba na tym, by 
„Trybuna TV" doci~ala do jak 
największej liczb11 odbiorców. 
W~rto b.yloby też - .fł~rawnić 

pdredakcyjną informać;ę, w „Tv, 
anonsując w repertuarze oglds:tQ.
nym w prasie nie tylko tytul 

i stanowiąc11 kapitaln11 przycz11nek 
do ps11chologii hitlerowskich 
zbrodniarz11. Tego rodzaju pro
aram11 nalei11 111gnalizować wcześ
niej telewidzom. 
Wracając do „Trybun11 TV" -

była 'to jedna z ciekawsz11ch 
d111kusji przeprowadzonych ostat
nio na telewizyjnym forum. 
Punktem w11jścia do rozmow11 
(brali w niej m. in. u.dział gen. 
br11g. J. Czapla, plk Z. Załuski, 
prof. dr Cz. Madajcz11k) italo śię 
pl/tanie: cz11 wyszliśmy z ostatniej 
wojn11 zwycięsko i cz11 jesteśmy 
wiróc:! zwycięzców. Kwestia ta 
została przeniesiona na szerszą 
plaszcz11znę rozważań historiogra
ficzn11ch z odniesieniami do pro
blemów dnia dzisiejszego. Dysku.
aja rzuciła nowe światło na spra
w11 udziału polskiego żołnierza w 
walkach na wsz11stkich frontach 
II wojn111,wiatowej i historię woj
n11 narodowo-w11zwoleńczej ludu 
polskiego. Doniosła problematyka 
tej dyskusji, jej ż11wa aktualność 
(vide: problem niemiecki i obecna 
polityka bońska) stawia tę „Tr11-
bunę TV" w rzędzie programów 
zaslugu.jąc11ch na specjalną uwa
gę. 

W
SPOMNIAŁAM na począt
ku, że w ubiegł11m t11godniu 
rendez-vous n.a szklanvm 

ekranie wydały sobie muzy. Bo i 
rzecz11wiście: w cyklu „Portrety", 
po paru powtórzeniach (że wspo
mnę program o Casalsie i o Giel
niaku) iaserwowano n.am naresz
cie nowo$ć: był to film doku.men-

talny o znan11m włoskim reżyserze 
- Antonionim, dość ciekawy w 
formie, u.kazując11 nam ów „por
tret bohatera" głównie poprzez 
w11powiedzi inn11ch osób (wś~ód 
których nie zabrakło takich 
gwiazd, jak m. in. Fellini i Moni· 
ka Viti). Gwiazd11 objawiły się, w 
ub. tygodniu nawet w „Monit~
rze", gdzie wystąpiła w w11wiadzie 
z korespondentem T't' sama 
Zofia Loren (notabene, jdli już 
o w111tępach kobiet mowa, odno
tujm11, że w Dzienniku TV po1a
wila rię znowu - podobno nci 
atale - Irena Dziedzic). 

Z dziedzin11 plast11ki - warto 
wspomnieć o pożytecznym i 
kształcącym programie poświęco
nvm Matejce. Pokazano nam całą 
galerię matejkowskich postaci, z 
równoczesnym nakrdleniem tła 
hi.stor11cznego, uwiecznion11ch na 
płótnach wydarzeń, co zwiększy
ło walory poznawcze tej audycji. 
Może tylko na.leżało nieco więcej 
powiedzieć o same; biografii ar
t11sty (jako, iż rzecz szla na Inter
wizję). Warto zachęcić TV, by po
dobne programu z dziedziny hi
storii sztuki polskiej - konty
nuowała. 
Pisząc " muzach, trudno pomi

nąć „Pegaza" muszę zresztą 
wyznać, że ostatnie wydanie ma
gazynu ku.ituralnego pozostawiło 
wyraźny niedosyt. Trwał11 przecież 
„Dn.i Oświat11, Książki i Prasy", 
obradował Zjazd Pisarzy Ziem 
Zachodnich i Północnych, rozpo
czyna się w Polsce Międzynarodo
we Biennale Plakatu w Warsza
wie, Międzynarodow11 Festiwal 
Filmu Dokumentalnego w Krako
wie - itp. itd. - w „Pegazie" 
na ten temat b11lo cicho i głucho. 
A przecież jest to chyba magazyn 
11 k t u a t n o ś c i kultural
nych„. 

O TV koncercie życzeń już 
wspomnialam - wypadł on tym 
razem na ogól atrakcyjnie. Sądzę, 
że publiczno~ć z aplauzem przy
jęła dokonany przez TV wybór 
adresatów ż11czeń. Wysłuchała też 
na 1'.ewno z przyjemnością samego 
koncertu - urozmaicony reper
tuar prz11gotowany z myślą „dla 
każdego coś miłego", doborowa 
stawka wykonawców zapewniły 
tej imprezie dobry poziom. Jedno. 
tylko mała uwaga typu porządko
wego: bylob.11 chyba słusznie po-

dawać łącznie z nazwą utwor:i -
nazwiska w11konawców. Wylicze
nie ich jednym ciągiem i w b,łY· 
skawicznym tempie na koncu 
programu. - nie załatwia SJ?rawy. 

W dziedzinie estrady literac
kiej pokazano nam z P~~ 
znania „Romanzę we krWi 

- był to program o ch0;,ra~terze 
okolicznościowym, poswięcony 
trzydziestej rocznicy W)i'.buehu 
wo3ny domowej w Hiszpanii. Owo 
widowisko literacko-dokumental
ne oparto na fragmentach prozy 
i tekstach poetyckich polskich i 
obc11ch, zapewniając . mu odpo
wiednią oprawę ilustracymą. 
„Studio 63" wystąptlo w u.bieg~ 
niedzielę z „Panem Tad.eu.sz~m . 
prezentujqc nam w rezlł'.ser:t t 
układzie własnym Hanuszkiewicza 
wybrane fragmenty tego poematu. 
Mickiewiczowskie strofy odtwo
rżone przez znanych. aktorów, 
ubranych ·w kostium11 z epoki za
brzmialy w sposób pełny i wyra
zisty. Swoją drogą „Studio 63" ~a~ 
czyna legitymować się wcale J~ 
niemałym dorobkiem w zakres~e 
u.prZl/stępniania ma.sowej, .telewi~ 
zyjne; widowni dziel z 01czyste3 
literatury. 

I na koniec Melpomena. W ra
mach Festiwalu. Pol1kich- Sztuk 
W spólczesnych pokazano nam z 
Wrocławia w wykonaniu aktorów 
Teatru Kaliskiego „Pogranicze 
południk 15" - S. Bratkowskie
go. ów turoszowski western (bo 
w takiej kónwencji reżyser podał 
nam ten sceniczny reportaż) prze
mówił do wtdza przede wszystkim 
autentyzmem ukazanych w po-: 
szczególnych obrazach zdarzen i 
postaci. Otrzymaliśmy realistycz
ny dókument, odsłaniający jaki~ 
fragment naszej współczesności. 
Poniedziałkowy Teatr TV przy
pomniał nam w nowe; insceniza
cji Ludwika Rene (o.le w tej sa
me; obsadzie) - „Jesienny wie
czór" - Dilrrenmatta. O sztuce 
pisać nie trzeba, telewidzowie do
brze jq pamiętają. A jednak owo 
powtórne spotkanie z Dii.rrenmat
tem prz11nioslo nam przeżycie ar
ty.!tyczne dużej miary. Określić ;e 
można krótko: był to koncert grJI 
aktorskiej, za który należą się 
ogromne brawa Jackowi Woszcze
rowiczowi i Gustawowi ffoloubko-
wi. 

BEAT A SOW!NSKA 


