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BARBARA KRAFFTÓWNA 
stwouyło zdum'ewolqcq kreacię w 
filmie "Jak być kochonq ... Rozm_o
wę z tq aktorkq zamieiJczamy' 
na stronie 6-7, a rec:enzię filmu 
Wojciecha Hasa na ie 4-5 
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Z11PISkl KRYTYCZNE 

i({ nem , cinem:~ cle papa'', , kin!> p::.
py" - po polsku powiedzielibyśmy 
.,tar usiou:e ki u;>" - krytyk l fran
cuska sp: d znaku ,.n: wzj .fdli" 
określa film stary, przedwojenny, 

który rrwa do clziś i ma u:c:q; u:śród s:er::
kiej public: nośc i u;iclu ltcolenników. To ki
no i nsceni:au·:Jne: gdzie u:szystk!> nie je s t. 
a :csta!o zrobiOne, przcclstawione, ?:łprezen
t~u::me, qdzi•• o:i piPru:szego niem:Jl kldT"u 
czuje się - nie :amierzouq oczyu:iście - ku· 
chnię Ji lmou:q, u.uyśllwść t•alej imprezy, 
u:ysilek akrora, nie będqc1-go da n q_ postacią. 

a t~ ,'lostać u; J;Ocie cwla {Jrajqceg:>, u:y;il:;,. 
dek!>rator:l. up~>ratora. reiysera. którego za
poiJiegliu:uści i kr.zqt:miny - ni!>y mistrz:~ 
ceremu111i. niby .?u: a w ego u:odzirt'ja - nie 
tylko nie dujq si~ ukryć. ale które, przec::iw
fLit', u:yla:ą iC:<ty.,rk rmi sz:parami. 

My też lll'lmy takie kin!>. Piulo się ju: 
<> nim wielckrc tnie. Repreuntujq je pr:-?
u:a~nie twórcy star!>z<'j g::neracji, ale i mlod
$i, c::y wp.•lnie ml< .. dzi, któ r .zy nazbyt d:ugo 
p!>zostajq pod opiekq mistrzów. Podczas jed
nak, kie:iy frcmcu:;kie ,.kino p:lpy" ma d :;
brq tradyt·j~ i je;eli tiCiwct u: idz z jego k:n
wenc:jl! nie !yatl:a ~it:, musi uuwć, ż~ jest 
solic/nie robion~. pulski film kcnu:encjonal
ny posiadu tradycję a matorskq. Na tym ni" 
koniec. Nasze ,.kino p:Jpy'', rtdzm sprzed 
wojny, rcclem z przedwojennej kinemat:>gra· 
fii p:. l skie i, Jed11e) ~ najgorS!!Jth. n' śu:iz
ci<.>, u~huacza ~;i~ nie tylko cz11achr::11icznq 
już dziś konwencją i nie zylko zlq robotq. 
bu tak:e brakiem gus11o, n(lu;et zu:yklq s:mi
rq. 

Wym ienione cechy nrc :a11.;sze s~!y w pa· 
r;:e w p::bkicj tu:órc:o~ci filmowej p:> u:Jj
nie. Poeryka filmu konwencjonalnego nie
koniHzni" mu~iala u:iqzać si~: .z tL'arszta tem 
prymitvu:nym · czy złym smakil'm, przeci· 
u: nie: m i e l i .śmy p c w ue osiqgni ~Ci (l a rt yst y::
ne w grutticach tej poe tyki, zwlas!t!a u: 
pieru:s!ych ;.;CIL'UJt'nllyc:to latach, i później, 

w{aścru·tc do prncstanra newego kina w Pol
sce. Tak samo szmira niz z:~tcne u:yp!yu:a· 
la stamtąd. bo byw:Jla· często szmirą calko· 
wici.e już nas~euo chc..wrt. 

/ 

Piszę o tym u:s:ystkim nie dla u;sp:;min· 
ków i nie dla rozw::rża1i ogólnych. Pis:ę, !>y 
ostrzec, ::e u: dobie kryzysu, który aktualnie 
przeiyu:amy, wymienione elementy u:yd:Jjq 
się nasilać. 1 to nie 111lko we u:skazanej 

J)rzed chu:ilq rozsyyce, ale wlasntc w formie 
ocliywajqcej tradycji pelskiego kina przed· 
wojennego , ze wszystkimi grdnymi owej 
tradycjt konsekwencjami. 

Mam na myśli konkretne dzieŁa. Prude 
ws<ystkim .,Klub kawale rów" Jer:ego Zl· 
rzyckiego. Gorzko o tym mówit. o nowym 
jilmie reiJJse r!l, którego ct-nię za niejeden 
utu:ór, zwlas!Cza za ,,Robins;na war.>z!lu:· 
skiego". Jednak to, co nam teraz p: knal, 
u:z!>ud :a najd:~ lej idqce wqtpl~woś:i. Z !l rzy:
ki chcial zrobić musical polski, wcdewil fil· 
m!> wy. trochę w duch u .. 2olnierza królowej 
Madar;askaru'' jego autorstw!!, który, wbrew 
innym recenzcnlt:>m, przyjq' em raczej cie· 
p'!o. Al!.' jakże mc:na poróu:nać t:Jmt:{ z:l
batcnq ramotkę z c!>ecnym ok ropień.~twem? 

Zu·laszc.z!l, jak można bill<> co$ podobneod 

zrobić z jednej z najlepSzych komedii B!lluc. 
kiego? :V a su:z~-~cie, J:rzeróbka de. k :Jn!l rui 
przez Ludwika Starsk!eg:> nie ma z Ba~ ll ::· 
kim. nic wspólnego. J :s t b teatralizOU:!IJty, 
szmirou::~ty i wulgarny do tego - bal!Ig:m. 
N u dny d:; niemożliw:>ści, nie śmieszny, bez 
śladu wdzięku, ciężki i ~czqcy, gdzie u·y
silek twórców czuje się wprost fi::y::znie. Te 
piosznki !lajbanalniejsze w świeciz, t~ tańce 
ołowiane, te dcu:cipy, kowrki (nawet ;zżeli 
nie zawinione przez twórców. cóż za pocie
cha?j. Film pójd?ie w P.: lskę i będą g:> lu
dzie oglqdali, w kraj_u, któr y n!l nadmi.'.lr 
rzec?y kulturalnych jeszcze 1!4rzekać nie 
może. 

Niestety, ,.Klub kawalerów" - jako ob• 
jaw powretu przedwojenneg:> kin:J na nasze 
ekrany - nie jest osamotniony. Niemal rów· 
rwcześnie z nim p::.k :rz:mo n:zm ,,Dz:ewc!ynę 
z dobrego domu" Antonieg.:> Bohdziew:cba. 
Wpra.wd:ie ,.Dzi-ewczyna" u·ydaj2 się o ·nie· 
bo lepsza od filmu Zarzyckiego, jest to prU• 
cież film tamtego chowu. Nie mam zreszt~ 
szczególnych pretmsji do tenwtu. Nie mam 
naw-2t prEtensji do koncepcji reżyserskiej, 
by sprawę dziewczyny z ,,krakowskiego do
mu'' pot-raktować wprawdzie żartobliwie, aZe 
trochę szrio, mimo że Bohdziewic.:: chciał, 
jak się zd4je, czegoś odwrotnego. chelal ob~ 
serwacji i spontaniczności, osiqgnql w!aśnie 

banał i konwencjonalność, która film wypel· 
nila, rozga rdiasz dramaturgic.:ny. Reżyser, 
pakazal nam wszystko, co mu n:J myśl przy· . 
szb: ileś balów. ileś orkiestr, ileś kociaków, 
ileś intryg nie klejqcych się ze sóbq; by byl 
ubaw po pachy, i satyr:t, i c.k::~nt spol~cz· 
ny, i Kraków, i niemal K c:t:>wice, i n iemal 
walka klas. Właśnie pak : wn!>ś5, w'aśnit
.. dL!l każdego coś miłego", właśnie ciężka do
!>rcdu.;:ność i kckiet:;wanie widz.1 by :y naj
cięższymi plagami naszzj przzdw:.j21111e; 
konfekcji filmowej. 

Pcwtarzam, przyk ro o tym pisać, ale trze· 
ba ostrzec. Szczególni-e teraz. kiedy film pol · 
ski stara się, jak s:yszę, z kryzysu wyjśt. 

ALEKSANDER JACKIEWICZ 

Przepraszam - nic wszystko. 
!'>:Ie wysłuchałem lt•go, co 
mial do powiedzenia Mala
ehowski o Dlu~:oszu, gdyt nie 
skonczyi mówić : w pol Jwle 
zdania wyl:wzono prP lc~ec-nta . 

by móc rozpoCz<\t dzlrnnlk 
telewizyjny. Wspólczuj~ l\la la· 
<'bowsklemu; 'pewnie nic wie
dział, że jeszcze rusza us· aml 
a wld.zc•wll.' nic jut ole słysz" 
- ale rozumiem l popieram 
~.lenie do punktualności: je· 
śli pro~;ram trwa za dlugo, 
nltehaj sie nle skonczy 1 zo
Eta>t e w:vlac>ony. Obv:l. u: Z'ł· 
sad~: stosowano zawsze, nie 
tylko wobec jcdnl'O:O prelegen · 
ta - poczucie nieuchronności 
końC" z.m'l,lłoby. bvi' mo~ to. 
twórców Innych pror.camów. 
do bacznlejsze~:o śledzenia u
plywającel(o czasu. 

dla Sot-la Cowarda ,.Po:lró>. 
poślubnau w reżyserii ł::dwar
da Dzlewońskl~go. 

raka, który przy t eJ okazji 
r o bi karlerę; r c:tyscrowala 
Krystyna Skuszanka w Tea
trzl! TelewizJI z Krakowa. 
Oczywiścle nie c:lala s ię u
wicśt .,Japonszczy:i.n le" t ekstu; 
aktorzy zagrali na tle s króto
wych dekoracJI w dzisieJszych 
kost iu m ach dobrze ~konstruo· 
wany l bardzo zgrabnie nap!· 
sany utwór, który wzbud· ll 
wie le jak nujhar<łt.lrł w~pól· 
czesnych skoł~ncń . a l!'... \\ la
śnie - w-.~·,<·~· ~l<tou) pr.cd · 
stawili post ~c.- ut woa·u (tak 
Widocznoe ch~ial rdysf' r) z 
d~·st.,osu. l'hłodno l s~tywno, 
w nowoczesnej manlcrzl' In· 
terprCI3C)'jOej, le!!'L tak SU
chej, te wyn~nle kló<·! ła sl~ 
z nast rojem t l'kstu. Szkod:•, ~ .. 
tak się s tało - wl4:•·ej tra<ły· 
ejcnallzmu w ,;rzt> aktorskiej, 
a $pektakl mógłb)' być o w:t!· 

W ysoko "~nh: anonlmow" 
lni~jatyw~. która d opro
wadziła do zj"wlcula •ie 

w proerautic t~ te wiz.,. Jn)·m 
cr;wiąte-:ozno - no w orocz.n' m -
w l'llWIIa~h dluiszych przcr\\ 
ml~dzy prOKramaml - :.odj~ć 
osnlrżont-go kraJebratu za· 
miast znant'J \\SL)',tkhn na 
pa mięt planuy z sya en 'l. ~l
by to drobia.t~. Bił' l ·~ mp
u>nl - tak ut u U lO$ Ud sprawie 
mill\ nl•••po:ltl.lnko: t..-l l.'\\ • · 

dzon1. ni~ '' ydaJ:tt' ''l t· l~ pl~· 
ni<:dzy. Dobr,. cht;d "l du.<o 
":aru~. jMii ;rh wynik jc!'ott 
t O\\ nie dobry: bt~dt: AOr~\'0 
prott~s&owat. ,:; tty okai.•· ~1 -: (a 
oh•s tt>ty ju;. tac .t) na >l t: oka· 
Z.)"\\'aC), Ze ta ooura innow.&cja, 
Ol>Y<''-3J nada\\anla ladnvch 
zdJt!i- w t•:tasit\ przt'rW w Pro· 
)!ram Ił', jt•s t t}' lko ud S\\ i~ta. 
StauowcJ.o howh•m powinien 
byc o" c11 <bit>n. 

Z opu~nlo:nlem o:wjrzalcn• 
.zopko;:, powtórzo>t'l w kilka 
dni po no\\orocznl'j prt>mll'· 
rze. T eks t w~· rta l mi s io: dow
cipny, kuklelki - >,:obawne, 
sctnogt•afla - skromna l sku· 
tetzna. a "s1y~cko ra~cm -
do~t tradyc~•jnc. B~·l t o wi(c 
pro~:ram tak i, któr~· ogląda sle 
z p<-wną prtyjemnośclą l bar
dzo l~two .tapootlna. Trocbe 
tal, bo prawd·t.l" ej, ostrej sa· 
t~ ry w telewizji bywa nlew'e· 
re: szopka to j••dna z okazji, 
kturą można b~· to t•byba wy
l(or•Y~tae mnieJ trart~·cyjnlr, 
bardzlej zaś a~: r.".ywnle. 

W kolt-jnej .,Muz~·ce lek
kit>j, lam·ej l p rzyjemnej" 
pod batutą Luejana Ky:lr~·n· 
'kiego (z Łodzi) nadano u.kte 
,.coś z kukieł·•: ubtan o mia
nowicle aktorki l aktoró\\ w 
ooaski (upro)t'ktowant' ))rzez 
LidJ01 lUut1c2 l J erueo Skar· 

żyńskle~o). pr""Lt:dstawiające 
najbardziej znan ych w świecie 
wykcn~wców piosent'k, z taś
m) d :i\.·lękowej puszczono zaś 
oryginałnt- nagrania Oalidy, 
J uliette Greco . Earthy Kilt i 
pcdobnyeb prominentów tej 
mu:ty. ..l.k!orzy w nlaskach 
~pi>p• a li SI~ jak mogli naj
J..-plej - jako .,animatorzy·• 
wla>nYeh ciał lnit-kture maski 
b~' ly s.tc:.<eJ:ólnie wymown~ i 
- jak to bolę łuów i - .,trafio~ 
n,. .. , - a przel'leź calośt pO'lo
.<t awlla po <obi~ t ro~hę n:edo
sytu l tro,·bo: nit•smaku. Sta
lłOWczo "olałem w pdoi ku· 
ki••lko" y. ubit·;: loroczoy pro
~ra•n Kydryliski~go; 1ud7.ie U· 
\\ h.;2h~nł w ntarc\\~ych nta~· 

kach eudL~..-h twarzy - to 
widok tb~· t pn~·kry, by mógł 
stanowić o~nowe programu 
ro·.rywkowe~:o. 

Ogl'ldając pierwszy program 
nowe:go c~·klu uKwadraus r._.... 
··cnzenta" przekanalem się raz 
jeszcze, jak wiele znaczy 
swoista .. indywidualność tel~
wlzyjna". Alek•~no.ler ~taJ ... 
chowskl. zwyczajnie siedząc 
pny stoliku, :te s" adą l swo
bodą mówił clt-kawe rzeczy o 
J anie Długoszu i Je;o hiStO· 
r yc:.nym dziele; słuchałem go 
z sympatią l zaciekawieolem 
- a więc na l prostsza formula 
programu znów okazala sJ<: 
skuteezna. Gdy trzeba było 
zaprezentować ok ladk~ jaklo>· 
gcś d.ziela Dtu~:osza, o którym 
wspnmnlal preleg·nt (ta!< ehy· 
ba mcina naz\\at tę funk cJe. 
rhoć s tewo nie Jest wdz:c:cz· 
ne), przygotowane plansze po
m leszaly się ruuychmiPSt ... 
Cóż. przyw~·klem do t akkh 
drubn~J(•h .,kiksów", wszyscyS
tuy przywykli, rok już nowy 
.. W>"ZY•lku pu ~t:u-emu .. . 

\\' poniedziałkowym Tutne 
T elt-wizji pojawlla sl ~: korne· 

Tę niefrasobliwą i ciętą sa 
Jonową komedię o zmieniają
cych slo: jak w kalejdoskopie 
ukladach dwu par wzajem po· 
~lublonyt'h i rozwledzi: nych, 
aktorzy (Alfreda Sarnawska, 
Ha nna Zembrzuska , An:lrzej 
Lapleki l Igor Smlalowskl) za
grali w błyskawicznym l bły· 
skotliwym tempie, właśnie 
t ak. jak trzeba by t o. Sa e
kranie wybuchały cor az tO In· 
nc gorące uczuda l padały 
clo:te r iposty, a widzowie do
brze sit bawili. wlaśnie- tal<. 
jak zamierzy! reżyser j aut or. 

Wlad~·staw Orlowskl napisał 
pr.<ypowleść sceniczna .,Spra· 
wledllwość w Kioto" - llisto
rh: trzech rybaków, szukają

cych sprawiedliwości na dwo
rz,. t-e-sarL4l. 1 pewneJ;:"o dwo· 

Ie lepsz)'. 



• 

\ 

' 

Kreac1a Barbary Krafftówny wymag atoby odr<1bnego studium 

statni film Wojciecha 
Hasa należy do dzieł, 
o których nicpodob
na mówić ani pis~ć 
rzeczy zdawkowych; 
albo się go akceptu· 
je- albo otlrzuca. Od 

dawna. film polski nie atakowal 
nas z taką gwałtownością, nie 
narzucał swej wizji świat-a z ta
ką silą przekonania, która każe 
wspominać dobre czasy rozkw i
tu .,szkoły polskiej" . .,Jak być k:J
cha!lą" wywiera silne wrażenie, 
będzie '"'ięc miał a lbo przyj~
ciól. albo wrogów. Nie przewidu· 
ję innej możliwości. 

rałiżującc jak gdyby bohaterów. 
osiąga swój na jbardziej drama
tyczny w~Taz. Dramatyczny -
ale czy intelektualny, filozoficz
ny? Has wydawał się dotąd re
;Q·serem raczej cmocjanalnym, 
konstatującym raczej stan rzeczy. 
niż wyprowadzającym z nieg!l 
uogóln ienia. Ta konstatacja czy 
raczej kontemplacja zmian, ja
kich czas dokonuje w ludzkiej 
psychice. w świecie otaczających 
go r zeczy. w międzyludzkich sto
sunkach - przesądza o stylu ob
razowania i narracji filmów łh
sa; jego zamiłowania d o detali , 
do rzeczy, zachowujących jakieś 
znamię minionej prawdy, porzu
conych przez czas jak m uszle na 
piasku. 

W .. J ak być kochaną" llasow
ska poezja czasu. nie krępowana 
dotąd tekstami Hłaski, Dyga ta 
czy Unilowskiego (traktowa.,;\·mi 
przez reżysera bard T.o swobo
dnie), nagłe zderza się z określo
nym i odmiennym widzeniem 
świata Bra ndysa. Nowela Bran
dysa - przeniesiona na ekran 
pod swym oryginalnym tytułem 
- W)'rasla z postawy moralnego 

• • 

K/ONRAD EBERHARDT 

heroizmu, a także laickiego hu
manizm u bliskiego myślowo f1lo
zoficznej refleksji Alberta Camc
sa. Bohaterka tej opowie3ci po
święca się dla mężczyzny, które
go kocha, ratuje go od śmierci, 
doznaje upokorzeń, ryzykuje ży
cie i pozycję zawodową - a le 
równocześnie nie j~sl w stanie 
P-ic zrobić dla kochanego przez 
siebie człowieka. Urat:nvany od 
śmierci z rąk gestapo - ginie j l 
ko samobójca. :\lloda kobleta nic 
otrzymuje żadnej satysfakcji za 
swe poświęcenia; a jednak żyj e. 
nie w~·rzekając si~ n iczego ze 
swej przeszłoś ci. świadnma, że 
uczyniła po J)rostu ws:tystko. cze
go wymagała od niej sytuacj a. 
W świecie, w któr~·m por~zumi ~ 
nie między dwojgiem ludzi j est 
szcz~ści cm rzadko osiągalnym -
trzeba przecie?. żyć i trzeba !;yć 
człowiekiem - to mGral gorzkiej 
opowieści. 

Nowela Ka zimierza Brandysa 
jest relacją w czasie terażniej
szym; taki .. e retrGspckcje są tu
taj teraźniejsze i, zaznajamiająr 
się z nimi w lekturze. nie mam~· 

wrażenia cofania sit: wstecz. 

.,Jak być kochaną" Wojciecha 
Hasa jest czymś innym: drama
tem, któremu Czas na:łaje swój 
tragiczny w ym i1\r. Retrospekcja 
nie jest tutaj .,umową literacką'' 
- lecz prze.;mującą podróżą prze
ciw prądo\\i. do źródeł dzisiej
szej osobowości bohaterki. Cns, 
który rządzi światem tego filmu, 
ma swój sens psych ~ łogiczny i 
moralny, jest tutaj sędzią ostl
tccznym. ustalającym war!ość 
minion~·d1 oriar. )lłodą akturkę, 
krcGwaną przez Barbarę Kraff
tównę, widzimy ustaw icznie w 
dwóch 11lanach: t1:tisiejszej d oj
rzałości, dystansu wobec świata 
- i wczorajszego .. stawa nia się", 
podejmowania dec~·zji z naiwną 
wiarą w sens poświęceń. Rza dko 
chyba retrospekcja w tak małym, 
jak tutaj, stopniu, pełni funkcję 
chwytu konstrukcyjneg n. a w tak 
wielkim - jest ciwiadectwem bar
dzo istotnej ludzkiej prawdy. 

I w tym m omencie okazuje się, 
że warszta t filmowy Hasa j est 
znakom icie sprawny, aby oddać 
tę dwuwarstwowość czasu t eraź
niejszego i przeszłego. W pa rtiach 
aktualn~ ch - bezpośredniość. po-

To nie z naczy, aby przeciwni
cy najnowszego obra.zu H~s~ po
zbawieni byli argumentów. Na 
odwrót, w iele tu można podwa 
żyć. I generalny sens tej rozpacz
Hwej skargi boha terki, która 
zdaje się nie wychodzić poza 
stwierdzenie, że na naszym nie 
najlepiej urządzonym świecie 
szlachetne intencje zwracają się 
przeciw nam; kary nie spadają 
tu na winnych , a nagrody nie 
przynoszą satysfakcji z:lsłuż:J

u yrri. Liczne retrospekcje także 
nie są reżysersko j ednnlite, cza
sem wydają się niezbyt zgrabnie 
skonstruowane. W r etrospekcjach 
tych H as każe aktorom zbyt wy
raziście gr a ć ... 

J.:tdna ze scen (Hmu Hasa: na pierwsz11m planie - Zbigniew Clibulsk i t Kalina Jędrus!k 

J ednakie - jak już wspomnia
łem - film nie nadaje się d:l 
drobiazgowego wyważania za
sług i przewin ; jeśli się go ak
ceptuje, trzt'ba go priyjąć w raz 
z t3-·m , co wyda je się wątpliwe. 
Znaczenie jego w twórczości H a
sa jest duże: z jednej strony sta
now i rozliczenie z przeszłością, 
zamknięcie pewnego okresu, a 
zarazem. wskutek :t.etknh;cia z in
dy\\idnalnością Brandysa - skie
rowuje jego twórc-.~:ość na od
mienny, intelektualny tor. 

,.Jak być kochaną" wiąże się 
ściśle z poprzednimi filmami Ha
sa, ponieważ Czas - podobnie 
jak w .. Pętli", .. Pożegnaniach", 
,.Wspólnym pokoju" czy .. Rozsta
niach" - odgrywa tu także og
romną rolę. Wojciecha Hasa mo
żna by z powodzeniem nazwać 
filmowym poc.>tą czasu ; z t.ym 
jednak, że dotychczas intereso
wał go najbardziej nie tyle czas 
przemijający - ile zastygły w 
ludzkiej mentalności, w rzeczach 
otac-.~:ających człowieka. w sytua
cjach powtarzających oq lat u
trwalone gesty i r eakcje. 

. 

,.Wspólny pokój'' stanowi naj
pełniejsze zwierciadło reżyser
sk1ch intencji lłasa; w filmie 
irm znif ruchomienie czasu, pa· 

~ • 
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tocznośl' tllmow<"go przck:~zu jest 
hard1.o duia; s'yhntki l)asa:terów 
.,;am olotu, drobne sytuacje no!>zą 
1\'yra:lne piętno teraźniejszości, a 
Larazem są jak gdyby - wskutek 
powściqgliwości tonu r el acji, 
ellłodnej elegancji wnętrz samo~ 
lolowy~h - obce reżyserowi. Do· 
piero powrót w prz(•szłość boha· 
terki jest zarazem l)Ówrotem w 
Ś\\ia t mu bliski: świat starych 
murów, wnętrz, sprzętów, uędą
cyth jak gdyby s.kamit~linami 
zastygłego czasu. Tu ni e chodzi 
:zreszt<) tylk o o dobór realiów, 
wygląd zewnętrzny czy nawet 
nastrój - to także ludzkie słowa 
i gest~'. odcinające się od zwyk· 
lości, potoczno:jci partii współcze
snej. Znakomita kreacja Barba
ry Krafftówny (rola ta wymaga
la by zresztą oclręlmcgQ studium)• 
współtwony w równym stopitiu 
tę warstwę minionego czasu. co 
i szarość pejzażu. dość wolny 
rytm opowieści. 

Odmienność tych retrospekcji 
od partii współczt'snych jest za
skakująco wyrazista: mamy wra
żenie, że otwiera się jak.iś wielki 
nawias, w któn·m rzeczywistość 
nagle ma inną 'barwę; a z kolei 
ponowny 1>owrót Cło sam~lotu 
by\\'a niekiedy wstrząś~m . Traf· 
ność tego rdysersk ic.go zabiegu 
można porównać ch yba tylko z 
ret rospekcjami ,.Hiroszima, moj1 
mi'ość" R esnais. Wszystko j est 
tam poddane jednej tonacji - a 
wi~c także i w ojna. Jeszcze pnd
czas realizacji .. Jak być kocha
ną" przewidywano. że bę:lzie t u 
coś w rcdzaju ,.Popiołu i dh
mentu". Przeczuda nie spraw: 
d.ziły się. W filmach Wajdy . 1 
Munka obraz wojny nie poj l Wia 
się zmatowiał~· dwudziest t> lctniJ? 
d ystansem cz<:~su - jest katakl.
zmem n ieosty{1:1ym. domagają · 
cym sic ocen. r ewi-z.i i stanow·~k. 
W ,.Jak być kochlłną" wo.iP_.l 
uodlega już kategor ii czasu. Ni l' 

narzuca· się już. jest j ·•k gdvhy 
wtopiona w szary pejzaż, podda
na wyższym prawom filozofin
nej refleksji. . 

I jeżeli boha ter ka dnnaje 
krzywtl - to n ie bezpośredn:~ 
dlatego, że trwa wojna · (która, 
oczywiście, sprzyja sytuacj1m 
krańcowym), lecz dlatego. że, ży
jąc, n ie mamy prawa domaga~ 
~-ię gwarancji, iż dobre uczynk1 
zostaną nagrodzone, a na win
nych spadnie kara. Zresztą w 
" Jak być kochaną" nie ma w i ':l
n y c h ; mlod'y, ukrywaj~cy SH~ 
ak tor także chyba do n ich nie 
nale:iy. Tych dwoje ludzi be~
·skuteczn ie usiluje się ratowac : 
ona . jego od śmierci, on ją - od 
samotności; zresztą wysiłki i ch 
nie zdają się na nic. Dawno 
Cif in polski . n ie przekazywał· nam 
tak gorzkiego morału.· Dawn"l· 
także n ie zmuszał nas tak bar
dzo do myślenia. 

Z tym, że " bohaterem pozy
tywnym" w .. Jak być kochaną" 
Wojciech a Hasa jest właśnie 
Czas; nie dlatego, a by pozwahł 
zapomnieć - ile zrozumieć, doj
rzeć wewnętrznie. ,.Kiedy byłem 
młody - w~·znaje A lbert Camus 
w swych »Notatkach« - wym a 
~ałem od otaczających mnie lu-" . dzi więcej niż byli m i w starue 
dać: st alego u czucia, wiernej 
przyjaźni. A t-eraz potraflę od 
n ich żądać pon:żej ich możliwa
ści : zadowala mnie ich m'lcząc'\ 
obecność. ich d rob ne uczucia, ich 
szla.cheine odruchy mają dla 
mn'ie wartość objawien ia"·. 

Oto motto. dla " Jak być k~cha
na". -CZ\'Ż należy podkreśhć, że 

> • 

mru ten stanowi doniosły fa kt w 
rozwoju ..naS2ej kinem atogra fii? 

KO~RAD EBERHARDT 

• Wyw:ad z ta, aktorką zamieszcza
.-my- .tia . ~t:. ~-1. 

!wen Niktdin l Inna Gul~ja w filmie rd. Lwa Kultd.tattowc 

Janusz Skwara a Y - end 
• 
1ną z o okrucieństwa 

głośnym al'tykule posw1ęconym 
.,Dziecku wojny" (FILi.\1, nr 49 
z ub. r .) Jean-Paul Sarb·e 'PiSal, że 
w ki.r.ematografii radzieckie'j zdu
miewają go najb3rdz'ej poszukiwa
r.ia nowego typu bohatera ( porażo
ne?go wojną, okrutnego) i nowej 

problematyki - skompLkowanej, ale przez to 
prawdziwej i przekonywają::ej~ Fotwierdzeniem 
sluszno~::i sądów Sartre'a jest nie tylko głośny 
utwór Tarkowskiego, uznany powszechnie zi wiel~ 
K.:e wydarzenia art ys tyczne, ale także i inne f l~ 
my, jak , .Milość Alcszy" czy "Gdy drzewa były 
duże.. - uchcdzące za pozycje l'aczej przeciętne 

a rtystycznie. świadczy to wyrąźnie, że nowe ten~ 
dencje filmu radzieckiego wy1·ażają się nie tylko 
J::~>:rzez utwory wybitne - są one zjawiskiem 
bardziej powszechnym niż się to na ,ogół wydaje. 

Kuźma - bchate1· filmu "Gdy drzewa były 
duże" reż. Lwa Kul:diar:owa - to wielkcmiejski 
łaz::k. lump żyjący na operyferiach normalnego ży
cia. Był ·kiedyś ślusarzem, po wojnie nie pow.ró
cił do dawnej pracy; jest człowiekiem, któremu 
wojna odebrała szansę rozwoju, ale .który bez 
wojny nie potrafi już właściwie żyć. Tak . więc 
Kuźma tylko wegEtuje, żyje z dnia na dz:eń, byle 
jak. T-.cu:i :1i s'ię spekulacją. sprzedażą książek -
stale J;r:ztśladowany przez mil' cję i Judzi. k tórych 
oszakal. Kuźmę poznajemy w dwanaście lat po 
zakcńczen!u wojny. Jest en już wtedy człov,.;ekiem 
zmęczonym; nie potrafi znaleźć dość sil na walkę 
z przeciwndciami. Przerażony perspektywą staro
ści, postanawia urządzić się w ygodnie - tak, by 
dożyć późnych lat we względnym spokoju. Dowiaau
je się, .że w pewnym kolchoz'e młe<la dziewczyna 

l pcozukuje ·zag·n:or.ych w c2.asie wojny rodziców
l zgla·5za się wlęc do n:-ej jako rze.l(om y ojciec. 

Sprytnie pomyślany plan zaczyna jednak zawo
dzić w najbardziej nieoczekiwanym momencie. W 
kolchozie, gdzie każdy _mieszkaniec ~<ł~ Jeąt 

działan~u sprężystej organizacji społecznej - ana
chronizm .,stylu życia" Kuźmy staje s·ę bardziej 

· widoczny. Społeczeństwo kolchozcwe, PQtrzebujące 
stale ludzi do pracy, nie tylko nie chce tolerować 
jego nieróbstwa, ale zaczyna go z zapałem spro
wadzać na "drogę cnoty". Kuźma broni s:ę, jak 
me-że, lecz z c zasem - niemal wbrew swej woli -
przekształca się w człowieka pożytecznego. 

Schematyczny wywód moralno-dydaktyczny? 
Skądże znowu. Rychło ok.:l.że się jeszcze. że :iywct 
, .człowieka poczciwego" nie jest ani łatwy, ani 
Krysztalowo czysty. Kiedy bow:em bohater - w 
przystępie skruchy - chce wyznać dziewczynie 
prawdę, że jest oszustem, napotyka, ku swemu 
zdumieniu, na jej gwałtowny sprzt:dw. 

Dziewczyna ma swoje racje. Od 1at z uporem. 
i irracjonalną nadzieją_ szukala swoich rcdziców: 
to był jedyny cel w życiu, określający jej egzy
stencję. jej myśli, jej wyobrażen!a o szczęś::: u. 
Kiedy ,.,.;ęc te marzenia przyb·aly ostateczn:e real
ny .ksztaŁt, nie potrafi, a raczej nie chce, zdobyć 
s:ę na kh cdrzucenie. Jej s przeciw jest po prostu 
rozpaczliwą i instynktowną obroną przed powro-
tem do dawnej samotności. _ 

J est to więc sytuacja paradoksalna, która za~ka· 

kuje swym okrucieństwem. Bohater. a by żyć ucz. 
ciw:e, musi nadal osrukiwać, kłamać... Tyle, że 
jego oszustwo ma teraz wartość pozytywną : za
pewnia dziewczynie wyrr.a rv.me szczęście, a jemu 
same:nu - daje poczucie przydatności d!a innych 
ludzi, bez którego powrót do n ormalnego żYcia 
byłby niemożliwy. 

Film Kulidżanowa, proponując pewne doraźne 
rozwiązanie losu bohaterów (potrzebę kompromisu, 
wzajemnej pomocy), pozestawia ich w klimac:·e 
niepqkoju i niepewności. Reżyser stsw'a pewne 
znaki zapytania - niedostrzegalne już wlaściwie 
dla bohaterów f:lmu. Przenosi więc dyskusję jak
by pc.nad ich ~.prav.'Y. sugerują<!, że dotyczy' ona 
ju.i samego wid.za. · · 
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;>('Wiada.~ie Kazim:erza 
Brandysa %<"'1ałarn na 
diug:J przed r:>zpo:zę
cicm r ealizacji !ilmu. 
Zrob1łc na mniz bardn 

du7.e w:-dienie. Scenar!usz i sce-
nopis pn;ec7.yta!am tuż prz.e-d 
r-npc.~~ciern re-:tlizacji. :\Ii~jz~· 
::cencpiscrn a f:lmcm n:e m a za1-
!lych rożnie. g:f:t:t!.,i~dz!e skn.
conc• jed~·nit- dialog. 

Poterr. nastąpiły r:>zmowy z 
reżvserem. Ha> !Ue analizuje 
szc.Ź ... gółowo p03taci z aktorem. 
nie su~c!rujt- takieg:> t-zy innzg:> 
rozegrania poszczególnych scan, 
:lit- zatrzymuje się na drob:az. 
gach. Przekazuje jt-d,ynie cgólny 
:-~astrój. temperaturę te-matu. Tz 
rozmowy z reżyserem tr\\-·ają 
przez cały t-zas realizaeji filmu. 
W r.ieZ\\'Ykle ważnej s::enie 
gwałtu, kiej~· Felicja w brutal
ny sposób staj,· się ko!>ietf!, Has 
mćwil prz,-de wn~·stkim o wa
.:z<-niu t.;>j scc~y d la całego roz
,.,.·oju postac.-i. dla caleg:> filmu. 
To bardza rozszerza inwenc-ję 
akt::ra, r.ie skupia jego U\\·agi 
na drobiazgach. Często prze-cież 
zdarza się. że zbytnio: k:>ncentr:>
wanie si~ na jakimś zdaniu czy 
geśde prowadzi akt:>ra w złym 
i<ierunku. odciąga g;) c::l głów
:tt.>g:> nurtu. C l:~· nk je ;t, czy 
też nie, zależy w macznej mie
rze od um;ejcm:>ści pracy z a'<
torem. cd doświadczenia i talen
tu n~ż~ :>t:ra. Has p<Hia:ia wszy
stki.: te zalet). 

Podczas pierws:!ych zdjęć (by
l" t:> :>cen,· w kaw :ar ni o:>::lcza; . - . 
okupaeji) czułam jakiś nie::lo;yt, 
w~ dawało mi się, że to, co ,.,)bi ę. 
jest puste, be7. z:1a~zenia. że 7·'1 
mało w tym aktorskiego w~Ta
.ru. :\tęczyło mnie to bardz:>. Ha; 
,;poi<ojnie replikował: ,.Myśl o 
irwuch :.ct'nach. o tym. co dnf)ł<'
ro rt<.~st:tpi". W filmach z roz
budcw.:nymi rPtrospC"kcjami nie
!'vyklo: \\'ama ~<-st !::pr~wa nara
>tani~ nastr.')ju. l'zyskani<> &:> \\' 
teatrze J<:St zresztą znarznie tru
dniejsze niż. w filmie. T o brzmi 
paradoksalnie. ale na seen:e 
trzeba być k:mś zupełnie innym 
nieraz w ciągu kilku sekund ~?:Y 
minut I n<!czej przt>d kame,·ą. 
gdzie n:1d jedną ma!ą sceną pn
ccwaliś:ny nieraz cal~· dzień: ::Jd 
sić.:lmej rano d:> cirugiej ,,. n~Y-

K im je.;t Felicja"' Trudn:> by
loby mi ją określić je:ln:>Z!lacz
nie i w ;;pcsób pdny. T:> dJ :e,\-
l.'?.yna, kot.ie~a. :-ac:zej mądra. 
której losy ;;komplikowały się 
przez splct niezalo?żnych od ni:j 
\\·,·ciarzt:n - o;oba za i::ardz:> 
uczudowa. pcchłonięt:l sprawą 
swc:j c:gci.;tyezntj miłcści, nie 
wid1..4ca niczeg:> p:>za nią. ~ 
św:ęcająca wszyst!<o dla jt:j sp!:ł
nit>nia. Al(- je.;t t:> jednccześn:? 
ko!:li.::a. której nawet najbruul
ni.:jsze prużycia nie zhmały, 
nie wypaczyły jej st:>.;unku d:l 
i.\·cia. Mimo bolesnych doś\d:tj
cz~ń <:a chowuje pcgo:ię ducha, 
t~·::iowa madrość. Staje s!ę t:>le
rancyjn·a rÓwnież ja!<:> kcJien. 
ZdaJE' ~o;,il.' sprawę. z.~ mu ;i 
w:c:h'o:ć. cc, :·..>b: : za C...> jest c:i
o:Jwie::lzialna. Felicja zresztą by
ia za wsze św:ado:-m:~. do czego :lą
t ,·. Tak rozumieliśmy -" reży:;er 
i- ja - tę po~tać; hka b~-la z:a
~adnicza jej koncepc!a. 

Sprawy csobiste Felicji są nie 
t,·li;:o jej sprawam:. czy sprawa
mi i<obiet w ogólt:. Chodzi tu o 
t\'Ch WSZ\'Stkich lud?:. :nórzy sta
li sio! nagl.: uczestnikami ni~
zwyklych wydarzeń. stawi:tją
C\'ch ich w n:e znanych im .s_nua
cj?ch; chodz: sz~eg,)lnie o mło
dzież. o pokolenie, które p:; ral: 
oierw.>Z\' zetknęło się z wojną. 
ihć mOi.: byli t :> bdz:e, którzy 
nfczt-go sobą nie repre zentowali. 
:-Jiezale.in!e cd -;wej w:>U -
wciunięci jednak z:>.>tałi w w ir 

wyda1·z:eń, ~ "'-ir prze-znaczenia. 
z któ:-eg:> nic umieli s:.:; w ~·plą
tać. Takimi S:l także Felicja i 
\\'i!<to~. Skazani na cztery ś~ia
nr, prztż,·wali \\ .;zyst'<o w in
nym w~·miarze. Zre:>ztą różnili 
się charakterami. ~ie potrafili 
si~ p~r:>zumieć. Wyrastala mię
dzy nimi ~rzepaśt ni~ do prz.e
bycia. Wiktor był cz.łow:e:<ie:n 
bezwdrtościcwym. z~rem. Dlat~
go też prób~· odzyskania g) p:> 
wojnie kończą się niep:~wo:fze
niem. Fdicja łudzi się. i<! w 'in
nvch warunkatt jej rniłc5ć zr~
drl wzajE."mn:ś:\ ie w .;z.ystkiemu 
winna byla nit-n:>rmalna S)1Ua
cja. że jednak coś dla n:eg:> zna
czyła, że i4czą ich c-hoćby w .>p:>
:nnienia. Gorzko pła:i z.a to złu
dzenit>. 

Fo:lkja nie moie już li~zyć na 
ucwą milosć. ślady bolemy~h 
prl.t.'żyć, ślady wojn~· "~ zbyt 
silne. Zastanawia :>ię nawet na:i 
tym. Pat1·ząc na mę-.l.czyzn~. s:t!
ozącego obok niej w ~m~locie, 
~daje s:::b:c pytanie: .,Czy 11\0· 
glrJby mi być dobrze z takim 
czbu;iekiem ?" Choć pozostaje sa
ma. nie jest jedna'< osamMnio
;la. W .zamian z.1 miłość jednegn 
człowic:<a otrzymała mibś:: m:
lionów !udzi. Cz! scrde::zncść 
oto:::zenia, mił::ś:: miłi:>nćw m~gą 
jednak o~·{- rekcmp:msatfł? .:'l;it 
sądzę, by ;3tniała jednozna·:zna 
c~;:><~w!edz. Stamlam s:~; to !)Cd· 
krt>śłi(· w interprl.'ta<:ji. 

Jak :.a~ta Felicja t:::l!:tia sw::>
;e posT·~,.:::\\ anie - n:t przykłaj 
'""~ ~!i:j:;~· ''" ni~mie~k:n1 tc-atrz!:'·~ 
P::s!anc\dła d::pro\\ad7.:ć sw::>je 
sp:-awy do kcń::::.. nit liC:zJ\" ~ię 
., .ladnyrr.i kcn~ekwencjarni. 
G;iyi;y cofnęła sit; ~rz.j r -i ''i~ 
.:cn[.;,m \najwy.Cszym \\ o \\'ClasJ. 
mogłaby mit>ć pożni.::j ,."-_,-r.tut)' 
sumit:nia. ::;t~d ;,l::wa: .. Fakr, ::e 
w tyn, c::asi:J pnyjl(bm rvl( w 
Strul!!h:?!l:e.- przynosi mi .zaszrzyt 
tr moic·h u:l(lsny::h oczach. :~tl!:
;:;;d<.. tJ. aiam sit> o:a to'' 

Fo:!il·Ja ;·wiad::mie ~i<.' ~k<.zuj.:
!J!arc:~:; nikego nil' cs:.Cat·La, pu~:
::iwko ui!<cmu się ni~ l::muj::. 
\': jec:inyrr. tylko m:>men~:.
chciałaby się czuć triumfat:-r::.-m 
- gdy znajjzie s:ę wsró::! tyctl, 
którvch znała z inn,·ch cnsów - . 
i inn,·cn sytuacji. Pr7.yg::nwy-
wała się do teg:> spot'<ania. Ana
I:zowala to. C'> s:ę :.tal::>. co z 
n:ą zrcb:ono. 3Wuje prl:e.Cyc:a. 
L€::'l k :dy doch<;:f-.; :io k:: 1fr:n
tacj.: \\·sp~tnn :C!rl L •·Lecty\v:stc~ci 
11!.,. cdc~u w a .ladn~J ..aty~fak::jL 
Dz: w i su~: .. Ani sl::!:tu iJrzvjemno
ś~i... Zdaje sr b'e ;,prdw~. .Ce te. 
ni... j.:-3t juz istotne-. 

Tck:>t szt:tki czy St'1:!nariu .. as 
j.:st CZ\ist:.. tylk:.~ prt:tt-kst~m: w 
.,Jak być kcchaną" - pr7eo:::w
nie. W munolcgac·h. dtat.:."ach za_ 
wark bv1•· i m"śli i wewnctrz-... ... . . ' 
ne prz.:życia. :.\loim zadanit:rn 
hyło ich pn~kannic. Taki czy 
inn~· ~est mu:tiał wynikać nit z.e 
specyficznego sposobu zachowa· 
n'a b~ha;e:k1, lecz z j~j myśli. 
:\Iu;;iaiam b~·<- bardz'J skupiona. 
8\'loby lO nit'OlC.Z!I\\'t! b~z t~j 
atmosf~ry, l<tóra panowała na 
planie : rt-ż.,·s~r. :z.najcluj::tCY nie:>-

. ma l. c(oz sł:'lw a:orozumit:nit- z 
a!u:rem. c.pcrat::.r czuwającv na:i 
każdym stczegółt-m oświetlt-nia 
czy kcm~xn.ycji cbrazu; cała eki
pa - niezwykle zgrana, pre.::y
zyjna. Wit-lokratnie za:>:>mina
łam. żo: gram pi'Ze:i ka:nerą. 
wśrć::i reCiektorów. różn:>ra'<!Ch 
':l.rządzcń dekoracji. dzieiiąt'<ów 
ludzi. To paradc~>:salne, ale mi
mo aw:'ll'ii techn.icznycb, mimo 
rozlicznych utrudnie-ń, jakie 
3twarza gra w filmu: - prac~ 
w .. J ak być kc~ha:1ą" uważam 
za prawdli\\ 11 ucztę a:rystycz
Gą. 

Jo::>tem pewna, i.e rola Ft-licji 
byłaby :tU';)eln.e inna. ed.>·by !l;ll 

• 



~., • ." ..,~ C! ~:l'loł">f"' : :e:,...,."" ... .... a·~o--·"'.o' ....... "'"'•'-• • ..t-...;-·W. • J"- •• 

.a...!CSr:~· .r. n.:~;;r) wa:1.e>n :li·w~~ku : 
Jialogo'', ja:dl' stosuje reżyser 
Has. Dop.~r<l w tak:ch warun
k.ach :1k tor :uożl' dać :z c;i.:bb 
,.,.·sz,ystko, "~upić ~:ę, napt"awd,. 
tworzyć. ·,•;,>,, czas zat"Z)'!taj:-; 
rćwmez odgryw«O: rolę :>praw:• 
!U pc>Zvr t! i,,; s· -.t n e. na przykład 
~"ZCz~r;o!~· ;..bio:-u. W ,;c~nach w 
:;.wnoiv...·;~ : 1t'1:::rn!c\,·an..::. mnie 
w~ ląC'2l.i~ " Lblih· ni ach. Zdjęcia 
b,·h do.,,·l· ;.~udn.-. proponowano 
~:. · :.cyn; ~ui-:la .37pilki·· i za!o
±::la w~·go.iu" pa:Hofle. Xie zr:>
biłam .Ł".;•). D·•!>a.·r· • w pdntm 
strOJ!.! - !,{il$ł!:Jrt)!t:. rę<awie:z-
kach, k.tpdu~/.u 1 • .szpilkach" 
mogłam .:Lui· :;i~ :ak. Jilk f'dicja 
9odczas rodroży do ParyL.a. Al
be inHY przyklaci - jak • .Uda<· 
m,·~li UCZU(:ia kobie-t.>·. kti.r'l 

• • 
~gwaloouo? Cal<\ ~ę ,..·( nę - w 
90koju i lalidl<'t> ~ ~ral:m1 ,.na 
bosaka". Chcdzers:., i.J(w: nogą 
po orudnej. zimn~j podlodz.: a tc
l:er ;>vJwol . łv m• na zn.:l!..·z!t'n.i~ 
- <;hyl>a n:ezu!>cln:ć s\\'i:tdvnlic 
,._ ła..CJ\\ .:~o wyrazu :1k tur:.id.-~u 

\\"sz,·stkie tE' d:obiJzgi nabic· 
raj4 ~ełnego z n :l t Lt:!l!a dopiero 
wtE:d::;. k.ed) t~warzysz~· im na

-pra wdo; :wo:·c1.<1 ... tmosftr~t ;>ra
cy, :::ll{:l właśnie. jaka pallowa
la pod.:z;;s r.:a!izaeJ: filmu .. Jak 
~yć kochau:f· 

:\~ pud"la \\ ie rOZDIO\\)': 

· "' J L \\• J .• ... . ' l C KJ ~r.\ .~ s . • ,. .. ~ 

d~ b~ \\ Jaa.Jł"jli.Oh\ ł#a.. d.łkd.z:D~ pr..t«."'W) ~lu VtL.-prł>~ ,,I(JA:.llh.J 

szkole-nit" za"ocsow~ 1: obstu:i DUSZ.~n łub un=-:łz~D łabQr.a· 

tcr~·JDYC"b. ktorych n:~ u.mi!'r.zano b~ lD.Stalo"'"'i " Polsr~. 
,,., bJ".n T.;akto b~ s i~ t~· nl 1:ruoto""Die-. a "inni m<ArDouaw· 
~•• a - J'O~&alib)· u~ar .• ud. ~iest~l~. w t~• ci u Luhu.ralo~ m n.::a 

pudobnt' Di~ł\.onse-~"·f"ocj.r ru:iko x"'t:.aca si-c uu·:a;c. 
Otl kiJku Lu. ha:!!!ołOtn o potr~bi~ rozwoju k.uhury fiJmo" ~j '' naszyru 

ł..r;.ju. ni~"-oll,~k wt-n ~J,. t C' to"·ar:zysz~ nir&.tStaD.Dil• .. Studia "i~::tzy o tU· 
u•iv. s .. mln:ari:a tlhno"~ dla nau~:ot)'d~łi. "~'ldady ._. kłuba:.·b filM•)· 
,, .) c b. cLuał;łJnosC popul;.e.ryz..::nursk;a Cf'Dtrałn~;:o .V~biwum ł'Hmo"·~:;u 
u:'.:.\A. \\):b '-' nl:·c" .\rtl'"''~ !".c.Dyrh l • ·nntowycb - ruZ\\ i.)aj~ :::u-, t 'M'i:ł.ca. 
,, ~ł)"' a.J:.t na jt';:o pc.UrL._.b,· . untie-j~cnoS~ patrze-nia i or<>n~·. 

,,-5)y~tkl..- ,_., pu~J)·nani.a 1 wido~zny ".t.rost kultury tilmo\4'tj na~zf'i 

vt.bU ~.<ao-..:'i ~zo,taj~ jC"dnak "' )aSkraw~j sprx~c<ul!ości ~ t) n1. co f)b
"'ł!'r\\ ujt"my a<& pubki :ob to~rouucb. COi się bowi~m cbi .. j~-: ł'ilm) ",. .. 
bun~ (l:..ro" nu 1~o:l w.t;;ł<::ł'f'm spo~~A:D,..Dl, jak i art~ ~t}'C'ZU~ w). Alt" 
A..ar:ł:t.tru uu:tnlf-jS7f' v. o:lblorz.., - ~ "prowa:I.Lao~ du r .. upo\4 '~~ c b · 
ui:.t.łłb " no : m . .&lol'j :o.l~:-i kin Da t)·::b !Jo.amy~b :z.:asa:lat-h ... ., tUmy ror 
r' ,, Ato"~. \\ &en ~pO:!oÓb t rafi:aja. do wl~za zu~ln.itt prz,ypól::lkG\l ł";;O. nJr 
~~~u, dl..ł którr;:u ..,~ prz.e-zoa:.·7uDt>. Si:: w-i(~ dziwn~::o. l~ frf"k'-' t:no: la 
"""' u!.:b Jt:t& .(4 lo\na i kił"ro•nir)· kin c-zym prędz~j xtkjmuJ~ jt" L 

... ~r~.ru.t". ł'r L~ l;. LI :1 j .a.poo".._•e-J .-• .s-a;W.j ""·~sp~··· (rilm v. ybicoy!). kc ur~ 
" ""• ll"r() ~·b" au mb b po:tobno o~miu "Mi:ł:zów. jrs1 prLykb::l~m u n.adf'r 
\\, wuv. łl) ru. Jrit &.u j~:tooczc~nic prz)·kla:t. który· r u=bl tal~irm 7-Su

,utuUł.e "...-1pU• 0 ;::i - c-.c) "u~:- t«';o ,..·ar co te film)' u o; ole- "pru· 
~.a::l..<..ił" n:& na.,.lr .:"-ran)!' l w ~~n sposób do,bOd:ziJD)~ du par .. dOksu.. 
z : ...s-j ,.arony _ r•<:"C tllmó-., ,. <"ho:I.G\eycb ,. •kb :t nbl<.,go r.,p.-r· 
•u..aru, łr:db d u " idz'"' pr~ypadlr:.owe~o. z d ru;hd .LaS - tum~· t f> :114r 

d o.:i.e-t :.j"' dtt ł•d publi ~.LDO"CI. któr:.& na ni~ tz~ta. Spr awa JHt trU~. 
;.ł~ " ' " be.c mvih\\uSd .ro.t.\\i~.unla~ 

,\l\'ŚI • u cZ) "IŚclr. 0 kl.n2 oh dobr ych tUmów, on•i~r;&nycb l UłU)'tb) • 
w~yc~ 2 p~W'l dl f'Dh~n• 't\ ł" \'\ S:C:)'Stki~h kr:&!:trb !i\\·::ata (~~: .... b u lr" -

ldll<ł 1&! us;:upuj" film~· .... " nu;; .pecjalnych ~'"'"'""' l l.or.<) .uj~ i. ~~ 
pudat.k()"' ~~b ł . :J ut" <Art."ie c.ddr;o kina " ~l osk" i~ •·)·s~pili ~tałnau 

• ~J na J .--·tu•"•.-nk<> K;otatozow l Wdsfrl:t. W P aryzu ni" · t s:or~· .. > ft) :.~..,. .... e ... ... • 
fllJł,l t:ah · reprrtu.:ar Brr:;man:J.. Kun:E"ł\\')' i \\ :~~::ly "'~-i"·! etłany b)'l 
" ' ł\nu~b l!ltUd~·jn~ t'b. !':i~n .. .tto"·.an.y roz \\oj: tyt-b !d.R obs.:r~.,uj'!lH) 
tl~<·nir .,. Scan:.tcb ;.r:j.,duoczon) da, .:dzU. li <>U ich ,...,.rosła do su s· 
\.'ill.Se'ł. 

\\ P uh:·r m:.tm~ ty ch kin .t.alt·dl•.-i~ C'.Zte>r)' : w \\"a.rsz.awle, r..od:xi, PQ'&• 

r..:.nłu 1 " G<bńsku, dwx' pocrz<'b) • ·ld<tów ~ i.Da<:i.Di" .,..lr:k'~"· 
l' \\".&r;)<dni.aj~ j., klero\\nicy wirlu normalnych A.:ln, •·p~o•a:łz:oj .. e 
IIU)'AalmDi., j raz w ty;<>dniu riln>)' z r"pertuaru ...ajcruciDie.~nr~t<> (po

l'rudzone prt'l.,kd;~~ jak .,.. l<lnl.. studyjnym ), maJ~c widowc:ur: ~,.·~n 
llii)f"hliOI1<4 ,. ... pro~enca~h. )ak np. w P locl<u. c ; toDJ.:o ,.·cp Konu.,.~l 
Kin Dobr~ on ntolÓW (po .. sta""'j nkda•·no p rzy F-ederac ji D~·sk&&.<n· 
•> ch Klubo• Ftln>u• ) ' ch) sc ... ·..,rdxaj~ i e już co najm.Jłi .. j .... ""''!ł
tbiPS&U mit'js:GWCK~Iacb mo::~·by powstać stale KDF. 

Pu) pomnijmy x;a,.ady chlalania kia dobrycb filmów. (Siib.U.. mni~ 
.cło u co i>P'"..,. ro;uno..-a. t~ łdoni..-.o ~ t~rn>u Kr~kowa •• kit'd)· jt'::len 

1 :łl.aSA)'ch .,1, tdoi.J.ow l<.łpyuł " o<bpoz~·cune C 'IlliT o kuoe ctobryc b 
· ~mo,. - i usł) s:uł ,. o dpu .. ·i~tlti. h ..-szystll.ie kin :a krakowsk:r ~ 

Ił . ilJD 
ki.D2mi d ;)bry::h taln>Ów.-) W~·s•·i.etla_R o..., p rz.,::le w s xystk:m l Y 
,,..., b ; m (. c:'i,i~b s:.tu"i tilmo'Mt'j - dha; o- i D4itko~tr:ai:o•cr~ Film 

Vl"_.,~•HUJ_. ~;ę '"~ ::ta,7.t.J~C" prrt"d :!'>ł'"an") t"'nl prrlł"~ t.j.; luLI .__ .•!rtorau!~· 

d.nJa..O"-:łn~ pr(Jgranty. \f'ę"~-stkte kin.a ~:udyjłle k or.1) 'tajio\ ~ rf'pc: rtl.L.łł'&J 

bi•:t:i\c~:o~ \\ P ohc-r '-:Wre \\'nir , · ·~d\ kut _. CLI!'k.ająr u r .. u . z. "jdran'• 
Dol .c a kup Jl(ł"' ~ l' h. pł' Ji'.tU.lt:.t:=.~t•~ c b dl:l :t i t· h rilnhH\ ''-' S..c,r;c) S. tuj :.c 
n;a ra.dt! ~ P"'' c.H.i.tt"nicn• re-.-,·r::u:u 'ta·~* "' t~ D\ fiłn'l~, k tUre "'" z wy .. 
kl~l"h kh:~.u·h llłt" .cd :•b~l). b~ nit' mu::l) J:lt>b)C. \L~Ju "i:1zo"'. 

K onlt:l.';(uo ..... c pO M ,t_."'- .u.u ... ~in dubr~ ,-h tifru&~\\ " :"- d njt" 'it: O(.".tY\\'h&n. 

h·h ruta kuhurahu ul~ ultt:;a pr~c-d~.l ruajntui~j~.<_.j \\ ~tpli\4(,.\d. 
. \ :ł«-:tna~ naro::lzinotn 1\.0t·~o~ ao"·~r.c~~z~ aie-n:.ul~ tru:.tno4M i opu .ry. 
Udf"ł-' ~w &ak . p ttni -r " ·.:..i i"'tnif"j.-. ni~~trt~. do'~ rozpo"·~;e.-,•bnionr 
nluicm.ani~. Żt:" r-.in..t 'tudyjnr- ~~ przt!d.,.i("zit;-~:it>łn rin.&D,O\ł U dt.ot J C~"10 ~ 

''' u1 • . U .,- t-~k j~:..t '-'l ku .,.....cornił! . .lu.C d..r:isiaj. " ;,r.klU:otlurr tqni.rjąt")'•l• 
n: pt:rtuarłr , .. b~tr•buj~ u:S tt"'J:a. ż : "iP)r ID:J.n~·rb i "~rca<t.·itt" ~ t.•IJ 

lhnlO" niC' " :•hu:bi Uoł UA,41:~ rł..raoy • .PODiC"" ""'~ DHh:""\ a pO" in n' b~'\." 
'A,Y~\4it-clan~ " > ·~~·ni~ " kin.:.a:.:b stu~~·ju.,·::b) nl,.nl.:' fiJn•). ktort: 1.naj ... 

11'4 S\\ oj~ publ' ..Z;>usc ·~·li< u " l.:ina.-h dobr~·cb rilrnól\ . l to pubU"z 
lł<>~t - j :ak prz,.;.<>nUJ'I r)·try - .,.·c;ol~ nie m ai". O:n c h:ar .. ktPr)·st~ ('7ny 
p rL.)' kla.d: tUm Kuros;."·>· .~Sie-dnliu ·~.:unurajóM-· obrjrzal o " cio4: u r v 
ku " %" ~·kt) ~: h kinach f.._tóre korz,.·staty z si~miu obiC'~O" ~c b kopul 
J'~ ltt":S\4 i te U o t)"Sit:«'") "id.tÓ\\. naromiast ·w jf'da}·m cylko "'ar~, ... " 's t-: im 

hUł" •• \\ ł~:łl.a·• - h~ l o '' ci~:; u trLł'!"C'b t~ e;odni łó tysi-:t"~ "'i~u\\: 

zr .. s za"' film te'n nie je-st ~yJ..łtłde-m. L~J)sz• prz~·j-:c·,~ " .. \\"lc;l.Ly·· 

:u:tU .:h \\ i n n) ch k in:tr h. m i .1Z lakżz .. AI~ksandf'r S :-\\ ~ki"" ł::l't tłl · ttan~ 
•• Okrudt-n>&"o.. Skujbina. ..Di:ł~l,ki ") naJ•z~k·· Zl:' tu..ana, •. \\'iosn .. 
bvda~2t~nsl..: ·• '\Jaria~s.) •t-t::u. ~-~.H:łtni cl..U .. n lat...a.·· Kun\\ i ckat-2.0 • .00... 
:Ujm~·. ~ .. ru<·. r..a llo•r "idzów " .. \\'it'd:.<~·· · jt-,.c pudubna d<. 1l'j, j .Aiq 
maJ :t :1" a. hut«> ki~ • t~ mż~ ~3-m~·tn Pal.,u·u Kultur~ i. ~au"._. " \\.Ar· 
40J'a"'ie . J es & to li:"'Zba łW tyst<cY " .... i.'zów ru c.zoi~. pr.t ) 3lu tnjejs:ach 
na satl. pr.z) dut~j konkurn~cjl re-penu.arowrj. 

\\:.a. nu do::b~. :t~ ob-a seanw- "'i~:zornc "~ •• \\"l~dzy'' nl:.t.jót " tou pro.. 
cł'llt:.t~b .t.oP<"lt>ionol • •idownio:. ~lt'je:!Dokn'IDI<'. 11:4 piserun~ .;~:lania 
"id.tuw, ".y;meclani~ Jl!wu zost:.oj., J>r:.ttdlui<tDł' tub - p<, p;:wnym 
l A:~lc: - "'.cu.o" iobt". Tak było m . in. 2 fihn~mi B.?r~rn:.. na - .,SuJ=.sm~ 
vlrc~o;::l"\" l .,W:.tk:.t~j.aml ~ :\lóllik~" • 

Ale ~ro>:tnb t rek "'ł'ncj:.t w .. Wio>:Lty•• na ... ·n l "'kich pi<:<· i u >e.Aas:le& 
l<'>' l r.>-. ul~ W)'hu. anl2i!li ~ pt.2o•ul~·ch a.iaudc " :.~2.:.wsl;ieb.. Ot6 
l:ill>t'l.:.: 

.• w n: oz"·· 
" pr<>~"'Bt 
S1,1 proc~nt 

ponad : • pr·~c-nt 

f~SE Kl~A 

:;J.! proc,;nt 
~l,ł prO Ct>nt 

około S4ł pruc<'Dł 

Yrzy t~ m z~ su• it>Diu ~ę,"~tt.aj.Ą. o •:..l)' " iSt"i.P~ l)fJmiuic:u~ W">""A.~·~!c r6.t· 
ole~ pomi~:łZ)' t y m i d"u.na rodLajam; k in . up. '>irlko'c sal, ilo'~ ~e· 

ans.>a, nęstot.llwośc ~mi.:.tny t:nuló"'> L-=c.t j .. dDO jest =iw::Unie)ue: 
rep..nuar , ,\\ ~:t~y" ,if'st trudny, a ..-ilbow 2dob~·1o sobif' w kit>O naj
l~puym. ambitnym rt'Pf-ń<Urt'm świae.>•~'lD.. 

Publirzl)()śc plae"'e u bil<'« 'Qi,; mysli o ~·kOIUniu planu tinan.so. 
•eco ki.Da - l aoaySl.eć o t)' m ni., pou-z rbuje. Cbee oi>Pjrzeć! dob:y 
łalm. W ro:tS:~dJsym jedD.a..lt z.aplat>Owaniu ula>J:RJ Wybit.Dyeb dziel i ~
drym zor; aDI:r.owall.iu siPci kin studyjll~·eb. wich( uró...-DO "'-•...;.~aJą~ 
docbod)' w kasach lr.iDvwJcll. jak l satysfakcję a ·idz&..- o,,,_~,_:,-~'11 

uty bif'~y repenuar h•uto..-y. \hkzmy " ~~Ua c!1a plll>l:e~d. 
a a !tt t)·li<o o pubUem<KE dl2 kin . 

• 
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.:1 zec;złorocznynl 

Włosi przedstawili 
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11l0Wl 

fc3t!\valu w \\'cnccjł 

8 filmów (W tym :; w sek-
cji info rmacyjne j) z r ealizowanych przez mlo-

dych reżyserow. J:lównie debiutantów. z tej okazji 
zacz~·na się mówić " ponownym odrodzeniu mm" 
'.vłoskie-go. o jego .. drugiłn renesansieco. 

Jednym :z najciekawszych !:ilmów włoskich , po- ~ 

ka~.anych w WenecJi. była .. Historia mediolańska" / 
•·eż. Er: p rand :> Vi~contiego tpat:·z - J.' ILM nr 49 z 
ub. 1'. , rubryka ,.Filmy. o których się mówi'·). Oto 
.:o .m.lody .reżyser nlówi () swei twórczości: 

,.Rozbójnik". Pracowatem równie--t jako asystent 
reżysera w teatrze - właśnie pod kierunkiem mo
jego stryja. 

Są:lz~. źo: my wszyscy, zarówno starsi jak i mło 

d zi, jesteśmy dziećmi neorealizmu. l>użo pomogła 

nam fran~uska , .nowa fala" . ~Ie uważam jej za 
z ja wisk o epokowe. a le musze przyznać, że g:lyhy 
jej nie było - nie byłoby także l nas. Wątpię, cz~· 

t>ez fran " uskiego przykla:!u - pro:lu~enci włoscy 

?.:lecy:!owaliby się kiedykolwiek na finansowani e 

filmó w mlo:lych reżyserów. 

A/1 
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r 
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g ll et t a 
jest w 
pl-Lej r. 
m owe 
ne ma 
nie zn 
w dzl! 
w bez 
mi, je 

Reżys< 

liczny< 
nych 1 
oraz v 

- Czy debiutując w filmie korzystal pan z po
mocy swego stryja Luchino Viscontiego? - z tym 
•al;'ramcntalnym pytaniem spotykam się podczas 
każde~:o wywiadu. Odpowiadam wi<:c - nie! Xa· 
wet malo go do niedawna znalem. Za~zynalem. 

Jak większość moich koi P.gów, od tego same~;o: 

najpierw bylem aktoro;m teatralnym i filmowym 
(graletn w ,.T rzeciej lit·ealnej" Luciano Emmera). 
potem scenarzystą - napisalem scenariusz do 
.,Opuszczonych" Ft·antesco :\lasellego. \\' czasi<" 
realizacji filmu Lu~hino Viscontiego .,Zmysły" by
lem praktykantem, ,.chłopcem do wszystkiego;~; 

oast~pnie asystowalem Castellaniemu przy filmie 

" Historia mediolar'tska" - to mój pierwszy sa

modzielny tilm. W twórczości filmowej nie ch~~ 

byc rewoluojonist'\, wyrafinowana technika mnie 
n ie bawi. Próbuję opowiadać przy pomocy karoe

ry t o. co wy:lAje mi się ważne i c!ek:twe. G:ly ki e
· ruję Obiektyw n·1 akton - n !e s~uk1m wymyśl

nych punktów ·widzenia, sama twarz aktora mówi 
dostatecmie dużo o nim samym, o jego myśla c h 

' l uczuciach. Aktorom pozostawiam dużą swobo:lę 

- rytm filmo wy rodzi si~ potf'm spontanic>.nie . 

Obconie prac uję na:! moim d rugi m filmem. 8~

llzie to adaptacja powieś:·! :\faxa Frisoha " Homo 
t'al>"r". Chciall>ym zcan~:a>.owac: do t; lównych ról 
H enry F o n de l jego r órkc Jan~- Z:ljęcil n-tkręce 

w Am eryce Po:utlniowei i w Grecji. R
e 
( , 
k 

.. AdolJ 

ka l• 
Constc 

Scena 
Je u 11 

przed~ 

pou:ie: 

. 

- FILM DLA DZIECI? 
. 

H 
a.tari .. - nowy !iln1 Ho w ar·da Hctwksa - wsze:tt nie:tawn :J na ekrany k in N~wego 

Jorku, Londynu i Pa1-yża . J est to opowieść o p rzygodach łowców dZikich zwierząt 
J J w Tanganico?. zrealizowany w natu ralnym plenerze afrykańskim, w kolorze l z mię
dzynarodową obsadą aktorską : Johnem . Waynem, J::lsą Martinel!i , Hardy KrOgerem i Gerar
dem Bla:nem w •·o!a::h glownych. 

.. Htltari" - pisze Claude Mauriac w .. Le Figaro L;ittera ire" - to prawdziwe przeżycie dla 
1ZIQCi . Tylko on" bowiem pot •u fiq odczuć bezpo.~rednio piękno obrazów przyrody i zwierzgt. 
NaS, dc.rc,slych t rochę to nuży ... 'Nte mogę się zgodzić ;. tymi, którzy uważajq " Hatari" za 
d zi-110 cl. ybione. Nie ;esr ro najlepszy film w ybitnego twórcy "Człowieka· z blizną" i .. Rio 
eravo" ' - ale Jednak u twór >iieprz eciętny, wyróżniający s ię liwietną reżyser iq 

8 

"ZAKONNICA " - na ekranie 

R ~żyst!r i !<rytyk francuski Jacques Rivette C.Pa,·yz. 
należy do nas" l rE'alizuje film .. Zakonnica" Wl\dług 
Lnan"j poWh!SCI Dide1·ota. G lówną roi~ gra Anna 

Karina. b<>haterka ostatnie~o tilntu Jean-Lue Godat·t:la 
.. Pt·z~.:ly<.~ S\\ t' ·iy ci::' ·. 

N OWE FILMY 

w pier\\"SZ.ycb dnhch n oa 
wego roku na ekranach 
kin estońskich ukazały 

się 3 nowe filmy. zrealiŻOl\'a

ne przez w~·twórni~: Tallinn
fUm. 

P ierwszy z nich - .. Chłopcy 
z jednej \\'S i"'. r~iyserowat J . 

Poc ztów ho 
z ...,-oliinna 

:\1iujur według scenariusza Jo:. 

i w. Beekmanów. J est to o 
powieść o pięciu rybakach "' 
pó lnocnego wybrzeża Estonii . 
których burza wyrzuciła n a 
skalistą wyspę, leżą~ą - jak 
się okazało - już w .1-'inlan· 
dii. Rybacy zawiadomili o 
tym wypadku ambasadc ra
dziecką; oczekując powrotu • 
spotkall na wyspie swego ro
d9k.a pocho!lzącee:> z lcb wsi 

ów usilowal namówić ryba
ków, by nie wracali do ojczy
zny, pozostali na stale na ob
t.•zyźni~ . .. 

Film , . Ruszyły lody" •treall
zoWill młody ro!:t~·•o!r K. Kijsk 

Ret t 
aktorc 
prawd 
Jacqu 

ce; -
rieux. 

we 
. . 
l •· 

tO( 
w o 
wy 
go. 

człowieka, który przed la
ty uciekł do Szwecji. C2łowiek 

"Ruszyły lodylł - re 



.sk. rc~ys~" ł rcoi Zmnc
W samo południ<!'') za:niE'· 
·stąpic do rtahzacji filmu. 
l tUCZYĆ ~i(! bP,dZlC W CZ:I· 

:>mowl!j w Hi~zpan li. S cc
ł opany na powieset Eme
. !:<>rn ,,Gdy ~abijasz s t czur. 

W roH· główneJ w~•st:.\pi 

nn. PIPner~· 7.0 StUlla nakre· 
tdniu Francj i. 

i FILMY 
o 

lE DOMOWEJ 
t SZPANII 

M a:l rul " ( Umrzeć w M9:lry

a k i ty tuł nosi nowy doku· 
,. mm Francuza - Frcde ri-

autura głośnego .. czasu 
latem .. Mout·ir !t ~tadrld' 

umowa w Hiszpanii. Rossi. 
wic wszystkie archiwa !il· 

.ecie i odnalazł w nich cc:l· 
dokumentaln~<, które prag· 

ać ze scenami nakręC'on}'ffil 
Hiszpanii. n pozostai='lcymi 

1im związku z wydarzenia· 
,zegraly się przed 25 Jaty 
orzystal również fragmP.l\t} 
1ów amnto•·sktch, nakręco· 

czesmików wojny domoweJ 
edzi kombatal\toiV. 

OeJny "A da/fu 

l 

francuski J ean De!aJHIUl 
nia pastoralna". ..Pulap· 
.mier~a pr:enleść na ekran 
tobiografictny ut wó•· klasy· 

'!l francuskiej Beniamina 
! początków .XI X wiek u. 

~IINISTRO\VIE 
l 

~pracowujq : Lucie f'aure, 
~Il e 1 P ierre Bosi , którzy l KULTURY 
uwspólcześnionq wersit~ te:l 

.e dokona! jeszc;:c Wlluoru 
• roli tytułowej wystąpi 

>nie Antilony Perkłns albo 
1'in, u: glóu:neJ roli kobie-

l PROBLEJ\1Y 

Bervman lub Dani.?lle Dllr· l w 

\rSKI E 
l 
cenariusza A. Cbln t,t 
:zeza rawskIe g o. .-\kc ja 

w ezasle minio nej 
, jed nej z •n aleuk lt"h 
Zalewu Parnowski~· 

, płynęło t u >l)Okoj -

Ki.lsk 

ule: dwie ..-odzlny utnymywa
ly się :z rY~>łówstwa, Upra· 
wlały ~kalist ą ziem io;. Dop lo· 
ro przyby cie na wyspę grupy 
taszystów przyniosło zmiany .. . 
Bi~rny początkowo o pór m tc· 
•:zkańców przec iwko n lepro· 
szonym prLy byszom - przero
dził si ~ z czbem w <lwia:to 
my od ruch buntu: ryba~y zro. 
z umieli. ie 2 fa.<zystaJn l 
wspóliyc nie sposób. t 'ilm l)O· 
1ępia bierną postawę, as ek u · 
tanctwo - pokaLuje, 1e racje 
mają c i, k tó rzy n.ie wahaj~ 

s io: działa<'. 

\\'reszt ie trzc(·i now~ łiltu 

<'Stoński - to ,.Od w iec:zor;o 
do rana·•, zrealizowany przez 
L . Lajusa na podstawie opo· 
wiadania :\1. Kohla p od t ym 
samy m tytułem (srt"narlusz -
W. P anta) . t tu a k cja dz ieje 
się w czasie drug iej wojny 
swlatowej. w cl:u:u n il'wlelu 
godzin, które ~t ają się przcło· 

mo we dla pewnej robotniczej 
rodziny esto•lskleJ. Ludzie N 

n ie zaznali d<uąd okropności 

wojny; sądzili, ~e mo:<n a 
przetnvać nawa l ni cę nic nara
tając się niko m u. Do czasu, 
kiedy nie spostrze;:ll ukryw:a· 
lącego się w Ich :o~podar· 

,twie żołnierza r adzlccl.-tego. 
który zbiegł z obolu Jen lec
Jdego ... 

FIL~IU 

SZKOLE 

." 

CSRS - I~ L ll A : 

" 
TANCZ\ A 

P omyst realizacji tego filmu - mówi rezy. 

ser Vlad imir Cech - (., lOS procent alibi"' -
powstal w czasie pobytu re!. Cuevarry w 

f>~ad ze. Potem pojechałem na Kubę ::e scenarzy. 
~lq Janem Prochazlcq. Wędrowaliśmy wzdtut 
wszerz kraju, przeprou:actzalłśmy ankiJ?t~ wSród 
rybaków, studentów, mlllciant6u:, r otników, urzęd
ników. Pytallśmy, jak W!lglqda ich obecne życi!?, 
co zamierzaJq-robić w przys:lo~cf? Zebraliśmy bo
ga t u materia!, który wykor:ysta!l§my przy pisa
niu scenatiusza filmu ,.Jak tańCZl/ Hawana" . 

AkcJa !.llmu Vlad imira Cech;~ rozgrywa sie w 
o:lągu kilku dni i nocy karnawalu w Haw~n1~. 
gdzie spotyka się .pięciu młodych ludzi, d awnycb 

t:ojownlków o wyzwolenie k raj u . Wszystkie głów
ne r ole r etyser powierzył ak torom kul.>eńskin;. 
W !llm le wystąpi tancerka nocnego klu bu w Ha

wanie - :\1aydu Limonte Rodrtguez (na :zdjęchlJ . 

Nie jest to p ie rwsza wspótpraca tlimowców Ku

by ·l Czechosłowacji . .Już w roku 1961 czescy do

kument2Uścl nak t·ęc:ll tllm \':spó!n !e z ku~:~l.-klm 
inst y tutem film-:>w ym - ICAIC - S barwnych : 
curno-bia lych report~ży dokumentalnych. WYJazd 
Cecha n a Kubę \>1ąże się z szeroko zakrojoną ak
cją władz kubańskich, k tór e zapras2.ają reży;erów 
~ c a lego Ś>\iata. Oprócz Polaków - H oifm<ma i 

Skórzewsk!ego - baw:! tu Jut re?.yscr K urt :"'.1a.:
t 2Jg 2 NRb , który zrealizował !!lm o lnwa>.ji n~ 
Kubę : w r o li pr:tywódcy ,.barboudos" wystą pił 
GUnthe t· S imon. Póżni ej p rzyj echa t także r czyser 
francuski Armand Catti. w s t ycwlu n n.poczyna 

real!zaeję tU m u Michaił Ka ' atno w ( .. Lec11 żura· 
wie" ) z oper ato r em Urusiewsklm; ~cena riusz d ld 

n!ch napisa ł znany pt~efa Jewg:entj Jcwtusz~
ko . 

P odczas Jesiennej konrer encjl U:'IIESCO w Oslo, poświęconej naurzantu i wy.:h •>

waniu p r-Ly p om ocy filmu l t cle\\ i~) l (na k tórej m. In wygłosll a rrt era t puls ie. 

do!legatka - dr J a n ina KoblewsJ>:~·WrÓI)!<>wa), została -..o hwalon a rezolUCja, a pe 

luJli ca do wlad:t oswia to wyc h cateco ~wlata, at,y w :>r o wadz' :· naukę o rllmic i telew izji 

d o sentllt arlów n au czy cielskich oraz zajęć szko 1:1:.·~h. 7wrę;.,·ano się poza tym d o ws1.yst· 

kic h Instytucji tllmow~·ch o pornoc w Pr?.,Ygotow.,.a lu 'lii!'J.b~dnyrh <lo na uki : ru mów, 
lłJ>arat ury i podręc"-llii<Ów. 

\\' c::tas ie naJbliższeJ konrert-ncjl 1,;:-;Esco mln1str o wie k ultury poszc:z.,gu lnycb krajow 

11mówlą wyn U<i ora" nowe plan y nauczan i:> l wykorzystania w ukolach tllmu l telewi

z il. Jeżell ebo:!~l o k r aj e so c:ja!' >tyCLn.,, w Czechosiowacj i ,lui prze :l d wo ,.,..a laty 
\\ )'da no dek rllt zale.fający wprowadzenie wi .. :lzy o filruJe do nauki języlc. oj czys te:;o , 
a w Jugosławii (Siow.-nl iJ - p rzed rokiem. 

-
"Cblo pcy 1z jednej wsi" - r et. J. M luJur 
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• 
• • 

• OZj'~)~""ir.":: \\" p~: .. 
sitim stylu. s\•:oEsta 
or~ank;ma p:-aca u 
pedst::l\\' n!.: je:;t na-
. 3wi~niem żydo-

wym .atwo do.;trl~gal~ym. 

.u~ i też - w niektór y~h 
dzi~dzinach nasze g:> ż: ci a 
r:!mcw2go - należyci2 ao
.:c?nianym. De takiego o~ól
Oo;"g;> \•·nio.;ku doszedłem. 
zastanawiając się, co i jaj{ 
napi:..li: o pracy SIUdia 

n:- i~:i ·:.· sensic ~akoWJ 
t\\'c:rzenia krótkich Iorm 
fiirnow ych ola telewizji i 
z •.\ s.zelkiego rodzaju eks~ 

pe:r:·menta:r.i - !o!'malr.y
m: : tre~iowymi; ,.Se-i\Ia
For" :na swoje określone 
oo::cze. Istn:eje ·warszaw-

,_. d. 'J" . .. s:. !l' stu 10 ... 1matury . 
skute::zni<> :<onkurujące ~ 
.,Se-:.!a-Fvrem" w dz.i.~
n!e ;;zero;.o pojętego eks:;>e
:-yme-n:u. 

Lech p;;unowski 

TRAKTAT 
O POZYTYWNEJ 

PRACY 
STUDIA FILMOW 
RYSUNKOWYCH 
W BIELSKU~BIAŁEJ 
Fiimów Rysunkcw~·ch '.\· 
Bielsku-Biaif'j. 

Gdy się b:::w iem m:·sJi o 
polskiej twórczości w dzie
dzinie :trótkich filmów a:-~i· 
mov:anych. usłu7.na pam\ęc 
dcść szybko (p rzrnajmn:ej 
w moim przypadku) p!:j

powiada wiei2 ró.lnych 
rze,-zy. Oto niektore 1. 

nich: istnieje w Łodzi S:u
dio Małych Form Film(\
wych ,.Se-:\la-F:>r" (dawn~ 

Studio Filnów LalkO\\'\'Chl . . 
i jrg:> nazwa natychm:ast 
kojarzy ~·~ z próbami 1róż . 

• 

) 

• 

lO 

?red ukcJa Studia F il
mJ\\' R.'·sunkO\\iYCh w 
Bielsku nie pcs:ada jakiejś 
jedn~j, szczegóin!e W)'tÓż 
olaja ... -ej się .:ecil}'. vznacza
jącej i swoista . .firmę". i 
szczegól!!ą jakość. i właści
wy ryL!co SFR :takres U:
ma:.ów ora z mE:t~ art"stv. . . 
CZ.!1YCh. Praca SI-'R jrst 
dla krvt,·ka tematem mało . . 
bi:;skotliwym. nawet żmu
dnym - ponieważ dot~·ch
c~scwa produkcja :~go 

studia sta!!ow; w setlSit
i:c;.ciowym !undame!lt ist-

~ • • 

• 

.'1:-
• • 

.. 
-

• 

n!ffiia naszCl;u !ilmu aru
m owa:-:eg:; w ogóle, a w 
sensie jako:ki i l:>liż.szego 
rozbio1·a kr~1ycmego 
zbicY. fa:;cyr.ujących nieraz 
p;.zyl;ladów "- najzup€-łniej 
rCżnych dziedzin. 

' . . . . ł . ) .... oy mo:- O) c go o,._cw-
nym, kilko. konkr.:tnych 
prz~·kładó\\' : 

Tv w SFR próbowat:o 
(niestety, bezsk:..&tecznie) 
St\I.'Or"lYĆ po.>tać p.">lskl~CgO ' 
boharera f ilmu rysunkowe
go, ~erpiąc z. pc..zyt~-wnych 
~· 1~·m wzg!(;<izie d ciwiad
CZtń Di;n~ya i j~n<Kk

~nie cdch~d;qc jalt najda· 
lt:j od jego st~·lu an:m acji 
- gdy pod r.:ż~ser.;ką ba
~utą W!a<'y.ił::wa :\~-hre
~~'itiego ~·stawal<t :;.;ria 
!ilmów .., .!)r:>!c~rz.: Fllut 
:t:.t.. pn<!ni.:s.ion~·m na ek
ran ooha•::-rlk- dl.•br.>diwit 
sat,·r,·czn vch r-·sun.'<ów .. .. . . 
Zbignit:wa Lengrena. Ten 
sam ::-.=eh~becki stworzył 
również gr.:teske rysu:lko
wą, ;;legaj:;cą w środk:ach 



w~ : ar:u po $1\mą mat~'ię 

tE.-<>o t ,-ou twórcz::śd .:żv-~ - .. . .. 
wioną kre;;ką ,,,. ,.:\ly.>z:::-e 
! k otku·· · : te :1 sam .!'<ehre
o ... ::~i ?l!- ~wietnym skut
kie!.i prze;>ysznie o:Zywil . . . . 
!la e Kra n :c.> oat·w:-~e w }·c: -
nanki łowickie \~\· .. Za b ::-
ri'm. za 
Olt::!"WSZY - . 

la;em ""l. r:ibiąc 

p ;:,bki rysunko-
\\' ~- film panoramiczn~- . 

Wacław Wa jzer. autor 
dydn.kt.• cznej gro tesk: .. Pan 
R~pka : j eg:l c!en·· lktora 
te gt"(>~,~~ka od lat kojarz~· 

. m: ... ę. ch<lĆ nie bat·dz~ 

w:cm d iacz<!):ll. z dobt·c.tli 
w~ hu :nv:·~·styką typu ·Kor 
nda Mak;.tszynsk:ego ). s t wo
r:zy l jt>dnt:czdnie .. Piotru~ia 

: zw it."t"d••dlu··. n idras:Jbli
\\":\ • >Puwiastk~ a-nel!d M.>-cz-
ną. [)l'.t.t•n, ,..;zącq 

styl 1·ysu nkow 
n a ek ran 
Gwid ona 

:\iiklasLc· .. ,·~iilt"t:;o - i ustr v 
\takżt- \\' p last}'c.t.ny,ch śrud
k~..ch W)Tazu). ch•><: m iej
se.:.:n; .canadtu jt>dn·•sta jn:e 

' k!z\' k li \\·,- o lakat ant,·alk:>-. . . .. 
h O!t:l\\ , . .. 0 • 1!'n:z'" t wsoólni<: . . . 
z Ju<:t::·.;m Sz<tjną) . 

L~ht'Siaw :\tcu·szałek w 
swoim fi imie . .P:!·ack ' 
skr,t'b.. p,· kazał. że m c>;';e 
powstać w P::bct> f'lm ga
gowy. !)t'łen ni<:Z\\"Ykl~·ch i 
n!.:!zwyklc zm!ennych sy
tuacji. cp .. w:edz:a:~y w og
romnym te!rp'e i ~·pct·ują::y 

rvsunkiem zdt'form::. wa:~,·m . . 
:t ~~\,~sz~~hnie zr~z!Jm:3-

!ym. Ten :i«lll :\far .>1'?'l lc:, w 
.. Dziwn~j przy~:>::łz:e j a nl
n:czka'" stwvt·z~·ł liryczną 

opowtcsc dia dzieci. dziełk:. 
p<>lne Hmku. ~;:>dnie rept·e
z.:ntując'-' .. Op::>wiad.a nia :·ó
żowegu mly:-ta'' i nteresują
er C.\ ki f ilm u\\" dla dziecl. 

Jer zy z:tzman prób::.wał 

\\" film ie .. G l'neral ! mu
cha "' \z ni€pelnym ::kut
k iem) Zllatakuwa::: p(:wai':lą 

prcblematy~ę antymil't9ry
zmu. Jcdn;)czdnie w tym
że SFR - Zb!gn:ew Ct:er
r.elccki zr::Jbil i:lm :1iemal 
z n ' czeg:> i o n!cz_,·m: .. Kc n
cert". ser:ę aneg:i:Jt r~·sun

kowu-d.iwu;ku\\"Ych. rze::z z 
wielk!m zOld :)\\"vleainn og
lądaną p!'Zcz w :dzów. 

Lesze k L:::rek w .. Sc\"Z:>

ryku"". filmie dla d:ó:~ci. p;,
traf:ł P':gudzic u·udne wy
m!Jgi d~·daktyzmu z d eka
wą anegdotą i szybką. p!"ł

ną gagów. aKcją. 
L:stę przy!<l;~dów. p: ,z~;r

n ie spt7.ccznych i jak gdy
b~ wzajcnm:e się wyklu
cz<.jąc}'eh. można b~· długo 

jc:>zezt- k<•nt~· nu<~w<~ć. Sta
t<:le-m sH~ cyt .. w<lć fi lmy 
dobl't.' lul.l pt·/yna jmniej 
P<"ld jakims względf.':n 

szae)>oln it· i n ter('sują:::-e: 
p()-dOOnt- zj;nnsko sze r cki::h 
pt:szuk iwań na ws7.ystki::h 
!re ntach m(•żna jednak 
st\\"l~l·d:tiĆ' rn\\· nfeż \\" n.ie
dt>brych filmach prnduk::j i 
Sf R (jest ; takich !ilnti>w 
sporu,. 

~am~· więc dv czynienia 
L. \\oytu·<'>rni~. która n ie tyle 
t:nudnie starCi s!ę odnaleźć 
drogę dn filmów bardzv 
d·.>bn·t·h jakiejś .. s7.kclb··· -
wedlu~ jronej artystycznej 
=.od•: - ile w:Qe<-hs~n
!.lie v;>anować sekrety rze-

~.".:.-~,.. ~s·~' 
" • ł 'l' """... . • "-

ju::: 
f.-~\\· ~c<:l ! :">) i \\·yk[~rzys:y\\·ać 

wliJ·m<, sp :-awn'> ŚĆ w p .,· 
s;;:uk: \\ rm:~. t:h wszęjzic u :n. 1 
gdzie jPs: co5 d :, z:~al€z·e-

~ 

cr.in!<~a (Ci> Sl t; 

\\•:ćrców SFR 

n :a . 

na . ·k iedy sp :>j s7.e:: ogói:J.iej l 
na pracę SFR Wśród s~ :: 

n:,t·z~·stów. pra :.;J ją::ych :iht 
t ielski<'l::<> stud:a. m:: ż:1a 

znaleźć o" ok nazw'~~ reżr
se :·ów (to jest n i e u·Ll<o 
~rodek zaradczy prze:::w~:> l 
cnłk<• \\"i scen <>.r7.ystćw. le:::-t: l 
: kkond:t-~7.-nośt' . artysty~zna. . 
t a; z:eJe s1ę wszę .• z:e-) 
wcale .;pc.t·ą !'(t-u~~ inn y ch 
nazwisk: n!;r.k z na nyt·h pi
s;u·z~· .. ~ana Brzechwy : Ja-
"" :'-.1at·c: !"la Szanct-ra. L naj
dziemy tutaj :r.nan~·ch 1}"

S~>\\·nikó\\· Z b:gnit:\\' i.l 
Len~t·ena · Buh::lll:n a Bu
lenkę. a tak:i.e draż:-tią::ą 

niektórych swoją n i t'zw~·k
b~t:ą. ale anrstrcz:l: :: z 
pewncśc:ą dekawą. p<'sta<-

J u ·zc !;u . '1. t<m<t:< je w:.. 

:\ie m a dvbre&<> f ' lmu 
ar.im,_;wan~-gu bez d obrej 
m uzyk!. d cob t·ej opra.wy 
dżwięk..:\\"Cj. śc:sle-g<> P'>
\\' ~4:\La!l ia t::~u. (.~o ""•:dal·. L 

t_l"m . cv słychać: p.mieważ 

zaś w SFR ~racują twćrc~· 
tak rćż:1 ~ t w.)!'~ f :Lrny 
t:~ k rÓŻ!"!>' - l!sta k: :r-:::n~· 

!Cl'ów. kt&-z" w~':)óltworzv-. . . 
l i f ilmy rysunk:>we w Biei
sko. :noże przyprawić o za
wtćt głowy zw!: !c:ln ' k~l.\" 
pedant)"Cl'.:JE;g·.> szuila:::<o
\ \ ·ania. Znajdziemy t :.l b ::>
"·iem Stefana Kisielew-':<ie
g') ob :;k Marka S&rta. Gra-

• 
żynę Bll<·e w icz przy Jerzym 
Was::.w~kim, KrzysZ!')!a 
F.;nder...>ckie~:> ! A !'!~~·z __ : ... 
~lat kówski~;;: J • ·" ~:, / "': 
n~€'\\-~ T ,:: :3o~u:.(f '"' r .h.:~ Ltg~ 

H~m•'" .. . l w tej dz:~: :lzi
n:e .:::i· R up·awia p~!ityk~ 
!la co dz:eń mało wi:!-::: ::zną 

i n:e bardzo wdz:ę::z:-tą. a le 
na dlużs7.ą metę ::.kute:: t:lą 

- prćbować jak najw:ę:::=j . 

r. ie "ać się pernysłów , :l; 

na pozór dzi'-\"acz!"lych. a:1i 
rz~:komo banr~lnych . 

1'\' i.:- dtcialbym, aby t:J 

\•:szy"tko. co n.:;>:s ... lcm. 
m iaio charaktt:r pant:~it·y
c.my - daleki jest!:~\ b -r 
\\"ie m do aż tak o ptym:s.ty
eznej c.ceny pt·acy filmow
ców SFR. Powstt"Zymuję s:ę 
nat•..: m :a;;t ,Jd ogólnej ~r~·~ 
tyki. vż~"\\"iony ch~;cią zwn~-

• cen1a uwagi na I:la:::-ówkę. 
'<t<ka ••d dawna t·(;bi duż ::. i 
różnie. · nie mv:i:e pc:::-hwalic 
-;:e zbyt w iel '>nt<• t)sią;::n ię

c:ami najw,\·7..szeg~ rzędu -
:•lt' szuka swEc~c) m iejsca w 
n<tSZt'j \ wórcz~ści fi łmuwej 

w sp.)SÓ!:I. ktt"1ry budzi ży

C?Iiw~c 5Woi m uporem i 
::r:nse-k wc:1cją. 

JE;;t to mila świ::~d:>m:tśc' 

swo:stej n~rmaln~ś:::-: sytua
cji : gdy v: więksws::: wy
twórni nasz("go krótkieg:; 
m€trażu . J::(IT!l,lje c p:_rm:sty
Cl!"la tezęsto z uz93a::ln:e
ni€m} any~t~~:ł impr:;v.·i
La:-ja. dob!"'.te jest zd;~ć sJ-
bie sprawę • • z wa b rew 
upo1·czywego. mab zauwa
żalnego pozytywizmu. 

LECH PU.-\XOWSKJ 

• 

P a nie lłedu~t.orze! 

\ N, io..:n~ birt~t"eńu roku pr~r~t;~;la sh: fł")ltart>::znit uka~:-:wać kronika har:-~ro~~tk:t. po;t 
'i ta.o:tz"~ ~Sa~:ta kroaik.~··. istniej~~a od: l!ł~~ roku " " t·haraktt-r7.co ndo:ls7.t-j c·z)~ t~i 

pr~~ .-~~uicj ~iosu-~ Pt~bkiej Kr<~nikJ 'f'ilmow~j. Z~" ił.":;zt•nie dzi:d~lno..;.:i t~j 
:~okromncj, h·:·z poiyi~!"·.tnr-j kom&r1d fiłmow~j llit' n».:'!>t~pilo 'J IJ(t\\ o:lu br.tkta rbttny :.:h 

du dalszej prac-y. r•o pro,tu kit"rowoi:-two PKF doszło du "..·niosku. L.- po:Ht.tm numtor:i"' 
.. ~asz~j kroniki·• jt'-S1 nieu:lo"·alaja:-y . ;a ojbior::2 - łlirukr ... ~luny. Dł"!!)'2j~ ~~ ~:apad.la. 

;.kur.:1t \\' pi~=-io1t:-cit: i:"~o&nirni.a kroniki. !~>tan o\.\ i~c- C" h~ w ró:ł..t:a.iu iubilt"U.,l.6\\ e;:n ... p r..-. 
~t: n t u··. 

:/:tpf"\'\n(" do bar:! to wirlu osób L~ sff"r lilmowy~·h \\ ia~omuśt- o tym " ' (ł~Ólr nie 4u
łarla. albo r.:ł" "ywo.lał~ iyu~;:.rf'~O c1:łZ\4 it:ku. ~łi~·moi ej lik\\ itl'ł !"j"J. kroniJd hart't"rik~~J 

n:r- rr.:o7~ byr o arn ob:>i<:tna. ~zcz~~ółnie W::tb~:: otz~·\v!nt,;:l tałau. jsk m"t.IO ru.:ej rcs 
I!&JDlUjt" probłematy~a mło:i~it-iy p6niiej 15 2.-n. LarUwno " ' liltn.al·h ;iukum€'nlałny :-!l 

ja4 i " wydaniach J>o lsltiej K.ronU;:i Filmowej. •r~ll>:U krunika'" podjo;la ~it' pn:r:l pl~
C'{U L.. t) 1łld.ab.b1 dłl"u.ti&CbU:ji •pr ... -...· t~j łlllud.Lh:2), .ta.rUY.tw Ll"".f:Cłt.ttJDrj • ZH..ł- jltk 

ł pozostajĄcej po~a t:t or;;anh.a::j~ - i :L:.t~.anle to. na miarc:- ~woi~h skromnych mtJżli-
1\'0Śti, speloiała. Xi~ były to muiliu·oS::i :luże. \\' d~~u rnku ukazywało się S2f'śi :ł«:ł 
uśmiu numerów kroniki, zbtiżon)·~h typem d e> ...-~·dali PKf. Po:uul<owo kronika z1a
wał;o sit bar:łzit-j Ji~zsć na roi(;. jak~ spdni wo~~ instrulaorów ZHP. póiniej zrezv

;:ua\l"ab ~ ter:& ścislt-J:o. <>r gani:z.:."~-jn<'t:O ::.:1n•su. informują~ po prusiu w:<>zysti<.i ~b 
<> sprawa~b mlo:hieży. Osuotnio -~asza k.ronilu•' za~<:'la t-wOiuo .. -ać w kiPrunl<u teau
tów b~r:łzirj n>&uogr:tfi~:tll)'~b, od<:bO:h'lz niezo u:l tra:ly<'yjnej skta:lanki PK.ł· . . -'. ~ 
szt-2e;ólne tematy~ 

Oto kuż.nia ".. j~:lnt-j z n~iejs::-owo~~i. :::tzi-.. bart·t·r4te- u:·q sit; łiuwalst~·a art)·sty:-z:xał:'~O. . 
Oto drużyna. która :LOr~aoi~o·wała pr2C"GO~ny tt·ottrzyk •. Piastu~-- i ob~bo:lzi L nim .-io-
5'~. ~:h:it" hit· dotarł j~s.zez~ prawdzil\~y tt:atr. ou .. inni łutr~ł:'f':r..t-. n-pł'ruj~::y pr'.t~:b.l.ku
l!"! '~ "':.u ..t~._.~ulc .laba\\ki. a taki~ drużyna prat"uj~-::3 w ś1u~arol W)·twar~aj~:-c-j DO"'". 
''?t',n~~.: ...... r;c.~t) . J inna jf'S"~t·xe · :truż) na ~ T:-zr\\·a, która nit-mat)· m nakta:łern ~ił rcuib!l
tuJE' star) . upu~zczon~o \\iatrltk. - pr.Lł"~na-::z.ajJ!:- ;u n.a ś\\ił"tłi::c dla a:rdo:lzit?y mi.as.u~~:.r.

ka. \\' za"S:ildzie wi~c- •• xas~a kr:ln:~a-- '''.tr•łłJ ;i~ ~trW'I~"S~ n~ tJofm i'!' flJm :» w!'j dobrr 

"'lon· do nJt.Siado"·anla - ni~ '''lko prL~ ~rodo\.\i~k.a ha.r("ł"rsk.ie. 

.Jakie b)'ły ar;:ument~· pr-L:t-ma~\iajZl<"t' za lik\\'id:lt·ją~ Kit'rowoi t·lwo PKF jt"'St z:Sanilt. 
i,. kronil.:.a ni~ pusiadala łłdrcs.ata. a takżr. it" jrJ niski poUom nir i)Oz"·atał na dahLa. 

ł\cnt) D:.t3f"je. :\Joit: to -u·~·d.a ~t-: dz.l\\'nt'. 7.e :Lt"'eh~ polt-mizo\t•ai z r~aktorem PS.; 

w tytn " 'la śnic: punk ci~. Ob\:'jr~ ... l t!m "'~i t" l t- "}'dali _xas~~j kroniki•· i uśmie-l~Htl dt:: 
'" ierddć, ż~ zar.tu& ustraszaj_,!:o niskie-g: u p :n.iumu nie " ' l·hc:l%i &utaj " r;r~. ~. OZZ)' "' 
\,;' is;.cit-4 reoponai:t: cr~alUu•·atH." łatcr~uj.JtC'O - i i.Unt .. Do$L,ąCt" charakter pra;:y ama&or

~kJ~j. \\' ..cmocol~uiC' ek.l~oJ)' re<~.Ux.aturs.kiej kroni"i mc;lub)' ~:mienić t rD .. tan r:ze::"Z)' . 

.. _ -------"' -- -' -- .. - "' 

. 
:> 
.J: ::----------::. --:( C 
• •• . -

r ro btcm adre!!>;,ta • .lak jui ,,-spomtthtlł"m - •• Sasz~ kronika" ~ ostatnim okresie sl\'e-
1:0 istnie n ia starała sic: uatiC do odbion·~ tJimoWł"~O \\ ogółr tprzt"~ Cł"Dtrał( l\'ynajmu 
Filmów, .. Film<»>'", tt'II'Wiz.jc:J. nie tylkv do lnstrukl ura har~t'rsklt'!:<> e::r.y tci WYIII~Znit' 
d o młodzieży. T flika cbotb)' spraw a. j.lk cr~anb~u·ja \f'OJ1u:;o <·za su prL~ młodzież 
•• wieku h;;ucrrskit-;o•·. ważna jest <·hyt>a nie tylkv dla ~zpusrt-:lnio zainteresowany~b. 

W każdym razi .. , • .Sasza kronika" powinna slac :.io; po prostu kronikli współczesnej 

ruiodrleży. rG:ts~erzają<' :tnaczni~ za$io:g swej tematy!<i poza śr6d6wisk:& bar~erskie {ta 

>miana zres7.tl\ lA~"Z<;la sic: już dokonywać) . 0!1 cz~sów .. ~zarn~ej serii" pośWi~;~ouej ebu-
1\~auc.m - dokumeat.aeja ru._ ...... -u~&wma_ .. ~ ~i: r&bof~· ~ m!o
c>:ieto .. ·yctt. prLrcililn. j;ll<it' "' n l;-11 za"bo~ - rowna ~ ni~JD31 zeru. Xie<:ff'tY, IOZJUI

śa ta .<aniedbywaru~ k.oo.~k""t'ntnie o:l lat - ZCKUI" ostatecznie JlO!:r2t>banJO . 

KO-..;B~U EBERI-L"\R1l"l 
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PRZED PREMIERA FILMU, O KTÓRYM SI~ MÓWI 

~ .- ~ ·- . ' . ., _ 

_ .,,. : 
. 

. '' :·-
' . ' ,-

O d s p e c i a l n e g o w y 1 ł a n n i k a z M o $ k w ·Y 

Z BIGNIEW PIT RA 

dy wyje:ldżaiem do Mc.>kwy, w 
grudniowym numerze FILMU uka
za ła się wiadomość: " Mrirlen Chu
cije tc uko·ńczyl pracę nad su:ym 
nowym filmem ... , który uchcdzi za 
re1m.>lację artystyczną ... " 

Po przyjeździe do Moskwy 
chciałem, oczywiście, c:bejrzeć film1 Chucije
w a. Ale okazało, się to niemożliwe. 'Iwórca 
,.1Niosny na ulit-y Zarzecz.'lej" i ,.Bądź mctim 
synem·· niv ,·zy rf.ł widać FILMU albo nie 
przejął sic. zby1nio naszym tytułem -i filmu 

wyrażal ten właśnie czas. Tcteż akcjtl j:rk 
gdyby rozp~ywa s'ę w ctmcsferze i nostro• 
jach towarzysząCl/m trzem naszym bohate
rom, zwiaszcza w m.omentach, ktcre zmusza
ją ich do podejmowania ważkich, c s b:
stych deCJizji. Główny bohater - to młody 
czlowiek p:ncracu,ący do domu p::> odbyciu 
s~użby wojskowej. Jego hist , ria nie j2.;t 
szeregiem następujących pa sobie tvy:Ia rzeń, 
lecz ciągiem ro:.myślań nad własnym ży

ciem. Glćwny m::>t11w działani.:~ - t.o po~zu
kiwanie u.-ła.snego miejsca w ż11ciu. w spOł·z-

ReZJ1ser Marlen Chucije.w i aJttor Nikołaj Gudenko podczas prac11 na planie 

jeszcze niE.- skonczył. Co gorzej nie skon-
l'Zył także chorować na grypę. 

Sytuacja była więc podwójnie trudna. Nie 
dał<.>m jednak za wygraną l pewnego siar
t·zyście mroźnego popołudnia, trą:! uszy, z.na 
tazł.,.:n się w W} twórni im. Gorkie~r'). 

Tu d•)wiedziałem się, że film Chucijew<~ 
ma być j~dnak gctowy jeszcze przed Kon
C<>m roku. m.in. ze względu na wy~""·"'":e 
planu produk(:yjnego wytwÓJ'ni, i reżyser, 
mimo grypy, wybiera właśnie duble '--"La•

nich ujE;ć. które uzupełnią got:wą już nie
mal kompletnie dwuseryjną całość. 

Chucijew, chudy-, · szpakcwaty, energiczny 
- mówi o swoim filmie nieco zmęczonym 
glo~em. ale swobodnie i pewn;e; jest jak:mś 
zaprleczen!em twórcy stremowaneeo pp.ed 
premierą. Odr:csi się wrażenie, że jego zmę
czenie jc>t zmęczeniem człowieka, KtJry po
trafił osiągnąć ta, czego chciał, że nniazuje 
z prlną świadomością urzeczywistnienia swe
go umiaru. 

- H~.-s yjskiego tytutu " Zastawa Iljicza" nie 
r-rz"b' ttum::rtzyć doslawnie - ch~dzi nam 
o p-rzed m 1.1rze. ostoję, awangardę, o m l odzież. 
Pragnęliśmy poka.tać radzieck:t młcd:ież i 

·no·u:e u:artości, litóre sobą Teprezentuje, ale . 
do ktćrydt dochodzi żmudnie, szukając 

u;qiVil!t:. gubiąc się i o:lnajdujqc w czas !.e, 
w .którvm ż.l'ie. Chc.i.eliśm11, żeb}l nasz film. 

12 

czeiistwie. Poprzez osobiste przeżycia b~ha
ten chcem.'.l p?kaz:zć, jak rodzi się jego po
czucie spoleczne, ] ak kształtuje świadomość. 
s~owem - chcemy pop:Jtrzeć n.:t bohatera 
cd wewnątrz, ujawnić sferę jego uczucio
wych, intelektualnych doznań i przeobrażeń. 

Bohater i wspó!.czesncść? W filmiz jest 
epizod ukazujący mlodzież na jzdnym z 
wie-ewrów poetyckich. Deklamuje t:rm swe 
utwory t,:r·kże Jewtuszenko. Ale wieczór tm 
o::ibyw:t się właśnie w audytorium Muzeum 
Polit~chnicznego - w sali, która ma swe 
historyczne, /rewolucyjne t1 ·adycje. zwlqzane 
ze śrcdcwiskiem studenck'm. Wielo::nac!
ność tego i · innych epizodów, ich scenerii, 
ma uwypuklić g~ówny temat filmu -- nie
śmiertelność idei rewalucyjnych, związków 
je·dnostki ze społeczeństwem, jego histOTiq. 
Bohatera opuszczamy w momencie, giy do
konuje się w nim prcces samockreśleni:r. 

Wywód chcieliśmy pozostawić jemu i - wi
dzowi. 

Styl filmu? Realistyczny. Jeżeti na wet w 
niektórych sce11ach b~hater(;Wie umarli wy
stępują obok żywlich i prow::rdzą ze sobą 
dialcg, traktuję to w spcsób jak najbardz:ej 
rea~!styczny. Niemni!?j jein11k niektór e roz· 
wiązania będą ·tu pr:zeciu-ieństwem t z go, co 
st:<S~walem w filmie "Bqdź moim synem". 
Gtówne role od,warzajq aktarz1J Zl.l1.1,lQdg_wi, 

::>1.-tRI.:EN CHUCIJ F. W 

ale nie znani jeszcze z ekranu. Kilku z 11ich 
należy do zespołu moskiewskiego telltru 
,,Sowrientienrtik". 

Pytam Chucijewa o polskie filmy. 

- Pr:ede wszystkim - Wajda chocia~ 
$Gm jeste~ zwolennikiem blrdziej sp:k ::Ji· 
nych_. r~,z.w&qza!i. Jego ,)'liewinnych czaro· 
dzteJOW uwazam za jeden z najlepszych 
p:;lsk ich filmów. 

. Kończ_~my . rozm::>wę. Teraz chcę zo'Jaczyc 
illm. Coz, k1edy przyczyny techniczne nie 
po~alają . na cbejrzenie choćby niekomplet
neJ całośCJ. Pro.;zę wię~ reżysera by wybrał 
fragmenty - jeg::> zdaniem - 'charaktery
sto czne i w jakiś sposób :lamknięte. 

Na stole mentażowym oglądam kilkuna
stominutowy epizod demonstracji pierwsz::r
majcwe-j. Po chwili zaczynam się domyś:ać, 
czemu reżyser wybrai właśnie te fragmenty 
swego filmu. Tłum manerujący ze sztanda
rami i ~rtretami przez ulice i ph!ce Mo
skwy cg!ądaliśmy i oglądamy dzie~iątki ra
zy w oficjalnych repertażach z pierw.>z::>ma
jowego święta. Chucijew powraca d-o t~go 
m~ty:vu -:- bardzo typowego, zrośniętego od 
dz1e31ątkow lat z radziecką rzeczywistością . 
Powraca, by wtopić wen swoich - ulegają
cych nastrojom, uśmiechających się i med }'
tuJących - bohaterów. Postaoie odświętnie 
~branych młodych ludzi gubią się i odnajdu
Ją w nieustannie ruchomym, przesuwają
cym się w zn:iennych kierunkach tłumie . 
Ale kamera nie iiustruje ani nie opowiada. 
W d!ugich, powtarzających się pasażach w 
zbliżeniach i oddaleniach, w zmiennvm ś~ie
sznym rytmie kroków -- stara się chwy.tać, 
określać. drążyć nastrój, wynajdywać związ
ki pomiędzy kilkoma znanymi nam sylwet
kami a masą bezimiennych. 

Nie wiem, czy scena ta posuwa cokolwiek 
akcję w st{)sunku do scen paprzednich, bo 
ich nie znam; nie wiem też. do czego ma 
prow_a~zić :- ale z uśmiechów, spojrzen, 
przys;neszen kroku, rytmu tego wielkiego 
rozgardiaszu wyłania się jakiś autentyczny 
stan emocji kilku młodych ludzi, których po
kazują nam autorzy. 
Próbuję określić ten na pewno nawy w 

ra':lzieckim filmie styl narracji. Anto~ioni? 
Jakoś śmiesznie,_ powict·zchownie i preten
sjonalnie kojarzy się w_lcski majster z t1m, 
co chce wyraz-ić w st..,.ym filmie Chucijew. 
Ale faktem jest, że obaj -- choć z całkowi
cie odmiennych punktów wyjś::i"a - chcą 
dotrzeć filmem do nowych rejonów prawdy 
o jednostce i społeczeństwie, o ich wzaje
mnym stosunku. 
Taśma się konczy. Je3zcze jedna rolka, ale 

już z innej, koncowej partii filmu. B::>ję się 
trochę tej sc~ny -- rozmowy syna z poleg
łym w czasie wojny ojcem. Ale Chucijew nie 
boi się ani ryzykownych przeobrażen scene
rii (pokój bohatera staje się nagle frontr 
wym bunkrem), ani konfronhcji żywych 
po.>taci z umarłymi. Przejmujący wyraz tej 
sceny osi<fga reżyser dzięki moralnej tempe
raturze dialogu, poet yckiemu ujęciu sceny, 
w której młody człowiek w chwili rozterki, 
kieruje swe pytania ku ojcu, młcdziuf<iemu 
wówczas żołnierzowi, który za kilka godzin 
padnie na froncie. 

Podobnie przecież Tarkawski w swoim 
,,Dzie-cku wojny" nie bał się swcbodnie, sz:>
kująco - na przekór tradycyjnej stylistyce 
- kojarzyć czasu i prze.>trzeni, r zeczywist:>· 
śct i snów. Myślę, że taki sam sukces bę
dzie udziałem Chucijewa. 

FOT. W. GRUZDIEW 



~ nM~·eh ckT:11>:1Ch oglll· 
dam'' obec:nlc ~ łośny (i\nt 

zr~aliz~)wany w G.recji 
.. ~i~d~· w niedziele· • z :\1t:· 
Ji.u~ )lcrt"ouri. a w Jnogrd· 
mit- Festiwalu Festiwali -
~ lynn~ .. F.Iektn:.. reż. :\11-

~.ha.,la Ca('o~·annisa tna;roda za naj· 
tepSZS\ <"kranizade na zeszłorocznym 

tcstlwalu w C'anncs) z Iren~ Papas 
w roli g lównt' j. C u prawda pierwszy 
l.. t~·ch filmów jt"St wlaś('iwie dzlctena 
am~rykańsl<il'l:O r~>.ys<'ra Julesa Oas· 
sina, prac·uj'\c:c~o ostatnio we Fran
t:ji, a l~> Grec:y ch<:tni" podkreślaj4 

"woje wspolautorstwo. bo tO l ple
nerr g1·eckie . i aktOr-Ly. l muzyka. 

WANDA JOKIEL 

1 prawd~ mó"· i~<' n::t t;v<"h dwó ch 
rUnlach końt'Z"'\ ..;ie sukc~~Y ~reckiej 

kinemato~: rafii. Sanuuna ,,EIE"I.ara'· 
IO'~ży po t•krana<·h kin at~ńskich, 

gtU.ie zr~s:tt:\ dzie lni<• wytrz~·muj~ 
l<onkuren<:j~ .. LolitY" ., .\fadame 
Sans Gl .. Ot~.. 1. Sophią Loren. Xa 
pr~edmieś(·iac.:h '''it,:kszych n1ias t i w 
ruałych nliastct:zka,·h anożna co pra
wda zot>aczyc i i nne fil my greckie, 
ale na ogól są to utwory na bardzo 
ni<kim poziomi~ artystycznym. :'\ic 
w tym dziwnego. skoro - jak mówi 
bez źenady jPden z g rPckicll produ· 
ćentó\\·, Paul :\li chailidis .,filmy 
na.s.z~ traklujenly przede wszy~tkirn 

jak towar - i 1t1 pr.zeznaczouy n .. 
lOkalny r ynek ... " 

Ta " towarowa" produkcja ma <'hll
raktcr n1asowy wynosi w Grecji 
od ~o do 100 filmów roczni~. Zt> 

wzgl~du na duża ll c?.be analfabetów. 
wiekszość z tych filmów jest po pro
&tu dlatego atrakcyjna dl:>. erecklegc. 
widza, i~... mówi sie w nic:b ·PV 
;:recku. Aktor Spyros Fokas (na os!olku) w t Um te w1osko-9recklm ,, Wyzwolenie" ret . Costasa A ndritsosa 
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O~tatnlo najbardziej aktualnynl ha· 
dcm kint"matografii grer-kiej jest 

współprodukcja. Udział głośnych za· 
granicznych aktorów w rilmach grec· 
kich lub wspólprat·a ugranicznych 
re:iyserów z greckimi aktorami - ma 
jakoby :tapewnić perlniesienie pozio
mu rodzimej produk< j i. ~a tej zasa· 
dzie kreci si~ obecnie w Gr<'cji film 
.,Oeliverance". z udziałem włoskiej 

aktorki Lorelli de Luca, w nożyserii 

Costasa Andritsosa. Co z tego \\yoik

n.ic - nie wiadomo; jedni twierdz=!, 
l:e nie wróiy to niczego doi>re~o. inni -

Korespondencja własna z Grecii 

Zaułki staryc/l (ale nie 
mieścia'' należqce{IO ao 

~" przykład .,lliit;dY w niedziele" po
Lwata "'fUl pcwieh OptyDlbnl. 

.\flmo Jrudnyctt warunków (WS:t)'St· 
kie wytwórnie są prywatne i nasta
wione na szybką, zyskowną pt·ocJuK· 
cjt;) istnieje w Grecji grupka ambit· 
nycb reżyserów nazywana Jlr:tC:t 
nlektóry<·h krytyków ,.nową ratą" -
którzy starają sit: tworLyć fUmy o 
wiekszych watoracb art)·stycznych. 

starożytnych) Aten są 
amoitnie;szu"il pozvcil 

tlem filmu "Senne 
produkou.'anuch u: 

przed
Grecji 

Sa czoło wy su w a s h: '-\'$pornniauy 
już :\lichat"l Cat"oyannis. Z fiłntów 

u~alizuwan)·th \\' Gr~CJ1, opró<:z. 
.. Eicktr.V" (która jest chyba jego 
najlepszym filnu::nl) , nla on ua s\\ ym 
koncie .. Stelle" (1956) z i\l~liną :\l~r· 

t.·ouri i .. Dziewczyn~ w c zerni'· (1,5':) 
z Ellą L<tmbetti - film wyświetlany 

na festiwalu w :O.Ioskwie w roku 
1959. Reźyser ten jest mocno zwią2a.
ny z życiem i kulturą ~recką. a w 
tilma~h je~;o wyrażnie dochodzą do 
głosu tendencj<> realistyczni'. W naj
bliższej przyszło~cl Cacoyannis ma 
umiar zrealizować film oparty na 
JlOWieśl'i współczesnego pisarza gret·· 
Itiego Nikosa Ka~anlzakisa pt. ..Ka
pitan l\lichalis"; główną roi~ ma L<t· 

~rać am~rykański aktor Burt Lau
t'aStt:r. 

OruJ:!inJ wyró:i.niajC\CYm s•~ re:ł.yst!'

rem jest przedstawiciel młodego pO· 
k(•lenia Sikos Coundouros. ~la jui 
:t.a >obą tny tlimy: .. czarodzieJski~ 
miasto". ,.Smok" l .. Rzeka". Obecni~ 
kręc.i film oparty na wątkach milo
IOgic:tn)'~h pt. ,.t>aphnis i Chłop· '. 

Z typowo gre~kich filmów o pew
nych ambicja<·h artystyC"~nych. wat· 
to wymieni<' uealizowany w roku 
1960 dramat "Ailemika Parat;oga" 
(Senni! przedmieścia) reż. Alexandra· 
ki. Scenariusz napisał postepowy po· 
eta grecki 'fasos Llvanditis (nagroda 
2.'\ poe-Ljt; ua Swiatow.vm F'estiwalu 
.\llodZieźy w Warszawie - 1955) wraz 
z pisarLem Kostasem Kotzala~em. 

Film , ukazuje ż~·cie mieszka11ców a· 
teliskich przedmieść, które - mimo 
o.ed2Y i nleszcześć. - je't ciekawsze 

piękniejsze od ~~-~ia znudzonych. 
rozleniwionych i zdemoraliznwanych 
pr>.cdstawil'ieli klas posiadajl\~ych. 

Twórc.r. tnoZe w trorh~ uproszc·zony 
i naiwny sposób. st.arajo\ sit: prze. 
ciwstawić prawdziwe wartości ludu 
~;reckiego (pracowitość. uczciwość, 

solidarnośC) bezid~owej i t!goistycz
nej pcstawic bogaczy. Film odzna~za 
•io: dużymi watorami plastycznymi 
(przedrnieścia Aten Si\ 
townicze), a koncowa 

bardzo ma
scena prz~>d -

stawiaj•\Ca powrót mlodo>j wdo"'Y z 
cmentarza w otoczeniu 'vspótmieS%· 
kar\ców - przypomina zarówno swo
j<\ formą jak i wymową piekn~ ka· 
dry z .,Elektry", gdy bohaterka \\'ra2 
z wiejskimi kobietami wraca z mo· 
~·uy ojca. 

~łhuo praktycznej ni~rno:tności rOZ• 

J>Owszechniania filmów ..Ga2ranirzn:rcla 
poza \\'iększymi n1i~stami - impon 
jest stosunkowo duz.v : dochodzi do 
~00 filmów rocznie. \\"i~l<szość wśród 

nit-h !o>l3t\O\\'i~ riln\\• hollywood•LkiE.-, 
ale nie brak wy J'\tków w rodzaju 
.. Cieni" Johna Cassa\'et~sa. 

Ural< własnych filmowy<·h trad~· cjl 

(kinemato;::raria grec.·ka stawiała 

pierwsze kroki dopiero przed 30 l~· 

ty). nacisk małych prywatnych pro· 
ducent ów. którzy !:'oni<~ j~dynie za 
1y~kiem, wreszcie zalew filmów za
granicznych - nie sprzyja rozwojo
wi filmu greckiego. A przecież kraj 
ttn wydaje >Ie mieć wszystkie dane, 
ab~ jego wielkie tradycje kulturalne 
ujawniały sie równiei w formie no
wej sztuki, jaką jest film. 

A może to właśnie ;e tradycje ha
mują l onieśmielają greckich any· 
stów? Może boją sie konfrontacji 
•wego dzieła z tą dawną, a ciągle 

!tle,;lllierlel..nJI l wielką ~~tuką? 

• 
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:o dz.~ pami1:~ ,. · .. El•stazie". "' ~o
rących . p!"iny<.:h lac1e trze\neniu 
dyskus;:;ch. tocl.r,cycil się przy 
:;kompaniamem?ie zakazów cenzu
ry 1 potępieri or~nni:zac;i kościel 

nych ., 11<:-z a tramentu popłynę! u na r.;,mal 
.. Ekstazy" !Jl'Zed •rzydzie~t u la ty. począ\\' 
,;z,- ud dnia pfapremi<::rr filmu \\' praski:n 
kinoteatrze .,LucE-r na'·. w dniu i8 sty<.:zn:a 
<9:!3 ro!<..; Jesz..:z<: n' pr zemili<:•Y dzwil;ki 
ork!esn·y - grającej -'.':!CJaln!e nap:~aną u
ln:n~.ll <;. p '.id baru tą pi .,ft:sora c 1Useppe 
Becce - jeącze o1ie zd.ąż.vly Ln :knąc z ek
ranu napis~ ,,·;;r~pt1e. a jui. prLe;:zedl prze z 
saię dreszcz uczekiwania. Co pokaże C u 
Sto\\ )..Ja chat~·. a~· zadzi11·i śmiałości<) opi
s•.;\•: eror~·cznych. czy de>równ<l w filmowej 
kon II'L·ncji .. Ku~hankowi L<~ d Y Chatterley" 
La 1\Tencc·a '! 

Od dnia pi·emh.'l'Y minęlr, Ju lm. Czy .. Ek
staz~r· utrzymała się jak., artystyczna po
zycja sztuh.i filmowej, czy też pozostaje wy
ląezni., .,un cas celebrr kr•)niki obyczajo
wej kinematogr<lfi i '? Jak należy oceniać 
dzi~ h~ pmbę filmu - intt•gralnic erolYC.t
n,;go: w zestawieniu dloo.::ażby 7. .. K:Jch,m
kami.. Lnuisa :\Jalle·a czy .. Hiroszim<!" 
Alaina Rt·snais'! A bohaterka rilmu. Hedy 
Kie:>let·. i<~kit ma s1.an~e " . niel'Ó\\'twm 
z~..:naczmy '!. g..ir~· - poj t d~·nku · Em !ll!\ · 
nuelle Rin• ay Je:-~nne :\Jct·emJ? r ntn;:u
~kie aktorki posługują się gestem i mową. 
.~na ni.:zmiennie milcząca ~ tlbnusi p() 
f'kr&nie l.\l'<l nagust:. 

Gu::.ta\1' :\1<~chaty. !lrzyste:;pując d:.~ t·eali
a -: ::j: .. Eksla.t.l'" . m!a ł JUl. za sobą su:.-ce~y 
:Jl'tystyczne i kasowe n iemego .. Eroticonu" 
1. roku 1!129. Udało m u sit;> wtedy, w kon
wencji nicmt>gO kina. s t worzyt' na ek1·anie 
prz~· JJOlllucy odpowiedniu zmontowanych 
lobra:zow klimat et·utyczny. \\' spusob sub-

\\' ruiH'V<'f' lf!} <>'IUIIl'HIIPI,v 

~u..·lntou·e prt!micni ""JC.Jlv.,lłlt.:'J · 
St"{Jc:h lil llltju,.· !UI) t'lJIIic;u(Jt,"/, 

PROCES 

J 
t.•stt~n\ autort"m s t'('na riuszn i 

rtl.l.y:-.c rt'nl rilmu. klchy u ht:"j · 

) J t'lt!'tiśt: it•. ~aZ )' \\'aru ~i(; Orson 

1\'~lles" - "l lormułk'l k uncLy 
słynny t~>.) ser s\\ oj t• uajnuwsz~ 

dzi~ło: .,Proc..-s •· zrealizowany 
Wt!d tia ;: !.! lo'int:'j J .. WWlt."sl'i 1-'rałlZ.t 
Kafki. Za intt·r,· so w .a.nit· .. Pro·:c
~~tu ·· lJ) to t,.\ rn '' it:k!'tZt'. it· jt:Sl ... 
co p it•r \\ :-. 1.~ . łJU ph:c.·Jolt>tnłcj 

tH':ter\\ it·. f ilm \\ t•lh~sa. ~twor.J.~J· 

11~ - j .d . ' a1n pr:t.~ znaj~ - \\ w a · 
runkach l'ałkuwitcj nit.•tual s wu
b(;tl~· . 

Jak wiadomo, .,Prucp~· · •njal 

·.c:ny : ci("'li:{atr~y, b~.: postugi\\llnia ~;ę d\vu
Yr.aczn,ymi. p olpo:-r.ogr·nficznymi efektami. po
~aza! \•. sposób niezmil·t·nic interesujący 
pr7.eżrcia erotyczne młodej dziewczyqy. Te
raz. w .. Ekstazie... zapragnął wrócić do te
go saml!J?.v tematu. :-~Ie j11ż z podbudową 
.. holugiczną. Na krrstalizacjt;> projekrvw 

r;a ;~h ost~tteczny ks7.l.:tlt wpłynęło na 
pewno po\'.:odzcnic, J<lllim cieszyła się we 
w s~} ;,tkich krajach ś11 iata powieść La~Ten
ce·a .. Ko.:h3neh. Lady Chatterley·•. Przy 
pisani\l S<!en.u·iusza współpra~owa! z i\ola
chatym Frantisek Horky, a operatorem 
był jeden 7. n;tj:zn<~:wmit;;zych pra~k ich mi

strzów kamer~· - Jan Stallich. :vtuzyKę do 
filmu napisał G iuseppe Becce, znany ze 
swych .,wypisów ilustracyjnych·', pomaga
j ącyęh w udżwiękuwieniu ad hoe f!lm6w 
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18 ADAM 
STYCZNIA l EWA 

niemych przez orkiestry lub pianistów i.;i
nowych. llustr:-~cja muzyczna ,.Ekstazy", ba
nalna i <>klekt'yczna w stylu. b \·ła chyba 
najsiabszym - z artystycznego pu n kt u wi-
dzenia składnikiem filmu. 

Wybór Becce jako kompozytora jest pa
pierkiem lakmusowym UJawniaJącym za
pozmenic Machaty·ego, który w roku 19:~3 
realizował film niemy. z paroma tylko s'o
wc:mi c:i:do:;u. D~·evclujac si~ na n iem:) .. Ek
stazę". reżyser wybt·al pozornie najłatwiej
szą dla siebie drogę. pozwalającą na pow
tórzenie metody stosowanej w .. Eroticonie'·. 
ale jcdnoczt'śnie dobro wolnie umieści ł bar
dl.<• ludzk<t i ziemską historię w regionte 
poetyckich uo~ólnieli . Jeżeli więc miała to 
byc ~woiste:.:u rodz<Jju kinowa odpowiedz 
na lilern;.;l<ie~.:o .. Ku~h<1:1ka Lady Ch atter
ley" lo był<~ tu udpuwiedź u pt•etyczniona. 
pr,dun:.~ '' fm·mie alegorycznej ba llady. Nie 
darmu buhateruwil' dramat u nazywaJą sie 
Ad<~m i Ewa. 

:vrachan· p~·· pomocy Stallicha ro:r.toczyl 
prlc<.i oczami widz6w zadziwiaj~cą magi.; 
obl'azo\\' : nieba i chmur, faun~· i flory, twa
rzy i ciał ludzkich. Jeszcze nie kończr s i f,: 
jedno, pt:zcsycone światłem, ujęcie, a już 
usto:PUJE: iniejsca drugiemu. jes7.CZt' wspa, 
nialszcmu. Las, jezioro. ćmy kr~iącc wokół 
świecy . rozwij~jące się kwi;:,ty. krople desz· 
czu z k<~żdcgo wizualnego tematu P<" 
t1·afił realizator wydobyć ukryte w nim pię
kno. Ale ::VIachaty nie popr zestaje na fotc •• 
graficznych symfoniach natury, widząc w 
każdym ntemal zdjęciu jego drugie, symb•)
liezne znaczenie. Konie cwałujące przesrają 
być zwykłymi konmi - stają się symbolem 
narastającej namiętn:>ści. Zamykające i ot. 
wierające się kwiaty są . wykładnikiem p t·ze
żyć erotycznych pary kochanków. Przyroda 
przestaje być tłem i wspólaktorem ludz
~it·h dramatów, p rzemienia się w szyi r, . nic 
specjalnie zres1.tą trudny do odcyfrowania. 
tłumaczący mec11ar.izm myśli i m:·zuć boha· 
terów. 

Koncepcja autorska .. Ekstazy" nit- wr
trzymala próby czasu. Fotograficzne boga c· 
~w,i usunęio na dt'llgi lub t r zeci p lan buha· 
1erów opowiada nie;. Młody inżynier Ad,.,n·t 
1 ulegająca je-go e:zar!Óm Ewa s~ iigurkatnJ 

doklejonymi do mozaiki obraf.ów, a ich 
d ramat jest tylko pretekstem do J)Ot>:sania 
się plast.r<"zną winuozerią. Na festiw:llu ' " 
WenecJi. \1' roku 193-ł , gqzie .. Ekstaza" O· 
trzym::.ia Puch;;r miasta Wenecji, liczni kry
tycy LWraeali uwagę roa n iedowład fabuły. 
na ucieczkę od weryzmu w stronę wątpii
wego symbolizmu. O film ie pisano z sza
cunkiem. a le jednocześnie z d!ugą litanią 

. ' zasu·zezen. 
Gustaw Machaty niEc stworzy ł już po " Ek

st:-~zie" ani jednego i nteresującego film u. 
H edy KiesJer jako Hed y Lamarr była przez 
krótki llkres ~zasu gwiazdą Hollywoodu . 
Tylko jeden Jan Stullich przez następnE: 
dw udziestulecie · utrzymał się w światuwej 
czołówce operatorów. A s:-~m fi lm? Należy 
do stałegu repertuaru klu bow filmowych, 
budząc zainteresowanie walorami pla::.tycz
nymi 1... nit= w~· wolując ż:-~dny<:h e rotycz
nych drt>~zczyk01\ . Symbolizm .. Ek~ta:zy'' 
trąci dziś myszką. jest lak naiwny i a r cy
oczywist~· . 7. t>t;otycznej atmosfery opowia 
dania pw.ustal pu trzydziest u latach tv lku 
s11m l~' ~Ul uT \\'uJ' U . JI-.H:tY TOt::t•LtTZ 

f'''a \\ h~- struktur~: powieśc-L d u k o
n~tł j t"dynle nl<-7.na:·zn~•(·h ,,· ~t:,t;l· 

'' Jc ti . rozwijaj ą(' j<"dnr r~oi ~udy i 

kPnd t> n suj~l' inntt. ł tak .1p. Vł'Ze· 

u:h51 na lJOC.'<t.<.\h .. k pl'LY(lC \\';t:S C 

.. Pr~t-d pra\\ e n• '" (k tórą u K afki 
k;tp•·lan wic.th·nn;\' opuwj':l dĄ Jó· 
z e-fHwj K. w finalł'). Przyp?wi~śC 

L<\ - prz t·dsta wio11.a w s edi ry· 

Hl n kÓ\\' i tyan sanly m wyu it•sło

na ptaa nawias wlaSdwt'j .ak l"'ji -
~1 :1;€" si~ jak ~dyby tuoucrn, ic. lu
t'U • tll cto ud:szukania filu7.\) f!c 2t\t"· 

;:o St!llS U C"a le~o rumu. S:tukaj'-1ł ')-' 

be :c u w o t> n i(' ~ p ra wit:' d li'' u"' C"i i 
~• : ·a cony niewinnit! c:dow1~~< - to 
bchate r riln•u. prokurc•tlt banku-. 
\1:)· JÓZt'( K. 

stryrha.ch c zynsZO\Vyrh 

~dz ie - wedłUJ; Kafki -
d on 1ów. 
urzedu-

1-'ran~aise-s'') C'Z~· .Jean l..Ouht, llory 
c, .. --\ r LS") t wit~ ' dz.ą. it- dziś odc7.Y· 

ta r można Kark~ t)' lkn tak, j :<k 
1robil to Orson \\'e ll t'S. u1'ypO Wy 

\\'t.•lh.•s•· - tttrz;\· mują inni. ._'J'o 

.,Proces•· \\'rlles a. a nie ... Prote._ .. 
Karki" - p isz~ (.:laud~ :'\l auri.lr. 
(,.U F'i~:aro"). ..Kafka ubrany 
prze z W e llesa - to Chaplin w 

Zt.łaniena wit:kszości kr:n.v'iów~ 

1\'elles pozostaj'IC maksymalnie 
wierny Karc .. :e. stara sie przekazać 
ws pól tZ('SUt!nlu widzowi St'ns 
..PrOt't-S \1" popr7.t'Z świł'tnie opra· 
co wan <\ st ron~ plastyzzną rumu. 
~h· r t"konst r uujt• s tan•j Prag i ani 

jt• Sąd, W t• łlf'S wprnwa:Jta na c
kran olbrzymi. ~tary i brudny 

pałac - rez~·dencj~ Prawa - o 
w~·soklch skłt'pieniarh. wlelki~h 

schodach l nickońt·zących się ko
rytarza ch, po których snuje s ie 

tłum oskar>.onyt h. ;\'a wpot uhn.a· 
i.eni, z. ~awieszonymi na p!er
s lach numerami. przypom:nają 

wit:iniów cbozów kont·entrar.yj· 
ny<>h. prowadzonych do kunlór 
g azowych . 

W ciekawy sp..osób zmod ernizo
wał \\'elles •~en( l"J:zcku ~ji. l' 
Karki - kat przebija bohatera 
nożem rzeżni ckim, u Wellesa -
nura na skazańca bomb<:. która 
eksploduje i nad Józrrcm K. u · 
nosi si<: obłok w kształcie a to
moweg o grzyba. 

płaszc~u król t2'w s kitn, ~ k tórynl 

nie \\1e, co p::H:J.~ ć" · - pa..;:tt! "' 
.. L ' l-:"pri"NS" Fl'an ~ol~e Giraud. 

Wszyscy krytycy są jednali. 

zdania. że .,Proc<·s " Wdlcs a - \ (> 

n iezwykłe zjawisko we współ czes
nej sztuce filn1uwej ... 1-'iltu ten -

pisze Mkht'l Capd"n"'' Jest 
WSU"'.t.ąsającym: \\')'St--tPl~nit"IU \C. 

tJ~·(· puh.azany na l.t"~zlorurznynl 

f('Sti walu w Wt'n('~ji, nie był je!l-

st~k ~o t u\\'y na ~-~as . \\'e lles. 
J.ll'ZY\\'h tLUji.\CY olbr:t.ynlł~ \\'.1~~ 

ti O lUó nta.iu, \\' Ci4~U kilku IU !~

S i t!(:Y p r2t:UUJIUO\\'Y \\ al IU3tcrial 

zdJ<cicw y . ..c~ <dują ·· i ".łiruJ 'Ic 
s w e- d1ielo jak dro;; łH:~nny ka

uliei'l·· . 

· ni e ubiera bohaterów w stroje z 
poczł.\tku naszego stulecia. Chce 
wy:lobyć przede wszystkim aktu
alnoSt~ i Jtuwol.'zesnoS~ illlł'l~ktu .. 
alu~j pos ta w .) autora ,.Procesu ' ·. 

.. P roces·' Wellesa stał si~. o c zy
wiście, przedmiote m sporów 
w :<ród czołowych krytyków tran· 
~uskich. ,. l'y powy Karka" - mó
wi 'l o liłm ie Jedni , którzy jak 
:\licheJ Capdenac (,.Le' Leitres 

obronit• wołnosci jt-dnostkl. któreJ 
coraz b a rdziej >.a~ r";;.a samowola 
władzy w Swlccit": ślt!'pr .Sil)' c· 
konnmlrzn"· polityczne t•zy t M 
siły r e prezt·nLuj'\Ct' prawo, decy
dują o łosi " <'Zło"i~ka, nil: pyla· 
Jąc ~o o zdanie l nie p020Slll· 
wlając mu na wet możliwości o
brony ... •· 

E. CH. 
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J ~ki~ '"~ " ~· u iki !o<J)4)t k ,•,lia :; f"· 
nia:l nc:!!n pi~a rza i ~~nial nt'~O re--- . 
.ty s e ta : jak W)' padła k nufroana· 
"~Jol t-t dL d\\ th•h ui~1.wykl~ c h in .. 
dy whJ ualnu'.tl'i; jak udL"z~ tal \\ e t· 
łt'~ his!Ori ~ JÓ.~:t' f:ł K.. któ r e;:o 
.. l~l6~ lll u si:.\1 l.adcn u n t·juwaC 
t><; ~hocia:t 11ic >. ł ~l:" n i.. pupd· 
nil , :to-;& a ł p~wnt•gu clnl a po pro· 

stu arl·szto wany·· ·: 
Z godnie z po·~cn ":l.a.i01 cą opinią 

krytykow. \\'d!~s z n~c ~potyka

l~Ynl lhi5, pr.t~ act:.t p tacj aCh s~a· 

~t\Jlk iem O<lnió>ł si( d o t e k stu 11-
=~r::.'..:..\tic~iv oryginalu. Sie ~ruicu.il 

.'llroczną. przytłaczającą ;ltmo

srer~ tra~:edii ~:złowieka. które.~to 
niszczy Sprawit-d H woS:ć. nastrój 
m e.·haai<•zneJ, nit>wołni czej pra cy 
- t wor.r.y rfźys~r przy pon\ocy 
smiałych kompoz~·~Ji a r c hite kto-
nicznych. in s cenlzacy jny eh i 

zdjt;!ciOw)·ch. Ciasne bil.!ro w sta

r('j P radzt• pr-•ek;~łJ.ll a w ol
brzymi ultra n o w oczesn )· \mdynek. 
gdzi e w pr.~rażajo\co obs?.t:rnych 
halac h. prz>' set'karh stołów l 
najnowuc:o:~ ni~jszy ch n\an ynach 
d o llc~t'nia, • ledzi tłum urzedni
ków. Czło'l\·iek zre duko wai\Y tu 
Lostal do r oll j akió.'j:Oś niewolni
k a potworn~·ch mechanizmów. 
Zamia>t :zacęchlycb klicof na 

-
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5ct:nat1u~r,: .\.ndr>:t"j SzcL,_._ 
~,>lorskl 
Reżyser>" : Stanisław l\' o hl 
Zdjęcia: .-\ntoni Wójtowie>. 
Mu:tyka: Edw::.rd Pallas~ 

\\' ykc.na .. n ·y: ;;aJowy H.••m· 
czak - Jan Swiderskl, l"'-"' 
:z.ona - .~nna Cic:pietewska. 
Maniek - Bogusław Sochnac
ki. W pozostałych rola~h: 
Zdzi~IHW Kotrczewski . Zygmunt 
Xowickl, J anusz Strachockl, 
Jeny Turek i Janusz ~łaza
nek. 

Produkcja: Zesoół Realizato· 
r~w Fila\OW')"Ch SYREN.~- 19~2. 

;:>ramat psy<:hol o;:ic7.nY .•. Pn!l 
s ta wowynt probh~mt:.·m filntu 
- mówił rezys"r Wohl w jed
nym z wywiadów - jl'st ~r;,. 

b Iem m oralny, p roblem blę:lu 

popełnionego przez człowlt>ka 
o jakimś niesłychanie suro· 

n-ym stf)suuku do sw~·ch pod
władnych . . :ren błąd n L~·;. czy · 
t·ate jego życie, >:arówno pu
bliczne, jak 1 o~obhte ... " Re· 
et:nzję hln1u załnic:ścl:'nY w 
j(,dnym l naJbliżSZ} <:h num~

t'ów. 

Dodatek: .. Dwie \\'ars~a wy·•. RealizacJa i zdjęcia : Ro
man Wlo nczek. Produkcja : Wytwórnia Filmów Doku m ! ll · 

!:::nycll w warszawie - 1962. lnteresuj~ca konfronta..:J8 
obrazu naszej stolicy 2 roku HH5 i dzisiaj. 

• 
PAN l ASTROLOG 

(l'an a hve:tdar) 

Zdi;:cia: K. K,.,;ka 

.!.!uzyi<a: L. Podt'st 

Wykona we~·: malarz - Fruntisek Ulbal"bora, K u· 
t>a - Jau K ramar. ks!c:żniczku - \.'it~ra Has pro\'a . 
P<on - Vlddlmlr Zlmmt>r. 

Produkcja: Wynnirnia Filmów f'al>ularnych w 
Bratysl~wie (C7.<'eho~low.lcja) - 195~. 

* Sc-enariusz tego bfu·wnt'go. przeznaczonC'g'-' dl:. 
dzieci, filmu osnuto na motywach ludow<>.i baśni 
ale je-gv hunior :lie gJ•lc::tz~· zbytnią lek.kościa,. 

Dodat('k: ,.Helikopter " . Scenariusz: Lt>s~ek Lorek. Reżyseria: Władysław :-l<>hr':'b':'ckl . .\tu
zyka: Włodzimierz Kotoński. Produkcja: Studio Filmów Rysunkow.ych w BJelsku· BlałeJ -
1~62. Barwn~· film rysunkowy o roztargnion~·m profesorze. odb}'WaJ:;cym podroz helikopte
r em do stacji Jot•>w międz~·planetarnych 

OLa z. 
.w drodze na ksil:życ". ScenaMusz l reaa.zacja : JanUSL Star. Produkcja : \\" ylwórnia Fil· 

mÓw Oświatowvch w Lodzi - l~ti2. Popularnotumkowy film tl'ick.:>w~· . P"CdStf<wtając)' ła
dowanie czlo,nek~ na ksl~życu. 

• 
Scenariusz: A.kJra Kurosa wa, Sinobu H asln1otu • 

Hideo Ot: u ni 
Rl'zyseri&: Akira Ktlrosa w~ 
Zdjęeia: Assaicl :.'akal 
7vluz;-ka: Pumio Hlljasaka 

Z REPERTUARU 

D K F 
l 

Wykonawcy: K~onzt Watanabc - Takasi Simura. 
lii.JtSllO Watan~olk :'lfakf•to Kabori •rat S\1 Wa· 
umabt! - Kum .. ku !:rabe, Haja~i - Josic Sinami. 

Prodca kc)": Toht• (Jap.:.nia) - 1952. 

* 
PIĘTNO ŚMIERCI 

(Uliru) 

Fłln\ t~n .· .. i.obyt Gr.an<i' p, ·ix na Cc-;tfW:li\t w Ber
linie w roku 195l oraz nagro::l<: k inematogratli jn· 
pońsklej za rok 1952. T a opowieść o ostatnich mit!· 
SiĄcilCh życia śmiertelnie chor.,go na rHka C'Liowi~
ka •• uchodzi za kden z najbardz.it!j łlumanlsty;:z
nych itlmuw w~·bitnel!o japońskiego t·.,:i.yse,·a. 

• twór<!y •. RashomonN". ..Sied1niu sarnurajów'· 
.. 'J'I'(U'lU W~ kn\'i". 

[lEDAGt:'JE KOLEGlUilt W SKLADZIE: Stanisław Janicki, T;~dt'US'< 

Ko\\alski (redaktor Królflczny,, Bolesł:i\> ~\Jicllale1< (redaktor naczelny). 
J et'Zy l'c ltz (sekretarz: redakcji), Zbigniew P llt'r;.. REDAKCJA: \\'a r,;zs
wa, ul. KrakO\Hkie P rzedmie3cle ~l 2l. Telt>fony: r edaktor naezelny -
i85-85, Centrala - G~~-51 l &7~·51. Sekretarz: r"dakt'jl - w. 412, dział t.:rA· 
Jowy - w. !96, dzl.!l.l M!!'rao.icm.r - w. 47t. d2!ał ~afinny - w . '?"Ił. 

ZDJĘClA KRAJOWt:: Centralna ,\gencja Fotogt·arlc~na, Studio Filmo\\ 
Rysunkowych, ZJednoczone Zespoły- Realizatoró" Filmowych, R. Cole. 
H. :\lakar.,\\icz, F ~lyszkowskl, /.. :-;:\Si<'rowsk,., archiwum. 
ZDJĘCIA ZACRAl"lCZSE: W. Gruzdl':'w, Cru'l.ja-Film, Tałlinnt.ltn 

(ZSRR!, l . Soeldn<'r, W~·twórnia Fllmuw Fabularny<·h w Brdtysławle 
.(~echoslowacja). ,.Ci ni mondc" (F raur ja). T oho (Japonia), Un!i .. l!a -FI:m 
(Włochy), .u-chiwQm. 

TYGODNIK 

CZAS ROZŁĄKI 
(l)obryjt- ludi) 

S<:cllC,\ tlU~L: Gcor~ij )(dl w ani 

Reżyseria : Szota ~lanagad~,. 

Z<lNCia: FI.' lik' Wyso<'kl 
MU2:Yk <o. : Rewa z LaghiL.: 
Wykonawc-y: Xa na - s. Plrw<>li, xana jako d7.1l'W.,lYnk:. -

"· War .. zas•wili. Ctga Betanell - o .. \legwi.uetuchuceil. Cl!;<o 
v dziecuistwie - T. Hiblluri. Tamaz .. T. :\rczwad2e. 

Pt'ot!ukcja : C ruzia-Film (ZSRH) !961 

* 
Kiasyct:ny \\·zor nl~ltJC!ramatu 1 m!l.łżi:nsku~go trń)łeąta pt>

.;tuzy: r .. •żyse-row i -:ego :ilmu do .zanotO\;..·ania kilku obserwa
c ji t.l'bY l'tdJt.•wych 1 snucia rozwsżatl n1oralnych: !lłe~tety nif:. 
na ]wyższ~J , u&~Uut·d zi~i odkryv..fCZf:j próby 

1.0~1kuruUy 

b. dobry 
- i 
- 3 

-:< 
;. 

.:: 

' • 
j 

i 
• 

t1vtn·1· 

LJrzeei~:tur 

l' - -
"' :t . ' 

- ' - l 

- l - l 

-:< 
l . - " -
<: "' - "' ·F. (; V > -'l'YTt;L FIL~ l t; ~ ~ .:< '· - :: - ::: - -- - .,. .. - .. " ::: :; - ~ -- - . ., V ::: .,.; - . - - - " - --- - - :: c ·- - C': ::: - - - -rt. .. ~ 

.. :.: . "" i< • - -w - - - - -- :.. . . . . ' . . <. • 'l: < :r. :-.. ::- - " ·..., - - ., 
-------- ·-- - · ----- -

Kf es'l.nnkO\\·i ~c l 4 - ti 5 ó) 
l 

4 (:j ti 4 ó) 5,o 
- --· r:----- ___ _ , ---· 

4 

"lak by c 
kcchanll l 5 5 5 4 5 b ó) 5 

--~--

5,o 1 

l 
Pr~yl(oda 6 5 5 4 • 4 5 ,9 ó) ó) 

- - -- -----· -·· --
Prawd·-o~ 3 - 4 5 5 4 3 4 4,2 - :} ó) 

i ~ - --- - -
Zcłarz_yłn si<• 5 4 4 4 4 4 4 .J 4 l 4, l w R;,yn1ie . - ---- ---
Spotkanie 4 4 5 4 4 <! 4 4 4,1 w .. l-łaj e~ .. - --- f-- - - -
łłiah· kanion 4 4 • 

~ 4 ~ 4 ;) 4, l .. ~-- " . - - --- --·-
Ni~: :t~· 5 4 4 4 ó) 4 4 3 4,o \\' ni~d1.iel.. .. 3 - - 1-- ·- - -

V prO\\ ad2t."ni~ 5 3 2 4 4 4 4 4 4 
~ . 
J ,9 

-·---· - ·----
1\landai'ik 

4 4 4 3 3 3,6 pros z<--- -·-- - -- -- -- --l 

2,8 Pll\ 1 ~· w~ !hiat l 3 :l 2 3 
- - - --- -- -- -
Klub l 

2, 7 l • ;j l :l 2 -ł :l 2 kawalerOw l ~ 

• 

WYDAWC.\ : 1\'ydawnich,,t .\rt~· >t~·nnt• 1 Filmowe. 
AO,II:"ISTfl.\CJ..\: ul. Krako'l<'skle Przedm ieście ~l 25, 
tel. ~O~·Ii9. Ct>n3 pt·enUlller:uy ~a gran ica: kwanaJnie -
łS,So; Jlółrucwh' - ~t.-; roczui{- - IS~.- zt. Przedpłaty n;~ 
te prt>mun~rat.; przyJmuje na okresy kwartalne, pólroczn ~ 

1 roczne PrL('IIsiębiorscwo Kolport;iłu Wyilawuictw 'La· 
::ranicznych ,.Ruch·' w WarsLawie, ul. Wilcza ~c, /.a 
posrednirtwem PKI) Wars1.:n1 a, kont Q Xr 1-~·11itl1~ł. 

Egzeln pla r>.e zd<:?.:.km~ll7<>W:&ne moit'..l z.am3\l'iać w C' en• 
trliU Kolpor:uu Prasy l \l'y<l:m·nictw .. Rucb" - war~,.a-

wa, \ll. Sro.>brlU H. 

Druk. Z~k!<"1Y n:-.1::ar~;;ie l \\'k_i~stodrJltow.:: RSW ,.Pra• 
sa", W.->NU>.\\'3 . ::\larszlli<owsk:a ~ s. N:>kl.1d 130.CO.O. Nu-. 
mer oddau" :!" d•·uku H.l.l~S3 r. Z <t m: l&. L-20 
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