
Naj_lepsi z 
Nagrody Młn,lstra Kultury I Sztuki I I II stopnia przyzna

wane są co dwa la~a najwybitniejszym twórcom polskiej kul
tury. Redakcja nas.za zwróciła się do kilku spośród tegorocznych 
laureatów nagrody I stopnia z prośbą o wypowiedzi na temat 
Ich dzialalnoścl twórczej, projektów i marzeń z nią związanych. 

~f~J,I,~,~~~11 
_Nagroda dla artysty 

to awansowanie jego codzi.ennej krzątaniny 
/ 

STANISŁAW SIKORA 
artysta rzeźbiarz - mieszka
jący w Warszawie, znany jest 
czytelf1.ikom „Zfelonego Sztan
daru" jako twórca medalu 
„Order Wdzięczności Społecz
nej", który już dwukrotnie 
przyznawany byl przez naszą 

Redakcję działaczom szczegól
nie zasłużonym w pracy dla 
środowiska wiejskiego. Ze 
1zczeg6lnym więc zadowole
niem 1kładaliśm11 St. Sikorze 
gratulacje z powodu uzyskania 
przez niego nagrody I stopnia 
Ministra Kultury • Sztuki 
przyznawanej co dwa lata na 
Swięto Odrodzenia Polski -
za całokształt twórczości w 
dziedzinie rzeźb11 ł medalier
stwa. 

e Czy jest Pan zadowolony • 
przyznanej na1rody? 

- Oczywiście. Tym bardzie1, 
ale spodziewałem . .._ jej. W 

:!yciu otrzymałem jut niejedną 
nagrodę. I to nie tylko krajową. 
Jednakże nagroda państwowa 
dla artysty jest ważnym wyda
rzeniem. Jest ona jak gdyby a
wansowaniem jego codziennej 
krzątaniny do spraw rangi ogól
nonarodowej. I to cieszy. Zachę
ca równie:! do dalszej pracy. 

• C~y mógłby 'Paa coA więcej 
powledzief ~ aw0Jej1 twórczości? .:, 

- Byłoby bardw trudno wy
mlen4.ć moje wszystkie rzetby i 
medale. Powiem tylko, ie moje 
prace są w 22 muzeach lub więk
szych zbiorach krajowych oraz 
S zagranicznych. Jestem twórcą 
pomnika w miejscu b. hitlerow
akiego obozu koncentracyjnego 
w Mauthausen w Austrii. Pierw
szą nagrodę międzynarodową o
trzymałem za wykonanie medalu 
z okazji 700-nej rocznicy u
rodzin poety włoskiego Dantego, 
chocla~ ubiegało się o nią kilku
set artystów Jl CałefO łwiata. 

ł 

"Nuze czasy" - medal Stanisława Sikory 

Ostatnio wykonałem medal upa
miętniający 30-lecie wyzwdłenia 
Polski: otrzymałem za tę pracę 
jedną z głównych nagród. Prezy
dent m. s:t. Warszawy wręczył 
preeydentowt Fnncji - V. Gl-

' 

scardowi d'Estafngowi mojego 
autorstwa medal na 30-lecie wy
zwolenia Warszawy. Kilka]:{rotnie 
też był nagradzany mój medal 
pod tytułem „Nasze czasy" (patrz 
zdjęcie). 

-

• Ten właśnie medal jest jakby 
nrtystycznym uogólnieniem chyba 
najistotniejszych problemów na• 
szej epoki. Latający sputnik, któ· 
ry jest szczytem ludzkiej techni
ki i wiejska kobieta, matka, do• 
jąca krowę 1 jak przed tysiącem 

czy może nawet tysiącami lat, 
nasuwają mnóstwo refleksji. Su
gerują jednocześnie, że do tego 
typu skojarzeń zdolni są ludzie, 
którzy znają wieś i którym ta • 
wieś jest szczególnie bliska. 

- Ma pani pełną rację. Ja 
właśnie pochodzę ze wsi. Ze 
Stryszawy kolo Suchej Beskidz
kiej. Mam dużo prz~'jaciół rów- -. 
nież pochodzących ze wsi. Przy 
okazji warto przypomnieć czy
telnikom „Zielonego Sztandaru", 
że jestem autorem pomnika 
„Czyn chłopski", znajdującego 
się T'rzed gmachem Naczelnego 
Komitetu ZSL w Warszawię. 
Wykonc;.lem też odznakę przy
znawaną rokrocznie przez „Ty
godnik Kulturalny" reżyserowi 
najlepszego spektakl u ,1 teatralne-
go, 

• czy utrzymuje P.•n kontakt? 
ze 1woim środowiskiem? 

_ Jak na~hardziej. ~- Od wielu 
już lat jestem członkiem grupy 
literackiej w Żywcu pod nazwą 
, 1Gronie". Bo oprócz rzeźby, zaj
muję się również r>(l€Zia Kie<lyś 
pisak~ nawet bardzo du7,o wier
szy. Czasami nawet myślę, czy 
dobrze zrobiłem, , :!e zająłem się 

głównie rzeźbą. Mo:te w zakresie 
poezji b"„'t.,"m więcej w tyciu 
zdziałał? Os±nio piszę znacznie 
mniej. Bywa jednak na posie-

(DOKOŃCZ NIE NA STR. C) 
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·Najlepsi z naJl~pszych, 
Nagroda dla artysty t!uu z.ty. Ka pn:ykład łaciny 

nauczyłem •i• nie w 1.zkole. 
gdzie konieczność wkuwania gra
matyki byla - moim zdaniem -

• 3akle ma Pan plany „ Jn11r sposobem na ujarzmianie tempe-
1złość? ramentu młodych ludzi, ale c.zy-

- Ostatnio już od dwóch lat, tając i tluma-cząc. 
a szczególnie od trzech ostatnich • e w iwotch kslĄtkach powqJuJ• 
miesięcy, pracuję nad monumen- a, Paa nteJednokrotnJe na cenne 
talną „Kolumną Pokoju". 

~tli, " ll:t4're Iłu-a "an 
po prostu na półkę. Jest ·l~c 
I-a.a ta.kie zapalonym b1bllotum? 

Tak, jest.n opętany mUocią 
do ładnych albo starych kSąg. 
Należę nawet oo Towarzyswa 
Przyjaciół Książek, w którvm 
pełnię funk-cję wiceprezesa ~a
rządu Glówne&o. (M.B.) 

J)OKO~CZENIE ZE STR. 1) 

C!zeniach grupy. Kilk~ moich 
wierszy za pośrednictwem „Gro
ni" ukazało się w prasie litera
ckiej. Miałem też spotkania lite
rackie w terenie i w samej War
szawie, gazie również działa sek
cja grupy „Gronie". Na spotka
niach czytalem moje wiersze o
raz „myśli i spostrzeżenia wla-

Planów mam bardzo duto.. 
. Wtem, te mus~ę coraz lepiej Oil'• 

ganizować swój cz.as, żeby z.ro
bić więcej. Dlatego też ostatnio 
mniej ni:! dawniej pracuję •po· 
łecznie. Spośród wielu ważnych 
.zamierzeń bardzo , leży mi na 
sercu nagrobek dla mojej matki. 
Bardzo chciałbym go wykonad 
aam. (W. P.) 

FolkIOr - ·wielki kapitał k~Itury narodowej 
me". · 

Czasem :przy pracy czy nawet 
przy · kawie coś mi się kojarzy. 
Chwytam za pióro 1 i zapisuję. 
Właśnie te myśli i spostrzeżenia 
to jest · moje hobb:f· Tematyka 
ich jest bard,zo różna. 

:Nie wiem co .mnie jeszcze zafascynuje 
· ·Rozmowa z Barbarą 'Kraf f tówną - wybitną aktorką teatralną i filmow• 

• Jak przyJ~ła Pani wlade
mo•~ o nagrodzie? 

- Przyznam, że tak naprawd• 
f:totarła do mojej świadomości 
z pewnym opóźnieniem. Może 
dlatego, że przypadła na „gorą
cy" okres w mojej pracy. Byłam 
właśnie między jednym a dru
gim wyjazdem do Lodzi, z któ
rą wiąże mnie ostatnio i teatr, 
i film. Biorę udział w próbach 
nowej sztuki Mrożka „Garbus", 
którą reżyseruje Dejmek w Te
atrze N owym. A poza tym, na
grywam piosenki do tilmu dla 
dzieci, realtzowanego przez Stu
dio „Semafor". Jest to urocza, 
kukiełkowa „Opowieść o. klaczy 
Leokadii" - szkapie dorożkar
skiej, przewidziana jako serial 
telewizyjny. Mogę więc powie
dzieć, że „ocknęłam się" pO 
przeczytaniu zawiadomienia co 

. najmniej po paru godzinach, 
kiedy wróciłam ze studia radio
wego, już w Warszawie, z na
grań „Lata • radiem". Zreszt
chyba często tak się dzieje, :te 
w pierwszej chwili czujemy si~ 
zaskoczeni, a dopiero potem 
przychodzi ezaa na radośó. 

• Ogll\dam~ Pant" w rola~ 
komediowych l dramatycznych, w 
teatrze, klnie, TV, nieobcy jesł 

Pant kabaret, estrada. To tmpo· 
nuJąca wszechstronność, ale Jest 
'chyba taki rodzaj twórczości 
artystycznej, w którym czuje 11• 
Pani naJlepleJT 

' 
- Juł w sakole teatralnej zo-

atałam „zaszt.rfladkowam" jako 
aktorka komediowa, charakte
rystyczna. Można się nauczyć 
techniki wykonywania określo-

, nego typu aktorstwa, a więc o
panować tajniki odpowiednie
go poruszania się, ustawiania 
głosu itp„ ale ie mn7.na się na
uczyć np. wiskomik.. Z tym się 
człowiek rodzi. Wystarczy, żeby 

np. Ko'Quszewski pojawił lię na 
1cenie i już ludzie się śmieją: 

Oczywiscie, trzymanie się za„ 
wsze oki:eślonego typu ról jest 
niebezpieczne. Jak każda jed
nostronność. Konieczna jest gim
nastyka zawodowa, a więc 
próbowanie swych sil w różnych 
rodzajach aktorstwa. 'Tym bar
dziej że każdy z nich ma awo
ją odrębną technikę. 

• Bardzo mocno akcentuje P~ 
Dl spraw• warsztatu aktorski•· 
10. 

- Bo je~ motllwł• wczesne 
opanowanie dycyduje o później
szych losach aktora. Miałam 
azczęśoie, że rozpoczęłam naukę 
:iawodu pod kierunkiem znako
mitego pedagoga Iwo Galla. W 
Studio Dramatycznym, które 
prowadził, wszyscy mieli mo±
ność a nawet obowiązek „spra
wdzlć się" w różnych gatunkach , 
i rodzajach sztuk, począwszy od 
klasycznego repertuaru, a skoń· 
czywszy na sztukach ekspery· 
mentalnych, lai:p.iących tradycyj
ne kanony. 

e Cz:r jen Jakd rola teatrało 
na lub filmowa, którą chcłalab7 
Pani za1raó, rola o której 11• 
marzy? 

- Sądzę, te każdy aktor prze
chodzi przez etap, kiedy kobieta 
chcialaby zagrać np. Ofelię, a 
mężczyzna Hamleta, inaczej 
mówiąc: jakąś rolę z wielkiej 
światowej literatury dramatycz
nej. Reszta jest niekonkretna. 
Można mówić co najwyżej, te 
chcialoby się :iagrać pewien typ 
człowieka, albo określoną sytu
ację. Nie mogę przeclei przewi
dzieć oo mnie jeszcze zafascy
nuje 'i w tym wiqzę najwięk.s.zy 
urok aktorstwa. Właśnie tę nie
ustanną zmienność doznań, in
spiracji, które niesie lite:at.ura, 
inni ludzie, codzienne dosw1ad
c:zend.a Ża wodowe. (M. B.) 

Mówi mgr Jadwiga Sobieska - .muzykolog 
Bardzo się cieszę s Nagro

dy Ministra Kultury i Sztuki -
mówi· Jadwiga Sobieska - ale 
jednocześnie czuję się trochę za
żenowana: Bo kiedy pomyślę o 
ewoim życiu, t-0 muszę przyznać, 
te miałam dużo szczęścia. Zaj
mowałam się dziedziną, która 
mnie po prostu pasjonowała. Nie 
musiałam oddzielać spraw za
wodowych od prywatnych. Pra
cę traktowałam nic jak ciężki o
bowiązek, ale jak ,prawdziwą 
przyjemność. Sprawiała mi ona 
wiele radości. A teraz jeszcze u 
to nagroda.„ 1 

Oczywiście, przyjmuj• '' 
chętnie, ale nie tylko we włas
nym imieniu. Na „wybitne o-
1iągnięda w gromadzeniu 1. o
pracowaniu polskiego folkloru 
muzycznego" (tak brżmi uzasad
nienie Komisji Nagród) złożył 
się bowiem nie tylko mój wysi
lek. Zawsze pracowaliśmy razem 
z mężem - docentem Marianem 
Sobieskim. Niestety, już z.marł, 
nie doczeka1 nagrody. 
Myśmy .z mężem .r.aczęl1 pracę 

- aż wstyd przyznać - w 1934 
r„ jako studenci muzykologii w 
Poznaniu. Na rowerach .objecha
liśmy prawie całą Wielkopolskę, 
odnaleźliśmy 200 dudz!a;rzy i 
kobziarzy. Do nagrań używalł~
my fonografu, bo o magnetoif o-: 
:nie jeszcze się nam 1 wtedy nie 
śniło. Niestety, cale „nasze archi
wum uległo zniszczeniu w cza
sie woj.ny. Zaraz jednak po wy
zwoleniu, już w sierpniu 19415 r„ 
wznowiliśmy badania, traktując 
je jako prywatna pa84ję. 

NasUl pracę ~ocendly władze. 
Oo więcej - .zrozumiały w ogóle 
potrzebę / ochrony :folkloru, jako 
wielkiego kapJ.!alu kultury na.ro
dowej. W 1950 r„ na mocy de
cyzji rząd\ wych, rozpoczęła się 
ogólnopolska akcja zbierania 
folkloru muzycznego. Mąż zootał 
jej kierownikiem naukowym, ja 
mu pomagałam, a pracowalo 
kilka ekip, ogółem od 80 do 100 
osób, przeważnie ~ys~ntów i 

studentów. Do 195!5 !". nagrano 
ok. 55 ty1. pozycji. W sumie w 
archiwum Instytutu Sztuki PAN, 
gdzie 01Statnio pracowaliśmy, 
znalazło si" 70 tys. pozycji -
pieśni ze wszystkich regionów 
kraju. 

Potem trzeba było ten bogaty 
materiał opracować. Wydaliśmy 
kilka zbiorów pieśni z nauko
wym komentarzem, napisaliśmy 
wiele artykułów do różnych pe
riodyków krajowych i zagranicz
nych, przygotowaliśmy też po
pularne publikacje dla potrzeb 
zespołów amatorskich. Pra<:ę tę 
kontynuują dziś nasi wychowan
kowie. Ja też biorę w niej u
dział, choclat już od kilku lat 
je15tem na emeryturze. 

Zbieranie folkloru .tato Ilf ę 
możliwe dzięki samym m!e-
1zikańcom wsi. Wykazali oni du
ł.o dobrej woli, poświęcali swój 
czas, pokonywali opory pamięci. 
Byli wśród nich ludzie bardzo 
starzy, urodzeni nawet w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wie
ku. I teraz, proszę pomyśleć, :te 
osiemdziesięcioletnia . babcia 
przypomina sobie 1 łpiewa kil
kadziesiąt pieśni. To przede:! o
gromny · wysiłek. Przede wszyst
kim je-dnak .zasługą ludzi wsi 
było umiłowanie muzyki, pie
lęgnowanie tradycji, przechowa
nie folkloru. Dzięki temu mogli 
go nam przekazać. 
Cały ten mój, a wtaściwie 

naB.z dorobek, stał się możliwy 
dzięki sprzyjającej polityce kul
turalnej. Jak nie ma odpowied
niego klimatu, t-0 człowiek może 
1ię po u.szy urobić i nie 06iągnie 
zadowalających efektów. Nasze 
władze podjęły wkrótce po woj
nie wietką akcję zbierania fol
kloru, kiedy było jeszcze wiele 
.znisuzeń, braków, nie-dostatku. 
Rozumiały jej znacunie i rozu
mieją ją t8lkże dziś, o czym naj
lepiej świadczy przyznanie na
grody. Dlatego sprawiła mi ona 
podwójnłl przyjemność. 

(bp) 
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Czasem przy pracy czy nawet 
przy · kawie coś mi się kojarzy. 
Chwytam za pióro , i zapisuję. 
Wlaśnie te myśli i !!postrzeżenia 
to jest · moje hobby. Tematyka 
ich jest bardzo różna. 

mniej nit dawniej prM:uję 1po
lecznie. Spośród wielu ważnych 
zamierzeń bardzo leży mi na 
sercu nagrobek dla mojej matki. 
Bardzo chcia1bym go wykonad 
sam. (W. P.) 

:Nie wiem co mnie jeszcze zafascynuje 
titożmowa z Barbarą Kraf f tówną - wybitną aktorką teatralną i filmow• 

• Jak przyjęła Pani w1ac1„ 
mojć o nagrodzie? 

- Przyznam, że tak naprawd' 
dotarła do mojej świadomości 
z pewnym opóźnieniem. Może 
dlatego, że przypadła na „gorą
cy" okres w mojej pracy. Byłam 
wlaśnie między jednym a dru
gim wyjazdem do Lodzi, z któ
rą wiąże · mnie ostatnio i teatr, 
i film. Biorę udział w próbach 
nowej sztuki Mrożka „Garbus", 
którą reżyseruje Dejmek w Te
atrze Nowym. A poza tym. na
grywam piosenki do filmu dla 
dzieci, realtzowanego przez Stu
dio „Semafor". Jest to urocza, 
kukiełkowa „Opowieść o. klaczy 
Leokadii" - szkapie dorożkar
skiej, przewidziana jako serial 
telewizyjny. Mogę więc powie
dzieć, że „ocknęłam się" po 
przeczytaniu zawiadomienia co 

. najmniej po paru godzinach, 
kiedy wróciłam ze studia radio
wego, już w Warszawie, z na
grań „Lata 111 radiem". Zresztll 
chyba często tak się dzieje, te 
w pierwszej chwili czujemy się 
zaskoczeni, a dopiero potem 
przychodzi czaa na radość. 

e Ogt"damy Panl!l w l'Ola~ 
komediowych l dramatycznych, w 
teatrze, klnie, TV, nieobcy jest 
Pani kabaret, estrada. To impo
nująca wszechstronność, ale jest 
'chyba taki rodzaj twórczości 
artystycznej, w którym czuje •ił 

Pani najlepiej? 

- Jut w ••ole teatralnej zo-
1tałam „za11zmladkowam" jako 
aktorka komediowa, charakte
rystyczna. Można się nauczyć 
techniki wykonywania określo
nego typu aktorstwa, a więc o
panować tajniki odpowiednie
go poruszania się, ustawiania 
głosu itp„ ale nie ;mnżna się na
uczyć np. wiskomiK •. Z tym slę 
człowiek rodzi. Wystarczy, żeby 

np. KoQuszewskt pojawił się na 
1cenie i już ludzie się śmieją, 

Oczywiście, trzymanie się za• 
wsze określonego typu ról jest 
niebezpieczne. Jak każda .jed
nostronność. Konieczna jest gim
nastyka zawodowa, a więc 
próbowanie swych sił w różnych 
rodzajach aktorstwa. Tym bar
dziej że każdy s nich ma swo
ją odrębną technikę. 

e Bardzo mocno akcentuje P~ 
I.li spraw• warsztatu aktorski•· 
10. 

- Bo 'e~ motl1W'1• wc~e!llll'l• 
opanowanie dycyduje o później
szych losach aktora. Miałam 
azczęśoie, że rozpoczęłam naukę 
zawodu pod kierunkiem znako
mitego pedagoga Iwo Galla. W 
Studio Dramatycznym, które 
prowadził, wszyscy mieli moż
ność, a nawet obowiązek „spra
wdzić się" w różnych gatunkach 
i rodzajach sztuk, począw.uy od 
klasycznego repertuaru, a skoń
czywszy na sztukach ekspery
mentalnych, larp.iących tradycyj
ne kanony. 

• Czy Jen Jakd rola teatral
na lub tllmowa, którą chcłalab7 
Pani zarraó, rola o której 11• 
marzy? 

- Sądzę, !e każdy aktor prze
chodzi przez etap, kiedy kobieta 
chcialaby zagrać np. Ofelię, a 
mężczyzna. Hamleta, inaczej 
mówiąc: jakąś rolę 21 wielkiej 
światowej literatury dramatycz
nej. Reszta jest niekonkretna. 
Można mówić co najwyżej, że 
chciało.by się zagrać pewien typ 
człowieka, albo określoną sytu
ację. Nie mogę przecie! przewi
dzieć, oo mnie jeszcze zafascy
nuje i w tym wiqzę największy 
urok aktorstwa. Właśnie tę nie
ustanną zmienność doznań, in
spiracji, które niesie literatura, 
inni ludzie, codzienne doświad
czenda Ża wodowe. (M. B.) 

Miłość do książek i historii 
Rozmowa l Aleksandrem Bocheńskim 

wybitnym publicystą, eseistą i tłumaczem 

' I 

e Ma powita.nie „Wttdrówek pe 
O.zlejach pnemyslu polskiego", 
ksi~żki, za którą otrzymał Pan 
nagrodę, złożyły się wiedza i za-
interesowania zarówno techniczne, 
jak 1 historyczne.. Wiem, te 
ukoilci:yl Pan Wyższą Szkol41 
TechnlcznĄ i :te pracował Pan 
przez wiele lat w przemyśle, ale 
głęboka wiedza historyczna, to 
chyba wynik zupełnie 5amodziel· 
nych 1tudiów'ł- ' 

- Człowiek :powinien znad 
1Woją przeszłość. Jest to kwestia 
ambicji narodowych, więc powie
działbym nawet - musi kochać 
hist.orię swego kraju. Sądzę, że 
jest ona znacznie ciekawsza i 
piękniejsza niż w szkolnych pod
ręcznikach. Nie ryzykowałbym 
twierdzenia, że znam ją dobrze, 
po prostu znam te jej fragmenty, 
które - moim zdaniem - nie
słusznie pozostają w cieniu wfel
kich bitew ·czy wiekopowmych 

_ przeobrażeń kulturalnych. Mam 
na myśli zapon1hiany kompletnie 
rozdział naszej przeszłości gospo
darczej - bardzo interesujący i 
barwny. Stąd też moja książka. 

e Gdy padają słowa prze· 
mysł, gospodarka - trudno sko
jarzyć je z literaturą, a przecież 
jest •to książka porywająca, naµi
sana piękną polszczy:mą, pełna 
humoru, roi się w · niej od cieka
wych anegdot, ciekawych wyda
rzeń . podanych w błyskotliwej 
formie. 

- Tak już .chyba jest, że autor 
nie potrafi mówić o wadach 
swojej książki, a o zaletach nie 
może. Gdybym jednak miał spró
bować, to prawdopodobnie zmie
nił'bym tytuł książki tak, by ni• 
pojawiło się w nim slowo prze-, 
mysł, które może zni echęcić czy
telników, a mnie chodziło prze
cież o historię popularną. Do 
anegdot mam po prostu pamięć 1 
nie potrafię się bez nich obeiś~ 
w swojej publicystyce. Okązuje 
się jednak, że taka forma nie 
~klucza przydatho.ści tej książ-

ki dla fachowc6w. Inżynier Ta
deusz Sędtlmir, jeden .z najwl~k
szych żyjących polskich wyna
lazców, zamieszkały w Stanach 
Zjednoczonych, fundator Pol5kiej 
Szkoły Technieznej w USA, 
wprowadził „Wędrówki po dzie
jach przemysłu polskieio" jako 
wykład obowiązujący. 

e Godzi wlęo Pan snaJomoł~ 
nauk !lclsłych z rozległą wiedzą 
humanistyczni\. Plsze Pan prze
cież kSil\Żki bardzo różnorodne, 
zarówno pod wzgl~dem formy, 
jak i treści, że wymienię „Dzieje 
głupoty w Polsce", „Nienawiść 1 
miłość La Rochefoucauld", „Tro-

'pem polskiej techniki" i inne. Czy 
•zala pańskich zainteresowań. 
przechyla ilę vr stronę nauk 
ścisłych, czy tet silniejsze li\ 
pasje i upodobania literackie, a 
szerzej mówb,c, humanistyczne? 

- Myślę, te każdy te.chnlk w 
glębi duszy chce być humanistą. 
Jest to może podświadoma samo
obrona przed widzeniem świata 
wyłącznie przez pryzmat praw 
fizycznych czy matematycznych. 
Jed90 nie wyklucza, oczywiście, 
drugiego. Do zajęć technicznych 
zmusiło mnie w .Pewnym sensie 
życie, a zamiłowania humani
styczne rozwijałem jako swoje 
powołanie. Zaczęło się to wcześ
nie, bo jako publicysta „zadebiu
towa\em" w wieku 10 lat, wy
dając wespól u starszym bratem 
„Głos Domu". 

• Je!lt Pan rt1wn1e:I tłumaczem 
"Pamiętinlków" Saint Simona 1 
kardynała · d• Rena, Ozytby 
łwiadczyło to o pańskich zainte
resowaniach Unrwistycznych f 

- Znam jęz)"k francuski, ale 
lingwistą w pełnym tego Iłowa 
znaczeniu nigdy nie byłem. Nie 
znoszę gramatyki i uważam, te 
system nauczania języków u
równo starożytnych jak i nowo
żytnych byl · 1 jest w dalszyn'l 
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