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O POEZJI 
Klodia w<>t.ała, zebrała fałdy swojej szaty i wygłosiła pozdrowienif' 

do Cezara („.): „Jeżeli prawdą jest, o Królu Cezarze -- zaczęła - że 

poezja zjawia się wśród nas z łaski bogów, to jesteśmy podwójnie nie
szczęśliwi. Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy ludźmi, a po drugie, dla
tego iż należałoby sądzić, że bogowie pragną widocznie, byśmy pozo
stali naiwni jako dzieci i zależni jako niewolnicy. Albowiem poezja 
maluje piękniejsze niż w rzeczywistości oblicze życia. Poezja jest naj
bardziej uwodzicielskim ze wszystkich kłamstw i najzdradliwszym ze 
wszystkich doradców. 

Nie można patrzeć przez czas dłuższy prosto w słońce, podobnie 
jak nie należy zbyt długo i dokładnie przyglądać się losowi czło\vieka 

na ziemi. W słońce należy patrzeć poprzez szlachetne kamienie, na 
człowieka zaś poprzez poezję. Bez poezji mężczyźni szliby na wojnę, 

narzeczone stawałyby się żonami, żony matkami, ludzie grzebaliby 
swo :ch umarłych i sami by umierali, i na tym byłby koniec. Lecz upo
jeni poezją czynią to wszyst ko inaczej, pełni nie wiadomo jakich 
nadziei. Żołnierze okrywają się chwalą. Żony nazywają się Penelopa
mi. Matki rodzą bohaterów dla ojczyzny. Umarli wracają w objęcia 

matki Ziemi, która dała im życie, i żyją na wieki w pamięci tych, 
których zostawiają po sobie. Poeci mówią człowiekowi, że idzie on 
wciąż naprzód ku Złotemu Wiekowi, a człowiek znosi wszystkie ciężary 
wierząc, że szczęśliwszy świat stanie się udziałem jego potomków. My 
wiemy na pewno, że nie będzie żadnego Złotego Wieku i że żaden rząd 

nie potrafi dać wszystkim ludziom tego, czego im potrzeba do szczęścia, 
albowiem niezgoda jest istotą świata i tkwi w każdej cząstce. Wiemy 
na pewno, że każdy człowiek nienawidzi tych , którzy stoją wyżej od 
ni ego, że człowiek nigdy nie pozwoli, by odebrano mu jego własność, 
tak jak lew nie pozwoli, by wydarto mu żer, który trzyma w zębach, 

że wszystko, co człowiek zamierza, musi dokonać za życia, albowiem 
poza życiem nic nie ma, i że owa miłość - o której poeci piszą tak 
wspaniale - jest t ylko pragnieniem mllości drugiego człowieka, tylko 
dążeniem do tego, by wśród pustyni, jaką jest życie, stać &ię ośrodkiem 
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zainteresowania i uwagi jakiejś ludzkiej istoty; że sprawiedliwość służy 
do powstrzymania sprzecznych ze sobą żądz. Ale to są sprawy, o któ
rych nikt nie mówi. 

Poezja wspiera także rządy państwa. Nasi politycy między sobą słusz
nie nazywają obywateli niebezpiecznymi bestiami, a społecze11stwo 

hydrą wielogłową. Lecz gdy w otoczeniu dobrze uzbrojonych strażmi
ków znajdą się na trybunie, jakimiż to słowami zwracają się do swoich 
wzburzonych wyborców? Czyż wtedy wyborcy ci nie są „podporą Re
publiki'', czyż nie są „godnymi synami swoich szlachetnych ojców"? 
Do urzędu dochodzi sic; w Rzymie, rozdając jedną ręką łapówki, a gro
żąc drugą, z cytatami Enniusza na ustach. 

Są tacy, co powiadają, że poezja ma tę wielką zasługę, iż cywilizuje 
człowieka i ustala wzory, według których pragniemy żyć i postępować, 
i że w ten sposób bogowie przekazują prawa swoim dzieciom. Nic 
podobnego. Poezja ma na ludzi ten sam wpływ, co wszelka inna forma 
pochlebstwa. Osłabia sprężyny działania, pozbawia człowieka chęci do
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wielkich czynów. Na pierwszy rzut oka wydaje się , że jest pomocą dla 
słabych i pociechą dla nieszczęśliwych. Lecz tak nie jest. Osłabia sła

bych i utwierdza nieszczęśliwych w ich nieszczęściu. 

Kim są ci poeci, którzy dorzucili nowe skargi do wielkiej sumy nie
zadowolenia ludzkiego'? To niewieka garść ludzi, odnawiająca się 

w każdym pokoleniu. Ludowa mądrość już dawno narysowała nam 
portret poety: jest to człowiek pozbawiony wszelkiego zmysłu praktycz
nego, roztargniony do śmieszności, niecierpliwy, łatwo się unosi i pod
daje wszelkiego rodzaju przesadnym emocjom. Kpiny Peryklesa i So
foklesa jako urzędnika dopełnia obraz Menandra paradującego przez 
rynek z jedną nogą obutą w sandał, a drugą bosą. Te cechy, które 
wszyscy zresztą znają, podawane są przez niektórych ludzi jako do
wód, że poeci zajmują się prawdami ukrytymi dla reszty, która zna 
tylko pozory rzeczywistości, i że ich obcowanie z tymi prawdami jest 
jak gdyby szaleństwem lub mądrością daną przez bogów. Ja jednak 
widzę inne wyjaśnienie tej sprawy. Sądzę, że poeta to człowiek, któ
rego za młodu życie tak silnie zraniło, iż nie jest on już póżniej zdolny 
do przeciwstawiania się różnym trudnym sytuacjom. Pełen nienawiści 

i podejrzliwcści, tworzy sobie własny, wyimaginowany świat. świat 

poety to bynajmniej nie wynik głębszego zrozumienia życia, lecz raczej 
tęsknot silniejszych aniżeli nasze. Poezja to język nie mający nic wspól
nego z naszą codzienną mową, język stworzony dla opisywania rzeczy
wistości, której nie ma i której nigdy nie będzie. A tak urocze ~ą te 
widziadła, że wszyscy ludzie pragną uznać je za prawdę i ujrzeć sa
mych siebie w zupełnie innym niż dotychczas świetle. Potwierdzeniem 
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moich słów jest to, że nawet wtedy, kiedy poeci wylewają swoje żale 
na świat, kiedy opisują go w całej jego niedorzeczności, czynią to tak, 
że czytelnik czuje się ich poezją podniesiony na jakieś wyżyny, albo
wiem sposób, w jaki poeta potępia świat, zakłada istnienie lepszego 
i sprawiedliwszego porządku, w imię którego osądza się rzeczywistość 
i który zdaje się możliwy do osiągnięcia. 

Tacy są ludzie, których nazywają rzecznikami bogów. Powiadam 
więc, że jeżeli bogowie istnieją, to mogę sobie wyobrazić, że są okrutni, 
obojętni lub zupełnie niezrozumiali, że są życzliwi dla ludzi lub że ich 
nawet nie zauważają, lecz nie potrafię sobie wyobrazić, że zabawiają 
się za pośrednictwem poetów w dziecinną igraszkę zwodzenia ludzi co 
do ich prawdziwego położenia. Poeci to ludzie tacy sami jak my, ale 
chorzy i cierpiący. Mają tylko jedną pociechę w życiu, .mianowicie 
swoje gorączkowe sny. Ale ze snów nie nauczymy się żyć na jawie." 

Fragment powicsci T. Wildera „Idy Marcowe". 



l\lllAST'A I MIASTECZKA 
Trudno mówiC:: o pic;knie miast amerykań skich . Są bardzo monoton

ne, trochę ponure, podobne do siebie i s tandardowe. Przybysz jes t 
olśniony, gdy znajdzie się w śródmieściu, w centrum handlowym. Zdu
miE:wają pomysłowe reklamy, wspaniałe wystawy, a przede w szystkim 
prawdziwa orgia kolorowych świateł. Gdy jednak pójdzie do innej 
dzielnicy, urok pryska. Szeregi podobnych do siebie domów o czerwo
nych ścianach, z wiszącymi na nich żelaznymi schodkami. Królestwo 
szablonu i praktycznej brzydoty. 

Tylko drapacze chmur posiadają pewne cechy indywidualne, poza 
tym wszystkie kamienice są prawie Identyczne, podobnie jak układ 

ulic, restauracje, kina itp. Gdyby Amerykanina przewieziono z zawią
zanymi oczyma do jakiejkolwiek dzielnicy Brooklynu, Detroit lub 
Chicago, niełatwo by odgadł, w którym z tych miast się znajduje. A cóż 
dopiero mówić o cudzoziemcu! Nowoczesne budownictwo już nie j e-st 
tak jednostajne i m onotonne jak dawne, lecz w Ameryce wciąż j esz
cze króluje stara zabudowa z ubiegłego wieku. 
Są oczywiście wyjąt~i . Waszyngton jest zupełnie odmienny, gdyż 

budowano go według określonego planu. Boston, Filadelfia, San Fran
cisco i Nowy Orlean także powstawały w inny ch warunkach niż po
zostałe miasta. Kształt urbanistyczny i architektoniczny nadała im 
historia, a okres gwałtownego rozwoju wycisnął na nich swoje pięt

no. Mimo to zachowały one w pewnym stopniu swój dawny swoisty 
charakter. Pozostałe miasta są szablonowe, nieci ekawe i ponure. 
W epoce, w której l: owstawały, n ikt nie myślał o es tetyce. Budował 
je buisneśs. Zysk i ciasny praktycyzm rozstrzygały o ich zewnętrznym 
i wewnętrznym wyglądzie. 

Miasta amerykari skie są jeszcze bardzo młode : przed półtora wie
kiem większość z nich była miasteczkami, a wielu w ogóle nie było. 

Według spisu z 1790 roku tylko dwa miasta mi ały po 25 OOO a trzy po 
10 OOO ludności . W XIX wieku zaznaczył s'. ę szybki rozwój miast i pro
ces ten trwa nadal. W 1820 roku Nowy Jork pos iadał już 100 OOO lud
ności, a w sześćdziesiąt lat później milion. Dziś liczba mieszkańców 
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tego miasta nie jest właściwie dokładnie znana. Jedni oceniają ją na 
osiem i pół miliona, inni na trzynaście, jeszcze inni na dz;esięć. W za
sadzie w szyscy mają rację, zależy tylko, co uważają za Nowy Jork. 
Mias to to bowiem składa się z szeregu miast i o<;iedli podmiejskich. 
Każda dzielnica, jak Bronx, Queens, Brooklyn lub Long Island -
a takich dzielnic jest kilkanaście - posiada własny magistrat i two
rzy odrębne miasto. Dopiero w ostatn ich latach skoordynowano ich 
prace;. Każde jednak nadal stanowi oddzielną komórkę komunalną. Na 
przykład Manhattan jest też oddzielnym miastem wśród innych i właś
nie do niego tylko stos,Jje się adres: Nowy .Jork. Pb:ząc do innych dziel
nic trzeba adre s:>wać bardziej dokładnie, jak do innego mias ta, na 
przykład Forest Hills w stanie Nowy Jork. Zupełnie tak samo, jakby 
pi sząc do mieszkańca Żoliborza w Warszawie, adresowano: Żolibórz, 

woj . warszawskie. W gruncie rzeczy podział ten nic nikomu nie szko
dzi, wprowadza jednak chaos w obliczeniach. Ile bowiem dzielnic 
i os iedli podmiejskich zalicza s ię do Nowego Jorku, tego nikt nie wie. 

Obecnie w USA p'.ęć miast posiada ponad milion meszkańców (No
wy Jork, Chicago, L es Angeles, Filadelfia i Detroit). Ponad pół milio
na - 20 miast, r-onad sto tysięcy - 106. W latach 1940-1955 ludnoś(: 
miast wzrosła z 75 do 89 milionów. Jeśli uwzględnić również m!.astecz
ka, ludność miej ska wynosi 122 miliony. W największych miastach -
według średnich obliczeń - mieszka 17 milionów ludności. W mniej
szych, tj. w miastach liczących ponad sto do pięćset tysięcy miesz
kańców - 44 miliony, a w małych miasteczkach - 61 milionów. Wszy
stkie te liczby > ą bardzo niedokładne i posiadają tylko orientacyjne 
znaczenie. 

Większość miast w Ameryce powstała samorzutnie, żywiołowo i zwyk
le na skutek koniunktury. Tak więc Los Angeles i San Francisco 
zawdzięczają swój nagły rozwój gorączce złota, potem kopalniom sre
bra i szybom naftowym. Ropie naftowej ma do zawdzięczenia swój 
błyskawiczny rozwój miasto Houston w stanie Teksas. Natomiast 
Dallas, Phoe.nix i inne \Vyrosły dzięki powstałemu tam przemysłowi 

zbrojeni owemu. Boom był twórcą miast i fortun wielu rodzin amery
kańskich. 

Poznałem w USA pewnego Polaka, który na skutek boomu dorobił 

siq pieniędzy w sposób równie przypadkowy, co i nieoczekiwany. Przy
był do Ameryki w 1945 roku. N:e znał jqzyka, nie miał znajomości, 

więc trudno mu było urządzić się w Nowym Jorku czy w jakimś in
nym większym mieście. W końcu, przez ogłoszenie, trafił jako robotnil~ 
rolny do farmy pod miastem Phoenix, w stanie Arizona. Na farmie tej 
pracował z żoną pięć lat. Farma była biedna i właściciel jej zbankru
tował. Mój znajomy zmuszony był przyjąć wynagrodzenie za pracę 

w postaci ziemi. Wyjechał do Nowego Jorku, a mając już American 
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experience otrzymał łatwo pracę i zapomniał nawet, że gdzieś tam 
w Arizonie posiada kawałek gruntu. W 1959 roku zjawili się u nie
go pośrednicy z propozycją sprzedaży tej ziemi. Wówczas udał się na 
miejsce i dowiedział, że jest bardzo bogaty. Tereny, na których przed 
laty leżała farma, sprzedawano już na stopy po wysokiej cenie. Mała 
mieścina stała się nagle miastem tętniącym życiem i rozrastającym. 

W okresie boomu rozbudowa miast prowadzona jest gorączkowo, bez 
planu i bez dbałości o przyszły wygląd. Trzeba budować szybko, bo na 
mieszkania czekają ludzie. Trzeba się spieszyć, bo boom może minąć 
i nie będzie zysków. Pospieszne budownictwo, bez planów urbanistycz
nych, leży właśnie w ameryka1'1skiej tradycji. Tak właśnie powstawały 
prawie wszystkie miasta i charakter nadawali im przypadkowi ludzie, 
którzy je budowali. Gdy zaczynał się boom, zjeżdżali ze WS7;,ystkich 
stron amatorzy szybkich i pewnych zysków. Kupowano place, a cena 
ich wzrastała z godziny na godzinę. Tworzyło się handlowe centrum, 
w pobliżu wyrastały domy mieszkalne, a dalej dzielnice przemysłowe 
i osiedla robotnicze. Później dopiero zaczynały otaczać miasto pierście
niem solidnie budowane dzielnice mieszkalne dla zamożnych ludzi. 
Miasto jednak rozrastało się dalej. Zaczynał się napór na piękną par
kową dzielnicę mieszkalną. Wystarczyło, że ktoś, znęcony ceną, sprze
dał nieopatrznie tylko jeden domek lub pusty plac, a wnet wyrastała 
wysoka, czynszowa kamienica, co było początkiem końca całej tej pięk
nej dzielnicy. Posiadacze sąsiednich domków zaczynali się ich gwał

townie pozbywać. Nikt nie lubi mieszkać w cieniu kamienicy, nikt nie 
lubi, by mu z góry zaglądano do ogródka. Amerykanie są wyjątkowo 

wrażliwi pod tym względem. Wygrastały więc następne kamienice, 
czasem nawet zakłady przemysłowe. Pozostawały tylko te domki, któ
rych właściciele byli najbardziej nieustępliwi i cierpliwie czekali na 
jeszcze wyższe ceny. Dzielnica jednak traciła swój willowy charakter. 
Dawni mieszkańcy wynosili się dalej . Tam znów powstawała ładna 

dzielnica mieszkalna, ale w pewnym oddaleniu. Po paru latach proces 
ten powtarzał się. Gdy przejeżdża się przez amerykat'lskie mia~ta, 

wszędzie niemal widzi się taką dziwną mieszaninę. Wielkie gmachy, 
a obok małe domki w stylu koloniaL"lym, zakłady przemysłowe i pawi
lony handlowe. Czasem obok willi wysoki komin i olbrzymi czworokąt 
budynku fabrycznego, warsztat samochodowy lub plac z rzędem 

używanych samochodów wystaw:onych na sprzedaż. Nieco dalej ka
mieniczki, sklepiki i małe domki. Stan taki trwać będzie dopóty, dopóki 
miasto znów się nie przesunie. Wtedy jakiś bank lub przedsiębiorstwo 
budowlane wykupi teren i wybuduje szeregi wysokich biurowców, 
które zamienią ulice w głębokie kaniony. 

Jednak i dzielnice o zwartej, solidnej zabudowie czeka często los 
wcale nie najlepszy. Każdej bowiem ulicy grozi, że stanie się „slumso
wą". Nie dotyczy to tylko śródmieścia, gdzie place są zbyt drogie, by 
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nie dbano o domy. „Slumsowymi" stają się najczęściej ulice o domach 
czynszowych, budowanych jeszcze w XIX wieku. W każdym mieście 
jest dużo takich domów, a część z nich nie posiada najelementarniej
szych urządzeń sanitarnych, nawet takich, jak ustępy i bieżąca woda. 
Tam gdzie się to opłacało, domy zostały zmodernizowane, w innych 
dzielnicach wszystko pozostało po staremu. Czynsze w takich domach 
są bardzo niskie i dlatego chętnie odnajmuje je wszelka biedota. Kal
kulacja jest prosta. Eksploatować budynek bez żadnych nakładów. 

Dzielnice slumsowe są w każdym prawie mieście. Brudne, ponure, 
zatłoczone ludźmi. Wraz z biedotą gnieździ się tam przestępstwo . Właś
nie tam jest najwięcej obskurnych szynków, gdzie gromadzą się męty 

społeczne. Tajne domy schadzek, sklepy, w których można nabyć nar
kotyki, i całe legiony prostytutek. Najczęściej w dzielnicach slumso
wych mieszkają Portorykańczycy i Murzyni. Sporo jednak i białych. 
Murzyn z Południa, po przyjeździe do któregoś z miast na Północy lub 
Zachodzie, nie jest na ogół w stanie wynająć oddzielnego mieszkanfa. 
Nie zna też miejscowych stosunków, idzie więc do swoich. Odnajmuje 
kąt w izbie, a w najlepszym razie pokój. Potem, gdy zarobi tyle, by 
móc opłacić bilety kolejowe, sprowadza całą rodZ'inę. Zazwyczaj w dziel
nicach slumsowych mieszka w jednej izbie cala rodzina. 

Murzyni trzymają się slumsów nie tylko z ekonomicznych względów. 
Nawet gdy stać ich na wyższe ~omorne, nie mogą wynająć mieszkania 
w innej dzielnicy. Nikt bowiem nie wpuści murzyńskiej rodziny do 
c'omu zamieszkałego przez białych. To prawo zwyczajowe obowiązuje 
wszędzie, nawet w Nowej Anglii, gdzie teoretycznie nie ma żadnych 

różnic pomiędzy białymi a czarnymi. W Cleveland, gdzie również n ie 
spotyka się szczególnych przejawów dyskryminacji rasowej, przepro
wadzono dokładne badania w tym względzie. Jak się okazało, na 140 OIJO 
mieszkań w kamienicach czynszowych w tym mieście zaledwie 500 było 
dostępnych, ze względów rasowych, dla Murzy nów. Jasne więc, dla
czeg') musieli się oni skupiać w slumsach, niezależnie od wysokości 

zarobków. Obecnie slumsy są w tym mieście stopniowo likwidowane, 
lecz d zię ki olbrzymim kredytom, jakie miasto na ten c:I przeznaczyło, 
budując dla l\!lurzynów odrębne dzielnice. 

W podobnych warunkach mieszakją Portorykańczycy i biali emigranci 
po przybyciu do Stanów Zjednoczonych. W Chicago taką właśnie slum
sową dzielnicę zamieszkiwali Polacy. Obecnie już się z niej stopniowo 
wynoszą. 

Slumsów jest w Ameryce dużo. Badania z 1940 r. wykazały, że blislrn 
jedna trzecia kamienic czynszowych w USA znajduje się poniżej prze
ciętnego standardu. W 1948 roku przewodniczący Izby Handlowej w St. 
Louis oświadczył publicznie, że 30 procent kamienic w tym mieście nie 
pcsiada łazienek, ustępów i innych sanitarnych urządzeń. Domy te, 
nawet gdy są położone w lepszych dzielnicach, staną się slumsowymi. 
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Jeżeli zaś wprowadzi sic; do nich ludność murzyńska i emigrancka bie
dota, wówczas cala dzielnica zamienia się w zbiorowisko slumsów. 

Inne dzielnice są różne. Są dzielnice przeciętne, na dobrym poziomie 
i wytworne. Różnią się czystością ulic i domów, a nawet elegancją, 

gdyż kamienice - poza slumsowymi - są utrzymywane na ogół bardzo 
porządnie. Szczególną dbałością otacza się wejścia, nawet w domach 
należących do średniej klasy czynszowej. Halle, z których prowadzą 
schody i wejścia do wind, są bardzo starannie urządzone. Istnieje tu 
nawet coś w rodzaju kultu hallów. Każdy jest zwykle wyłożony dywa
nem, stoją fotele, biurko, zwykle antyczne, kominek, wazony z kwiata
mi, czasem jakieś obrazy, figurki lub zegar stojący. W większych i ele
gantszych domach w hallu urzęduje portier. .Jest nim najczęściej Mu
rzyn w ekstrawaganckiej liberii. Od wejścia do kamienicy aż do skraju 
chodnika stoi daszek płócienny na słupkach metalowych. Ochrona przed 
deszczem przy wsiadaniu do samochodu. Idąc ulicą, wciąż przechodzi 
się pod tymi daszkami; również restauracje przejęły ten zwyczaj. 

Impcnuje również czystość kamienic. Dozorca kamienicy, janitor, ma 
pełne ręce roboty. Funkcja ta stanowi w Ameryce tylko dodatkowe 
zajęcie, gdyż wynagrodzenie janitora jest zwykle bardzo niskie. Do
zorca otrzymuje zazwyczaj mieszkanie - i to jedynie ma większe zna
czenie. Janitor przeważnie gdzieś pracuje, w domu obowiązki jego -
a te nie należą do łatwych - pelni żona lub dzieci. Poza sprzątan.iem 
schodów i chodnika przed domem, dozorca obowiązany jest co drugi 
dzień wynieść ze wszystkich mieszkań śmiecie. Gdy dom jest wielo
piętrowy, trzeba się dobrze nabiegać. 

Czynsze są bardzo różne. W kamienicach z „daszkami" i eleganckim.i 
hallami oczywiście wyższe. Komorne miesięczne za trzy pokoje wynosi 
średnio około trzystu dolarów. Można mieć takie mieszkanie i za sto 
dolarów, lecz już w „złej" dzielnicy i w starym domu. W nowych do
mach i w luksusowe.i dzielnicy mieszkania są bardzo drogie i wysokość 
komornego wynosi co najmniej pięćset dolarów. 

Nie tylko jednak miasta odgrywają w Ameryce doniosłą rolę. Zna
czenie miasteczek jest jeszcze wciąż duże, dawniej było ogromne, gdyż 
Stany Zjednoczone były właśnie typowym krajem małomiasteczkowym. 
W porównaniu z dużymi miastami miasteczka amerykańskie są bardziej 
zróżnicowane, nie tak monotonne i bardziej wesołe, jakkolwiek w pew
nych rejonach kraju wykazują duże podobieństwo. Na ogól jednak są 
ładne, a niekiedy prawdziwie urocze. 
Dziś miasteczka utraciły swój prymat na rzecz wielkich miast. Do 

niedawna jeszcze sytuacja przedstawiała się wręcz odwrotnie, zwłaszcza 
w dziedzinie kultury. Właśnie kulturalna, jak również pionierska stara 
Ameryka najdłużej utrzymała się przede wszystkim w miasteczkach. 
Były one również twierdzą amerykańskiej demokracji (ale nie w zna
czeniu demokratycznej partii), ze swoim samorządem i instytucją trzech 
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selectmanów, jak się tam oficjalnie nazywa burmistrzów. z miasteczek 
pochodziły wszystkie niemal najwybitniejsze umysły Stanów Zjedno
czonych. Większość rodzin prezydentów USA wywodziła się z nich. 
Przez cały okres amerykańskiej historii aż do początków XX wieku 
miasteczka przodowały pod względem kulturalnym i stanowiły podsta
wową komórkę organizacji społecznej. 

Od stu lat tracą stopniowo na znaczeniu. Na ten stan rzeczy złożyło 
się szereg czynników. Samochody, highwaye, wielkie supermarkety 
w miastach i domy handlowe, w których drogą pocztową kupuje się 

tanio najlepsze towary. Miasta stały się ośrodkami, do których wszyst
ko ciążyło. Ludność też chętnie tam się przenosiła. Od paru lat obser
wuje się jednak zjawisko wprost odwrotne. Fabryki coraz częściej prze
noszą się na prowincję, a domy towarowe otwierają w nich swoje filie. 
Właściwie już teraz mieszkaniec najmniejszego miasteczka nie potrze
buje jechać do dużego miasta dla załatwienia swoich spraw. Wszystko 
ma na miejscu. 

Pod względem gospodarczym miasteczka amerykańskie zaczynają od
zyskiwać dawne znaczenie, natomiast pod względem kulturalnym i po
litycznym świetność ich należy chyba do bezpowrotnej przeszłości. 
Ośrodkiem kulturalnym będzie nadal miasto. To samo dotyczy również 
polityki. Miasteczka są tylko odskocznią dla debiutujących politków, 
a nie niczym więcej. Małomiasteczkowi bankierzy, redaktorzy lub 
adwokaci, którzy dawn iej odgrywali znaczną rol q i zajmowali wysoki 
szczebel w hierarchii społecznej, nie mają ji..;ż dziś znaczenia i mogą 
liczyć tylko na miejscową karierę. 

Fragment książki Stanisława Mierzeń

~Ii~~965. „AMERYKANIE". Warszawa, 



MAŁA KRONIKA 

TEATRU POWSZECHNEGO 

„ROMEO I .JULIA" W TELEWIZJI 

Dnia 10 września 1965 roku w ramach II Telewizyjnego Festiwalu 
Teatralnego Pat1stwowy Teatr Powszechny "V'Ystąpił ze spektaklem 

Romeo i Julia" W. Szekspira w reżyserii Romana Syk::iły. Nagrody 
~a kreacje aktorskie otrzymali: Pola Rak<>a (Julia) i Jerzy Kamas 

(Romeo). 

W REPERTUARZE TEATRU POWSZECHNEGO: 
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A. l\1ickie1vic:.: „DZIADY'', reż.: Roman s.11~ala, scen.: I\!Iarian Stafic::ak,· 
!\kt II. scena zl;iorov,o. 

A. Mickiewicz „DZIADY", reż.: Roman Sukała, scen. : Marian Stańczak; 
Akt III, Salon lWrszawski, scena zbiorowa 

A. Mickiev;icz. „DZI.4.DY", reż.: Roman Sykała, scen.: Mari.an Stm\c:ak; 
l\.kt III, Mirosław Szonert (Senator), Brunon Bttkowski (Bajl<aw) 

Marian Wojtczak (Lokaj), Jerzy Szpunar (PeWrnn) ' 



MAREK DOMAŃSKI 

KTOŚ NOvVY 
Reżyseria: 

ROMAN SYKAŁA 

Scenografia: 

EDWARD GROCHULSKI 

JADWIGA SIENNICKA 

LEON NIEMCZYK 

LIST TELEWIDZA 

Po spektaklu telewizyjnym „Romea i Julii" otrzymaliśmy list tej 
treści: 

„Oglądając spektakl pt.: „Romeo i .Julia" nadany przez telewizję 

w dniu 10.IX.1965 r., a wystawiony przez ·wasz Teatr pragnę tą drogą 
w imieniu własnym i mojej rodziny złożyć serdeczne podziękowanie 

całemu zespołowi teatralnemu z3 mistrzowską grę i oddanie aktorów 
sztuce, którą przekazywali. Trudno wyrazić mi to co czuję, lecz byliśmy 
urzeczeni szczególnie grą „Romea" i „Julii". Ich świetna gra, pozba
wiona w szelkiej sztuczności pozwoliła mnie i członkom mej rodziny 
na przeżywanie tego, co Oni potrafili w sposób naturalny stworzyć 

i przekazać widzom. Mieszkając na prowincji, nie mam wielu okazji 
do oglądania sztuk teatralnych na żywo. Zastępuje mi to telewizja. 
Chcę jednak stwierdzić, że od d:iwna nie oglądałem tak pięknego 

i przekonywującego widowiska. Jest to niewątpliwie zasługą i reżysera 
i nawet kamerzystów, którzy potrafili w porę uchwycić to, co było 

ważne i piękne. Nie jestem recenzentem, ale pisząc to pragnę wyrazić 
moje ludzkie uczucia i dać satysfakcję tym wszystkim, którzy nam 
zwykłym ludziom dali tyle przeżyć estetycznych, niezapomnianych. Ży
czę więc Dyrekcji dalszych sukcesów i nowych spektakli w telewziji, 
a aktorom kreującym Romea i Julię świetnej przyszłości i nowych ról 
z równie piękną interpretacją. 

por. MO Henryk Bąkowski 
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Agni~s;:ka O~i_ecka „PIOSENKA PRAWDĘ CI POWIE ... " 
Re •.. B .F11ewska, J , WyszomtrskL Scen.: 11 . Kilian 

Scena zbiorowa 

Marian Gamskl, Wlodzimierz Skoczyias, Ryszard żucliowski (Panowie); 
Halina Pawłowicz, Barbara Połomska, (*„) (Girlsy) 
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SPOTKANIA 

Z okazji 200 lecia Sceny Narodowej Dyr. Roman Sykała spotkał się 

z młodzieżą ZMS-owską w klubie Uniwersytetu Łódzkiego „Bakalarz" 
oraz z publicznością łódzkich teatrów w salach Łódzkiego Domu Kul
tury. 

Zbigniew Cynkutis spotkał się z młodzieżą licealną 9.X.1965 roku, 
mówił na temat roli Gustawa-Konrada w „Dziadach" A. Mickiewicza. 

W miesiącu październiku Koło Miłośników Teatru przy XXX L.O. 
im. Janka Krasickiego zorganizowało spotkanie z aktorami Teatru 
Powszechnego, w którym udział wzięli Andrzej Jędrzejewski i Jan 
Prosnak, wygłaszając prelekcje - „Praca aktora na estradzie" oraz 
„Rola inspicjenta we współczesnym teatrze". 

W listopadzie odbyła się po spektaklu sztuki M. Domańskiego „Ktoś 
nowy" dyskusja z młodzieżą technikum samochodowego, na której 
obecny byl autor sztuki. 

W miesiącu listopadzie br. w ramach obchodów 200 lecia Sceny Na
rodowej Kazimierz Lewkowski wygłosił w bibliotekach łódzkich dwa 
odczyty nt. „Powstania teatru stanisławowskiego". 

19 listopada 1965 r . z okazji 200-lecia Teatru w Polsce Ryszard Żu
chowski wygłosił w Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta 
w Zgierzu pogadankę pt. „Prawda i legenda o pracy w teatrze". 

Mich al Balucki „DOM OTWARTY" 
Tle±yseria: ROMAN SYK/\ŁA Scenografia: 11.NTONI UNIECHOWSJ(t 

H. Pawłowicz (Pulcheria) , St. M. Kamiński (Wicherkowsk i ), M. Szonert (Fikalskt) 

M. Szewczyk (Bagatelka), A. Jędrzej.ewski (Wróbelkowski), cz. Przybyła 
(Fujarkiewicz) 



Cz. Przybyla (Fujarkiewicz), M. Szewczyk (Bagatelka), J. Prosnak (Sta .zU~ owsl<i), 
A. Jędrzejewski (Wróbelkowski), M. Szonert (Fikalski), B. Sobiesiak (Żelski), 

J. Mazanek (Telesfor) 

T. Kaluda (Żelska), B. Sobiesiak (żelslci). A . Knast (Kamila), L. Wiernek (Adolf), 
H. Pawlowicz (Pulclieria), J. Mazanek (Telesfor) 
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W PRZYGOTOWANIU: 

A. J. LERNER - F. LOEWE 

NlY FAIR LADY 

według sztuki G. B. Shawa „Pygmalion" 

Przekład: 

ANTONI MARIANOWICZ 

Teksty piosenek: 

JANUSZ MINKIEWICZ 

Reżyseria: Scenografia: 

ROMAN SYKAŁA MARIAN STAŃCZAK 

MICHAŁ LERMONTOW 

MASKARADA 

Przekład: JERZY ZAGÓRSKI 



KIEROWNICY DZIALOW 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN BIŃKOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
G E R T P Y D D E 
IGNACY 
J Ó Z E F 

KOLODZIEJCZYK 
PIKORA 

LAS OŃ WIKTOR 

Kostiumy: 

MARIAN JóŻWICKI 
HENRYK ŻWIKIEWICZ 
HENRYK KISZKA 

Peruki: 

STAN IS LA W SIEMIŃSKI 

Brygadier Sceny: 

STEFAN OLCZAK 

Kierownik Oświetlenia: 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Kierownik Zaopatrzenia 

i Inwestycji: 

WIKTOR 'SERAFIN 

Kierownik Gospodarczy: 

TERESA KUCUCHA 

Kierownik Biura Organizacji 

Widowni: 

MIECZYSLA W KWINKOWSKI 

Kierownik Sekretariatu: 

IRENA MISZCZAK 

Główny księgowy: 

JERZY LENARCIŃSKI 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 

tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

(na miesiąc wcześniej) w godz. od 8-16. 

Kasa Teatru Powszechnego czynna przez cały tydzień od godz. 10-13 

i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. 

Zakłady Graficzne RSW „Prasa" w Łodzi, ul. żwirki 17 
Zam. 3149. N. 3000. XII. 65. N-3/5300 

MHD ART. WŁÓKlf NNIGZYMI 
poleca szeroki asortyment tkanin wełnianych 
nisko- i wysokoprocentowych oraz praktyczne 
tkaniny z elany na ubrania, kostiumy i sukien-

ki w różnych kolorach i deseniach. 

Tkaniny te można nabyć w sklepach: 

ul. Wrocławska 7 
ul. Cieszkowskiego 4 

ul. Wojska Polskiego 72 
ul. Armii Czerwonej 94 

ul. Długosza 26 
ul. Boya Żeleńskiego 12 

ul. Wrześnieńska 102 
ul. Wł. Bytomskiej 38 

ul. Zaolziańska róg Ciasnej 
(Pawilon handlowy) 

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ZMECHANIZOWANEGO SPRZĘTU DOM OWEGO 

~ 
ELDDM 
:ii 

--

poleca szeroki asortyment zmechanizowanego 
sprzętu domowego: pralki, lodówki, maszyny 
do szycia, odkurzacze, froterki, suszarki do 
włosów, maszynki do golenia, szczoteczki 
elektryczne do zębów oraz części zamienne 

do wyżej wymienionych artykułów. 

Adresy sklepów w Łodzi: 

ul. Pl. Wolności 2 
ul. Lutomierska 8 
ul. Piotrkowska 16 
ul. Piotrkowska 181 

ul. Armii Czerwone.1 9/11 
ul. Gagarina bi. 105 
ul. Broniewskiego bi. 252a 
ul. Wojska Polskiego 146 

Adresy zakładów naprawczych w Łodzi: 

ul. Marynarska 41 - lodówki 
ul. Rzgowska 79 - maszyny do szycia 
ul. Główna 17 - sprzęt drobny I grzejny 
ul. Al. Politechniki 27 - pralnice, 

sprzęt gazowy 
ul. Bydgoska 25 - pralki oraz drobny sprzęt 
ul. Obr. Stalingradu 71 - pralki oraz sprzęt 

drobny 
ul. Zachodnia 22 - pralki oraz sprzęt drobny 
ul. Świerczewskiego 63 - przezwaja i naprawia 

silniki elektryczne 
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Cena. zł 2,50 

DYREKCJA LZG - RESTAURACJE 

zaprasza PT konsumentów do podległych lokali na 

smaczne posiłki i tradycyj ne dansingi. 

1. REST. „ARKADIA" kat. II ul. Jakuba 10 
czynna od godz. 12.00-23.00. Tylko w tym 
zakładzie dansingi już od godz. 17-22. 

2. REST. „SIM" kat. I ul. Obr. Stalingra
du 2 - czynr.a od ~cdz. 12-5.00. Od godz. 
12.00-18.00 obiady dietetyczne wg cen II kat. 
- dansing od godz. 21.00-3.00. 

3. REST. „TIVOLI" kat. I ul. Tuwima 1 -
czynna od godz. 12.00-2.00 - dansing od 
godz. 18.30-4.30. 

4. REST. „HALKA" kat. I ul. Moniuszki 1 
- czynna od godz. 12.00-2.00 - dansing od 
godz. 20.30-1.30. 

5. REST. „SAVOY" kat. I ul. Traugutta 6 
- czynna od godz. 12.00-2.00 - dansing od 
godz. 20.30-1.30 . 

6. REST. „CASANOW A" kat. I ul. Zachod
nia 87 - czynna od godz. 21.00~5.00 - dan
sing od godz. 22.00-3.00. 
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