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A. MAKSIMOWA 
bohaterka filmu „SĄD HONORU* 

W numerze m. in.: © realistyczny film polski + Puszkin sfilmowany + Chaplin — niebezpieczny cudzo- 
ziemiec « Metody pracy twórczej Eisenstelna. c 



MICKIEWICZ — PUSZKIN — SŁOWACKI 

Narody słowiańskie czczą pa- 
mięć swych wielkich poetów. W 
Centralnym Domu _ Artystów w 
Moskwie odbyła się akademia 
poświęcona 100 rocznicy śmierci 
Juliusza Słowackiego. 

(Na zdjęciu: poeta radziecki 
Szczipaczew przemawia na aka- 
demii). 
W 150 rocznicę urodzin Adama 

Mickiewicza pisarze  bułgarscy 
zorganizowali obchód w Teatrze 
Narodowym w. Sofii. 
W Warszawie w Gmachu Sej- 

mowym odbyła się uroczysta aka- 
demia w 150 rocznicę urodzin: 
Aleksandra Puszkina, O sfilmo- 
wanych dziełach Puszkina pisze- 
my, w numerze, 

AMERYKAŃSKI PISARZ W WARSZAWIE 
Erskine Caldwell, postępowy pisarz 

amerykański, bawił w Polsce jako 
gość „Czytelnika”. Pierwszą swoją 
powieść — „Bękart* napisał w r. 19% 
1 od tego czasu pisze prawie co rok 
nową. W r. 1953 pracował jako scena- 
rzysta filmowy w wytwórni Metro- 
Goldwyn-Mayer. Jego powieść „Dro- 
ga tytoniowa" („Tobacco road"), wy- 
dana niedawno w polskim przekła- 
dzie przez Klub Odrodzenia, była stil- 
mowana i przerobiona na scenę. Do 
ciekawszych powieści Caldwella nale- 
żą „Na drodze do Smoleńska" | 
„Strzały w wojnie rosyjskiej". Po po-. 
bycie w Polsce Caldwell udał się do 
Budapesztu. (Na zdjęciu: Caldwell na 
lotnisku w Warszawie). 

WIADOMOŚCI RÓŻNE 
„OSTATNI ETAP" W'RIO DE JANEIRO 

w_Rio de Janeiro w sali Zw. Dzien- 
nikarzy Brazylijskich Poselstwo RP 
urządziło pokaz filmu „Ostatni etap". 
Na pokazie obecnych było 600 0550, 
m. in. członkowie korpusu dyploma- 
tycznego, dyrektor ośrodka ONZ prof. 
Shaw, *przedstawielele sfer urzędo- 
wych, posłowie, senatorowie, proku- 
rator” generalny" Republiki, liczni re- 
prezenianci sfer naukowych, | inteli 
kencji postępowej I prasy, Pokaz po- Brzedził przemówieniem posel R. F. 

jrzosek. 
NOWY FILM OŚWIATOWY 

Niedawno został ukończony przez 
pział Filmów Oświatowych flim krót- 
kometrażowy „Połów śledzi, Nakrę- 
€ono go na kutrze polskim, który wy- 
prawił się na połów u wybrzeży ho- 
lenderskich. 
DZIENNIKARZE ZWIEDZAJĄ 

FILMOWĄ ŁÓDŹ 
2, inicjatywy wydziału Informacji 

1 Prasy P. P. „Film Polski zostala 
zorganizowana Jednodniowa. wyclecz- 
ka warszawskich dziennikarzy. filmo- 
wych do Łodzi, w czasie której przed. 
stawielele "prasy filmowej zwiedzili 
łódzki ośrodek produkcji Działu Fil- mów oświatowych, zapoznali się z tll- 
mami _instrukcyjnymi | oświatowymi 
(wWyktuwanie "się piskląt" W. Pu- 
chalskiego, film Instrukcyjny „Wię- cej, prędzej, lepieji", krajoznawczy 
„W dolinie Dunajcze) 'oraz Byli obec- MI w fabryce włókienniczej przy na- 
kręcaniu zdjęć do filmu „Transport 
wewnętrzny”. 
wycieczka zwiedziła również Wyż- 

szą, Szkolę Filmową, atelier 1 labora- 
torium, 

2 

FILMY INSTRUKCYJNE 
W związku z akcją elektryfikacji 

kraju Dział Filmów. Oświatowych 
przystąpił w porozumieniu z Mini- 
sterstwem Przemysłu do _ nakręcania 
cyklu filmów dla" szkół elektrotech" 
nicznych. Pierwszy z nich — „Insta: 
lacje w budynkach« został Już 'ukoń- 
czony, cztery dalsze są w realizacj 
Filmy' wykonane są na wąskiej taśmie 
1 opatrzone napisami, 

BIBLIOTEKA FILMOWA 
tria. ieękaFnowa rzy PoE EAN PAT KZ 
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„CZARCI ZLEBU 
Zakończone zostały zdjęcia plenero- 

we w Tatrach | Krakowie do filmu 
pelnometrażowego „Czarei żleb. re- alizowanego przez reż. T. Kańskiego 
1 reż, włoskiego Aldo Vergano. EklpA 
realizatorska po powrocie do Łodzi 
nakręca obecnie w atelier filmowym 
pozostałe sceny. 

ODZALSONINZNALCNZ 
BELA BALAZS NIE ŻYJE 

w ubiegłym miesiącu zmari Bela 
Balazs — jeden z najwybitniejszych 
teoretyków i krytyków filmowych, 
dyrektor węgierskiego Instytutu Fil. 
mowego. Na kilkanaście dni przed 
Śmiercią Bela Balazs bawił jeszcże 
w Polsce. Wygłosił on w Łodzi cykl 
wykładów dla słuchaczy Wyższej 
Szkoły Filmowej z dziedziny estetyki 
filmu. Będąc w Warszawie Bela Ba. 
azs wygłosił dla Klubu Sprawozdaw- 
ców Filmowych 1 zaproszbnych litera: 
tów prelekcję tp. „Film nie jest tylko 
sztuką”. Prelekcja prof. Balazsa Wy- 
wołała aługotrwałą dyskusję, Po wy- 
jeździe z Warszawy prof. Balazs udał 
się do Pragi Czeskiej, gdzie miał 
wykład w czeskiej Akademii Filmo- 
wej. W kilka dni później już nie żył. 
W Zmarłym straciła sztuka fllmowa 

wielkiego miłośnika i znawcę, a 1ll- 
mowcy calego świata nauczyciela i 
przyjaciela. W jednym z następnych 
numerów „Filmu" poświęcimy Mu 
dłuższe wspomnienie. 

„FILM* 

w ostatnich dniach Tygodnia Oświa: 
ty, Książki j Prasy w Warszawie na 
Klermaszu w Al. Stalina powszechne 
zainteresowanie budził Kiosk Wydaw- 
nictw Filmowych, gdzie sprzedawano 
Film". „Kinotechnika” 1 wydawnic- 

ja książkowe z dziedziny filmu, 
Miłośnicy literatury 1 filmu_ mieli 

przyjemną okazję nabycia wydaw- 

NA KIERMASZU 

nietw_ książkowych | prasowych z rąk 
popularnych aktorów" filmowych. Np. 
w Łodzi przy stoiskach, kiermaszo- 

pojawiali" się znani” artyści: 
Szaflarska, Jerzy Duszyński, Hanka 
Bielicka, Żołia Mrozowska 1 Jan Świ- 
derskl. 

PRZODOWNICY PRACY 

Szybkość 1 oszczędność przy pro- 
dukcji flimów zależą w dużej mierze 
od umiejętności 1 pracy całego" ze- 
społu robotników 1" rzemieślników, 
wykonujących różnorodne | b, nieraz 
skomplikowane żlecenia 1 projekty sztabu realizatorskiego. Na. zdjęciach 
widzimy wyróżnionych przodowników 
pracy z terenu atelier filmowego w 
Łodzi: Józefa Matusiaka — 'sztukatora 
ggdjęcie górne) i Franciszka "Trza- 
skowskiego — stolarza. 



GO TO JEST 
KOSMOPOLITYZM? 
Jiowo  „kosmopolityzm* 0- 
| znacza dążenie do tzw. 

|| „obywatelstwa świata", 
do wyrzeczenia się przynałeżności 
do jakiegokolwiek narodu, a co 
za tym idzie wyrzeczenia się 
własnej kultury narodowej w 
imię nieokreślonego ideału kuł- 
tury światowej, rzekomo ogólno- 
ludzkiej. 

Głoszenie kosmopolityzmu — to 
negowanie właściwych każdemu 
narodowi wartości, narastających 
w rozwoju historycznym, zaprze- 
czenie najżywotniejszych intere- 
sów, niezależności i suwerenności 
każdego narodu, 3 

Od_chwili swych narodzin, aż 
po dziś dzień kosmopolityzm. był 
i jest bronią ideologiczną w rę- 
kach klas posiadających, służąc 
za usprawiedliwienie i' osłonę 
ich imperialistycznych dążeń do 
opanawania świata, 

GŁOSICIELE HASEŁ 
KOSMOPOLITYZMU 

Dziś głosicielem haseł kosmo- 
polityzmu są przede wszystkim 
Stany Zjednoczone | Ameryki 
Północnej, które usiłują bez- 
względnymi metodami  politycz- 
nymi i ekonomicznymi podpo- 
rządkować sobie kraje Buropy. 
Ameryka dąży za wszelką cenę 
do stłumienia ruchów postępo- 
wych i wyzwoleńczych na Świe- 
cie, nie chce pogodzić się z no- 
wymi formami ustrojowymi w 
krajach demokracji ludowej, chce 
zniszczyć pierwsze na _ Świecie 
państwo socjalistyczne — Zwią- 
zek. Radziecki. 

Dlatego też Związek Radziecki, 
a wraz z nim państwa prawdzi- 
wie demokratyczne muszą mobi- 
lizować siły dla zabezpieczenia 
nie tylko swej suwerenności pań- 
stwowej, ale również dla obrony. 
kultury narodowej przed wyna- 
radawiającymi wpływami kosmo- 
polityzmu. 
Hasłom_kosmopolityzmu świat 

postępu przeciwstawia _ ideologię 
internacjonalizmu, — solidarności 
międzynarodowej mas _ pracują- 
cych, Socjalizm broni interesów 
każdego narodu, jego kultury, 
tradycji, jego suwerenności, jego 
narodowej dumy. Dobrze pojęty 
internacjonalizm jest głęboką 
ideologią prawdziwego _ patrio- 
tyzmu, podczas gdy  kosmopoli- 
tyzm jest zaprzeczeniem, wyrze- 
czeniem się patriotyzmu. 

DYWERSJA 
W DZIEDZINIE KULTURY 
"Wiemy, że sztuka krajów kapi- 

talistycznych, a zwłaszcza litera- 
tura, teatr i film — nie jest sztu- 
ką apolityczną. Służy bowiem 
interesom klas _ posiadających, 
unikając prawdziwego odzwier- 
ciedlenia rzeczywistości tych kra- 
jów 1 prawdziwych narastają- 
cych w nich konfliktów społecz- 
nych, Nie tylko nie uświadamia 
mas pracujących, lecz stara się 
usypiać ich czujność, odwracać 
uwagę od najważniejszych pro- 
blemów dnia codziennego, para- 
liżować chęć radykalnej zmiany 
narzuconego porządku społeczne- 
go, opartego na wyzysku człowie- 
ka' przez człowieka. 
Ta sztuka stała się dziś narzę- 

dziem propagandy kosmopolity- 
zmu, narzędziem moralnej dy- 
wersji, którą kapitalizm usiłuje 
szerzyć w społeczeństwach kra- 
jów demokracji ludowej i Związ- 
ku. Radzieckiego. 

Imperialiści amerykańscy zda- 
ją sobie sprawę, że film jako 
sztuka najbardziej popularna w 
sposób sugestywny i głęboki od- 
działywuje na masy. Dlatego też 
starają się używać przede 
wszystkim tej dziedziny sztuki 
dla „osiągnięcia swoich celów. 

FILMY, KTÓRE KŁAMIĄ 
1 DEPRAWUJĄ 

Ekrany europejskie zalewane są 
systematycznie __ ogłupiającymi, 
szmirowatymi filmami, których 
problematyka sprowadzana jest 
do wiecznie tej samej historii 
szczęśliwego przypadku, dzięki 
któremu każdy obywatel może 
jak za dotknięciem różdźki cza- 
rodziejskiej zapewnić sobie szczę- 
śliwe, dostatnie, mieszczańskie 
życie. 5 

Znamy dobrze te seryjne, cu- 
kierkowe historie, okraszone mu- 
zyczką i śpiewem — będące ty- 
powym lakiernictwem ukazanej 
w_nich amerykańskiej rzeczywi- 
stości. W ich świetle Ameryka 
jest ziemią obiecaną, rajem spra- 
wiedliwości społecznej, a jej kul- 
tura ma zapewnić. światu ustrój 
jedynej, bezkonkurencyjnej, wy- 
próbowanej „amerykańskiej wol- 
ności, 
Gdy jedne filmy nastawione są 

wyłącznie na propagowanie fał- 
szywego obrazu ustroju kapitali- 
stycznego, inne starają się widza 
jak najbardziej od wszelkiej 
rzeczywistości oderwać. A więc 
oszałamiające widowiska rewio- 
we, filmy miesamowite i eskapi- 
styczne, w których interwencja 

ale walka z kosmopolityzmem w 
dziedzinie twórczości  artystycz- 
nej to mie tylko problem odgro- 
dzenia konsumenta od jego szko- 
dliwych wytworów. Zagadnienie 
to musi być traktowane w cało- 
kształcie życia kulturalnego — 
i nie tylko kulturalnego — da- 
nego narodu, W znacznie poważ- 
niejszym stopniu dotyczy ono 
twórców, teoretyków i kryty- 
ków, ich nowej roli w ustroju 
demokratycznym, ich warsztatu 
twórczego. 
W twórczości artystycznej prze- 

żytki burżuazyjne występują naj- 
częściej w formie kultu dla sztu- 
ki kapitalistycznego Zachodu i 
przejmowania kierunków, sprzecz- 
nych z założeniami sztuki reali- 
stycznej. 

Ku czemu dąży sztuka socjali- 
stycznego realizmu? 

Znany reżyser radziecki Iwan 
Pyriew w jednym ze swych ar- 
tykułów piszć 
„Zadaniem sztuki współczesnej 

jest ukazać piękno i wielkość na- 
szej rzeczywistości. A ponieważ 
u podstaw tej rzeczywistości spo- 
czywa — praca j człowiek pracy, 
właśnie w tej dziedzinie należy 
szukać tego co nowe i piękne, co 
może nadać naszym filmom lu- 

© IeLAŚ 
JTYRRYRAWA A 
FILM POLSKI 
zaświatów na zawołanie wyja- 
Śnia i doprowadza do porządku 
skomplikowane sprawy ziemskie- 
go padolu, Dalej — filmy krymi- 
nalne, gangsterskie i kowbojskie, 
w których siła a nie prawo jest 
czynnikiem decydującym. Wre- 
szcie najbardziej wynaturzony 
rodzaj sztuki amerykańskiej i 
zachodnioeuropejskiej: filmy uka- 
zujące w sensacyjnej formie 
schorzenia psychiki ludzkiej, pro- 
pagujące egzystencjalizm, będące 
apologią biernego istnienia i 
ignorowania świadomości czło- 
wieka. Filmy takie, jeżeli nawet 
ukazują jednostkę w  określo- 
nym środowisku — to tylko jako 
ofiarę społeczeństwa, lub też 
jako zwierzę w stosunkach wza- 
jemnych. 

Zdajemy sobie sprawę, że nie- 
liczny odsetek postępowych fil- 
mowców amerykańskich czyni 
wszystko, by tworzyć dzieła ucz- 
ciwe, warłtościowe ideologicznie 
i artystycznie. Ale wskazując na 
najbardziej typowe rodzaje fil- 
mu amerykańskiego, musimy pa- 
miętać, że właśnie one stanowią 
najniebezpieczniejsze _ narzędzie 
imperialistycznych __ kosmopoli- 
tów, że właśnie dzięki zdegene- 
rowanej sztuce usiłują oni siać 
zamęt w umysłach odbiorców 
europejskich, 

WALKA O CZYSTOŚĆ SZTUKI 
REALISTYCZNEJ 

Odgrodzić się od wpływu zde- 
generowanej, służącej interesom 
kapitalistycznych  kosmopolitów 
kultury, przez odpowiednią se- 
lekcję nadchodzących do nas 
dzieł sztuki — nie jest trudno, 

dowy i ogólnoludzki charakter. 
Musimy odtworzyć w_ naszych 
filmach narodowe cechy charak- 
teru człowieka nowej, socjali- 
stycznej epoki", 

Sztuka socjalistycznego reali- 
zmu chce odkrywać w człowieku 
najbardziej wartościowe rezerwy. 
moralne, Świadczą o tym najle- 
piej takie filmy radzieckie jak 
„Młoda Gwardia", „Opowieść o 
Prawdziwym człowieku”, czy też 
filmy biograficzne o wielkich 
uczonych radzieckich — „Miczu- 
rin*, „Akademik Pawłow” i inne. 

NASZE ZŁE TRADYCJE 
Polski film nie posiada prawie 

żadnych tradycji. Postępowi fil- 
mowcy, zgrupowani przed wojną 
w Stowarzyszeniu Miłośników 
Filmu Artystycznego „Start*, do- 
piero po wyzwoleniu mogli dojść 
do głosu i wykazać jakie są na- 
sze możliwości w tej dziedzinie 
sztuki. 
Przedwojenny przemysł filmo- 

wy, zdany na łaskę spekulantów, 
goniących za łatwym zarobkiem, 
i właścicieli kin, żerujących na 
niewybrednych | gustach  zde- 
zorientowanej publiczności — był 
po prostu zaprzeczeniem wszyst- 
kiego, czego społeczeństwo | na- 
ród mogły od filmu żądać. Ekra- 
ny zalane były produkcją amery- 
kańską. Na niej przeważnie 
kształcił się smak artystyczny 
publiczności, 
Wychowany na filmie amery- 

kańskim widz szedł z kolei oglą- 
dać film krajowy. W repertuarze 
królowała zazwyczaj „Trędowa- 
tau, „Znachor”, farsa ułańska lub 

jakaś płaska komedyjka.  Sło- 
wem wszystko, co w. najmniej- 
szym nawet stopniu nie było od- 
zwierciedleniem aktualnej czy 
historycznej rzeczywistości pol- 
skiej, ani też nie miało nic wspól- 
nego z pierwiastkami kultury na- 
rodowej. Film nasz wyprany był 
całkowicie z elementów ideolo- 
giczno-gpołecznych także wtedy, 
gdy osiągał pewien zrtbśny pa- 
ziom artystyczny, gdy jego strona 
formalna była poprawna. Poza 
atrakcyjną formą kryła się pu- 
stka, której w panujących warun- 
kach ustrojowych nikt nie był 
w stanie wypełnić żywą twórczą 
treścią. 

Dzięki _ spekułantom-producen- 
tom z jednej strony 1 sanacyjnej 
cenzurze z drugiej — film polski 
był. uosobieniem kosmopolityzmu. 
w jego najjaskrawszej postaci. 
Próby stworzenia filmu społecz. 
nego, przedsiębrane przez postę- 
powych filmowców, musiały koń- 
czyć się fiaskiem. 

© NOWY FILM POLSKI 
"Wobec niemal całkowitego bra- 

ku tradycji twórczych w naszej 
kinematografii — w przeciwień- 
stwie do literatury i teatru — 
osiągnięcia powojennego filmu 
polskiego zasługują na tym więk- 
Szą uwagę. Świadczą one o wiel- 
kich możliwościach, które w no- 
wym ustroju otwarły się przed 
sztuką filmową.  Dokonaliśmy 
wielkiego kroku naprzód, Jest to 
jednak dopiero początek. Musimy 
coraz energiczniej walczyć z 
przeżytkami, które tkwią jeszcze 
w świadomości wielu filmowców, 
hamują proces ich dojrzewania 
twórczego, krępują swobodę peł- 
nego wyrażenia na ekranie nowej 
treści życia naszego narodu. 
W dyskusji, jaka na temat wal- 

ki z kosmopolityzmem odbyła 
się przed kilku tygodniami w 
Łodzi, wiceminister Kultury i 
Sztuki W. Sokorski stwierdził, iż 
nawet w naszych powojennych 
filmach, które dobrze przysłużyły 
się Polsce poza granicami kraju, 
odnaleźć można elementy kosmo- 
polityzmu. Występują one jednak 
w znacznie mniejszym stopniu 
niż w dzisiejszej literaturze i pla- 
styce. Nie potrafiliśmy uchwycić 
jeszcze podstawowego nurtu na- 
szej rzeczywistości, chodzimy po 
peryferiach, w filmie brał jest 
ujęcia dokonujących się u nas 
przemian społecznych. W filmach 
9 tematyce okupacyjnej traktuje 
się zagadnienia zbyt boleśnie, bez 
jasnego ukazania sensu walki z 
faszyzmem. Realizatorzy lgną do 
tematyki „na bocznym torze". 
Nie stworzono dzieła, które uka- 
zywałoby człowieka i jego nowy 
socjalistyczny stosunek do pracy, 
jego życie w napięciu walki kla- 
sowej. 

Naszą uwagę winniśmy również 
zogniskować na krytyce, która 
traktuje dzieło powierzchownie, 
a często jest doń z góry nasta- 
wiona negatywnie. Krytyk musi 
jasno dostrzegać procesy zacho- 
dzące w maszej rzeczywistości i 
w naszych twórcach. Tym nie- 
mniej trzeba podkreślać błędy 
nawet w najlepszych filmach. 
Mówiąc o trudnościach prze- 

stawienia się twórców wycho- 
wanych w dawnej szkole, min. 
Sokorskci podkreślił, iż będąc wy- 
rozumiałym nie wolno nam jed- 
nak traktować tych rzeczy libe- 
ralnie: „widzenie subiektywne 
bowiem Staje się obiektywnym 
torowaniem drogi kierunkom 
lansowanym przez. imperializm 
amerykański" — a do tego nie 
wolno nam dopuścić. Bo walka 
z. kosmopolityzmem jest równo- 
cześnie walką o nowy realistyczny 
film polski. 

JAN ŁĘCZYCA 
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ozwój przemysłu — to naczelne zadanie chwili. 
produkcji — to: więcej, prędzej i lepiej. 
Mogłoby się wydawać, że film nie ma tu nic do powiedzenia, 

tymczasem okazuje się, że i na tym odcinku mcże on oddać nieocenione 
usługi. 
Sprawa podniesienia produkcji — to przede wszystkim sprawa wzmo- 

żenia wydajności pracy robotnika, i tu właśnie dochodzi do głosu film: 
pokaże, jak należy zorganizować metody pracy, jaka praca jest mniej 
wydajna i dlaczego. 
W końcu ubiegłego roku został wyprodukowany pierwszy polski film 

instrukcyjny dla Przemysłu Włókienniczego — „Więcej, prędzej, lepiej!" 
Jest to pełnometrażowy obraz, składający się z siedemnastu aktów. Pro- 

ci, zrealizowanej na przeszło 5000 metrów taśmy, trwałaby 
y godziny — filmu nie pokazuje się więc w całości. Oglądają 

go robotnicy częściami: dla tkaczy wyświetla się akty obrazujące metody 
pracy w tkalni; osobno wyświetla się fragmenty filmu, poświęcone pracy 
w przędzalni, wykończalni itd. 

Początek filmu ma ogólną, wprowadzającą w zagadnienie pracy wy- 
mowę: przedstawia rolę i znaczenie przemysłu w życiu gospodarczym 
kraju. 
Mimo stałego wzrostu wydajności pracy obliczono, że każdy robotnik 

może dzięki odpowiedniej racjonalizacji podnieść wyniki o 30%, nie 
zużywając więcej wysiłku niż przy wynikach dotychczasowych. 
Jak to trzeba zrobić? 
Odpowiedź na to pytanie powinien dać film instrukcyjny. Powinien on 

pokazać niedociągnięcia, zaniedbania i opóźnienia — aby można było 
ich uniknąć, powinien pokazać najlepszą metodę pracy — aby stała się 
drogowskazem współzawodnictwa. 

Zadanie to spełnia doskonale nasz pierwszy film instrukcyjny, wypro- 
dukowany dla Przemysłu Włókienniczego przez Dział Filmów Oświa- 
towych. 
Oglądamy jeden z aktów filmu: 
Tkacz przychodzi do roboty, wtyka prędko czółna w przędzę, puszcza 

w ruch warsztaty. Stop! Ręka przekreśla ekran. Tak nie należy rozpo- 
czynać pracy — trzeba najpierw sprawdzić wszystkie czółna, maszyny 
tkackie, i dopiero wtedy puścić je w ruch. Uniknie się przez to rwania 
przędzy — praca będzie wydajniejsza 

Dalej widzimy, jak należy zakładać włókno w czółno. Trwa to dwie, 
trzy sekundy, Ruchy są ledwie dostrzegalne. Później widzimy to samo 
w zwolnionym tempie i wtedy dopiero poznajemy precyzję i doniosłość 
tej pracy. 
Jak trzeba pracować, pokazują na filmie ci, którzy robią to najlepiej. 

Aktorzy filmu instrukcyjnego — to przodownicy pracy. 
Żołnierz powinien zdawać sobie sprawę ze znaczenia operacji bojowej, 

w której bierze udział — będzie wtedy dzielniej walezył i celniej strzelał 
Robotnik, który poznał swoją pracę, jej zadanie w ogólnym procesie pro- 
dukcji i znaczenie tej produkcji wy życiu gospodarczym kraju — będzie 
pracował prędzej, będzie pracował lepiej. 

Film „Więcej, prędzej, lepiej!" powstał z inicjatywy Komisji Małej Ra- 
cjonalizacji przy Centralnym Zarządzie Przemysłu Włókienniczego. Kon- 
sultantami naukowymi byli profesorowie wydziału włókienniczego Poli- 
techniki Łódzkiej: inż. Nożyczkowski, inż. Paweł Prindisz 1 inż. Jezierski, 
którzy współdziałają z filmem w dziedzinie naukowego opracowania za: 
gadnień racjonalizacji pracy oraż indywidualnego i zbiorowego współ- 
zawodnietwa, 
Mimo ściśle instrukcyjnego charakteru film ma walory artystyczne. 

Wielkie hale z setkami prząśnie i krosien, szybkie i zręczne ręce czło- 
wieka, obsługującego maszynę, uwaga, dokładność, tempo — wszystko to 
podkreślone muzyką wielkich kompozytorów Prokofiewa, Szostakowicza, 
Rachmaninowa — to artystyczne walory filmu. 

Produkcją filmu kierował Bernard Marwiński, operatorem był Antoni 
Wawrzyniak, 

Grono fachowców przemysłu włókienniczego, przejmując obraz od 
Działu Filmów Oświatowych, uznało go za wybitnie pożyteczny. Pod- 
niesie on wydajność pracy — pozwoli zyskać milionowe oszczędności, 

Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego, zapoznawszy się z wy- 
nikami, jakie osiągnięto dzięki wyświetlaniu w fabrykach tego filmu, 
zlecił Działowi Filmów Oświatówych nakręcenie czterech dalszych obra- 
zów instrukcyjnych dla celów racjonalizacji pracy. Są to: „Praca na dwu- 
nastu kiosnach”, „Transport wewnętrzny”, „Wynalazczość robotników, 
majstrów i inżynierów", „Bezpieczeństwo pracy”. 

Wszystkie te filmy są już w realizacji. Zdjęć dokonuje się jednocze- 
śnie, co daje oszczędność czasu i zmniejsza do minimum zakłócenie pracy 
w fabrykach przez obecność ekip filmowych. 
W ślad za wlókiennictwem również i inne przemysły opracowują tematy 

filmów instrukcyjnych, które zrealizuje „Film Polski. 
Przed młodą polską kinematografią stanął nowy zupełnie problem: 

nieść pomoc poszczególnym przemysłom przez ukazanie robotnikom, 
w jaki sposób wysiłek ludzki przynieść może najlepsze rezultaty, 

Na ekran wkroczył nowy, wspaniały bohater filmowy — PRACA. 
BOHDAN WĘSIERSKI 
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Zyjemy w epoce 
reportażu. To. angielskie sło- 
wo z francuską koń. 
cówką, nieznane je: 
szcze "naszym dzia. 
dom, a nawet oj- com. w. okresie ich 
młodości — „zrobiła 
ogromną karierę. 
Powiedzmy słuszniej: 
robi właśnie ogrom- 

ną karierę. 
Już bezpośrednio ma naszych 0- 

czach ten — początkowo — wyłącz. 
nie” dziennikarski gatunek. twórczości 
zaczął sobie zwycięsko torować dro- 
gę do literatury pięknej, a poprzez fotoreportaż przeskoczył 'z_ zadruko- 
wanej stronicy na perforowaną  ta- 
śmę_ filmową. 

Kariera reportażu nie wynikła ot 
tak sobie, z niczego. Nie jest_wcale 
przypadkiem, że przypadła ona na Czasy wielkich przewrotów społecz- 
nych, których legitymację stanowią 
tęsknoty 1 dążenia milionów sza” 
rych ludzi. 
Bo czymże jest reportaż? Jest naj- 

bezpośredniejszym "" zetknięciem > się 
twórcy 2 czlowiekiem, żywym, czło” 
wiekiem, jego” radościami 1 smutka- 
ml. Jest realizmem. Jest prawdą. 
Można skłamać w operującej do- 

wolnie fikcją powieści, można” skła- 
mać w technieolorowym oleodruczku. 
nie można” skłamać w reportażu 
(jeśli nie bierzemy tego slowa na- 
daremno). 

1 znowu nie jest żadnym przypad- 
klem, "ani zbiegiem okoliczności, że 
gdy 'z jednej strony wpływ repor- 
tału zaznacza się Coraz | wyraźniej w,_ twórczości postępowych _fllmow- 
ców całego świata, o tyle zakłama- 
ni właściciele „fabryk snów: w_A- 
meryce 1 Eurogie uciekają od repor- 
iału w ówłat lukrowanych bajek, 

„,Eskapizmu. to nazwa modnego na 
zachodzie stylu. uprawianego coraz 
częściej w” kinematografii przez re- 
alizatorów, „Sióstr lokaj rogów 
tajemniey"' To escape — znaczy po angielsku "uciekać. Otóż  eskapizm 
jest treściowo — ucieczką przed prawdą konfliktu, przed _ realizmem 
problemu. Zaś formalnie — ucieczką 
przed reportażem. 
„Zapomniana wioska” film o za- 

cofania” kulturalnym "chłopa" meksy- 
końskiego z zapadłych pueblos, nie 
jest, Plmem_eskapistycznym: nie u- 
cieka od życia. Wręcz przeciwnie, 
jesteśmy tu świadkami zjawiska od 
wrotnego: film sam przyszedł do ży- 
cia. Przyszedł w sposób dosłowny. 
Pewnego pięknego dnia, do tej 

zapomnianej wioski, którą widzimy 
na ekranie, przyjechała grupa reży- serów, operatorów filmowych | John 
Stelnbeck. Nazwisko owego. plarza amerykańskiego, w chwili zdy Wy- 
siadał z auta Wytwórni filmowej w 
meksykańskiej wiosce, znane już 
było w kinematograńi z filmów: 
„Myszy i ludzie", „Grona gniewu” 
1 „Tortilla Flat". 
Fllm o chłopach w Meksyku miał 

być następnym jego dziełem. 
"Tematu dostarczyło życie. to_ jest 

sama wioska. Fatalne, wręcz średnia- 
wieczne warunki sanitarno-zdrowotne 
1 epidemia, wybuchła wśród” dzieci, podsunęły Steinbeckowi bardzo nie” 
Skomplikowany pomysł scenariusza, 
który” zrealizował na miejscu, z poż mocą reżyseza Herberta" Kline. 

Nie można twierdzić, że film jest 
zupelnie udany. Nawet cjednak_ Kry- tykowi filmowemu, z obowiązku 

Para bohaterów filmu duńskiego „Dzieci z jednego podwórka 

W 
Meksykańska znachorka z filmu „Zapomniana wioska” 

ZAZOWIWY NY ABNACJL.E 
TRIUMF REPORTAŻU 

zrzywykłemu do udzielania nagan. 
doniosła, odkrywcza ważkość filmu 
przesłania usterki. 
Filmów podobnych do  „Zapom- 

nianej wioski widzieliśmy niewiele. 
Zwłaszcza pod etykietką „film pro- 
dukcji amerykańskiej", Taki film 
meże, doprawdy, porwać pięknem 
dei. "obudzić wiarę w celowość wy- 
Silkt, stać się bodźcem do. czynu. 
Zarówno dla higienistów, jak reży: serów filmowy :h. A takcie zwykłych 
ludzi, 
Uczucia. powodującego u _ widza 

mimowiedne "zaciskanie pięści, | nie 
wzbudzi najmisterniejsza historia z 
trójkątem małżeńskim, ani_ zblago- vana opowiastka o zawrotnej karie- 
rze gwiazdy kabaretowej. Uczucia ta” 
kie, jak ten fllm, budzi tylko praw- 

To, co w tym filmie najcenniejsze 
— to jego odkrywezość i nowator- 
stwo. Kiedy po pierwszych scenach filmu widz, zmylony egzotyką stro- 
jów 1 niesamowitym wprost" stop- niem zacofania, orlentuje się na ko- 

niec, że rzecz dzieje się współezi BIS ”a tie odniowieczu WIE nim "zdziwienie, graniczące z niedo- wierzaniem: „Nie: ta już chyba prze- 
sadzi! 

I ten odruch cywilizowanego czło- 
wleka, siedzącego w wygodnym fo- 
telu kinowym, jest już dostateczną 
nagrodą dla twórcy. Bo zdołał poka- 
zać rzeczy, których istnienia | nikt 
niemal nie podejrzewał.  Najpięk- 
niejsza z ról, jaką odegrać może_ar- 
tysła — wyprzedzać życie i budzić 
czujność, 
W 1897 r. — a więc nie tak znowu 

dawno — niektóre pisma wydruko- 
wały reportaż Jana Wiktora o jego 
podróży z lekarzem ldtnego _ wiej 
skiego ośrodka zdrowia po_ wsiach 
podkarpackich. 

„Stanęła kobieta. rzęs, "oczy czerwone, rany pa wylupieniu: „Rosty mi 
psie włosy, wydzierali, nie po- mogło. "W ycia tyle się napli- 

Powieki bez 
jak dwie 

kałam. Nie dziwota. Dzieci cho- 
rowały, z tego moja choroba. Z 
płaczu przy dzieciach". „Jakże 
Jeczyliście sięr* „Różnie... Jak to 
na wsi. Sąsiadka” utłukła cukru | 
wamuchiwała go. Nie pomoglo, 
to drugi raz pogryzła | ze Śliną 
plunęła w -hore oczy. Ale i to 
nie. pomogtof 
Jedno spojrzenie lekarza wy- 

starcza: jaglea! „Dzieci wasze 
chore na oczy?" „Też. narzekają, 
że im psie włosy rosną. Dziwuję 
się, czego, bo jeszcze przecie 
niewiele mają strapień, nie napła- 
kały się w życiu tyle, co _jat 
„Czym po mycia się wycierają! 
(Tym samym. co ja. 
tóżka, ale najczęściej moją zapa- 

„Nawet nie wiecie o tym, 

ubawiona głupotą lekarza. 
Gdy się dziś czyta te — zapisane 

reką Jiterata-reportera — słowa mat. 
ki że wsi przedwojennej, mimo woli 
wiózowi filmu Steinbecka przychodzi 
na myśl owa matka meksykańska, 
zamykająca lekarzowi drzwi do_ jej 
chorego - dziecka. 
Czy ręka lekarza. wyroslego z tej 

samej wioski, zdoła otworzyć owe 
drzwi, drzwi oddzielające kulturę 0d 
ciemnoty? Na to pytanie film nie 
qaje zdecydowanej odpowiedzi, pozo- 
stawiając rzecz blegowi czasu. W 
tym niedopowiedzeniu, które | bez- 
sprzecznie stanowi słaby punkt fil 
mu, kryje się może uczciwość twór- 
cy, który chciał powiedzieć, że in- 
gywidualny fakt przesiąknięcia wą- 
skiej strużki kultury nie jest w sta- 
nie radykalnie zmienić oblicza nędz- 
nej wsl meksykańskiej. Jak nie zmie- 
nia zdania bisdnych gospodarzy 0 
higienie film oświatowy, wyświetla- 
ny przy pomocy  przedpotopowego 
projektora. 
Nowy rodzaj sztuki filmowej, jaki 

reprezentuje „Zapomniana wioska” 
wypada nazwać inscenizowanym ret 
portażem. Stanowi on pogranicze 
filmu fabularnego 1 dokumentalnego 
i ma przed sobą z pewnością wspa- 
nialszą przyszłość, niż. najfantastycz- 
niejsze dziwactwa eskapistów. 
„Zapomniana wioska” poslada mó. 

wiony komentarz, który stanowi nie- 
mal całość strony dźwiękowej filmu. 
Komentarz został poprawnie opraco- 
wany w języku polskim, ale wygło- 
szony bardzo źle. 
Oglądając ten trudny 1 niezwykły 

film " nieprzygotowana publiczność 
wielu miast (np. Łodzi), gwizdnła 1 
wychodziła w trakcie seansu, zapew. 
ne czując się oszukana.  Niekoniecz- 
nie dobrze świadczy to o publiczności, 
ale jest równocześnie dowodem, że 
dystrybucja filmów nie jest zajęciem 
szablonowym 1. papierkówym. 

Fllm trudny i nowy, jeśli zasługuje 
na uznanie, należy zapowiedzieć w 
prasie | przygotować nań czytelnika, którego należy zainteresować nymi 
drogami, niż. szyldzikiem: najnowszy 
film amerykański. Nie będzie wtedy 
zawiedzionych. Będzie natomiast — 
celowa praca wychowawcza, 

JERZY PŁAŻEWSKI 

ADYARACJI 
AI ABDNISETCZAS PYCHĄ 
W BIEDNEJ DZIELNICY KOPENHAGI 

Dobre imię filmu duńskiego zostało po- zrzebane przed trzy- 
ziestu niemal laty, gay. wszechpotężni iemiecka „U. F.A. wywierała "na ine matogratię ". mniej: szych. państw "euro" pejskich "taki "sam elsk, zale dzisiaj wywieża "Honywood. 

Reakcyjnym władcom „U. F. Ax wdaio się przez” infiltrację na. rynki Danii 1 Szwecji 1 przez zwerbowanie najlepszych «reżyserów | aktorów przekreślić międzynarodowe "znacze. nie” kinematografii obu tych. krajów. 
Poza bezmyślnymi  komedyjkami 

pała i Pałachona nie słyszało się © 
kinematografii duńskiej aż do końca 
drugiej wojny światowej, gdy ukaza- 
ły się na ekranach tak wstrząsające 
dzieła jak „Dni gniewu” * jednego 
z. najwspanialszych ludzi -elcranu 
Carla. Dreyera, „ak. „Czerwone iąki” 
1 inne, 
Wysoka artystyczna wartość tych 

4ilmów świadczy o. renesansie filmu 
duńskiego, co_ potwierdziły następnie 
„Dzieci z 'jednego podwórka” i „Dit- 

tas. Kinematografia duńska weszła 
na własną drożę, szukając tematyki 
w własnych zagadnieniach  narodo- 
wych, w własnych zwyczajach i w 
pięknej, rodzimej literaturze. 
Film „Dzieci z jednego podwórka” 

wyreżystrowali * wedlug ". powieści 
Estrit OW, Astrid 1 Bjorne Hennig" Jensen, wykazując wybitny talent in- 
scenizatorski 1 prowadząc. nieomylnie 
grupę dzieci poprzez dość /clekawy 
dramatycznie scenariusz, przez histo- rię pełną napięcia | zakończoną sil- 
nymi akcentami  optymistycznymi, 
przy całkowitym: zachowaniu la spo” łecznego. 
Walka grupy dzieci o niesłusznie 

podejrzanego o kradzież, stróża 1 wy- krycie przez nieh waściwego zio- 
dzieja przypomina nieco fllm „Po- 
ści” ale góruje nad nim, uczeiwością 
w zachowaniu prawdy środowiska | 
otoczenia. 
Wszystkie dzieci są d 

różnia się 
aktorka o świetnej, charakterystyci 
nej twarzy, Tove Maes. Świetnie gra 
1 dużo serca wykazuje jedyny doro- 
sty, ktor w dłuższej roll, str63, Hienty 

WACŁAW SWIERADOWSKI 



mia 7 czerwca mija 150 lat od 
dnia narodzin " największego 
poety. rosyjskiego — Aleksan- 
dra Puszkina. O jego życiu i 

nej | śmierci, 
cyjnej, o więżach, które lączyły go 

o działalności rewolu- 
2 literaturą polską 1 przyjaźni z Ada: 
mem Mickiewiczem — znajdą Czytel 
nicy bogate materiały na lamach na- 
szych pism literackich. 
Na tym miejscu chcemy przypom- 

nieć w pobieżnym skrócie to, co z bo- gatej puścizny wielkiego poety prze- 
dostało się na ekran, Nie Wszyscy 
Chyba wiedzą, że Puszkin jest jedy- 
nym. pisarzem | epoki romantyzmu, którego utwory w ciągu przeszlo 50- 
Jetniego istnienia kinematografii były 
pez przerwy niemal filmowane | Hcz- 
ba wszystkich flimów opartych na 
dziełach poety dochodzi do _ 160. Puszkin. był 1 jest filmowany chętnie 
nie tylko w Rosji — utwory jego 
przenosili na ekran realizatorzy ame- 
zykańscy, francuscy 1 włoscy. Równo- cześnie zaś różne Okresy życia Pusz. 
kina posłużyły za temat do kliku 
poświęconych poecie filmów biogra- dicznych. Postać Puszkina przewija 
się w_wielu filmach. odtwarzających 
współczesną mu” epokę 1 jej wybitne 
postaci. 

* 
Pierwszy wyprodukowany w przed- 

rewolucyjnej Rosji film fabularny z 
udziałem aktorów nakręcony został 
Wg sztuki Puszkina „Borys Godunow”. 
Działo się to w r. 1807. Film, którego 
projekcja trwala niecałe 1$ minut, 
zrealizował reż. I. Szuwałow w pierw. 
szym rosyjskim utelier filmowym A. 
Drankowa. W związku z tym flimem 
kronikarz" notuje: 

Jest 10 pierwsza próba realizacji 
mimu zabularnego" dokonana przez 
trupę letniego teniru „Eden w Pe- tersburgu. Nie została ukończona w 
zamierzonej postaci, gdyż artysta ©. 
Alaszewski "odmówił >. wystąpienia przed obiektywem w rot Borysa Go- dunowa. Film wyświetlano w sierpniu 
187 r. pt. „Sceny z życia Wojarówa; od_roku 1969 demonstrowano go pt. 
„Dymitr Samozwaniec: jako zwykły Jiemy tm, "ale. najczęściej jako file 
mową deklamację:). 

Tak, więc już w pierwszym dziesię- loleciu! naszego wieku wiersz puszki nowski rozbrzmiewał z ekranu. Pory 
wając! widzów nie mniej niż 'prynic tywne Żywe obrazy, w. których zna- komiei aktorzy totogratowani. żawsze w. przyżwoltej odległości od. sparatu (nie wolno było obcinać nóg!) demon- strowali swój Jeunszt "alctorsik. 
Okólem „Boryś Godunow*_pojawii się w Młosji na atiszu kinowym przed r gle —*eztery razy. Tę samą ilość Tazy "byt. fllmowśny utwór poetycki 

*) Filmowe deklamacje były w tym okresie bardzo modnym i rozpo- 
wszechnionym rodzajem filmu mó- 
włonego bez użycia. jakiejkolwiek a- 
paratury dźwiękowej. Aktorzy usta- 
włali się za ekranem i zgodnie z 0- 
brazem  deklamowali "odpowiednie 
partle monologu czy. dialogu, 

Aleksander Puszkin wg współczesnego 
portretu 

Sylwetka Puszkina z filmu 
poety: 

AE NUMAZEW 

Płaskorzeżba_ przedstawiająca spotkanie Adama Mickiewicza z A! 
Puszkinem w r. 1827 w Petersburgu. Projektował M. Mil 

ALEYAJGCA 
SFILMOWANY 

Puszkina „Wojewodać (wg Adama 
Miekiewicza). Wr. 1o10' deklamację 
przy. projekcję wygiaczał znany aktor 
P. Czardynin. który był zarazem xe- alizatorem. filmowej wersji „Wojewo- 
dy". Poemat „Połtawa” poi jednak 
rekord, służąć za materiał filmowy 
w tym' okresie pięciokrotnie, W r. 1909 
i w latach następnych wyświetlano 
5o przeważnie pt. „Mazepa, 
Powieść poetycka „Domek w Ko- 

łomnie« pojawia się na ekranie w 
roku 1913. Reżyserował P. Czardynin, zdjęcia | dekoracje wykonał Włady- 
sław Starewicz, P. Makstmowa grała 
wdowę, S. Gosławska jej córkę, a 
Iwan Mozżuchin oficera gwardii i 
Mawruszkę (rola podwójna). 
W styczniu 1915 r. kinomani mo- 

skiewscy mogli podziwiać „Rusłana 
1 Ludmilę« (projekcja trwała! godzinę 
i 15 minut!) w wykonaniu Mozżuchi- 
na i Gosławskiej z udziałem Edwarda 
Puchalskiego w zoli Tarlata. 
Dlaczego „Jeździec miedziany uka. 

zał się na” ekranie pt. „W falach 
obiędu« (dramat psychologiczny w 3 
częściach, długość 1100 metrów, pro- 
dukcja akcyjnego towarzystwa G. 
Libkeną w Jarosławiu — 1915), wy- 
Jaśnia kronikarz: 

„Jest to fllm o dziwnych psycholo- 
gicznych_ przeżyciach  nienormalnego 
człowieka. Był pomyślany | zaczęty 
jako filmowa wersja „Jeźdźca mie- 
dzianego" A, Puszkina, ale poniewa: 
zdjęcia scen powodzi (podczas praw- 
dziwej powodzi w Jarosławiu) nie zo- 
stały w porę dokonane, scenariusz 
trzeba było przerobić... 
Łatwo soble wyobrazić, co zostało 

z poematu po usunięciu zeń scen 
powodzi w Petersburgu! Ale autorzy 
byli na tyle uczciwi, że przynajmniej 
zmienili tytuł i w napisach nle powo- 
ływali się na nazwisko poety. 
Jednym z klasycznych przykładów 

starannej 1 wiernej transpozycji u- 

tworu literackiego jest w przedrewo- 
Jucyjnej kdnematografii " rosyjskiej 

Z innych utworów Puszkina filmo- 
wane były wielokrotnie „Bracia roz. 
bójnicy”, „Strzał”, „Dubrowski” (39 
razy!) „Eugeniusz Ónegin", „Fontanna 
Bachczysaraju", Narzeczony! 

„Córka kapitana: 

Po plerwszej wojnie światowej u- twory Puszkina biorą coraz chętniej 
na warsztat filmowcy zachodnio-guro- pejscy 1 amerykańscy. 
Zatrzymamy się tylko przy bardziej 

charakterystycznych pozycjach. "Trze- 
ba przy tym zwrócić uwagę, że omó- 
wlone poprzednio wczesne przeróbki 
rosyjskie, mimo całej naiwności w traktowaniu tekstu. puszkinowskiego, 
wynikającej częściowo z ubogiej tech" 
niki ówczesnej kinematografii, stara: 
ły się wiernie zachować charakter 
pierwowzoru poetyckiego | dość traf. 
nie odtwarzały na ekranie ducha i 
myśl utworów wielkiego pisarza. Im 
jednak dalej na filmowy Zachód wę- 
drował Puszkin, tym bardziej utwory 
jego ulegały zniekształceniu aż do 
niesmacznej karykatury: włącznie, 
Pamiętamy dobrze Rosję carską wi- 

dzianą przez obiektywy speców holly. 
woodzkich. W r. 1826 reżyser Claren= 
ce Brown (ten sam, który nakręcił 
kolorową „Wielką nagrodę"), sfilmo- 
wał „Dubrowskiego«, Film "wyświe- 
tlany"był pt. „Czarny orzeł«, Główne 
role grała w nim okrzyczana para 
amantów Rudolf Valentino | Vilma 

Banky. Film powstał prawdopodob- 
nie dlatego, że lalkowatemu Rudolto- wi było bardzo do twarzy w mundu- 
rze oficera kozackiego, a perypetie 
Dubrowskiego, odarte z uroku poe- 
tyckiego słowa. przypominały bardzo 
przygody , dżentelmena - włamywacza 
czy też szlachetnego kowboja, Oczy- wiście to społeczne powieści rozwia- 
ło się w promieniach hollywabdz- kich juplterów. Pozostał ckliwy ro- — - 
mans, pogonie na koniach 1 efektow- 
nę kostiumy. Kto pamięta ien film, 

lech zestawi go z wyświetlanym 
iedawno „Dubrowskim*, który nb. 

też nie jest filmem najświeższej daty —'a przekona się, jaka jest różnica 
w obu” podejściach 'do zagadnienia 
transpozycji Puszkina na ekran. 
Francuska wersja „Pikowej damy« 

(asa7) Fedora Ozepa (itóry SfilmoWał 
także „Córkę poczmistrza”) była chy. 
ba najbardziej udana z przedwojen- 
nych adaptacji _ filmowych "utworów 
poety. Dobrą kreację stworzył w niej 
Pierre. Blanchar. Ę 
Niemcy stllmowali już w czasie 

wojny „Cśrkę poczmistrza” z wiedeń. 

kiej.” Mimo to trudno nam uwierzyć, żeby film mógt być udany. 
Ten krótki przegląd nasuwa jeden 

wnłosek: Puszkina nie powinni fllmo- 
wać ci, którzy nie rozumieją ducha 
jego utworów. Natomiast dzisiejsza kinematografia radziecka może dać 
gwarancję, że dziela poety zostaną 
przeniesione na ekran tak jak to na” kazuje szacunek wobec geniusza, 

* 

Na zakończenie warto jeszcze za- 
stanowić się, czemu właśnie dzieła 
Puszkina były 1 są tak chętnie filmo- 
wane? 
Odpowiedź na to pytanie dał zna- 

komity_ reżyser Sergiusz Eisenstein, 
który w swej pracy o montażu fil. 
mowym, napisanej przed przeszło 10 
laty, uczy nas filmowego patrzenia i filmowego ujmowania tematu właśnie 
na przykładzie strof puszkinowskich. 
Nie tylko żywa akcja, interesująt fabuła i dobra kompozycja drama- 
tyczna, dynamika i niestychana pl 
styka opisu — ale także nadzwyczajna trafność operowania tym co nazy- 
wamy dziś w flimie planem, wybór 
pola_widzenia, operowanie detalami 
wizualnymi, żnakomite łączenie ele- mentów wzrokowo-słuchowych, zaklę- 
tych w kunsztowny rytm — oto wa- 
lory idealnego kina tkwiące organicz- 
nie w utworach wielkiego poety, 

I dlatego Puszkin musi być bliski 
każdemu, kto rozumie i ceni sztukę 
filmową. 

ZBIGNIEW PITERA 

Rudolf Valentino jako Dubrowski 
w filmie amerykańskim 

Borys Liwanow jako Dubrowski 
w filmie" radzieckim 



JÓZEF KOSTECKI 
(rakub) 

m „za wami pójdą inni Jest " deplniem "Antoniego Bohasiewieca w. dziedzinie fabularnego” alugiego m irażu, Altor" kliku doku mentalnych. krótkometraż0- wsk 1. paru interesujących sacho- wisk | radiowych. próbuje tu -Bo mt" pierwszy, swych st" w. "obra- sle "pomoprortamowym. Tematem filmu "legi krytyczne, a zarazem polemiczne. spojrzenie ha rach. oporu w Polsce 1 przewartościowanie kieo- loziemnego 'xoariiktu. między. poiltyką mym s masłem „sianie 2 bronią © Bogi i czekania "za rozkaać, -Fium Bhaniewicza  pokaznje, Jaką rolę w majcięższym "okresie niewoli odegraia rolska "aria "Robotnicza, bożowcy. 1 partyzanci Gwarali Ludowej, Jest to w samym swym założenia fm dy Sausyjmo-polityczny "1 przed przystą. pieniem do analizy 1 oceny debiutu Bondziewicza” należy "sobie dokladnie zdać sprawę z tego wiaśnie charak" tera niwont 
Dla przeprowadzenia przesłanek 

ldeologicznych reżyser odtwarza na 
ekranie obraz Warszawy z IM2 r. 
Czyni to sumiennie, z dużym wyczu- 
clem prawdy historycznej, Daje wy- 
rażny przekrój środowiskowy stolicy, 
pokazując postaci reprezentujące za- 
równo proletariat, jak 1 bogaty wach- 
larz grupek mieszczaństwa 1 drobno- 
mieszczaństwa. Widzimy nową burżu- 
azję, rosnącą dzięki wojennym _spe- 
kulącjom, jak 1 stary  mieszezański 
patrycjat, utrzymujący się na po- 
wierzchni dzięki rentownym intere- 
som z okupantem. 

Zasługą bezsporną Bohdziewicza jest 
dobranie odpowiednich sylwetek ak- 
torskich 1 stworzenie na ekranie wia- 
ściwej atmosfery opisywanego środo- 
wiska, Najlepszy niewątpliwie jest 
dom przy ul. Grzybowskiej, gdzie — 
ze szkodą zresztą dla dramaturgii — 
wprowadza reżyser w krótkich scen- 
kach świetnie zarysowane postaci 
ryzjera, dozorcy, stolarza 1 krawca. 
Świat wielkich i małych, ale  nie- 
zmiennie brudnych interesów „biura 
handlowego* wyszedł również bardzo 
plastycznie, jak i dostojna duszność 
oazy dobrobytu na Saskiej Kępie, 
Stosunkowo najsłabszy jest proleta” 
rlacki Czerniaków, chociaż doskonała 
postać matki wprowadza na ekran 
element ciepła | życiowej prawdy, 
Bohdziewicz potrafił wydobyć z ak- 

tora właściwe nuty | dlatego „ 
mi pójdą inni" przeciwstawia się 
świeżością |  bezpośredniością — 

donności do teatralizacji 1 deklama- 
torstwa, częstym objawom w najlep- 
szych nawet polskich filmach, Dialog 
Jest naturalny (zasługa m. in Tadeu- 
sza Borowskiego), a doniosła proble- 
matyka polityczna podana jest nie 
ex cathedra, a wynika x normal 
nego toku rozmowy. 
monią na realistycznym tle 
nologi wewnętrzne bohaterów: Anny 
1 Wladka, nie pasujące do stylu 
utworu. Obsada aktorska tak wyrówe 
nana, że trudno tu rozdawać jakieś 
laurki za dobrą grę. Na czolo wysu- 
nęlibyśmy Celinę Klimczak w roli 
Katarzyny, To doskonała, pełna umia- 
ru i przekonywającej siły kreacja, 

g 

CELINA KLIMCZAKÓWNA 
(Katarzyna) 

Mówiąc o zasługach reżysera w re- 
alistycznym podejściu do Warszawy 
19i2 roku niesposób pominąć twórczej 
roli i wielkiego wkładu operatora 
Stanisława Wohla. Zdjęcia odznaczają 

ję prostotą i bezpośredniością, na- 
wlązując do tradycji włoskiego neo- 
realizmu, Nie ma w nich żadnych 
smaczków stylizacyjnych, ani latwych 
pokus  tormalistycznych upiększeń. 
Technicznie robota operatora niemal 
bezbiędna (np. nie czuje się zupełnie 
jazd aparatu), a kompozycja plastycz- 
na zdjęć na bardzo dobrym poziomie, 
bez jakiejkolwiek zresztą skłonności 
do ustawiania czy grupowania ludzi 
1 przedmiotów. Pomocnikiem  Wohla 
jest Seweryn Kruszyński. Dobre de- 
koracje zbudował A. Radzinowicz, 
Tu kończą się zalety filmu, a za- 

czynają jego wady. CÓŻ z tego. że lu- 
dzie są prawdziwi, poruszają się we 
właściwych ramach środowiskowych 
1 mówią słuszne rzeczy, jeżeli utwór 
nie ma wyraźnej kompozycji. Nie- 
wątpliwie błędów zasadniczych szu- 
kać należy nie tyle w realizacji, co 
w scenariuszu, albo słuszniej w bra- 
ku dobrze zbudowanego scenariusza. 
Wadą kardynalną filmu jest to, że 
dwa wątki fabuły — miłość Anny i 
Wladka oraz dzieje drukarni „Gwar- 
dzisty« nie są odpowiednio powiąza- 
ne, Motyw prospektu wróżki, jako 
gtównej osi dramaturgicznej, może w 
pomyśle dobry — jest bardzo cienki 
i wątły, pozbawiony walorów atrakc- 
cyjności czy wzruszenia. Stąd już 
płyną wszelkie usterki kompozycyjne, 
jak rozstczelenie filmu między po- 
szczególne scenki 1 epizody, nie łą- 
czące slę ze sobą, choclaż niegedno- 
krotnie dobre same w sobie, Ekspo- 
zycja jest ślamazarna, akcja rwie się, 
napięcie narasta dopiero od łapanki 
u Jabikowskich, a na końcu nastę 
puja rozładowanie emocjonalne, brak 
bowiem akordu zamykającego Całość. 
Dlatego też mija właściwie niepo- 
strzeżenie doskonały, wysoce  pate- 
tyczny moment czytania nazwisk 50 
powieszonych x Pawiaka, Z. dobrego, 
A zasem świetnego materialu nie 
udało się reżyserowi stworzyć moc- 
nego 1 harmonijnego dzieła, Nie po- 
mogła tu muzyka jako czynnik. wią 
łący, zdolny bowiem kompozytor K. 
Serocki tym razem nie popisał się- 
riustracja muzyczna ani nie pogłębia 
dramatycznie akcji, ani nie cemen- 
tuje poszczególnych fragmentów. 
w sumie — film nierówny, posła- 

dający dnże zalety (Ideologia | praw. 
da środwiska), jak i poważne wady 
(kompozycja, montaż). Uznać trzeba 
Za wami pójdą inni« jako udany 

debiut Bohdziewicza jako reżysera i 
nieudany jako scenarzysty. Jesteśmy 
pewni, że bogatszy w doświadczenia 
Bohdziewicz stworzy w przyszłości 
dobre filmy. Jego odwaga, przejawia- 
Jąca się w opracownalu trudnych te- 
matów 1 szczerze realistyczne zacię- 
cle — to dobre zadatki na dalszą 
pracą reżyserską. Mała gromadka 
polskich realizatorów — filmowych 
wzbogaciła się o nowego twórcę. 

ZAPWAIM 

LECH MADALIŃSKI 
4Artur) 
Wszystkie karykatury wykonał J, Zebrowski 

ADAM CYPRIAN 
(Preuhander) 



EWA KRASNODĘBSKA 
(Anna) 

ADAM HANUSZKIEWICZ 
(Władek) 

PPOJDARINNIE- 
maja 152 roku pierwsze 
oddziały Gwardii Ludowej 
wyruszyły w pole. Wezbr: 
la fala odwetu za akty 
niemieckiego terroru, za 
50-cla powieszonych z Pa- 
wiaka spadły bomby na 

Catć Club i inne niemieckie lokale 
rozrywkowe, bomby na redakcje Fa- 
dzinówek, Nowe siły społeczne wzię- 
ły udział w kształtowaniu historii, 
sły x dna, z dołów, z największych 
rezerwusrów energii narodowej. Z su- 
teren | poddaszy wyszii buntownicy 
1 mściciele, budowniczy 1 marzyciele 
nowego obrazu Polski, która miala 
wreszcie stać się ojczyzną dla wszyst. 
kich ludzi pracy a nie tylko dla u- 
przywilejowanych. 
„Za wami pójdą inni« pokazuje 

tworzenie się Gwardii Ludowej | al 
cje sabotażowe przeciw okupantowi. 
Autentyczne zdarzenie wsypy pod 
ziemnej drukarni posłużyło reżysero- 
wl za węzeł tematyczny filmu, któ- 
ry oparty na prawdzie historycznej 
nie jest jednak relacją dokumentar- 
ną, lecz typowym filmem fabularnym 
o wielu wątkach | urozmaiconej tre- 
ści. Bohdziewicz wziął na warsztat 
zdarzenia rzeczywiste 1 uczynił je 
zdarzeniami filmowymi. W szeregu 

dramatycznych scen pokazał Warsza- 
wę buntu, nadziei, czynnej walki, i 
nie poprzestał na samym realistycz- 
nym zobrazowania tej „walki, lecz do- 
konat przekroju społecznego. Ostro 
1 precyzyjnie nakreślii linię podzia- 
łu między tymi co walczą a tymi co 
w walce udziału wziąć nie_ chcieli, 
między aktywną lewicą społeczną a 
klasami posiadającymi, między tymi 
patriotycznymi działaczami robotni- 
czymi i inteligenckimi co z bronią 
w ręku szli do lasu, organizowali ak- 
ty dywersji i sabotażu, drukowali 
tajne gazety, rzucali bomby, nieczuli 
na podszepty propagandy londyńskiej 
— a kosmopolitycznym | defetystycz- 
nym mieszczaństwem, które kłostło 
hasła. „czekania 2 bronią u nogi”, aby 
zachować siły na tłumienie ruchów 
społecznego postępu. Ów świat sy- 
tego mieszczaństwa wyżywał swe nie- 
zadowolenie x ograniczeń okupacyj- 
nych w towarzyskich wyrzekaniach 
na Niemców i słuchaniu Londynu, » 
na razie umiał się niezgorzej urządzić 
w cieniu okupanta. Film prowadzi 
nas przez różne poziomy mieszczań- 
sklego życia podczas okupacji, widzi- 
my jak latwo od handlu złotem i 
przedmiotami zbytku przejść do za- 

pobiegliwego „radzenia soblex, do 
form mniej lub więcej jawnej kola- 
Boracji. Nie ma porozumienia między 
przeciwstawnymi sobie klasami spo- 
lecznymi; cóż może łączyć młodego, 
rewolucyjnego działacza Gwardii Lu- 
dowej ze środowiskiem sytych i ocię- 
żałych paniezyków, w nienagannie 
skrojonych garniturach, z tym środo- 
wiskiem dyskretnych gieldziarzy ka- 
wlarnianych, którzy narzekają zarów- 
mo na okupację jak i ua' „polskie 
szaleństwo", a tymczasem dobrze za- 
rabiają na „ówinkach« 4 „blauweis- 
sach 

Bohater filmu, rikszarz 1 bojowiec 
władek, jasno rozumie  dialektykę 
wydarzeń — w środku imieninowego 
przyjęcia opuszcza dom zamożnej ro- 
dziny mieszczańskiej, w którym zna- 
lazi się przez pomyłkę, przez miłość 
do Anny. Później odejdzie od tego 
domu i sama Anna. 

w chwili historycznej, którą obra- 
zuje film, tych ludzi walki nie było 
Jeszcze wielu. W miarę rozwoju wy- 
padków, wzrostu terroru niemieckie- 
£o i dojrzewania świadomości spo- 

łecznej, powiększały się szeregi. CI 
wszyscy, którzy nie chcieli nowej Pol- 
ski wedle 
wzoru, | którzy rozumieli, że Polska, 
Vy istnieć 1 żyć, must stać się Polską 
Ludową | sprzymierzyć się ze Związ- 
klem Radzieckim, szli jedynie słuszną 
drogą walki, prowadzącej do zwycię- 

„Spaliła się« drukarnia na 
Grzybowskiej, powstawała od razu no- 
wa drukarnia i „Gwardzista* uka- 
zywał się bez przerwy — padł boba- 
terski zecer Artur, już inny stawał 
na jego miejscu, by dalej prowadzić 
walkę, w której ginęti | odradzali się 
z popiołów Tudzie. 

stw: 

Fllm, który pokazuje te wielkie i 
trudne chwile nasze) wczorajszej hi- 
storii, mową filmową, inteligentną i 
sugestywną opowiada o niezłomnym 
czasie walki, która wyrosła poza 
okres okupacji | stała się udzialem 
nas wszystkich -- walki o dobrego | 
sprawiedliwego człowieka w ojczyź- 
nie, wyplewionej z chwastów faszy- 
stowskiego posiewu. 



emcy walą bez przerwy. 
Wysokie, betonowe maszty, 
e których wczoraj z trza” 

skiem spadły zestrzelone lam] 
w pół. Asfalt rozpryskuje 

się pod ciosami granatów. Na 
domkach biedoty za rzeką odska- 
kują całe kawały dachu. Jęczące 
wycie pocisków rozdziera słuch. 
Franta Kroupa, Hoszek, wach- 
mistrz Bruczek, węgłarz, tram- 
wajarz, Halina | kilkunastu ludzi 
leży za barykadą. Nie ma czasu 
na słowa. Obmacują zamki au- 
tomatów, A wiedzą przy tym, że 
są bezbronni przeciwko temu pie- 
kłu, które rozpętała się w po- 
wietrzu. Tramwajarz z teatralną 
lornetką, której szkła zachodzą 
mgłą, obserwuje z rozpaczą 
pierwszą barykadę. 
Drewniana barykada pali się 
Dwie godziny płonął ten stos, 

bez przerwy zasypywany. gradem 
pocisków. Potem wszystko zsu- 
nęło się w popiół. 
Droga na most była otwarta. 
Pożar za plecami prześwietlał 

noc. Paliły się składy, paliły się 
domy _ mieszkalne. " Czerwone 
sztandary płomieni rozświetlały 
ciemności. 

Bruczek, klęcząc przy swym 
automacie, uśmiechnął się. 
— Ano, chłopcy, kolejka zmie- 

niła się, teraz 'my jesteśmy 
pierwsi 

Za rzeką, na czarnym tle nie- 
ba, zaczęły wytryskiwać niemiec- 
kie rakiety. Jeden z chłopców 
wskazał je ręką: 

— Patrzcie, Niemcy się rojąt 
— Ba, gdyby nie ten przeklęty 

most, mogliby być już dawno 
gdzieś w Bawariil., — dorzucił 
drugi. 
— Albo mogli być zabarykado- 

wani w Pradze.  Pozbawiliśmy 
Pragę tego honoru, że się nie stała 
ostatnią niemiecką twierdzą. 
wtrącił Kroupa. 
— Dlaczego, u diabła, ci Ame- 

rykanie tak długo nie' przycho- 
dzą? — westchnął jakiś młody 
urzędnik. 
— Widocznie im się nie chce — 

skrzywił się Kroupa. 
— A gdzie siedzą wobec tego 

Rosjanie? 
— W Berlinie i na Morawie... 

muszą zdobywać kilometr po ki- 
Jometrze, 
— Marna pociechat... 
Po północy przybiegł do bary- 

kady czechosłowacki podporucz- 
nik. Zamiast czapki — biały ban- 
daż, przesiąknięty krwią. Ciężki 
pistolet w garści. Zasapany, zmę- 
czony. 
— Chłopcy... powiedział 

urywanym głosem, — kto tu jest 
dowódcą? 
Hoszek wstał bez słowa i podał 

mu rękę. 
Podporucznik przez chwilę nie 

mógł wydobyć z siebie głosu. 
Wreszcie powiedział ciężko: 
— Bracie. tę barykadę musi- 

— krzyknęli wszy- 
scy pełni wściekłości. — Wariat! 
Smarkacz! Kapitulant! 

Zarzucili go wymysłami, z każ- 
dym słowem bardziej rozjątrzeni 
i wściekli. 
Podporucznik zmęczonym ge- 

stem machnął ręką. 
— Niemcy  przeprawiają się 

przez rzekę. Tam na dole, na 
brzegu, jest teraz pole bitwy. Bę- 
dziemy bronić następnej bary- 
kady między domami... 
Węglarz przysunął się do Ho- 

szka, 
— Słuchaj, nigdzie nie pój- 

dziemy. To może jakiś podstęp. 
Na dole, nad rzeką, trzasnęło 

kilka wystrzałów, 

FRAGMENT SCENARIUSZA 
„Akcja rozgrywa się w 1945 r. w ostatnim tygodniu wojny na ulicach Pragi 

Podporucznik z trudem łapiąc 
oddech usiłował wytłumaczyć 
chłopcom sytuację. 

— Brzeg rzeki jest nieosło- 
nięty, nie ma żadnej 
Jeśli 
wać.. jeśli stracimy 
wszystko będzie stracone, 
mamy już... prawie 

mało ludzi. 

barykady. 
Niemcy zdołają wylądo- 

brzeg, 
Nie 

mówił, jak gdyby krew z 
odpływała, 

Chłopcy stali bez ruchu. Hoszek 
z ponurą miną ściskał strzelbę. 
Wszyscy milczeli grobowo. 
Wtedy zniecierpliwiony pod- 

porucznik podniósł głos: 
— W imieniu rewolucji.. roz- 

kazuję! — głos mu się załamał: 
— Przecież... tam w domach są 
wasze matki... dziec: 
Hoszek wstał powoli. 

miał, 
— Chodźcie, chłopcy. Gdyby 

Niemcy zdobyli brzeg, zdobyliby 
naszą barykadę od tyłu! 

Ciężko i niechętnie ruszyli ze 
swych miejsc. Mój Boże, opuścić 
barykadę! Bez jednego strzału! 
Ale podporucznik ma rację. Na 
brzegu potrzeba karabinów, na 
brzegu potrzeba ludzi. Jeżeli zdo- 
będą brzeg, dostaną się do bary- 
kady od tyłu. 
Wszyscy wstali. Tylko Franta 

Kroupa i Halina nie ruszyli się. 
Dziewczyna patrzyła przez bary- 
kadę, jakby ta rozmowa wcale 
jej nie dotyczyła. Franta zwrócił 
się do podporucznika i powiedział 
oschłym głosem: 
— Bracie poruczniku, ja tu 

zostanę. Uważam, że tu powinien 
ktoś być. 
— Zainiesz niepotrzebnie, 
— Nie szkodzi. 
Podporucznik  zasalutował i 

Zrozu- 

odszedł, Hoszek zwrócił się do 
Haliny: 

— Chodź, mai 
Ale dziewczyna odsunęła jego 

rękę. 
— Nie, nie! — odparła cicho. 

Oddziałek powoli wycofywał 
się z mostu. Szli przepełnieni 
żalem. 

Ale tam, na dole, w domkach 
na wybrzeżu, w schronach piw- 
niczych czuwają przecież ich 
matki.., tam ich dzieci pogrążone 
we śnie.. A to tylko jeden krok 
od brzegu... Niemcy... Strach po- 
myśleć!... 
Hoszck podszedł do Franty i 

podał mu rękę. 
— Ja wiem, że tu powinien 

ktoś zostać, ale... . 
— Jakie tam ale! Starajcie się 

utrzymać brzeg. Cześć! 

KOSZEM ESZYZE WOZY NZDAKIYNĄ 

— Cześć! 
Hoszek z trudem  oderwał 

wzrok od barykady i pobiegł za 
oddziałkiem. 

Franta z Haliną zostali sami. 
Spojrzał na nią. Obojętna i spo- 
kojna przygotowywała zapasowy. 
magazyn do swego automatu, Od- 
czuwszy jego spojrzenie, podnić 
sła głowę i uśmiechnęła się 

— Za Warszawę! Za Oświęci 
— powiedziała, wymownym ge- 
stem wskazując magazynek. 

Bez słowa skinął głową. Zro- 
zumiał. 
W tej chwili na bruku rozległy 

się przyciszone kroki.  Obejrzeli 
się, skupiwszy natychmiast całą 
czujność, 
Wzdłuż poręczy mostu skradał 

się z powrotem - Bruczek, 
usiłując ukryć swą grubą postać. 
Mrugnął porozumiewawczo do 
Franty, usiadł na skrzynce obok 
niego i pochyliwszy się do przy- 
daciela szepnął: 
— Gdyby człowiek miał zawsze 

słuchać, nie wiem, czyby w 
ogóle kiedy wystrzelił Trzy dni 
tu sterczę i, psiakość, ani pul- 
nąłem! 

* 

Na wieży bije piąta rano. 
Na brzegu rzeki trwa walka. 

Rzadki łańcuch obrońców — 
wśród nich Hoszek, węglarz, 
tramwajarz — kryje się wśród 
wagonów, za łodziami i za parka- 
nami. Strzelają w kierunku rzeki. 

Ze skłębionej mgły nad wodą 
wyłaniają się pojedyncze łodzie 
Niemców, którzy przygotowują 
atak na Czeski brzeg. 

Na barykadzie cisza, 
Milcząca  barykada. 

barykada. 
Tylko trzy tętna i trzy oddechy. 
Bruczek zdrzemnął się trochę, 

zakutany w swój płaszcz. 
Przy każdej detonacji wzdryga 
się lekko, ale nie otwiera oczu. 

Halina i Franta czuwają. Leżą 
bez ruchu, stal automatów roz- 
grzała się już od ich zgorączko- 
wanych dłoni. Luty celują w cie- 
mną głębię mostu. Przyjdą? Nie 
przyjdą? 

Halina wyjrzała przez szczelinę 
w ogrodzeniu mostu na rzekę. 
Mgła. y Łódź z czterema SS-manami 
wyłoniła się z oparów i sunie w 
poprzek prądu. Niemcy strzelają 
krótkimi seriami na brzeg. Ha- 
lina przesunęła się do bariery. 
Nie może utrzymać rąk, sume 
skierowały automat w dół ku 
rzece, Obejrzała się na Frantę. 

Martwa 

VAVRY 

yy 

OPRACOWAŁA MARIA ERHARDT 

Ale Franta kiwa ręką. Niet 
| Niet T palcem wskazuje na most 

przed nimi, Stamtąd muszą 
przyjść ci nasi 

Halina cofa automat, Rozumie. 
1 znowu czekają milcząc. 

Cisza okłamała Niemców. Jak 
widma, jak wodnicy, w  zielono- 
brązowych  łaciatych  płaszczach 
wyłonili się z szarości poranka 
na tle spalonej barykady na keń- 
cu mostu. Jeden za drugim skra- 
dają się po asfalcie z automatami 
przygotowanymi do strzału, Kry- 
ją się za wystające ogrodzenia 
mostu, Pięciu, Dziesięciu, I nagle 
jakby się z nimi worek rozsypał, 
jest ich czterdziestu... pięćdziesię- 
ciu. Zbliżają się ku martwej ba- 
rykadzie. Jeden przebiega jak 
gdyby na próbę przez asfaltową 
jezdnię. Cisza dodaje im odwagi. 
Poprzez ogrodzenie mostu badają 
z oddali czeski brzeg. Niosą bla- 
szane puszki z materiałem wybu- 
chowym, do wysadzenia bary- 
kady. 

Na przedmościu stoi czołg. Wi- 
docznie ludzie mają mu otworzyć 
drogę przez most. 
Noga Franty powolutku prze- 

suwa się ku śpiącemu Bruczkowi 
i leciutko dotyka uda pana wach- 
mistrza, Ledwie Bruczek unióst 
głowę i otworzył oczy, Franta 
podnosi palec do ust. Halina 
uśmiecha się bezgłośnie. Wach- 
mistrz pojął. Szczeliną spogląda 

dłoń Franty kiwa znowu: nie! 
nie! nie! Nasza chwila dopiero 
nadejdzie, 

Franta ma minę, jakby chciał 
Śpiewać z radości. Wsadza rękę 
do kieszeni i wyciąga krawiecką 
kredę. Jego myśli biegną przy 
tym do okopów, dawno opuszczo- 
nych okopów na krańcu Europy. 
Wyciąga rękę ku czerwonemu 
dachowi przewróconego  tram- 
waju i pisze mocnymi kreskami: 

NO PASS... 

Bruczek uśmiechając się poro- 
zumiewawczo wyrywa kredę Z 
rąk Franty i dopisuje: 

-.ARAM 

Franta odpowiada Bruczkowi 
podobnym uśmiechem, odbiera 
mu kredę, zmazuje ostatnie M 
1 poprawia na N. 

NO PASSARAN 

Bruczek pod swą czapą poli- 
cjanta uśmiecha się pełen zrozu- 
mienia. 

Uszczęśliwiony szepce do Fran- 
ty: 
— Tak, tak, nie raz pisało się 

to na murachi 
SS-mani są już nie dalej, jak 

na trzydzieści kroków. Wyzbyli 
się wszelkiej obawy. Są przeko- 
nani, że Czesi opuścili barykadę. 
Wyraz czujnego skupienia znika 
z ich twarzy. Franta nawet liczy 
uśmiechy. Idą prosto na baryka- 
dę. „Gott mit uns" na paskach, 
granaty za cholewami. 
Krok za krokiem, 
Trzej obrońcy stężeli w napię- 

ciu. o 
Oczy pana wachmistrza płoną 

z niecierpliwości,. oczy Haliny 
stwardniały jak stal. 
Oczy Franty jednym mrugnię- 

ciem powiek rzucają rozkaz. 
— Pall 
Ratatatatata! Ratatatatata! Ra- 

tatatatata! 
— Za Pragę! Za Warszawę! 



ZŁOTA WOLNOŚĆ 

projekt ustawy w Senaci lący + przymusową | deportację Mr. Chapuina, jako: ucłążliwege 1 niebez: 
piecznegó cudzoziemca, 16 kwietnia! rb. obchod chaplin urodziny. w dziesięć dni póź. 
niej — na plenarnym posiedzeniu Se. natu — przedstawiciel Okręgu Wa Szyngiońskiego Harry p. Cain, czło- nek "Partii Republikańskiej, oświudz 
czył, że bez żadnej "wątpliwości na 
podstawie ustawy 0_ „uciążliwych 1 
niebezpiecznych | obtokrajowcach: 
prokurator będzie mógł zażądać przy. musowego usunięcia aktora: Chaplina 
x terytorium Stanów. Pan Cain. (n0- 
men' omen) podkreślii, że” działalność 
Chaplina jako obrońcy. komunistycz- nych_ organizacyj _ jest powszechnie 
znana. Dramatycznie, zabrzmiały sło- 
Wa Senatora, że „gościnność Stanów Zjednoczonyćh. mit swoje granice" I 
że tolerancyjne stanowisko władz wo- 
bec wywrotowych knowań_ Anika 
Chaplina musi się skończyć. Ustawa wniesiona przez” Śenatora_ Me. Carra- 
na zNewady ma. specjalne zastoso- 
wanie do” skomunizowanego Zachod- 
niego Wybrzeża _ (czytaj Hollywood), go potwiekdziii w swych przemówie- 
nłach inni mężowie stanu z demokra- 
tycznym senatorem O'Connorem + 
Mary Cand_na czele. 

Biedny” Charlie Chaplini 

Ds 
Chaplin nowoczesny 

Rys. Jan Lenica Tyle_mi- 
lonów dolarów  pozwolii _ zarobić 
przemysłowcom filmowym i sławę A- narlie_ Chaplin skończył parę meryki roznióst po całym świecie, a tygodni temu sześćdziesiąt lat. e Prasa filmowa, | nie tylko dziś okazało się, że jest wywrotów- 

prasa filmowa, poświęciła z tej  cem i wroglem demokracji”. Jakież 
racji żywemu symbolowi kinemato- są zbrodnie Chaplina, diaczego za- grafli wiele ciepłych i rzewnych  sużył soble na taką nienawiść poli 
słów. Pisma wspominały z lezką  tyków, senatorów i posłów, redakto- 
wzruszenia, jak to w zamierzehłych rów pism i leaderów patriotycznych 

organizacyj? 
Jiejestr_ przestępstw świetnego akto. 

ra I reżysera jest długi. Tiekroć mial 
miejsce konfikt między Światem po- 
stępu 1 wstecznictwa, Chaplin — 
wbrew "Trumanom i Marshallom dziś, 
a Hardimgom | Hooverom wczoraj — deklarował głośno 1 odważnie swój 
udział w obozie rozsądku, prawdziwej 
demokracji, prawdziwej wolności 1 
pokoju. Czy można przejść” do  po- rządku dziennego nad radiowym ape- 
lem. wystorowanym w” pamiętne "dni 
czetwca r. kiedy Hitler napadł 
na_ Związek. Radziecki? Przypomnij my sobie słowa Chaplina: „Witam 
Cię, Związku” Radziecki, - podziwiam 

czasach przed pierwszą wojną świa- 
towa rozpoczynał swą błyszczącą ka- 
rierę sleromny | music-hallowy 
clown. w tym. chórze komplementów 
1 pochwał) zabrakło jednak głosu Ameryki. Chociaż Chaplin jest współ- 
twórcą. amerykańskiej” kinematografii 
4 dzięki niemu w dużej mierze Hol- 
lywood stał się filmową stolicą, nie 
uważały za, stosowne tygodniki 1 
dzienniki wydawane w Stanach Zjed- 
noczonych pomówić o, największym 
spośród żyjących aktorów i twórców. 
© Muzy na zachodniej | półkuli. Zamiast kwiatów i gratulacyj — 
przygotowano | bohaterowi „Gorączki 
Błota 1 „Dyktatora" inny prezent — 

walkę, którą prowadzisz w imię Wol- 
ności Witam Was, ludzie radzieccy! 
Wy jesteście natchnieniem „szarego 
człowieka”. Witam Cię, Josjo, mlbo- 
wiem nie nie zdoła Cię wstrzynać na 
drodze postępu, nic —"nawet_ faszyzm 
z_ calą swa zwierzęcą nienawiścią, z 
ałą swą” zorganizowaną - brutalną przemocą nie zdoła Cię pokonać 

Cóż W tym dziwnego, że senatoro: 
Cain nie w smale poszły słowa praw- 

4 że stara się dziś zagłuszyć ich brzmienie, żądając deportacji Chapli- 
Wielkim grzechem. | śmiertelną 

zbrodnią w oczach obrońców „ładu” 
1)„porządku* w_ Stanach Zjednoczo- 
nych jest walczyć o połój. Jakże 
mów Chaplin zadeklarować swój u- 
dział w światowym Konkresie Pokoju 
w Paryżu? Jakże mógł pozwolić s0- 
bie na wysłanie depeszy, w której oświadcza: „Jestem szczęśliwy, że 
moe przyłączyć się do legionu pra- 
gnących pokoju i uczciwości na ca- 
łym świecie. Chcę, aby moje nazwi- 
sko. zostało” umieszczone "w, Między” 
narodowym | Komitecie | Łączności 
Zwolenników Pokoju”. Teraz Już jest 
Jasne, dlaczezo demokratyczni i re- 
publikańscy, senatorzy domagają się 
wygnania Chaplina że Stanów Zjed” 
naczonych. "Ten _człowielk jest gro: 
nym wywrotowcem — chce walczyć 
o utrzymanie pokoju. 
Oryginalny prezent na 60-lecie. Inny 

podarunek natomiast szykuje mi 
strzowi filmu francuskie Słowarzy- 
szenie Krytyki Filmowej, wysuwając 
kandydaturę Chaplina do nagrody 
pokoju Nobla. W liście. otlejalnym, 
skierowanym do prezesa parlamentu 
norweskiego, przedstawiciele trancu- 
skiej krytyki oświadczają, że wypo- 
wiedzi pacyfiętyczne twórcy „Dykta- 
tera" | „Monsieur Verdoux " przyczy” piły się do rozpowszechnienia na ca- 
łym Świecie idet drogich sercu Al 
fieda Nobla. Nie ma — zdaniem au- 
torów listu — godniejszego kandydata 
do, nagrody pokoju. A_więc z jednej strony — niebez- 
pieczny. cudzoziemiec, z drugiej kan- 
dydat do nagrody Nobla. Dwa pre- 
zenty na urodziny. Który z nich 
pierwszy doczeka się realizacji? Tru- 
dno być prorokiem. ale chyba ten 
złożony przez „amerykańskich wiel 
bieieli*, A nawi 
pliwe 

co wydaje się wąt- 
luzoryczny dosyć i 

Charlie Chaplin 

problematyczny zaszczyt przyznania 
nagrody" przypadł Chaplinowi w udzia- 
Je, nie zmieni to nastawienia do nic- 
gó obecnych władców Ameryki, 
Prawdomówny 1 uczciwy artysta jest 
postacią wysoce niewygodną, Lepiej 
Już niech ten „» towiech opuści 
miasto filmowe, które jest jego two- 

nie ma w nim dziś miejsca dla 
ludzi odważnych 1" bezkompromiso- 
wych. 

JERZY TOEFLITZ 

Chaplin klasyczny 
Rys. Jan Lenica 

WALLACE BEERY 
nie żyje 

Znany pisarz amerykański John Dos Passos powiedział kiedyś, że 
Wallace Beery „to zarazem najbrzydsza gęba i najlepszy aktor ame- 
rykański*. W tej lapidarnej charakterystyce ukrywa się tajemnica 
wielkiego talentu Wallace'a Beery, który w hollywoodzkim świecie 
kultu urody zdobył miejsce zupełnie wyjątkowe. 

Beery urodził się 1 kwietnia 1869 r. W r. 1907 wstępuje do cyrkowej 
trupy objazdowej „Ringling Brothers Circus", gdzie zarabia dolara 
dziennie i pielęgnuje... słonie. 
W r. 1918 Beery debiutuje na scenie, jako ..kobieta — służąca 

szwedzka w komedii „Sweedie*, po czym otrzymuje wiele ról w fil- 
mach krótkometrażowych. Ź 

Po krótkotrwałym i nieudanym małżeństwie z Glorią Svanson — 
Beery opuszcza na jakiś czas kraj rodzinny i angażuje się do pierw- 
szych filmów. japońskich. H 
Powróciwszy do Stanów Zjednoczonych zaczyna specjalizować się 

w rolach „czarnych charakterów" w filmach Rudolfa Valentino. Jego 
pierwsza większa rola to „Żebracy życia" reżyserii W. A. Wellmana. 
Prawdziwą sławę zyskuje jednak Wallace Becry dopiero w fiimach 

dźwiękowych, z których najgłośniejsze były: „Szary dom* reżyseri 
G. Hilla (film skierowany przeciwko metodom stosowanym w więzie- 
niach amerykańskich), „Pogromcy przestworzy”, lotniczo-morski film 
MH. Hawksa, „Pilnuj swego męża”, komedia obyczajowa z życia porto- 
wego ze znakomitą aktorką Marią Dresler, „Viva Villa" reżyserii 
Jacka Conwaya, „Wyspa skarbów: wg Stevensona, „Czemp” reżyserii 
Kinga Vidora z małym Jackie Cooperem jako partnerem, dalej „Przed- 
mieście", „Ludzie w hotelu" wg Vicki Baum, „Obiad o ósmej”. „„Chiń- 
skie morza”, „Bohater”, „Cyrk Barnuma*, „Port siedmiu mórż* we- 
dług „Mariusza* Pagnola. 

Wallace Beery stwarzał zawsze role mocne, bogate, pełne ciepła 
wewnętrznego. Od przywódcy buntu więziennego w „Śzarym domu 
poprzez bezwzględnego kapitalistę Preysinga w „Ludziach w hotelu”, 
aż do czułego kochającego ojca w „Czempie”, czy malowniczej postaci 
P. ViIli — był zawsze wybitną, przykuwającą uwagę indywidu- 
alnością aktorską. REM 
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JAK KONSEKWENCJA 
TO KONSEKWENCJA 

W jednym 
nich komunikatów 
skiej! Agencji Prasowej 

usa amerykańska do 
nasi.” Berlina, że bry 

władz ukupa: 
broniły w. swej 
wyświetlania fl 

antyhiilecowskich. 
smerykańskiego "filmu 
dokumentalnego „No: 
rymberga” 1" fróneu- 
skiego |. „Oskacżam 

Władze brytyjskie oświadezyły, że nie są 
zaintereswcne w. wychowywaniu Niem 
ców. Jednocześnie władze brytyjskie ze 
zwoliły na produkcję szeregu filmów nie- 
mieckieh "o" tendencjach wyraźnie hitle 
rowskich. 

Notujemy ten znamienny wypadek, jako 
drugi 2 sei w tak: krótkim czasie. Pierw „OP zd 

brytyjski, musi chwycić się drukońskich 
środków /przeciw "Hollywoodawi „i jego 
skspozylurom w «Angli... Rząd mu: 
działać szybka 1 zręcznie, jeśli. pragnie 
naprawdę”) uniknąć tego, by. angielski przemy plmowy. at ię ofe zabor czych planów. hollywoodzkich 
Jedyne? co wypada dodać da! wywodów komscrwstywnejo "publicysty. angielakiego ło stwlendzenie, de wlej samej 60 przemysł. angielski sytuacji najdoją, się 

lane” przemysty państw Europy. zachod 

EKSPORTUJEMY 

PIOSENKI 

ji 
Dość _nieoczekiwa- 

ny__efekt wywołała 
premiera _w' Pradze naszych „Zakażanych 
piosenek" (w dru- =, giej wersji). Wpraw- dzie już czeska kry- 
tyka fllmowa, pod- kreślając że nie cho- 

= 
« 
” 

szy dotyczy anglosaskiego zakszu wy. ( dzi tu 0 arcydzieło Świetlanie w _ tymże. Berlinie: umerykub: przyjęła film nad skiego Filmu biograficznego 0 życiu Frunk- Wyraz © przychylnie, lina”. Koogeveltu 
To się nazywa konsekwencja: ni 

nie, przypomina się byłym hitlerowcon 
a dz „szczerym demokiatom” — 1zecz jasna — zachodnia) — że prze 
paru laty w Norymberdze kilku sym- 
patycznych dłentelmenów "zasądzono na 
szubienice; ale pizemilcza się również 
fakt, że żył! kiedyś wielki Amerykania, 
szeżerię wieszący w to, że zbiodniarze 
wojenni poniosą jednak zasłużoną karę 
W porządku. Zabronić jeszcze wy. 

świetlania_ „Ostatniego etapu"! "Temat — 
le pozwalający na spokojne trawienie 

sympatycznym dżentelmenom z niemiecko- 
amerykańskich konceznów "zbrojeniowych. 

KAŻDY 

ZNĘCA SIĘ JAK MOŻE, 
OB. REDAKTORZE 

Puchar przechodni 24. nierzetelność re p senzentką” powinien w tym, mumerze 
otrzymać ob. (+) 2. „Kuriera. Wielkopol 
skiego”, który znęca” się nad. filmem U 
Duyiviera. „Kudzielec”. 
Oczywiście, każdemu wolno założyć vo um" keparatum" od” obowiązującej po 

wszęchnie: opini. Jeśli się to jednak. robi 
publicznie 1” anonimowe, należy. przynaj mniej, 2 prostej uczciwości, czymkolwiek 
umotywować”wdj "sąd, godzący boleśnie 
Ponieważ nie dowiemy się zapewne 

niędy, co sądzi 1. Duvivier o ob. (2) postuchajmy "co sądzi ob. (2) od. Dusk 
„Rudzielec”, film produkcji francuskiej, 
Teżysurli I.) Duvtvteru, mie. mający jednak żadnej 2 cech, śWietnej tradycji 
lekkości 1" dowcipu. filmów. freneuskich ami też śladu doskona: lego" filmowca, wiego pazura 

twórcy szeregu 
obrazów, jak „ej pierwszy” baf 
storia Jednego" fraka” i innych. 
Zarówno treść, jak i gra aktorów 
brzeszarżowana, Matka. ojciec. ró: 
dzeństwo... wreszcie sami Wiewiórka są 
postaciami _nierealnymi. Maly Wie. 
wiórka... przeważnie zgrywa się, szcze 
gólnie Zaś w_seenie niedosiega zamo- 
djstwa, przeciągnięte]” zresztą Jaskrawo 

przez” reżysera, 
Film" pod” względem scenariusza, reży. 
serii. gry_ aktorskiej, ani_ też operator 
sko nie wnosi nie nowego..-" 

(Kurier Wikp. ne 109) 
Ob. (2), który wszystko dostrzegł, 

prócz słonia, zupomniał tylko nadmienić, 
e „Rudzielcc” ukończony został w toki 
ańskim 1032, jako jeden z. pierwszych 
rancuskich_dźwiękowców 
Wydaje się num, że mamy pełne prawo 

postawić "tezę krańcowo przeciwstawną 
eric ob. (2); najlepszym dowodem 

lwiego puzurs” duvivierowskiego jest 
akt, że mimo upływu 17 (słownie: sie. 
dlemnastu) lat film wygląda, jakby go 
nakręcino wczoraj, co pozwoliło ob. (2) 
napisać, it „nie wnosi om nie nowego”. 

ZDŁAWIĆ RYWALA! 
Zacytujmy, 

pióra Bie w 
Sukcesy nowych _ filmów _ angielskich 
umocnily "producentów + amerykańskich w przeświadczeniu, że należy 2a wszel 
ką cenę zdławić rywala, który — gdyby 
ma | pożostawiono swobodę, rozwoju mógtby” zogronie ich. królestw. Dla: fe IĘZN wszytko, By” ugaronmić 
wysiłki” firm "umielskich,” szukających 
rynków zbytu "w Amerycex.. - brzed rządem mnglelikim „słoń „dyiemat: jeśli 
hee. ocali" kinematograficzny przemysł 

wstrzyjąc Korespondencje | 2.- Londyn Gordona” Shutter która ukazał tysodniku "ula -"Tiibune" des Na 

się od. ko- 

12 k 

ale. 
Ady zrczumieć, o chodzi, wystarczy przejść 

się wiosennym, clepiym wieczorem 
po _ zielonych " wzgórzach | Petrzinu, 
wzdłuż Letenskich Sadów. slbo pó 
Havlickowych Sadach. czy po prostu brzegiem pięknej Wei 
Wszędzie tam setki 

parek, 

ż 
jąkie 

sy. Zakochanych 
patrząc zgodnie w gwiazdy, nuci na różne tcny:, „Kozszumiały 

sie wierzby płaczące," „Z. czyjejś pierst się wyrwało lub też” „Siekiera 
motyka' 
Według doniesień z Pragi, Polski 

Ośrodek Informacyjny na / Vaclav- 
skem Namesti nawiedzany jest c0- 
dziennie przez Uumy interesantów, 
domagających się nut z zakazanymi 
piosenkami. 

AWANS 
Drugorzędny aktor 

trancuski  Armontel 
oświadczył niedawno 
wytwórni "„Franci- 
nex”, z którą, jest zwiążany | kontrak- 
tem. że ma już dość 
obejmowania. małych 
rólek, podczas gdy role * pierwszoplano- 
we  obsadzane są przez | kabotynów "1 
początkujących. 
Dyrekcja przychy- lila się do jego prośby i'w następnym 

filmie Armontel wystąpi w rali posta” 
ci, która ukazuje się na ekranie łącz. 
nie przez 3 minuty 
Postać ta jest — generalem. A_wia- domo, że nad generałem, hierarchicz. 

nie, jest już tylko marszałek. 

DWA RODZAJE FILMU 
BIOGRAFICZNEGO 

„Wiedza | Zycie”, w dłuższym studium pt. „wczoraj i 
dziś sztuki filmowej" Stefania Bey- 
lin przeprowadza między innymi słu- 
szny podział wewnątrz gatunku kine- 
matograficznego, zwanego „fllm blo- 
graficzny": 

W. miesięczniku 

Czerkasow. aktor radziecki, Mikolaj 
Newski 

| asie 
NYZCHEWACZATE: Cza NYKEELNNBE 

HUMOR FILMOWY 

| Lubow Orłowa juka Tania — Ki 
io 1 żydów rol 

Painievć 1 Rouquier_ stworzyli 
razem_film biograficzny © Pasteu- 
rze, Film ten odbiega daleko od 
szablonu. filmów biograficznych o 
znakomitym bakterlologu, których 
twórcami byli Szsha Giitry Czy 
Pawel Muni i którzy ukazali ży- 
cie wielkiego uczonego od strony 
prywatnej. 

„(The story of Louis Pasteur 3 
fier Bros 1sio), wyświetlanego przed 
wojną _w Polsce; nie był Paul Muni, 
lecz William Dieterle, zas Muni kre! 
ował tylko rolę, tytułową, widz! po Sbejrzeniu”ich_ filmów 

nie wiedział, na" czym polegało 
odkrycie wielkiego uczonego | nie 
mógi się z niego niczego nauczyć. 
Palnieve | Rouquier wzięli ża. te 
mat dzieje wynalazku Pasteui 
jego pracę w laboratorium, głów. 
mą uwagę zwracając na stronę 
naukową. Film jest czymś p średnim pomiędzy filmem doku- 
mentalnym a dramatem. Jest to 
nowy rodzaj filmu. biograticznego, 
odbiegający daleko od. filmów 
biograficznych "pełnych" nieścisto- 
ści, tego tybu, co' „Zycie Emil 
Zoli* (2 Paulem Muni), ia _ Curie-Sklodowska (z. Greer Garson | Walterem Piageon w ro- 
lach_ głównych), 
Da nowego typu filmów biogra. ieznych należy "film =* Króry r alizuje wybitny, reżyser radziecki Pudęwkii o zysk uczonego ro- Jsklego Żukowskiego. Pudowia 

Przedstawia" życie  Żukowskiero, jego prace, studia. miłość. ale przede” wszystkim. pokaznie istotę odkryć Żukowskiego: z istnienia "tego" podziału powinien zdawać sobie prasę Każdy, odrobinę krytyczniejszy widz kinowy. Sa Bo- wiem _ osoby, które" do” dzić” za. „film biograficzny! uważają nawet. niniego 
BIEDNY KRÓLIK! 

BIEDNY RENOIR! 
Samowola | żyłka kupiecka " Kapitali- stycznych  właścicie- 

Ji wielkich sal tll- 
mowych przechodzą często wszelkie gra- 
nice i zakrawają na 
kpiny z samej sztu- 
Ki_ filmowej, 
ostatnio jeden z 

kinoteatrów " pary” skich na Polach Eli 
zejskich | wznowił 
przedwojenny "film 
gła regie du jeu” 

Niezależnie od 
Jean Renoira 

Sry!) („Prawidla 
możliwych rozbieźności w ocenie, „La 
regie du jeu” jest jednym z najwięk 
szych | osiągnięć wybitnego 
sklego reżysera. 
Otóż właściciel kinoteatru zastoso- 

wał własną. wewnętrzną cenzurę l 
i po prostu wyciął kulminacyjną śce- 
nę myśliwską — śmierć malego kró- lika. Jak się potem tłumaczył. reali- 
styczna scena *mierei biednego zwie- 
rzęcia element nader istotny dla at. 
mosfery estetycznej filmu, uraziła 
jego uczucia przyjażni do zwierząt. 

SW. rzeczywistości za4 chodzilo o to, 
by uczynić! film strawniejszym dla 
eleganckiej publiczności "Pól Elizej- 
skich, dla środowiska, 2 którym Re: 
noir obszedł się w swym flimie dość ostro, 

Almie „Aleskander 
sna DH 
Brzozowski 

7, 

Renoir nie zdolat przeszkodzić wy- świetlaniu tak_ okrojonego. filmu, mu- 
siał ograniczyć się jedynie do bierne” 
zo protestu, 

CHCEMY ROZUMIEĆ 
FILMY POLSKIE! 

Nasza publiczność czeka z niecier- 
pliwościa na każdy tilm polski, Chce 
oglądać na ekranie tematy polskie, 
chce widzieć polskich aktorów, chce 
słyszeć z ekranu polskie slowo, 

Realizatorzy wychodząc ze _słusz- 
nego założenia. że dźwiękowy fllm 

jest "zrozumiały nograny po. polsku 
dla publiczności polskiej, nie zaopa- 
trują go w napisy objaśrjiające. Sku- 
ek jest taki, że np. na pokazie (ll- 
mu „Za wani pójdą inni" w repre- 
zentacyjnym kinie stołecznym „Pal. 
ladium* nia można było zrozumieć 
prawie połowy” dialogów — z ekranu 
zomiast mowy! "ojczystej > grzmiał 
chwilami jakiś chrapliwy bełkot, Po- 
gobnie — jak soble przypominamy — działo się kiedyś z ślimem „Jasne 
Łany”; w kilku miastach bardziej nie- 
cierpliwi widzowie wychodzili z 3e- 
ansu w połowie filmu, gdyż trudno 
bylo zrozumieź” dialog. 
Sprawę tę próbowaliśmy wyjaśnić. 

Okazuje się, że rzecz Jest bardzo 
skomplikowana. "Nagranie dźwięku. w. 
naszych filmach nie jest jeszcze ide- 
alne. mtmo' to dżwięk reprodukowa” 
ny_na dobrej aparaturze projekcyjnej. 
Wypada zadowalająco, dialog brzmi 
wylażnie. Gorzej jest gdy film trafia du kina, które nie posiada aparatury dźwiękowej działającej w 100% bez zarzutu. A taka niestety postada jez szcze wiele kinoteatrów w Polsce. Nasz przemysł kinotechnieżny, który stara się być całkowicie samowysta: 
czalny. nie jest jeszcze w stanie z0- 
opatrzyć wszystkich kin w Polsce w 
brat. dnotechniczny". najwyższego 

Poza tym dużą rolę odgrywa tu 
także akustyczność sal kinowych, z 
których wiele, budowanych jeszcze 
przed wojna, nie odpowiada swym 
kształtem i konstrukcją wymaganiom 
nowoczesnej techniki. * Wszystkie te braki razem wzięte powodują. że oglądanie tilmów z dialogami pólski- 
mi staje się w wielu wypadkach niez znośne, 

„Pisząc to nie mamy bynajmniej za- miaru_ usprawiedliwiać „Fllmu_ Pole 
skiego". przeciwnie: w iraieniu 
milionowych rzesz widzów — kino- 
wych w kraju domagamy się podjęz cia bardziej energicznej niż dotąd ak= 
cji kontroli urządzeń dźwiękowych 
naszych kin i systematycznego Użu> 
pelnienia wszelkich braków w tej 
dziedzinie. A juł rzeczą niedopusz 
czalną jest, by kino stołeczne, w któ- 
rym odbywają się premiery. polskich 
flimów. nie mogło zdobyć się na po- 
prawni; reprodukcję dżwięku, 
Bo Jeżeli film polski ma być niezro- 

zumiały dla polskiego widza — to ce- 
lowość wysiłków " naszej * produkcji 
staje pod znakiem zapytania.  Z.P, 

WSTYDLIWA PAMIĘĆ 
Zorganizowana wiedeńska wytwór. 

nia „Sascha” wydaje raz na miesiąc biuletyn. przeznaczony dla zagranicy. Biuletyn ten może siużyć jaka wzór 
dobrej roboty fllmowej, Dowiadujemy 
się o wszystkim: o reżyserach, aktó- 
rach, scenarzystach, nowych filmach 
na 34 stronach pięknie 1 czytelnie 
odbijanych na _ powielaczu. 
„Wszystko byłoby zupelnie w po- 

rradku, gdyby nie drobne „przeocze- 
nia” 3 których wylawiamiy nagbar- 
dziej charakterystyczne, Jednym z bardziej znanych reży- $erów niemieckich był Gustav von 
Ucicky. Realizował on w” znacznej większości filmy © wyraźnych <ten- 
deńcjach hitlerowskich | dzięki temii zyskał w swym kraju wielkie powo- zenie. 
W biuletynie Gustav von _Ucicky zdemokratyzował się na Gustawa 

Uciekiego, a jego „bograt« zapom- 
niał wpisać do długiej listy dzieł zre. 
alizowanych przez tego reżysera osła” 
wionego „HETMKEHRU*, 
„Belmithr" był, jak wiadomo. hi- 

tierowskim filmem propagandowym, 
$klerowanym przeciw. Polsce, szkaluć 
jącym nolska ludność cywilną, w którym zresztą odważyli się wystąpić 
nieletórzy — dzisiaj skazani — akto- 
rzy. polscy, 
„Reżyserowi nie stało się nie. Kręci obecnie dla wiedeńskiej „Saschy” fil- 

my religijne z udziałem 'chóru „Słn- 
gerknaben*, a w zawsze „neutrdinej” 
Szwajcarii ' antywojenny film „Po. 
burzy: 
Jako dobry znajomy redaktora biu- 

letynu przeznaczonego dla zagranicy, 
poprosił go o przemiiczenie „Helmć 
kehru*: „W dzisiejszych czasach — 
rozumie pan —"to' wygodniej”. 



KNOCK OUT 
Publiczność polska miała 

możność: obejrzenia kilku naj- 
wybitniejszych filmów wł 
skich z lat 1944, 45, 46, Filmy 
te były wprawdzie obrazem 
niedalekiej przeszłości włoskiej 
kinematografii, ale nie dawały 
wyobrażenia o jej. obecnym 
obliczu. Od chwili opanowa- nia rynku. włoskiego dyktato- 
rzy z Honywood nadali wło- 
sklemu_ filmowi "kierunek od- 
powladający Ich gustom | wy- 
maganiom. Typowym — filmem 
tej nowej produkeji. włoskiej jest „Knock-out" — "ponura 
historia amerykańskiego 
boksera. chorego na manię 
prześladowczą, 
Akcja odbywa się w ...No- 

wym Jorku, odtworzonym w Wm cela w mąkieach Rzymie. Wszystko wygląda akt Jakby. Włosi nie mieli własnej | tematyki filmowej. Ale jedno nazwisko zdradzi ta- jemaleę „iEnocieowt' u". Reży: ser:__Cerinine _Galione, znany współpracownik. faszystowskiej 
propagandy. Mussolliniego. Pra- 
sa francuska pisze: „Knock- 
gut* jest prawdziwym” nokauc 
tem produkcji włoskiej... 

TARZAN I KOBIETA- 
LEOPARD 

prowincjonalny cytk__popl- 
suje się zawsze grupą podtafu- 
siałych 1 brzuchatych /atletów, 
a jeśli sensacja nie jest dot 
Stateczna," to wychodzi na are- 
nę ospały lew — oto wstęp do 
recenzji z nowego „tarzanow- skiego mimu w” którym Welssmilier nie może już u- 
kryć" rosnącego, stale "„brzu- 
szka” a jego partnerka Hrendo 
Joyce, przybrana w skórę le- 
oparda, wygląda nie tyle na 
kobietę-zwierzę, ile na. kobie- 

jonstrum z „Frankenstei- 
Takie filmy wyświetla się 

we Francji przymusowo na 
głównych ekranach... 

NAWET. LINDTBERG. 
Pamiętamy wszyscy piękne 

dzieło " Lindtberga „Ostatnia 
szansa”. Reżyser ten pozazdro- 
ścił laurów amerykańskim £ll- 
mom psychopatycznym 1 umie- 
ści akcję swego nowego _ fil. 
mu „Matło. Reglert" w. szpi talu "dla obłąkanych. Temat? 
Dyrektor zakładu został żamor- 
dowany. Podejrzani o morder- 
stwo są: naczelny lekarz, „ki 
ka" pielęgniarek, wielu" cho- 
rych, szofer | stary stróż. Kto 
naprawdę zabił, dowiadujemy się w ostatnim akcie, w prze 
ciwnym razie nie byłoby fl 
mu. 

„BOLLYWOOD — MIASTO 
SZTUKI 

Podobnie, jak Rzym zwany 
jest „wiecznym miastem”, tac 
Holywood" zapragnęło ostatnio 
Otrzymać zaszczytny | tytuł 
„miasta sztuki*'. Wprawdzie si 
Imi_ producenci hollywoodzcy 
uważają, że między  fabryka- 
cja konserw a fabrykacją fil. 
mów nie ma zasadniczej 
różniey, a jednak znalazła się 
grupa aktorów. między innymi 
niestety! — Charies Laughton, 
Claudette Colbert I Merle Obe- 
ron — która złożyła do, władz 
municypalnych Los Angeles 
formalny wniosek o nadanie 
Hollywood tytułu „miasta 
sztuki” 

LOKOMOTYWY, PIEKARZE 
I DYSTRYBUTORZY 

wynajmu we Francji 
sprzedają filmy w blokach! 
Obok wielkiego filmu, zwane” 
go tam „lokomotywa: (etóra 
Ciągnie za sobą klikanaście 
„wagonów”), trzeba wzląć naj- 
Korsze film; 

Ostatnio, Amerykanie zaczęli 4inansować produkcję niektó. 
rych filmów francuskich pod 
warunkiem, że kino, które 
weźmie do: wyświetlania goto- 
wy, flim_ traneuski, wyświetli 
1-10 starych 1 wyjątkowo staz 
bych fllmów amerykańskich z 
Jat 1930—1944, 

W związku z tym „L'żeran 
trangais" pyta, dlaczeko tylko riemysłowcy - filmowi. dbają o to, zby sprzedać najgor- Szy” towar. . Przecież nawet 
piekarz stara się piec i sprze 
dawać najlepsze bułki | niko- 
go nie zmusza przy zakupie jeanej świeżej bułeczki do za- 
kupu io czerstwych lub nie: 
svypleczonych. 

ARCYDZIEŁA KSZTAŁCĄ 
W_ internacie, prowadzonym 

przez Węgierski Instytut Fil- 
mowy, co miesiąc zmienia się 
galerię obrazów (reprodukcji) 
największych mistrzów — róż 
nych okresów malarstwa. W 
salach sypialnych | salach pra- 
cy urządza się w ten sposób 
kolejno) wystawy Michała A- 
nioła, Corregia, Rubensa, Rem- 
Brandta, Corota i in. Dzięki 
stałemu obcowaniu z najwięk- 
szymi_aziełami sztuki ucznio- 
wie kształcą swój smalk pla- 
styczny, co im następnie po- 
mąga w kompozycji klatki fil. 
mowej. Ponieważ jest to świe- 
ży eksperyment, trudno jeszcze 
mówić o wynikach, ale pomysł 
wydaje się ciekawy. 

OD „SKARBU SIERRA MA- 
DRE" DO „QUO VADIS" 
Autor filmu „Skarb Sierra 

Madre", reżyser" John Huston 
z polecenia. wytwórni „„M-G-M* przebywa we Włoszech, gdzie 
w lipcu zaczną się zdjęcia do 
nowej superbuażełowej. jubi- 
Jeuszowej 1 jakiej tam jeszcze 
produkcji _ (6.000.000 dolarów) uo vadis" według książki — 

e dosłownie pisze "prasa 
amerykańska „pewnego Pola 
ka". Gregory Peck będzie 
Winiejuszem, Elisabeth "Taylor 
(z „Wielkiej nagrody") Euni- 
ce, 'a co do LIdH, to produ- 
Cenci wahają się, między Mi- 
chele Morgan, Micheline pre- 
śle, Anne Velnón 1 
Flon. 

Suzanne 

RODZINA ROUET 
Jeden z przedstawicieli fran- 

guskiej szkoły - realistycznej, 
Jacques Bócker, po, filmach 
„Skarb. rodziny Goupt" 1 
toni 1 Antonina" realizuje 
obecnie komedię dramatyczną 
URendez vous w lipcu". Bo- 
liaterem filmu jest młody de- 
biutant Maurieć Rouet, który 
odtworzy na ekranie swój 
własny konflikt z rodziną. Aby 
wszystko było jak najbardziej 
naturalne, ojca gra sam pan Rouet, matkę pani Rouet 
Ciekawy eksperyment, który 
w razie powodzenia może po- 
twierdzić. zdanie niektórych 
realizatorów. że w filmie nie 
potrzeba fachowych aktorów. 

„KINO* 0. „FILMIE 
Numer 1, czechosłowackiego 

dwutygodnika Kino” przy 
nióst szczegółowe omówienie 
czyartego numeru „Film 
poświęconego. czechosłowackiej 
kinematografii. Recenzent pi 
sze przy tej okazji: „że zaln- 
teresowanie, jakie poświęcają 
Polacy naszemu | filmowi, 
Świadczy o serdecznej przyja 
clelskiej łączności polskich 1 
naszych filmowców 1 0 praw- 
Sziwym praterstwie obu naro. 
dów. Należy sobie życzyć. aby 
współpraca. filmowych. dzienni- 
karzy, jeszcze bardzie! poste- 
biła się I aby w naszych 1 pol- 
skich czasopismach — zdawiaj 
się coraz częściej artykuły 
czechosłowackich 1 _ polskich 
autorów". 

„BITWA O STALINGRAD" 
NA EKRANACH Z. Ś. R. R. 

arosewie odbyła, się, pre- 
Ke J-szej serii od dawna miera oczekiwanego filmu reż. W. 

Pietrowa „Bitwa o Stalingrad, 
Ra temat” flmu wypowiadają 
się w prasie krytycy 1 fllmow- 
cy a także bezpośredni uczest. 
nicy wielkiej bitwy. 

„Autorzy obszernych artyku 
łów wskazują na_ wielkie wa- 
lory dokumentalne filmu, pod- 

Scena z nowego radzieckiego filmu atalistycznego 
M. Wirty, reżyserii W.” Pietrowa 

kreślone przez, _ wstrzemiężli, 
wą dramatyzację wydarzeń i 
nadzwyczaj staranną realiza. 
cję. Na lamach „Prawdy” W. 
Korotiew pisze: 
uFllm „Bitwa o Stalingrad" wśkrzeszń obraz wielkiej | hi- 

storycznej bitwy. Realistyczna 
radziecka sztuka filmowa po- 

jada taką siłę Wyrazu, Że Wy- darzenia rozgrywające się na 
ekranie porywają zarówno 
tych, którzy byli w walczącym 
Stallngradzie, jak 1 tych, któż 
rzy znajdowali się odeń” dale- 
ko... Film ukazuje bohaterstwo 
1 wytrwałość mas żołnierskich, 
mądrość” kierownictwa 'partyj- 
nego 1 geniusz strategiczny 
Stalina", 
We wszechstronnej analizie 

filmu pióra gen. Rodimcewa, 
bohatera walk 0 _ Stalingrad, czytamy: 
„Autorzy fllmu doskonale 

pokazali tępotę Hitlera 1 jego 
generałów, ich kult dla szablo- 
nów I litery regulaminu... Film 
wspaniale podkreśla przewagę 
postępowej strategii _stalinow- 
skiej nad awanturnicza strate- 
gia” armii hitlerowskiej, W fl 
mie szeroko 4 inteiesująco 
ukazano działalność _ bojową 
dowódców szkoły  stalinow. 

ich wytrwałość, wolę, ję 1 nowatorstwo, oparte 
na _glębokim - przestudiowaniu 

Plener z nowego czeskiego filmu pod tymczasowym tytułem „Dzika Barhari 

1 właściwej ocenie taktyki 1 
sił " wroga wyrazistym, 
przekonywającym |" ukazaniu walorów charakteru obywateli 
radzieckich — tkwi największa 
siła” tego filmu", 

NOWI LAUREACI NAGRÓD 
IM. STALINA 

Wielkim wydarzeniem w ży- 
ciu Związku Radzieckiego jest 
przyznanie dorocznych. nagród 
im." Stalina za najwybitniejsze 
osiągnięcia w dziedzinie kul- 
tury 1 nauki. Zaszczytne to od- 
znaczenie otrzymują jedynie ci 
artyści, pisarze i uczeni, któ- 
IZY gwółczościa swą 1 „pracą 
wzbogaciii dorobek. sztuki 

juki radzieckiej o nowe dzie- 
przynoszące zaszczyt kul- turze socjalistycznej, 

Wśród tegorocznych _ laure- 
atów jest. podobnie jak w r. 
ub., wieki filmowców, 

W_ dziale filmów fabularnych 
nagrody w wysokości 100 tys. 
rubli otrzymali | realizatorzy 
4 głtorzy filmu. „Mioda” Gwar. 

Reżyser 1 autor scenariusza 
$ergtusz_ Gierasimow. operator 

„Bitwa o Stalingrac 

BŁ 

według scenariusza 

dlukowa, Wiktor. Chochriakow 
i Ludmiła Szagałowi 
Nagrody w tejże samej wy- 

sokości otrzymali realizatorzy 
i aktorzy filmu „Sąd Tonoro- 

Reżyser Abram Room, sce- narzysta Aleksander Sztejn, 0- 
perstor_ Aleksander - Halpórin 
oraz aktorzy Borys Czyrkow, Olga Zyzniewa, Mikołaj Swo- 
bodin i Mikolaj Annienkow. 
Nagrody w wysokości. 50 tyś. rubli" otrzymali realizatorzy 1 aktorzy filmów: -„Macztrim 

„Opowieść o praważiwym cz wieku”, „Trzeci szturm 1 rzeczona” z "rarkmenii" 
Wśród nich reżyserzy: Aleksan- 
der " Dowłenko, Aleksander Stoper, Igor Sawczenko oraz 
aktorzy _Pawet' Kadycznikow, 
Mikolaj. Ochłopkow - 1 "Aleksy Dliaj. 
V_dziale żiimów  dokumen- tuinych nagrody w wysokości 

100 tys, rublt otrzymali reży- Serzy 1 operatorzy źlimów 
„Lenina 1 „Dzień lotnictwa 
ZSRRU. 
Nagrody po 50 tys. rubli o- trzymali reżyserzy | operato- 

rzy filmów: „Na straży poko- 
ju, „Nowa Albaniat, „Demć kratyczne Węgry« 1 „Polska” 
Obszerniejsze dane dotyczące 

laureatów nagród im. Stalina 
podamy w_ następnym nume- 
rze, 

rolę główną gra Vlasta Fialova (w środku) 



Zagadnienia teoretycz ne 

SPORT - rodzony brat KINA 
Dwumiesięcznik _ „Kino-Teatr | 

Sport* — czasopismo” z dodatkami w 
miarę potrzeby — "w n-rze 1 z dnia 
15 2. 19M, propaguje łączność kina 
ze sportem, 'W_ jednym 'z artykulów 
czytamy: 
„Kino i sport łączą się ze sobą tak, 

jak chyba żadne dwie istotnie róż: 
norodne dziedziny nie łączyły się nie 
gdy. Bo na przykład, jeżeli na ekra. 
nie 'kinematograficznym widzimy ja. 
kiś dramat, jakąś komedię czy na 
wet Maksa Lindera, to brak słów za wsze daje się we_ znaki, - Natomiast, 
gdy na tymże ekranie zobaczymy Sbraz z życia sportowego, jakieś wy- 
ścigi. wzloty aeroplanów, grę w foot ball czy jazdę na saneczkach, dopie- 
ro wtedy pojmujemy łączność kina 
że sportem. Sport nie wymaga słów. 
Sport, jako' wręcz plastyczna historia 
ruchów, w kinematografie zajmuje 
pierwsze miejsce i czyni jego rodzo- 
nym” bratem*, 

Zagadnienia praktyczne 

Błędne mniemania 
laików 

W jednej z rozprawek zamieszczo- 
nych w tymże numerze „Kino-Teatru 1 Sportu* dobrze obeznany z tajni- 
kami sztuki filmowej autor wyjaśnia: 
W pojęciu przeciętnego widza ki- nematograf jest fabryką | pieniędzy 

czynną codziennie od 4 do 12 wie- 
czórem, jest kopalnią złota. a przy- 
najmniej srebra, Tak było istotnie w 
chwili, kiedy zaczynała się u nas 
eksploatacja kina. Dziś kinematograt 
nie jest interesem złym. jest wcale dobrym jeszcze, ale daleko mu do 
rezultatów sprzed lat T—4 

DŁUGI METRAŻ 

tragedią właścicieli kin 
Najbardziej właściciele kinemato- 

gratów ubolewają z powodu długiego 
metrażu. Jest fo dla nich rzecz za- 
bójcza.  Obcina im zyski, bo prze- 
dłuża seanse, zatem zmniejsza ich 

„dzienna liczbę, nie mówiąc, iż jedno- 
cześnie naraża na _większe wydatki, 
gdyż obrazy o długim metrażu są Kosztowniejcze, | aś y 

Niestety, fabryki taśm , zaczynają 
caraz "więcej produkować | obrazów 
od 1000 do 3000 metrów. Jedyny ratu- 
nek — to zorganizowanie przez właś- 
Giciell kinematogratów własnej fa- 
bryki. która będzie wykonywała 
obrazy na obstalunek takie, jakie są 
im' potrzebne, 

„Zdrowa* konkurencja 
W. pogoni za zysklem wzrasta kon- 

kurencja między właścicielami kino- 
teatrów. Jeżeli illuzjon na_ Marszal- 
kowskiej wystawia obraz, w którym jest 5 zbrodni | występuje 10 pięk- 
nych mało ubranych Kobiet, to iliu- 
zion: na Nowym. Świecie lub Teatral- 
nym Placu stara się wystawić obraz, 
w którym jest 10 zbrodni i 30 przed” 
Stawicielek: podkasanej Muzy. 

Wiadomości urzędore 

Zażegnane widmo 
PODATKU MIEJSKIEGO 

Niedawno do ministra spraw we- 
wnętrznych zwrócili _ się przedstawi- 
ciele 50 miast z prośbą o opracowa- 
nie projektu prawa. na mocy któ- 
rego "teatry" kinematograficzne płaci- 
łyby określony podatek na rzecz Starania te skutku nie 0d- 

Dyktatura produkcji 
zagranicznej 

Kinematograty polskie zależne są 
całkowicie od produkcji  zagrani 
nej. Zagranica ma monopol. dostar- 
czania taśm dla nas i wielu innych 
krajów, w których nie ma fabryka 
cji miejscowej. Monopol ten, posiada 
głównie Paryż (Bracia pathć, firmy 

nhaga 
1 mVitograf" ita.)", 

Kronika krajowa 
Warszawa ma już 25 kin! 

Z początkiem r. 194 w Warszawie 
było 25 kinematogratów, jako” to: 
przy ul. Marszałkowskiej —" „Tivoli 
(nr domu 69), „Stella« (ir I), 
„Olimpia* (nr_114/ „Sfinks (nr. 116) 
„lusjon Kasat" (ht" 119), 
(nr 128), „Teatce  lusjont 
„Odeon (nr_ 139), (nr 137), 
W śródmieściu „znajdowały się — „Aquarium, „illusjon, 

„Trianón”, „Urania”, „Znicz. 
Posiadała jeden  kinematograf przy l. Inżynierskiej pod nazwą „Era, 

ŻYWY MAKSIO 
w Warszawie 

„Maks Linder w czasie 

matografu dwoma pokazami - własnej 
osoby na tle dość płytkiej farsety". 

Dodatek „Filma* (taśma) 

„Słodycz grzechu 
W Warszawie miejscowa fabryka 

taśmy „Sfinks« wykonała dramat 
współczesny podług pówleści Stefana 
Kiedrzyńskiego p. 1. „Słodycz grze 
chu" przy udziale artystów Teatru 
Polskiego. Grają takie siły. jak Pp. Maria Dulęba, Józef Węgrzyn, Józef 
Zieliński. "Temat został wzięty z powieści psy- 
chologicznej. Dlatego zasadniczo mo- 
że dla kina — niezupełnie odpowie- 
dni. Psychologia jest dziedziną dla 
taśmy | kinematograficznej | najmniej dostępną. Przyczyna prosta: duszośta 
ny, nie wyrażające się odruchami ze- wniętrznymi, moga być przedmiotem 
obserwacji tylko "na podstawie ana- lizy, Takiej analizy nie daje fotogra- 
fia, która notuje tylko drobiazgową 
plastykę ruchów. 
„Słodycz grzechu* musiała pewne 

cząstki swego piękna pozostawić na kartach powieści. Ale świetna gra ar- 
tystów ożywiła postacie papierowe, 
dała im rumieniec życia I gorącej krwi, uczyniła obraz ten bardzo cie- 
kawym eksperymentem | silną a su telną podnieta do rożruszeń! natury 
sziachetnej. Mise en scene bordo 
wykwintna t pomysłowa. 

KLEOPATRA — za gruba! 
przedstawia się „Królowa Niluć, 

©Qbraz fabryki „Cines«, Reklama jak 
się patrzy. Metraż także. Pokazywi 
no tę taśmę krótko w_ „Panoramie: 
potem w Łodzi, teraz wróciła do War” 
Szawy 1 przyciąga widzów do. „Stel- 
Ji O taśmie tej słyszy się nader po- 
chiebne' głosy. Zastrzeżenia budzą 
jedynie wdzięki odtwórczyni _ roli głównej, jak na Kleopatrę stanowczo 
nazbyt. obfite. 

KONIEC DODATKU „FILMA” 
(TASMA) 

(0 UJRZYMY NA EKRANIE? 
Zapowiada się sensacyjna taśma 

z największej dotychczas” ekspedycji 
myśliwskiej do Środkowej Afryki 
pod dowództwem kapitana Mechina, 
najodważniejszego dziś myśliwego na 
kalt" zlemskiej, Długość 170 metrów. 

Z ekspedycją ta firma Braci Pathć 
w paryżu wysłała 18 swych najlep- szych operatorów, z których, nie 
stety, wróciło tylko 1e, Jeden Z nich 
zginał w szponach lwa, drugi zaś w 
paszczy krokodyla, 

Przegląd prasy 

KINO 

działa na szkodę teatru 
W „Kurierze Warszawskim ukozał 

się artykuł WŁ Kopczewsiiego p. t- „Kinematograt | teatr= Autor nazy- 
wa kino surogatem teatru i powieści, tem, czem jest powieść kryminalna 
w stosunku do poezji. Autor ubole- 
wa, że ów surogat z powodu lenistwa 
1 kołtuństwa tłumu jako wrażenie 
ruchliwe. żywe, wesołe, bezmyślne i 
nieme skutecznie zawsze odrywa. łu dzi od solidnego | poważnego czyn 
mika kultury tj. teatru. 

SPEJBL I HURVIVEK 
>... „WEOLSCE SG :$ 

Czecho 
ŚsÓSŚ 
wackim sł 

Teatrze Marionetek 
Po niedawnych gościnnych wystę- 

pach znakomitego zespołu Sergiusza. Obrazcowa_ mieliśmy możność _pódzi- 
wiać w ubiegłym miesiącu Czecho- 
słowacki Teatr_Marionetel prof. Jó- 
zefa Skupy. Teatr ten przybył do 
Polski w ramach wymiany. kultural- 
nej I w ciągu maja dał kilkadziesiąt 
przedstawień otwartych w, większych 
miastach Polski oraz, wiele seansów 
dla świata pracy w fabrykach 1 za- 
kładach. przemysłowych. 
Zespół prot. Skupy. składający się z Ii osób. przywiózł ze sobą ok. 7 

marionetek. Marionetki" czeskie, ma- 
jące przeciętnie 65 cm wysokości, 
różnią się znacznie od” radzieckich 
kukiełek Obrazcowa. Są poruszane 
przy pomocy nitek a podkład dźwię- kowy spektaklu — mowa, śpiew. mu. 
zyka — nadawany jest przez. glośnik 
radiowy. Kukiełki mają ludowy. cze. Ski charakter, ich karykaturalność 
jest pelna taktu I umiaru, Zdumie- 
wająca technika tego miniaturowego 
teatru zachwyca każdego. 
Program, zademonstrowany naszej 

publiczności przez prof, Skupę, skła” 
dał się przeważnie z numerów mu- 
zycznych. gdyż ze względu na pol- 
sklego widza starano się teksty słowne 
ograniczyć do minimum. W tej „We- solej paradzie" zapoznaliśmy " się 
przede wszystkim "z. najpopularniej" szymi aktorami teatru, Spejblem — 
małomieszczańskim ojcem 1 jego chy- 
trym synem, zezowatym Hurylnkiem, który już w pierwszym dniu pobytu 
starał się przemawiać po polsku. co 
mu się całkiem nieżle udawało. Obie 
te marionetki cieszą się sławą_niemal 
Światową. kto wie czy nie większą 9d ich filmowego" kolegi," pana (Pro- 
kouka, 
„Boiczemólne „numery. programy 

składały się z występów solowych 1 
zespołowych: oglądaliśmy  Hurvlnka 
jeżdżącego na Rulajnodze, grającego 

na skrzypcach i ksylotonie przy akom- paniamencie, ojca, rosyjski zespół ba: lałajek, męski” chór nauczycieli z jaz 
kiegoś czeskiego” Pacanowa, gondolie- 2a uPlewajaceto, pionie neapoltań: ska, popisy! żongierów | malp W cyt- 
ku itp. i ż 
Słysząc nadawany z płyt poddad aźwiękowy wiąz zdrumiowy Jem jak niesłychanie precyzyjnie Każda u- kielka gra na odpowiednim istru- mencie, jak, harmonijnie. zsynchroni: 

zowanć są jej ruchy z dźwiękiem — czujemy się po prostu welągnięci 
wotę Zalnacenizowana rzeczywistość, której” "karykaturainość © posiada wszystkie cechy. jakiegoś. urzekające. zo, głęboko przestudiowanego renlic Zmiu. Powściągliwość, opanowanie raz Chów marionetek ich kupienie | po- waga przy zabawnej powłeconownoc śa1'— sprawiają, że miejemy. się bez przerwy. Wrażenie potęguje kun- szłowne operowanie światiem | — Jak mp. w występie gondoliera — piężna Oprawa plastyczna. Prof. Skupa po- śradit_ stworzyć nowy styl widowiska 
marionetkowego, dat się nam: poznać, jako” artysta "największej. miary. 
Teatr prof, Skupy ma za sobą kii- kudziesięcioletnia * tradycię: Jego spektakle jesz.że przed pierwszą Wojna światową odznaczały się Fewo! lucyjnym "charakterem 1. skierowane były. przeciwko monarchii <qustro= 

węślerskiej. W. czasie: ostatniej Woj: ny) Gestapo „zarekwirowało”.Spejpia Arruryiniea za ten satyryczne wysta” pienia! a twórca marionetek został uz więzlony. 
Sukcesy, Czechosłowackiego "Teatru Marionetek na całym świecie Są je- szcze jednym dowodem. że tylka sztuka ludowa, realistyczia może być naprawdę ogólnoludzką 1 zdobyć wszędzie uznanie. Nawet gdy. prZe- mawia do widza poprzez mieszne, poruszane” nitkami marionetki, z. P. 



zbliżające się zakończenie sezonu 
1imowego oraz uwagi jakie się w 
związku z minionym sezonem nasu- 
wają — oto zasadnicze tematy. poru” 
szane w. większości listów nadsyla- 
nych do redakcji. Jeżeli chodzi © 
„akargl* — to dotyczą one głównie 
Warszawy, ale 

W WARSZAWIE JUŻ LEPIEJ 
„Film Polski" oddał do użytku dwa nówe kin (przy Narbutta na' Moko- ławie kino „Stolica” i przy Podskar- 

bińskiej na Grochowie kino „i Maj"). a w, pospiesznej budowie "znajdują 
Się dalsze obiekty. Z tego względu sygnalizowane przez_naszych "czytel- ników opóźnienie” Warszawy o 60 fil 
mów wobec Łodzi będzie się powoli zmniejszać, W” dniu 22 lipca: zostaną 
przedierminowo otwarte dalsze dwa kina, które znów w wielkiej mierze rzyczynią się do odkorkowania re- 
Bertusru kim warszawskich. 

W. Morawska z Łodzi, podobnie jak 1 wiele innych czytelników, pyta nas, 
dlaczego na polskich ekranach nie 
ukazuje się „kłamiet*, 

Skoro dotkniesz ręką, 
twierdzisz — skoro spoj" 

rzysz okiem, a_ zobaczysz, 
że działanie kremu mato- 
wego „Anida” jest natych- 
miast "widoczne 

UWAGA CZY 

miej VUM) 

dy wartościowszy film. wyproduko- ORDRE RANE hd RER Bo RAE AID AE p EEN KA NYM 

BASS RSA 

* 

Otrzymaliśmy dużo listów z po chwala naszego zwiększonego numeru 
świątecznego, Miło nam z tego powo- 
du. Jeden z listów zawierał prośbę 
o! wyjaśnienia w związku z drukowa” 
nym. fragmentem scenariusza. 

P. Jadwiga Zespot z Chorzowa pi- 
Na podstawie artykułu o scena- 

riuszu, który był zamieszczony W 
numerze 63 „Filmu” z 15, 4. 1949, 
proslisbym Panów o malą infor 
mację. Już przed miesiącami dru- 
kowaliście scenariusz M. Smirno- 
wej, „Nauczycielka wiejska” 1 
wyobrażałam sobie wtedy, że to 
jest ostateczna. forma scenariusza, 
na podstawie której realizuje się film. W numerze świątecznym. £ 
drukowanego przykładu zauważy- lam. że technika scenariusza wy- 
gląda zupelnie naczej." 

TELNICY! 

Administracja dwutygodnika „Film* podaje do wiadomości 
Czytelników, że nie wysyła za zaliczeniem pocztowym żadnych 
numerów pisma. Zamówienia tą drogą uwzględniane nie będą. 

POCAŁUNEK NA STADIONIE 
(Polibek ze stadionu) 

Scenariusz: F, Wenig, M. Fricz, F. 
viczek, 
Reżyseria: M. Fricz, 
W rolach głównych Zdenek_Ditel 

tan), Jana Ditelova (Vera), Svato- 
pluk' Benesz (Oldrich), Emon_ Fiala 
(Malik), Irena Bernatova (Lidu). 
Komedia nieporozumień. 
Produkcja: „Ceskoslovenka Filmova 

Spolecnost_ (1848). 
o 

KULISY RINGU 
(L'1dole) 

Scenariusz: Marcel Rivet. 
Reżyseria: Alexandre Esway. 
Muzyka: Marion. 
W rolach głównych: Albert_ Pró- 

jean, Yves Montand, Suzanne Dehel- 
ly, Danielle Godet, Yves Deniaud, 
Film o kulisach sportu bokserskie- 

20. 
Produkcji Les Films „Vog” (1845). 

SCENARIUSZ I SCENOPIS 
„Nauczycielka wiejska” M. Smirno- 

wej w formie, w jakiej drukowali- 
śmy, nie była kołowym scenariuszem, lecz! raczej nowelą_ filmową. Między 
formą przez nas zamieszczoną, a po- 
czątkiem realizacji filmu, nowela ta- 
ka przechodzi jeszcze €o_ najmniej 
przez dwie fazy opracowania. Frag- ment (fikcyjnego zresztą). ścenariu- 
sła, zamieszczony w numerze świą” 
tecznym, to już nasiępna faza z po- Sziałem "akcji "na sceny "1 2 okrekie- 
niem sposobu ich realizacji, 
Podobnymi zagadnieniami 'interesu- 

je się „Inka z Wroclawia”, pytając 
Czy należy. właściwie pisać” film Nar 
tuszy Tanskiej, czy film Otakara 
Yavry, innymi słowy, kto jest waż 
niejszy 

AKTOR czy REŻYSER? 
Oczywiście reżyser! Szczególnie w 

zuropie, gdzie reżyser jest w dużej 
mierze odpowiedzialny za wybór te- 
matu, za fotografię, obsadę aktorską i montaż, odgrywa on w_ realizacji 
filmu rolę dominującą. Tylko Ame- 
rykanie umniejszyli rolę reżysera, 
dzieląc ją pośród dwu ludzi: „produ! 
centa", który wybiera temat, anga- 
żuje „gwłażay”, pilnuje montażu 
i jest odpowiedzialny przed wytwór- 
nią, oraz reżysera, zwanego „dl- 
rector", który ogranicza się tylko do 
reżyserii scen z udziałem gwiazd. 
Sceny zbiorowe, walki. _ strzelaniny 
sta, najczęściej go nie obchodzą. Nie- 
zależnie od tego, Amerykanie, któ- 
rzy wynieśli do roli „bóstw* roz- 
malte gwiazdy i wypisują ich na- 
zwiska olbrzymimi literami na _afl 
szuch, starali się wyrobić przekona” 
niej że „gwiazda” jest twórcą fil mu. Mówiło się przed wojną „film 
Grety Garbo". a nie „film Clarehce'a 
Browna", mimo 20 reżyser jest 
jednym z twórców filmu, a na; 
lepszy nawet aktor jest tylko wy- 
konawcą Woli reżysera, 
Kinomaniak z Chorzowa, _ zalntere- 

sowany” terminologią filmową, pyta 
| „CO TO JEST PLENER, 

słówko, które tak często powtarza- 
cie _w' Waszych  recenzjach?". 
Slowo plener pochodzi od francu- 

skiego „plein air”, co oznacza pełne 
powietrze. czyli pod gołym niebem. 
Zdjęcia plenerowe dokonuje. się więć w naturalnych warunkach terend- 
wych, bez dekoracji, bez sztucznych 
świateł, np. w prawdziwym lesie, na 
prawdziwej ulicy czy gdzieś na polu. 

RECENZJE FILMOWE 
nadal bardzo interesują naszych 
Czytelników. co świadczy o” znac: 
nym, wzroście zainteresowania kryt; 
ką filmów w prasie, Otrzymaliśmy wiele ciekawych listów. Między in” 
nymi p. Wieslaw Musialkowski Z Łó- 
dzi interweniuje w, sprawie recenzji 
z filmu „Cezar i Kleopatra", za- mieszczonej w „Dzienniku: Łódzkim 
i pyta, czy nie byłoby rzeczą poży- 
teczną zorganizowanie kursu Ula xe- cenzentów _ filmowych. 
O ile nam wiadomo, kurs taki jest 

w przygotowaniu, będzie go prowa- 
dził jeden z najwybiiniejszych "pol. 
skich "filmologów Jerzy "Toeplitz, 
O recenzjach pisze także Maria Ga- 

lewska z Warszawy: 
„Mam przedwojenne „Kino i 

czytam recenzję z „Jej 'pierwsze- 
« go balu". Ogólnie napisano tam, 

że film bardzo dobry, nikt nie za” 
Stanawiał się, czy ma wartości 
społeczne. Recenzenta" interesowa- 
ła: gra, reżyseria, montaż", 

W Polsce przedwrześniowej pioduk- 
cja i eksploatacja filmu, zależna cal- 
kowicie od prywatnych: kapitalistów, 
traktowana była jedynie jako” żródło 
dobrych dochodów. Nikt nie zasta- 
nawiał się nad społeczną wymową 
filmu. jego siłą wychowawczą i nad 
olbrzymim oddziaływaniem "na _wi- 
dzów. Z tego ogólnego stanowiska 
wynikał i stosunek recenzentów do 
ocenianych filmów. Ograniczali się 
oni na ogół wyłącznie do płytkich 
ocen" formalnych. 

Borkowska. Muzykę do 
komponował Mikołaj 

bohaterem, filmu „As wy- 
Paweł Kadocznikow. 

Teresa 
„Pieśni rajgi'" 
Krlukow, 

byt wiaduć 

ienryk Kapinos: Adres Klubu Fil. 
mówców  Wąskotaśmowych: Łódź, 
Poznańska 48, 
Lubow | Tamara: Owszem, „Opo- wieść o prawdziwym człowieku! jest 

calkowicie zgodna z, przebiegiem au- 
tentycznego "zdarzenia, 

mKrysła": w „Ostatnim 
grały” dwie_ aktorki 
wiedząc o którą chodzi, podajemy 
oba nazwiska: Tatiana Górecka i Ma- 
rla Winogradow: 

». Andrzejewska: Owszem. aktor 
rumphrey Bogart wystąpił jako je- 
den z pierwszych przeciw działalno” 
ści Komitetu do zwalczania działal- 
ności" antyamerykańskiej. |" Adres 
„Warner Brothers" Burbank City, 
California, U. S. A. 
Bogusława B.: Film „Cytadela" był 

produkcji amerykańskićj, chociaż na- 

etapie" 
radzieckie, Nie 

kręcono go w Wielkiej Brytani 
Grali: Robert Donat i Rosalind Ri 
sell 
„Wesoły Maciuś« z Wroclawia wy- 

pisuje całą stronę nazwisk z. prośbą 
o szczegółowe | dokładne adresy 

uwiazd” filmowych. Na. szczęście 
Zlożyło się tak, że wszyscy wymi 
nieni występują tylko w dwu wytwć 
niach, co znacznie ułatwia odpowiedź: 
artyści radzieccy: „Mosfilm" — Mo- 
swa, artyści czesty: - „Ceskosloven: 
sky Statni Film". Praga, CSR. Rita 
Hayworth odrzuciła nazbyt już głupi 
scenariusz, po czym została zwolnio- 
na z kontraktu z wytwórni, „Colui 
bia”, na razie nie „kręci* 1 "nowego 
adresu nie znamy, 
Zygmunt Soger: Zdjęcia w. filmie 

„Ostatni etap" wykonał znakomity 
Operator radziecki, Borys Monastyt- 
ski. Pisaliśmy o tym i dwukrotnie za- 
mieszczaliśmy jego zdjęcie oraz ka rykaturę, 
Kinomaniak z Warszawy — jeśli 

nas pamięć nie myli — pisze do nas 
9d roku regularnie jeden list na dwa 
tygodnie, Zdradza to niewątpliwie 
zainteresowania filmowe, ale. chyba 
ocena „Kinomaniaka” nić zawsze jest 
trafna. Zwracamy uwagę na recenzję Jerzego Toeplitza z filmu „Za Wa” 

jemnicy Wywładu' (zgoda) i 
pomnianej wioski" (film bardzo wy- bitny) dowodzi braku wyrobienia w. 
ocenie dzieł kinematografii, 

Piotruś (Jasło) pyta o reżyserów kil. 
ku dawno wyświetlanych filmów ra- 
dzieckich. „Oto oni: W. Weinstein 
(.Synowie') M. Jegorow („Wyspa 
bezimienna'), A. Zarchi 1 J, Chejfic 
(W imię życia), A. Stolper i B. Iwanow („Czekaj na mnie”), w. Żu- 
rawiew (uls-letni kapitan'): N. Sac MiEzyAń 48. Tumaniszwili („Gurami. 
szwili”). 
Jurek (Jelenia Góra) 

adresy pism filmowych: 
Kino": Moskwa, Rachmano! 
4; „Kino”: 
Tr."Cislo 1; „L'Beran_ Franęali 
ris (ie). 25, 
Pingwin etiguin Books Limited, Harmondsworth, Middi- 
esex, Englan: 

Każda cera wymaga oczy- 
szczenia 1 udelikatnienia 
zgrubiałego. zimą naskórka kremem specjalnym. „„Ani- 
da", i dalszej  pielęgnac. 
kremem matowym „Anida 

Zdjęcia polskie w 
torzy 1 fotoreporterzy „ilmu 
Dąbrowiecki, W. Kondracki, J. Bax 
Antoni Wawrzyniak, W. Urbanowicz, 

HIM 
Dwutygodnik 

ju Polskiego: 

jumerafa roczna zł 730, Pi 
sm 9 rega. wo yypełnianie Bankietów 

Wielkopolskie Zakłady Graficzne w Poznaniu, Zakł. Gł, 1877 

tym numerze wykonali opera- 
Stanisław 

Baranowski, F. Fuchs, 

półroczna zł 360—, na 

REDAGUJE ZESPÓŁ 
Zdjęcia zagraniczne; 

slovensky  Statni Film" 
„Metro-Goldwyn-Mayer" (U, S. A.) i 
(Dania). 

"REDAKCJA . WARSZAWA, ul. Marszałkowska 56: Telefon_8-67-00 
Wydawca: PRZEDSIĘBIORSTWO PANSTWOWE „FILM POLSKI” 

artalna zł 180 0-186 oraz 0 czydeine 

K-1018 

„Mosfilm'" (Moskwi 
(Praga), „United Artists", 



EWA KRASNODĘBSKA I ADAM HANUSZKIEWICZ w filmie „ZA WAMI PÓJDĄ INNI"... 


