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WKRÓTCE - "NOC W ŁAZIENKACH" 
.Jak łnformuJ<\ nas z fDła.roda.jnydl i:ró deł - dojdzie "'reszcie. do od da.wna 

za.powladanł!j współprodu.kej~ polsko-fhlskiej, która stanowił: ma rewanż 
%a rum , .. ""loc poślutma··. zrealtzowany - - J.a.k wiadomo - "' Polsce w roku 
u~. T e mat rumu j est frapuJ-.,cy: •będzie c.o swobodna a daptacJa znanej pO
" idci tureckiego pisarza Kernala KoruJtantynopollsa pt. ,,KuJlsy sultaósklego 
dworu", która dzieje. si ę w XVI wteku. Akcję filmow~ postano-wiono jednak prze
Didt do POlskl. w czasy króla Stasia. oo j est świetnym pretekstem, by 
:z:aanga:tować d.o tumu wielu zn_a.nyc.h :aktorów - w1osldch. francu.skłcb, nie
m.lecldch i rosy}sk:k:b.. gra,J..,cyeh z.agran.lc::tnyeb artystów 1 dworaków. 

Tytul roboczy nowego tUmu (oc:z;ywł4de barwnec-o i panoramicznego) -
,,Noe w Lazlenkaeb''. w szystkie 2:djęd.a - plenerowe 1 ateUerowe - k.rccone 
bcd~ w FłnJand.U. pru-z. młe:s::z.a.n~ eJdpe polsko--fińSki\. Ze ""Z&:lę<lu na rcn
mJ.ary filmu - stroru:: polSkół reprezentuJ• ·wszysłkle ~Y twórcze; JU.ZWi
s.ko r e:tyse.ra będzie znane- wkrótce. 

Miejmy nsdzleję. te to ambitne zamierzeni(" p~mte zl" pusę naszyeh 
tUmó w wspólproduJccyjnych. 

UW AGA, CZYTELNICY! 
Następny numer FILMU ukate się z d.atl\ H k1\'ietnia. Będzie to nuw 

mer IJ)Odwój.o.y. o objetości N stron - 7.&\lltierający ~"iele interesują
cych artykułów l korespondencji zagranicznych. W numerze tym wy
drukujemy m. in. fragment nm~rell filmowej .. Zbuntowana•• Jerzego 
s. Stawińskiego. 

Ewa: Krzyżewska 

w Londynie 

.twa Krzutewska - popularna w Anglłl 
bohaterka .,Poplo(u t diamentu" - wzię

ła :.adzlal w wielkiej londyńłkiej Imprezie 
artv•tycznej, której dochód przezna("Zono 
na rzecz emervtowanych brytyjskich fU
mowców. 

Protektorat nad tq imprezą objęta kró
lowa-matka, a do udziału w niej za pro
szono wielu znanych aktorów z całego 

5:u:lata. Publłcz:no~ć l prasa angielska bar· 
dzo serdecznie przuJęta na.szq aktorkę. 

SZUKAJA 
O.!lltatnim utworem r ei. Ta -

1eu sza Chmielewskiego b)"l 
fUm ,,DwaJ panowie N". 
Po dłuższej przerwie - r eali
zator pracuje obecnie nad 
komedią ,,Gdzie jest generał" 
w~dług własnego scena riusza 
- o p errpetiach pols kiego 
tołta.ien:a i r adzieckiej dziew
czyny (tet w mundurze), któ
r ym prłypadkiem udało się 
wz:ląl: do nlewoU niemlecide
go gene ra ła. Znaczna t:zęśt 
ai<cji tej komedii rozgryw~t. 
się u· różnych zakamarkach 
sta r ego zamku • 
Zdjęcia atelierowe r ealizo

wane stt w w ytwórni łódzkiej. 
Wyżej - retyser (z prawej), 
Eltbieta CzyUwska (tolnier· 
ka MarusiaJ i operator f il· 
mu ~eny Stawicki - na tle 
s tarych beczek :z winem zlo
tonych w zamkowej piwni
cy. O bok - Stanisław Milski 
(z prawej) i Wacław Kowal
ski - w podobnej scenerii. 

neportat z realizacji tej no
wej po1Skiej k omedii z.amie· 
łcimy w nr 14--15 FlLI\tU. 

GE NE RAŁA 

Mitchell Kowal 
dziękuje •.. 

Przeby\~o•ającY stale w Hol
lywoodzie aktor amerykański 
Mitchell Kowal otrzymat od 
swych wielbicieli w Polsce, 
którzy _oglądali go w filmie 
.Jaclą goście jadą" - 21 ty ... 

sit:-CY 1'10 listów. Sympatycz
ny aktor d%..iękuje za naszym 
pośrednictwem polskim ko
respondentom i przeprasza. 
że nie jest w stanie odpo· 
wiedzleć na wnystkie listy. 

W ~f~ 1Y<rrt.i~ b~ra~.;>~~ ~a;~ 
• J.'ederacji Amatorskich Klubów 

Filmowych w PoLsce. Federacja 
skupia obecnie ponad osiemdzJesiąt 
klubów -- więks:r.ość z nich działa 
w ok.r«:g.ach uprzemysłowionych. 

T.ak więc zja.z.d w Białymstoku miał 
takte znaczenie propagatorskie dla 
r~·ijanła klubów litrnowych we 
wschodnich rejonach Polskł. O r.taj
ważnie-jszych aktualnych sprawach 
amatorsklej twórczości filmo~ej in
formuje nas Sekretarz Generalny 
Federacji - Wiesław Stradomski. 

SPRAWV RUCHU AMATORSKIEGO 

KUPILIŚMY 

.,Smak przeratenia". Angiel
ski .,thriller": młoda dziew
czyna, unieruchomiona w 
wozku inwa1tdzklm, znajduje 
zwłoki swego ojca. Grają : 
Susom Strasberg, R on ald Le
wis. Ann Todd. Retysecowat 
Seth Holt. 

.,Podpisano : Arsen Lupin". 
Znany ger.Ueman-włamywacz 
wraca na ekran, kreowany 
(ponownie) przez Roberta La
moreux. Grają m. in.: A H
da Valll, Robert Oalban, Ja
cques Oufilho. Re!yserowal 
Yvcs Robcrts. 

"Macario'". Przypowieść o 
b iedaku, który sprzeciwi! się 
Bogu, Diabłu i Smierci. Film 
mcksykoński osnuty na mo
tywach ludowych legend. Re
żyserował Roberta Gavaldon 

'<"Mek~yk w ogniu"), grają: 
tgnaclo .LOpez-. Pina Pelltcer. 
Enrique Lucero. 

"Rozbójnik". Renesans wło
skiego neon~·allzmu: opowieśt 
o buncie sycylijskich chło
pów, którzy po drugiej woj
nic światowej zajmowali ob
szarniczą ziemię. Retyserowal 
R enato Castellani (,.Nadziei 
za dwa grosze", , .Romeo l Ju
lia'·). Grają aktorZY nie7.8.wo
dowi: Adelmo dl Fraia; Fran
cesco seminario. Glovanni · 
B3sile i Sercna Vcrgano. Film 
wyrótniony nagrodą FIPRE· 
SCI w Wenecji - lłlll. 
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- Wlększośt na.szych kLubów dzia
ła przy ró:tnych Instytucjach ł or"a
niz:ac;ach, o tak!e - zakładach pra
cy. FUmowcy-amatorzy, majqc w 
to~ad:łe petnq swobodę w rozwija
niu swych zainteresowań, realłzu;q 
c:ęsto filmy kronłkalne i łn•truk
tażow~. a takte reklamowe - wa!· 
ne dla fnłtJitucjl patronującej klu
bowi. 

W najbU!szej pr:yszłoAcl pragnie· 
my włęcej uwagi połwlęcft rozwo
jowi klUbów w Arodowbkach mło· 
dztdowych. Planujemy zorgantzo-

... WlłJtłe $J)t!Cjalnej narady z przedsta
wicieLami Zwlqzku Mlodtfeży So· 
cjalistycznej, Związku Harcerstwa 
Polskłego, Związku Młodzle:ty Wtej 

.sk.Jej - dla skoordynowania prOfJrtJ
mu działania. Wiadomo te dość 
::noczno crę~ć mlodzlety Interesuje 
się filmem na~ tyLko jako widzowie, 

a ~uby am4torskle .s"4 właśnie 
miejscem, "dzte motno poznać taj
nUci realL:acjł filmów; w wielU szko· 
łiJCh obserwujemy •pontanłczne or
Qanitowanie kół filmowych. Prag
niemy też, by domy kultury, poria
dujqce przecie! warunki dla zakla· 
dunla klubów, or"antzowały je z po
tytkłem dla włełu zainteresowanych 
tą d.:ieU:łną twdrcz(lict amatorskie;. 

Jpotlcanla 

l rOZIHÓUJicl 

- Czy Federaeja próbuje kierować 
zai-nteresowania filmowców-amatorów 
w slronę pewnych gatunków twór
czości! 

- Obecnie największym zatntere· 
"owauiem cteszy się fUm tabularnu 
ł turustycz:no-kra;oznaWCZJI. Chcłell· 
byśnH1. ab~ amatorzy poś'włęcUi 
więcej uwagi !Umom dokumental· 
nym. W ten sposób moglyby po
wstać intere.,ujqce kroniki włelu lo
kulnJJCh u.•ydarz:eń, cenne takte jaw 
ko materiał archiwalnJ,I. Popłeramy 
rowntet awórctoAt fllmowców·nau· 

W STUDIO MINIATUR FILMOWYCH 
e Ret. Alina Mali

Szewska-Kruk reali2:u
je film dla mlodzieży i 
dorosłych pt. ,. Inny'' 
(patrz zdJr:de). 

e Reż. zofia Ora
c2:e-wska pracuje nad 
filmem pt. ,.zamach". 
Wejdzie on w skład 

serii trzynastu krótkO· 
metra.iówek rysunko
wych pod ogólnym ty
tulem ,.Na tropie'". 
e Ret. Krtysztof 0(

bowski ukończy wkrót
ce animowa ny ,.Pcch' '. 

kowców. Już t era z w r ótnych p ra
cowniach naukowych powstaje wle
:e ciekawych filmów amatorskich o 
niemałym znat:reniu naukowo- ba
dawc;ym. Przy stosunkowo skrom
~ie rozwiniętej twórczoteł zawodo
we; w tej dziedzinie, klerunek ten 
;e.n chyba specjalnie wart poparcia. 

- Wydajr mi się, te filmy ama· 
torskie zbyt rzadko dociera J ą do 
szerokiego odbiorcy 

- '1'0 ;est jPdna z: bołqczek na
.s:e"o ruchu. Rocz:nte powstaje w 
Potsce kiłkaset /Umów amatorskich; 
wJrócl nłch przynajmniej kUka· 
dzłesłqt reprezentuje znaczne walo
ry artyo\"tJICZne t t~matykę tnterestt
jqcq neroki ogół widzów. Niestety, 
filmy te sq prawie ;upełnłe nie· 
o::nane. Orgoniz:u;em:v wprawdzie fe
stiwale i prze!)lqdy, aLe to nie roz
wtą::uje problemu. Staramy się, by 
telewizjo pr:eznactyła w ł'Wym p ro
gramie niewłelkl kqclk dLa prac 
tJmotorów. Jak dolqd jedtUJk - ber 
rezultatu. 

p r u!lq powatnq bo!qczką fłhnow
cuw-arnaiorów jest brak centraine
uo. W!lsyłkowego laboratortum ob
r<.ibkl wqskłej tdmy. 

Ro?.mawiała: E. S-W. 

DROBIAZ61 
e Barbar;\ Krartt6wna i zespól war

szawskiego teatru Komedia występują z 
dUtym po\\'od'Zeniem w K:\n!ld'Zie i w SU.· 
nach Zjt'dnoC'ZOIIych 

e \V kwietni u odbętbi~ się w Amster· 
d ami e Pnegl'łd ł-'illnów l•otskich. 

e W)'dawnictwa Artystyczne i Flmowt 
przygotowały książkę poświęconą Andrze
jowi Munkowi. ()bok eseju pióra Alekun
dra J::tckiewicz.l znajdą się w niej wSpom
nienia wspólpr~cowników i przyjaciół tu· 
Cicznie zmarłego reżysera. 

e .. ~lmos" prowadzi kursy, na któr ych 
u.auczyciele ~apOZ1 1.ajĄ się z obsługą pro· 
jektorów filmowych. W ten sposób film)' 
- pomoce naukowe znajdą łatwiejs;ą dro· 
tr~ do nk6~~ 
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S 
ą dwie przyczyny. dzięki <którym film 
ten stał się wydar zeniem wśród pozycji 
wyprodukowanych ostatnio w Holly
woodzie. Pierws?..a - to podjęty w nim 
problem społeczny. humanitarny. któ

rego rozwiązanie w kraju o tak nowoczesnej 
cywilizacji jak USA. na pozór nie powinno 
budzić wątpbwości. Druga - dotyczy reży
sera którego kariera J-z.uca pewne światło 
na drogę rozwojową _mlodych twórców ze 
.szkoly nowojorskiej'". pracujących dziś 
w Hollywoodzie. 

dach, bądż zdana jest na la•kę i nielaskę ro
dziców i krewnych. ogranie?...ających z regu ły 
swą opiekę do cierpliwej tolerancji. 

Cassavetesa w zakladach wycho"-u" czy ch -
nie weszła d o filmu IJ)l'Z.Y ostatet".t..nym m on
tażu. Nie ulega wątpliwości. 7..e t"' órca mu· 
siał pójść na jakiś kompromis. Ma to jccin~k 
ten swój plus. że jego 'film- pod f•rMą Hol
lywoodu - zobaczy tysiąc razy wit;-t,' l'•j v. \ ~ 
dzów. niż np. jego niezależnie nakJ ~one 
.. Cienie' ' . A to bardzo wa-żne re wzglt;du na 
społeczny. humanitarny walor filmu. który 
powinn i zobaczyć wszyscy. Ale jednoczP'Snle 

Reżyserem tym jest J ohn Cassavetes. autor 
głośnych .. Cieni"'. o k tórych wielokrotnie pi· 

DZIECKO 

CZEKA 
saliśmy na n aszych łamach. Cassavetesa za
angażował do Hollywoodu najbard7Jej ope
ra tywny wśród niezależnych producentów~ 
Stanley K ramer. · 

C ey komercyjna produkcja dala reżysero
wi możliwości godne jego talentu i czy on 
sam był w stanie wnieść do niej cokolwiek 
11owego ? To pytanie wydaje Się rkluczow e. 
je-~eli chodzi o ,perspektywy jakichś zmian 
i reform w bollywoodzkim świecie filmu. 
zm.ian, o które wołają stale amerykańscy 
krytycy i niezależni filmowcy. 

Cassavctes każe widzowi spędzić 100 m i· 
nut wśród czterdziestkj n iedorozwiniętych 
d zieci w jednym z zakładów. Nie 1·obi tego 
dla taniej sensacji i łatwego dreszczyku. od
rzuca tak7.e wszelką czułostkowość, która 
prawie zawsze wiązała się z losem dziecka 
na ekran ie. Dziecko w jego !ilmk przestaje 
być zarówno sentymentalnym rekwizytem. 
jak te-l: ·kl in icznym obiektem lekarskich zabie
gów . J est przede wszystkim nieszczęśliwym 
człowiekiem. tak samo 7..agubionym w świe
cie własnej ułomnej psychiki~ jak w otacza
jącym go świecie ludzi normalnych. któr<Y 
nie umieją znaleźć 2. n im wspólnego języka. 

To trudne. oporne. skomplikowane poszu
kiwanie klucza do psychiki niedorozwiniętej 
istoty -ukazuje iilm na przykładzie nauczy
cielki (Judy Garland), kobiety nieco egzalto
wanej. która przybywa do zakładu. Przecho
dzi ona jakby kolejne stadia emocjonalnego 
stosunku. jaki w t ym wypadku cechuje n or
malnego cziowieka: ,poc7.ątkowo jest to prze
rażenie i odraza, potem - litość. w końcu -
miłość. Ale okazuje się, że nie o to chodzi. 
Nowoczesny psycholog (Burt Lancasl<'r). od
dający się z pasją swemu POWOłaniu. twier
dzi: 

- Milość nU: wysta-rcza! Te dzieci wyma 
gają dyscypl.iny. Ich edukacja polega ·na 
uporczywej i nie lkończące:;i si( walce o tnal e. 
drobne i na pozór nic nie znaczqce zwycię~ 
stwa. Nikt nigdy nie potrzebowal tak drob
nvch sukcesów i satvstakcji, jak te dzieci. 

A oto problem poruszony w filmi e. W Sta
nach Zjednoczonych jest 5 milionów 700 ty
sięcy lud'Zi upośledzonych umysłowo. z tego 
jedna trzecia. to dzieci - i o nie · właśnie 
chodzi. Pewna ilość dzieci niedorozwinię
tych. to nieuleczalni imbecyle, większość za§ 
przy odpowiednim systemie wychowania -
może osiągnąć elementarny stopień edukacji. 
Dopiero jednak w ostatnich latach zdołano 
objąć nowoczesnymi metodami terapii pew
ną niewielką tylko część nieszczęśliwych . 
Kilka milionów dzieci wciąż jeszcze przeby
wa w anachronic"'..nie p rowadzonych zakla-

Widz ogląda .na ekranie jedno z takich 
malych zwycięstw. Dwunastoletn i chłopiec. 

którego rodzice tolerowali niedorozwój. i któ. 
ry pałał nienawiścią do psychologa pragną
cego wyrwać go 2: upośledzenia - poprawnie 
deklamuje wiersz na 'S7..kolnej uroczystości. 

John Can.avet~ (Z lf'wej ) i Bu" Lan C'..aSter 
w cz.ast.. zdje~ do ru mu •• Dziecko neoka" 

P OLONJCA HINDUSKIE . .. 
Pod wzgl~em Uośc.i filmowa 

produ kcja Indii ujmuje w świt:

cie tn.ecie miejsce - po amery
kańskiej 1 Japońskiej. Na. rynek 
ml~zynarodowy docierają jNI
nak tyJko nieliczne fłlmy, takie. 
j3k wane 1 u nas .. Dwa hektary 
2iemi" czy .. Pater Panchalt". 
H indusk a .produkcja • nasta~iona 
Jmt b owiem n!l 7'.aspokajante po
trzeb pnede wszystkjm publiC7.

nośct rodZimej . a czteromutono
wa ncsza widzów - w t ym 10 

procent analfabetów któ ra 
dzień w dzień zapełnia S tysi~cy 
sal kinowych. gustuje w wiełogo-

Clzinnych !Programach. opartych o 
starolł1dyjskle legendy mitolo gl· 

czne l na wpół baśniowe opowle.ś· 
ci dawnej historii Indii, Dlatego 
l filmy obce s~ nader f"7..adkim 
zjawiskirun na hlnduslcich ekra~ 

nac h. Nic wiec d:r.iwnego. że wh;
zy wymiany filmo w e-J, tąc-.tące 

nas z J odłą. są ·- Jak fla raz!e -
niezbyt mocne-. 

z tym wl~kszym ~.adowolNliem 
powitać nale-i;y - nade-slany nam 
- g rudnio wy numer czasopisma 
T I ME and TIDE. WydaW:lJl(~go W 
Delhi w dt;7.yku angielskim . .Jest 
on w caloś ci .poświecony klne
matogrMii polskiej'. Boga to Ilu
strowany 7.dJt:Ciami na!';?.ych naj
bardzlej znanych filmowców l 
aktorów. przynosi wiadomo~ci o 
C'alokształcic pol.~kiego życia fil
mowego. W piśmie Zrtajdujemy 
aMyk u ly. omawiające struktur(' 

organizacyjn~. baz4! technlczn..ą i 
produkcyjną naszej klnf"matngra-

Oceniając artystyczne walory filmu - kry
tycy są zgodnr. że Cassavetes stworzył rzecz 
na poziomie amerykańskiej klasyki. która 
w latach trzydziestych dala kinematografii 
odważny cykl pierwszych - po tej stronie 
oceanu - filmów społecznych. JednoCześnie 
wszyscy wyrażają 7.aJ. 7..e wielka ilość doku
mentalne go materiału sfilmowanego przez 

autorski zamysł Cassavetesa n ie zyskał tej 
posta-ci • .jaką sob ie tw órca wymarzył. 

rii. ~ylwe-tk1 C?.olowych r<•;r.y:o>f' ró w 
l akł'nrów nnt:t. inroa·ma('jt· n a 
ktualnej tworczoSci fn bula rn<'j i 
krótk o l'l\ctl·a:i.ow\!j. At·tykul y te 
pisali pr~;,ewatni(' czołowi pt•l"CY 
krytycy l publicyści tilmo\1.'1. 

Uka7..a.nie się numeru specjal
nego jest wynikiem wizyty w na
szym kraju latem ubieglego roku 
redaktora naczelnego TlME and 
TIDE, p . Devoodry Kumara. któ
ry na czele detegacjl dziennika· 
rzy hinduskich zwlcd7..ał Polsk~. 

W artykule wst~;;pnym p. Ku rnar 
pisze. te polsk a twórczość tHmo
wa ,,Jest w y r aze m szczerego pr a 
cnlc-nła ca lc-z o na rod u , a b y tyt w 
pok o j u i wytrwałą pra('- p rzy· 
czynlać s ic do wzrostu dobro b ytu 
l szezcścla prostego rl.łowłekau. 

Devendra Kurna r d edyk uje o
mawiany numer .. ~·alej p rzy
jaźni pomlc-cfzy Indlą l 1-olską". 

... t SZWAJCARSKIE 

Szwajcaria iNOt k rajem. w któ
rym pOlski rum jeo;t :m.."lny raczej 
ze słyszenia. Powodów szuk aC 
nalety osławionej uchwal<' 
związku szwajcarskich właścicle
li kin . 7.ak:.zuj=\<"f'j wyświNlania 

filmó w 7. krajów s.ocja1istyc;,;nych. 
l'ltatomiast po~IĄdy o pinii publicz
nej w tt.>j mi€'r7.e łt>picj l'hyba 
wyraża popularny dd('nnik TTU

RUNf: d €' LAUSt\NNF.. pi.~Z:\C O 

Artysta znalazł się .w kręgu odwiecznego 
dylematu · twórczości chybH nie tylko 
filmowej. 

P••lskkj k hwmn tol.!rn rli : . , ... 7.rO· 
dzu n a pod konle r wojn y . .. jHI 
d zisht j jrdną z pler wsz.yr h n a 
świ eC'łe ; n i~ mie liśmy do tej p o
r y s posobności przekonać st-: 
ty m , ponirwat w n a:n.y m k ra ju 
z n a na j e-s t j eszc-ze w spOSób ba r• 
dzo n leclos tat.eezny". 

TRIBUNE de LAUSANNE 7.. u · 
znan!e m pisze o nr. Z1 ilustrowa
nego magazynu PREMIER P LAN. 
który pn.ynosi krótki rys histo
ryczny polsklej kinematogram i 
ciek awe charakterystyki ośmiu 

spośród naszych reżyserów : For
da. K awalerowlcr..a, Munka. WaJ
dY, Hasa, Konwickiego, K utza l 
Polańskiego: numer u7.upt'!łnla 

filmografia tych twórców 01'37. 

liczn e !otogra tle. 
Jest to. jak d odaje dzienn ik . 

pier:wsza w Szwajcartt publ!'ka

cja w jt;Zyku francus k im. poświę
cona polskiemu filmowi. 

M y zaś żałujemy, że o nume
rze polskim PREMIER P L AN re· 
lacjonujemy .. z drugiej r~ki". 

ponieważ nie mieli.4m y o k azji za
pować sl~ 7. nim bezpośrednio. 

OBERili\USE S 

Obszern:t relacjt: z f~tlwalu fil
mów królkometrażowyeh w Ober
hausC"n 7.•'lmieśclllśmy w n r. l t. 
Poniżej pn.ytac2.amy ni(>które: 
najbardzi<'j <'h:trakterystycznt' ty~ 

Z. P. 

tuły. w j <lki<' pra~n 7.IH:hodnioniC' · 
mit'Cka l ;,.achodninbt•rli ńSk<t ł'::lO• 

palrywala ~prawo7.d:mia re.sttwa· 
l owe: 

,.P o lal"y u s tallil pMio m•• - ham. 
burska OlE WELT ... Pola('y s p l· 
sali s ic najlepieJ" berliński 

DER TAGESSPIEGEL. ,.Bado.~r u 
Polak ów - r~zy~nacja u .Sirm 
ców" berliński TELEGHAF. 
•• Polska pneds tawll a n ajlepsz y 
ze5łtaw krajowy" · d:z.lenniie 
S'T'UTTCARTER NACHRICHTEN . 
•• Filmy u w schodn ieJ Europy 
.święcĄ t rlumry•• - DEUTSCHE 
VOLKSZ&ITUNG, 

Niek tó re p isma. ch.lodno o et•
niające lllmy krótkom~ra.towc. 

z duł.ym U7..naniem wyratają sie 
o zestawie polskich Jilmów ta
bular nych. pokazanych obok p ro
gramu festiwalowego . ,.Wy darze-
niem - ,pisze K OLNlSCHE RUNO
SCif AU - slalo sle do p lrro wy
śwletle1llf' d:desłęclu n ie zn.:.an y('h 
do t~j pory ·W ~it"mrzech pol
skich liimów fabu larnych ••• " 

Do tych pochwał pr/.yl~<'7.)'la 

s~ ŃEUE Z0RCHE R ZElTUNG: 
, , Właściwie t yl ko Francja l Wlo

t b y - p lsa:la szwajcarska ga1.eta 
- m~~. JPOn)·n aJ~c Od 1!:55 r., 
k onku rowa e z filmaml po ls k imi, 
jdlł chodzi o "-·a.:ę l s ile p r:tf'ko· 
nywanla , l pozot~t•jr I"'Zf'(':f-"' wy. 
w ot u j "'c"'- ~tłębokl~ ubole-wani P, if' 

w tak nlezna('Zft}'m zakrf'sle- s~ 

on e: pok azywane w Europie :t.a• 

ehodole j". 
Tak - ale poza .. Not.em w wo

dzie'· zestaw ~Jmowal lilmy z 
l<l l d:n4•n}'f"h! K.appa 

1 
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Po.s:tać, którq grQ. Lomnk k i. jest uogólrtienk'm niebłahych drama.t6w ... 

oie to nledobrze, że najpierw chciałbym 
pochwalić ostatni 111m Jerzego Passcndor
fera za to., cz:ego w nim n ie znalazłem, 
a dopiero później zająć się tym, co nam 
,prezentuje na ekranie. Lepszy byłby 

z pewnością. porządek odwrotny; cóż 
jednak PQC'Ząć - bywają sytuacje, kiedy 
brak czegoś jest ee'l:lniejszy od tego, co 
jest. Tak rzecz się· ma w przypadku .,Ze

rwanego mostu'". Dużym zaskoczeniem jest to. że nie 
znajdujemy w tym filmie westernu, efektownych galo
p ad, popisowych scen batalistycznych. mrożącyrh krew 
w żyłach zasadzek , brawurowych wycz.ynów boha tera. 
Właśnie to dziwi ogromnie, ponlewa:i. temat filmu. -jaki 
Pa.ssendorfer znalazł w po,vieści Romana Bratncgo, bar
dzo do tych wszystkich popisów za<'hę<'ał. 

KONRAD EBERHARDT 

Współczesna proza j kinematografia nastawiły nas już. 
od dawna nieufnie wobec zbyt wymyślnych intryg, pro~ 
ponując ra~j konstrukcje otwarte, luźne wątki , nie
określone sytuacje - rozgrywając więcej spraw w psy
chice bohaterów. Tymczasem u Bratnego mamy istny 
rebus fabularny, osobliwą kompozycję piętrową. Oto 
dowódca oddziału wojsk POlskich, 'lajmujących się tępic
niem band UPA w Blesze2adach, wpada, na, pomysł, ab)' 
jednego z młodych oficerów przebrać w mundur prze
ciwnika i wysłać n a drugą stronę ,..frontu" z zadaniem 
zgładzenia ,.prowidnyk.a'". najwyższego zwierzchnika 
UPA na tym terenie. Gdy ów oficer po wielu perype
tiach dociera do obozowiska wrogów - zostaje - czym 
prędzej przebrany w mundur polski i skierowany ... aku
rat tam skąd przybył. celem wykonanja akcji terrory
stycznej. Aby nie zdradzić swej właściwej m isji - musi 
bez zmrużenia oka. patrzeć. jak podl('gli mu .,striłri" 
podpalają wieś, w której dopiero co kwaterował, roz
strzeliwują ojca sympatyzującej z nim dziewczyny itd. 
U daje mu się wreszcie tego .,prowidny ka" zlikwidować. 
ale i tak nie na wiele się to przYdaje. Wbrew naiwnym 
złudzeniom dowódcy - wojna z tego powodu bynajmniej • ł 
się n ie kończy, Cala rzecz byłaby całkiem nieprawdopo
dobna i trudna do przyjęcia - gd~·by nie' to. 7e opiera 

. się na aut entyczn ych faktach. 
Mamy więc tutaj do czynienja z czymś w rodzaju 

w a lle nrodyzmu podniesionego do drugiej pot~gi: boha
ter nie tylko przywdziewa mundur wrOKÓW, a by ich 
podstępnie .. wyt;.ończyć", ale sam zostaje odziany we 
własny mundur i skierowany z. podobną misją do swo· 
ich. Obie strony wpadają \\ięc na a na logicz_ny pomysł 

przebrania tego sam{'go człowi<"ka. 

J ak już wspomniałem, tego r odzaju fabularne S'Zarad)' 
mniej ~ już. d7.iSiaj Ji<'7.ą. 7.na.jdująr- sobi(' aJew ny az~·J 
w literaturze przygodowej dla młodzieży. Za duży więr 

sukces J erzego Passl.'ndorfera uważam. Ż(' cala ta wy
myślna intryga strac-iła w jego filmie swój blask. Po 
prostu się jej nie (."2uje. Przebrani(' polskiego oficera 

w ukraiński mundur wydaje się tut a j , na tle calego 
galimatiasu tej osobliwej bieszczadzkiej wojny, czymś 
niemal natura lnym, a jego powrót do wsi w charakte rze 
.. krwawego Wasyla"' - tragiczną koniecznością przyję
tej reguły gry . W zabójstwie " prowidnyka" też nie m aj
dujemy satysfakcji, jak iej nam dostarczają zwycięskie 
westernowe · pojedynki: .. Wallenrod"' dusi tego człowieka 
w ciemnym bunkrze, po czym uci('ka. A już następne 
ujęda pokazują nam bohatera składającego zeznania 
w Urzędzie Be-LP ieczeństwa.. Nikt nic nie pamięta, świad
ków nie ma. ,.Wallenrod" tylko cudem unika stryczka. 
wszystko pn.emawia bowiem za tym, że to on podpalał 
wsie, mordował ludność itd. Ale choć zostaje zrehabili~ 
towany - nje ma p rawa do nagrody. Powiększy liczbę 
tych, których - jak w l waszkiewiczowskiej .,Bitwie n a 
równinie Sedgmoor" - .,czas porzucił jak złamaną 
muszlę na piaskuH. 

Inna rzecz. że Passendorfer. opowiadając się w swoim 
filmie 7.a tą filozoficzną czy humanistyczną retleksją, za 
ty m s pojrzeniem na przeszlość z dystansu minionych 
lat - trochę zbyt natarczywie to decyzję podkreśla. 
Wycelebrowana ekspozycja i apoteoza zerwan ego mostu, 
pełniącego tu funkcję symbolu (w ostatnim ujęciu na 
moście tym pojawia się jeszcze dziew<"Zl'na, zwiastując op
tymistyczny dalszy bieg rzeczy, co wydaje się całkiem zbę· 
dne), ze zbytnim wysiłkiem p ragnie nam udowodnić to. 
co i tak wynika z calo:jci, ze sposobu potraktowania 
tematu, z rysunku postaci. 
Myślę ponadto, że ninviele b:r oca lało ze' słusznych 

zamysłów reżysera. gdyby nie wyszła im naprzeciw kon
cepcja roli Tadeusza Lomnickiego. Jeżeli nie możemy 
odbierać .. Zerwanego m ostu" ja ko .,przygody" czy ,.sen
sacji•' (co wcale nie przekreśla wirlowiskowych walorów 
filmu), gdzie liczy się tylko akcja. napięcie emocjonal
n e - duża w tym zasługa tego aktora. J est w kreowanej 
przez niego postaci jakaś wyczuwalna czujność we
wnętrzna, wrażliwość, refleksyjność - nie przeradzająca 
się ani na moment w sztuczną w tej sytu a cji .• inteli~ 
genckość". Lomnicki - pełen werwy i tempera m entu 
w mundurze - staje się szary, pospolity • .,jeden z tiu
mu" w kilka lat później. w scenach śledztwa czy na 
budowie. Postać t a jest uogólnieniem b~·najmniej nit"
błahych dramatów; w ystarczy odszukać dzisiaj trzydzie
stoośmioletnich weteran ów z kolekcją medali. którzy 
twjerdzą., że wszystko co mieli do przeżycia - przeżyli 
już osiemnaście lat te mu, w drodze do Berlina i na 
stokach Hryszczatej. 

.,Zerwany m ost" stanowi dalsze ogniw o ulubionych 
11r2.~ Pas.~ndorfera (i Uratn ego) r ozrachunków z m lo· 
dością dzisiejszych czterdziestolatków; p oprzednie części 
- to .. Zamach" i .,Powrót". Chooiaż ostatni z tych fil
mów byl zarówno od strony reżyserskiej jak i opera
torskie: o wiele bardzie j efektowny - to jedna k .. ze~ 
r wany mos t.-'. w którym P assendorfer posluguje się 
neutra lnym. prostym językiem filmow)·m. wydaje się 
filmem dojrzalszyin. To paradoksalne, że ta opowieść 
wyjątkowa, mało prawdopodobna w sam ej in t r ydze -
mówi nam jednak prawdę o tragicznej wojnic w Biesz~ 
c-.tadach . 



l !M amu w tym roku 
tcielki .sezon ki11E"ma
tOQrafi l radzieckiej. 
O~o jrszczł' jPdn o 
nazwisko: Mieltal 
Kalik. Co ciekaw•. 
jrsZCZII jtdna WJI• 

twórnia: Molda.wa-/ilm (Ki.szy· 
nióu:). l wreszc-ie - jeszcze je-
dna prOf)OZJICja odmit!nnO od 
intelekruaLTU"1 po-wściqaUu.'Ości 
Romma i heroicrnC'(JO tragizmu 
Czuchra;a., najbliższa moźt Tar
kowskiemu, temu ze sn.óu.: Iwa
na. zwla3zcza zaś z pierwszego 
filmu-etiudu c małym skrzupku 
;r jego poszukiwaniem elemen
tarnej świeżości i zaslucha.niem 
się w naturaJnq muzuczność 
świata1 najbli.ższa. ale jednak 
odmienna, o mnU?j gwalt.ownej 
uczuciowości, znacznie zaś wię· 
kszej pogodzie i harmonii. 
Mówi4c o ll<rrmonii filmu Kali
ka, mam tu na. muśli zarówno 
jego lad artystycznv. jak - filo
zoficrnv. Ale o tym za chwilę. 

"Czlowi.ek idzie za słońcem" -
to obraz pozornie bardzo prosty. 
i w prastotf je(JO uwitrZlfli na
wet niektórz11 spośród żvczliwvch 
mu rN:enztntów. Oto nieskom-

i we śnie powtarza się WSZ'l/St
ko, co przeżył i widział. w no
wych proporcjach i zwiqzka.ch. 
ustalonych przez dziecięcą wra
żliwość - wreszcie, obudzony o 
świcie przez wojskowego muz-y
ka n ta, powraca wraz z nim ta.m. 
skąd wczoraj wyszed! - i daje 
się przekonać. że obsztdl ze sloia
ce m ziemię. Tak więc. w tej 
dosłowntj warstwie filmu •• czło
wiek", który .. idzie za sloń.cem" 
- to ó u: dziec-iak (uroc:v i świet-

WIKTOR WOROSZYLSKI 

plikotoona fabuła filmu: maiemu 
chłopcu powledrial troche sta<
SZl/ kolega, żr jeśli pójdzie za 
ruchem slońca. to w ciągu dobu 
obejdzie calą zi~mię i wróci z 
pneci wnej stronv na to samo 
miejsce. z którego wvszedl. Chio
piec ufnie wurusza w drogę. 
spotyka rozmaitvch ludzi. staje 
si( świadkiem jakicitś ważn11ch 
t mniej watnvch fraomerttów ich 
życia, neroko otwartymi oczyma 
chlanie otaczający go świat -
nie dociera, oczvu:iście. nawet do 
granic swojego miasta - wieczo
rem zas·vpia na jakimś skwer ze 

nie grający Nica Crimu.s). a za
wartość dziela stanowi oglądany 
dzieci(cymi oczt~ma świat - cie
kawy, ladnil i mebanalnv -
zmienny i pele-n odkrywanvch 
na każdym kroku tajemnic 
barwny. ruchliwy. u:ibrujqcv ra
dosnym rytmem. Moim zdaniem. 
nawet gdyby do tego tylko spro
wadzał się omawiGnil film 
(świetnie fotografowany, dodaj
my. p rzez "'-'adima Derbitniewa 
i doskonale - rzecz rzadka -
umelodyjniony przez Mikaela 
Tariu:erdijewa) - nawet u·tedy 
zasługiwałby na wdzięczne przy-

jęcie, bowiem poetyckie odświe
zante obrazu świata. oglądanie 
oo coraz na nowo bystrymi 
i zdziwionymi oczyma należu i 
nie przesta11ie należeć do istot
nvch salystakcji sztuki filmowej. 
a tej satvotakcji film , o który 
chodri. udzitla nam hojną dlo
niq. l mniejsza o to. że pomysl 
z oglądaniem świata ,.oczyma 
dziecka.". które obmywają jego 
realność z codziennej szarzyzny 
i kurzu. a niekiedy CZI/1liq ją 
wrecz bajkową i ta.ntastvczną. że 
pomysl Un nie jest najnow
SZll. nietrudno zaś doszukać się 
i bli.żSZl/Ch pokrewieństw pomię
dzy obrazem Ka ltka a. powiedz
mu. filmami Lamorisse'a czy na
wet jalcimiś próbami polskich 
realizatorów. Ta sama za.sada. 
prz11jęta przez rozmaituch twór. 
ców. jeżeli są uta lentou;~ni 
(a Kalik jest!). da niepodobne 
wyniki - zwlo•szcza że realność. 
którą ch wvta kamera. jest nie ta 
sama - zarówno w sensie wi 
zualnym. jak społecznym i na· 
rodo·u.:ym (charaktery. tempeTa-
menty). Tej, którą wydobyli . 
kt&rq wy z w o l i l i twórcy 
.. Człowieka idącego za slońcem", 
dotąd nikt nie pokazywa l wi
dzowi - i zetk.ni~ci e si~ z niq 
jest przuood4 tvcale nietuzinkou·q. 

Ale to wszystko nie wyczerpu
j• dzi eła Kaliko. Jego prostota 
i świeżośt jest chytrzejsza niż 
się początkowo u;ydaje. Za jego 
żywiolo·u:o.kiq kryje się niemola 
śu:iadomość artvstyczna. Zacznij
mu od najbezpośredniej odbiera
nej u:ar.stu;y wizualnej. Pozornie 
organizuje jq tulko zamia.r tre
.ściowu i naturalnv bieg akcji -
a w neczvwi.sro.łci Kalik igra tu. 
jak WytraW n l/ plastyk, formami 
geometrvcznymi t ormami 
szczególnumi. jedneoo. okreśbne
go rzędu: pilka. balon. arbuz. że
lazne kótko toczone przez dziec
ko. kr~gi zataczane przez moto
cukl w .. beczce śmierci". słonecz
nik. witnitJc. wvlot m egafonu. 
telllot trqbv. kolo samochodu. 
okrqgl 11 stadion. kula. z którą 
ću:iczq tancerki. sam ich taniec. 
obracająca się gablota z biletami 
lotervjnvmi - ależ tak. na każ
dym kroku wpisone jest w obraz 
jakieś kolo, kula. ruch obroto
wy - a przv tym wpisane tak. 
że widz możt sobie tego nie 
uświadomić, odbierając jedynie 
OQólnv Tl!lm i a.t mosterę calosci 
- podobnie jak CZI/t~lnik wier
sza. ulegając ji!QO urokom. nie 
wvodrębni powtarzających się 
zespołów dźwięków, którvmi 
posługuje się autor. Jak poeta 
brlmieniami, Kallk zin.strumen
towal •wój film kolem. kulą i 
ruchem wokól osi - i jak w do
brej poezji to igranie formą nie 
ma nic wspólnego z czczym .. for
malizmem". lecz związane jest 
z treściq nadrzędnq dziela. z jtgo 
pod•tawowq metaforą: s l o ń
c e m. którego ksztalt i <uch po
wtarzają te wszystkie arbuzu 
i motocukte. slońcem, za którym 
idzie nie tylko malv bohater fil 
mu. lee:t każdy czlowiR'k (oto 

i drugi, glębszy sens tytulu). Mio
dy t-wórca pokazuje i afirmuje
że pozwolimy tu sobie poźliCZ'l/Ć 
od biologóu· uczonego termhau -
h. e l i o t rup i z m człowieka. czy
li dążenie ku slońcu. które jtst 
po prostu symbolEm upragnio
nf:go przez u;szystkich szczęścia 
(tu w wizualno-znaczeniową me
taforę Kaliko tL·lqcza się jeszcze 
trad11c:yjnt .. kolo fortuny" i sze
r eg ciqgnqcych się za nim aso
cjacji). symbolem ciepła. życia. 
rozkwitu. 
Jeżeli teraz zastanowimy się 

nad spotkaniami chłopca w jego 
w~drówce .. za słońcem". zauwa
żymy. że żadne z nłch nie bulo 
pozbau:ione tej trP.łci, o której 
mowa. każde jako.ś mówilo o 
ludzkim dqżtniu ku szcz~.łciu -
o szczęściu rzecZ'llwistum. z.astęp
czum albo wręcz fal.szuwum. 
o szczęściu utracanum lub zagr o
żonym. elt!mentarnym lub skom
plikowanym. u:uzwolonym lub 
krępujqcym się i skr~powanum. 
Nie ma w tum u..'SZJIStkim żadnej 
ilustracyjności. żadnego rozpisu
wania tezy na dziesięć scen -
syttuleje sq realne i trafne, czę
sto zabarwione autentucznym 
humorem. Jest coś innego: jakaS 
podwójność widzenia więc 
·naiwn"' i sasiadujqce z bajko:vq 
(co nie znaczv: blędną) wiedzą 
o rzeczywistości widzenia dziec
ka - oraz to. czego domuśla się 
dorosły widz i w czum tai si( 
niekiedy nipdostępna molemu bo
haterowi gorucz. Ale chociaż to. 
ma s ię rozumieć. film dla doro
słych. gorucz bynajmniej u.· nim 
nie przeważa - calością rzqdzi 
przeświadczenie. że szczęście jest 
możliwe - jeżeli nie wielkiP 
szczęście. to jego ul~mek. próba. 
jakiś najprosiszu wariant - i iP 
u: każdum razie czlou:iek powi· 
nien go .szukać, iść za słońcem. 
wyzw.alać się od skrępowań. nit 
rezugnou:ać z wlaSciluego swojP j 
naturze heliotropizmu. l sama 
wędrówka za słońcem już jest 
szczęściem. 1 naju:i~kszq sza-nsę 
ma ten. komu dane ;l!st rozpo
cząć ;ą tak wcześnie. jak temu 
dzieln emu malcowi z Kiszunio
wa ... 

.. Czlowiek idzie za slońcem"
to nie jest film nieskazitelny. 
Epizod na stadionie wvdaje się 
nieco szruczn11. ważny epizod z 
pogromcą słoneczników - prze
rysowanu. Sen chlopca w f inalP 

miejscami świetn11 jest 
jednak zbyt r ozwlekli/. zawiora 
moml!ntu zbędne. Nie jest to wi~c 
film nieskazitelni/. ale - f i lm 
bardzo dobrv. Autorowi udalo 
$i.( stworzyć świat , kt6r11 ma 
.sen.< i harmonię. zmuslową .ituie
żośi' r poetyckq wielow2.rstu:o
woU. śu;iat meloduinu. slonecz
nv. jedynv w ·'J"oim rodzaju. 
świat wuztcol ony. Naiwność tego 
świata jest mqdrq · naiwno.łciq 
bajki. jego autentuzm - auten
tyzmem .nie ~krr: J)()ttUllł#QO pr':e: 
sztywnCJ doktryn11 iucia. ZvciP 
bajkę polączllla sztuka. 

5 



Retyser Leonard BuC'Z.kowsk.ł w C"Z.asle realizacJI .,CZ&Au prze
szłego". Z praweJ - Allna J anowska.. w glębl - Mleczysław 
Wa.śkowskL. asystent rr-i:ysera. którego plerwnym samodz.iel· 
nym !llmem (nie z.nan)·m jeszne publlcz.noScl) są .,Zacne gn.eeby .. 

lub - odpowiedni staż pracy w 
filmie. Z tym tylko . że absol
wenci spoza PWSTiF - by piąć 
się w gór«: - mus1.ą asystować 

przy większej ilości filmów. le
git.vmować si~ dłu:i.szym okr E-sem 
pracy. 

Załóżmy, 'l.e .. przeszkoda" de
biutu (poprzedzona co najmniej 
trzyletnią praktyką asystencką) 
została szczęśliwie pokonana. 
jest to jednoznaC"~.:ne nie tylk:J z 
uroczystym przypięciem ostróg 
1·eżyserskich. ale powoduje auto
matycznie zakwalifikowanie do 
III (najniższej) kategorii reżyser
skiej. ( .. Zasady" mówią. co praw
da. że konieczne jest zrealizowa
nie filmu. będącego osiągnięciem 
artystycznym lub dwóch fil
mów. skierowanych do rozpo
wszechniania.) 

Do sforsowania pozostały jesz
cze dwie przeszkody: zamiana III 
kategorii na ll. i !l na l. Do
dajmy tu. ie pokonywanie tych 

l 

KIM JEST ES 
REŻYSERZE? 
Z 

a ubiegloroczną plajtę 
polskiego filmu ponoszą 

" winę debiutanci ... " 
.,Naszym reżyserom prze

wrócilo się w głowie, bo 
zbyt szybko znaleźli się na 
świeczniku ... n 

.,Polska kinematografia 
jest elitarna, nie dopuszcza 
nikogo do swego grona ... " 

Te i p<>dobne glosy słyszy się 
niejednokrotnie z ust publicz
nych czy prywatnych oskarżycie
li, szukających pr-~yczyn - wię
kszych czy mniejszych - niepo
wodzeń naszego filmu. Są t<> 
twiel'dzenia efektowne. Szkoda 
tYlko, że poz<>stające często w 
pewnej sprzeczności z rzeczywi
stością. 

Moim zamiarem nie jest pro
stowanie pubHcystycznych ście
żek. Chciałbym natomiast zapo
znać Czytelników z określonym, 
na pewno niepelnym, ale kon
kretnym materiaJem faktycz
nym. Spróbuję odpowiedzieć na 
pytania: · kim są 'llasi reżyserzy 
fabularni, jak cz.ęst<> irealizują 
filmy, co Tobi:H, zanim ·zadebiu
towali i -co robili po debiucie, 
czy ich debiuty były jakimś 
świadectwem naszej 1dnemato
gra.Cii i.td. Byłbym szczęśliwy, 
gdyby artykuł ten sprowokował 
dyskusję, dla której lamy FIL
MU stoją otworem. 

NA RE:2:YSERSKIM 
TORZE : PRZESZKÓD 

8 Y <>Slągnąć sławę, uznanie i 
wysoko notowane w hierarchii 

stanowisko reżysera filmowego, 
h-zeba przebyć drogę długą, żmu
dną i najeżoną przeszkodami -
choć i na naszym podwórku by
liśmy ~wiadkami karier błyska
wicznych i oszałamiających. 

Przeszkodą numer jeden jest 
dyplom PWS'riF. Trzeba go uzy
skać, a także odbyć praktykę w 
wytwórni. by zająć najniższe w 
tej hierarchii stanowisko: asy
stenta II kategorii. Po stażu asy
stenckim przy dwóch filmach 
można ubiegać się o zdobycie 
I kategorii asystenckiej. co z ko
lei daje prawo do ubiegania się 
o ·podjęcie debiutu. Praca asy
stenta jest - wbrew pozorom 
- trudna i odpowiedzialna. Poo
czas jej wykonywania młodzi 
adepci sztuki reżyserskiej pozna~ 
ją bla!;ki i cienie produkcji fil
•mowej- jej tajniki warsztatowe 
i sekrety życia w nowym kolek
ty.wie. Wreszcie nadchodzi mo-

STANISŁAW 

JANI:KI 

ment przełomowy: decydować się 
na samodzielny debiut l'ZY nie? 
Odpowiedź na t<> pytanie jest 
zazwyczaj pozytywna. To zrozu
miałe, ale jednocześnie - d la 
calości kinematogra.Cii - bardz<> 
nie1,.drowe. Nie mam}' bowiem 
tak potrzebnych, zawodowych 
asystentów. Każdy asystent trak
t~e swą pracę jako tymczaso
wą, jak odskocznię do samo
dzielnej pracy reżyserskiej, 

Na marginesie małe uzupeł
nienie. Mniema się powszechnie. 
że posiadanie dyplomu PWSTiF 
jest warunkiem sine qua non 
wejścia do reżyserskiego .,kla
nu... W praktyce - .,Zasady ka
tegoryzacji reżyserów filmo
wych" mówią jednak c<>Ś zupeł
nie innego. Okazuje się. że moż
na uzyskać kategorię asystenta. 
mając ukończoną jnną uczelnię 

przeszkód <>dbywa się nie tylko 
dla 11Chwetły grodu"; przejście 
do wyższej kategorii powoduje 
otrzym anie wy7_o;;zej pensji oraz 
wyższych stawek za realizację 
filmu. Prz€'pisy są więc odpo
wiednio surowe i mówią. że · dla 
uzyskania kategorii II potrzebna 
jest co najmniej pięcioletnia 
praktyka zawodowa. trzy samo~ 
dzielne filmy pełnometrażowe 
(lub dwa i jeden krótkomett·aż<>
wy), wśród których są pozycje 
stanowiące poważne OSiągnięcia 
artystyczne. Bierze się także pod 
uwagę wkład kandydata w szko
lenie młodych kadr. Kryteria 

. dla uZyskania kategorii I są jesz
cze surowsze. Wymagane są: -ten 
sam staż co poprzednio. ale czte
ry fi l my pełnometrażowe. wśród 
których znajdują się wybitne o
siągnięcia artystyczne. Ponadto 
- reżyserem I kategorii może 
zostać jedynie twórca wyróżnia
jący się .wysokim poziomem doj
rzai<>Ści ideowo-artystycznej, po
siadający zasługi w s?..koleniu 
kadr. w dziedZJinie rozbudowy ki
nematografii polskiej i w dzie
dzinie propagandy sztuki filmo
wej na terenie międzynarodo
wym. Jak więc widzimy, w •ka
tegoriach asystenckich bierze się 
pod uwagę jedynie ilo6ć filmów 
i staż pracy. w kategoriach re
żyserskich - także 'l"lieprzedętną 
jak<>Ść artystyczną. W katego
riach najwyższych odgrywają 
również rolę zasługi w pracy pe
dagogicznej. społecznej oraz o 
znaczeniu ogólnokulturalnym. 

Mówimy przez caly czas o .. ka
tegoriach"; dodam. by uniknąć 
~wentualnych nieporozumień. że 
są t<> określenia dotyczące zawo
du. nie pokrywa1ące się z runk
ejami wykonywanym; podc1.as 
reahzacji konkretnego filmu. 
"Kategorie'' nadawane są doży
wotnio, a . .funkcje" (wymienia~ 
ne np. w czołówce filmu) .przy~ 
dzie1ane jednorazowo. Zdarza się 
więc. 7..c re-lyser III kategorii 

pelni funkcję .. asystenta reżvse~ 
ra". To i.aden dyshonor! w· t en 
bowiem sposób ba rdziej do
świctdczony re%yser m o:i...e pomóc 
debiutantowi. Bywają i sytuacje 
odwro tne. Otóż IStnieją w PoJ
sce osoby pełn iące funkcje reży
Sel·ów. a n ie posiadające kate
gorii reżyserskich. Na przykład 
- T,adeusz Konwicki. Jerzy St. 
Stawiński. Aleksander Soibor
Hylski. Są to pisarze realizują
cy filmy. ale nie 'będący zawo
dow~·mi reżyseram i. \Vszyscy oni 
są jednak znanymi. doświadczo
nymi scenarzystami. co więcej
kierownikam~ literackimi zespo
łów. Niektórzy zresztą praco
wali - dla zdobycia praktyki -
jako a~ystencL Inni (ale o tym 
będę mówił szczegółowo dalej) 
nie mieli co prawda za sobą asy
stenckiego stażu w filmie fabu
larnym. ~egitymowafi się za to 
bogatą samoozietną twórczością 
krótkometrażową. najczęściej do
kumentalną. To tylko - na 
marginesie - jako glosa do 

Cykl art)'kułów .,Spójrzmy 
na z.espoly" i wypowiedzi. 
kierowników artystycznych 
pn!lozcz.egól nych zespołów, d ru
kuwauc n:~ tych lamach (nr 
4ł-S2 z ub. r.), spotykały si~ 
z żywym pr:r;yj~ciem zarów
no w środowisku fil mowym, 
j :::.k i wśród naszych Czytel· 
nikcJw. Stanisla\\ J anicki po
dejmuje utykulami . ,Kim je
s tc~ reżyserze?'' i ,.Na tropie 
d ebiutów., Cpatr-z nast~pny 
numer F ILMUl niektóre z za
sygnalizowanych wówczas 
~roblemńw. 

twierdzeń o elitarności i herme
tyc-t:ności naszej k inematografii. 

Używam określeń w rodzaju: 
kategorie ,.nadawane są". Co to 
o:naczy. chyba ktoś je nadaje? 
Oczywiście! Zajmuje się tym Te
renC>wa Komisja Kwalifikacyjna, 
w skład któ•·ej wchoozą · m . in . 
reżyserzy - Wanda Jakubow
ska. Jan Rybkowski oraz opera
torzy - Władysław Forbert, J an 
Laskowski. Komisja ta obejmu
je swym działaniem jedynie film 
f:.lbu lnrny, a jej wnioski wędru

ją do l\\'y7..szej instancji - Komi
~ji Głównej, gdzie reprezento
wane są wszystkie wytwórnie. 
Przedstawicielami filmu fabu
larnego są tu: Jerzy Bossak, 
A leksander Ford, Lud.wik Ha.
ger. Wanda Jakubowska. Zyg: 
munt Król, Bogusław Lambach, 
Jan Rybkowski , Andrzej Wajda. 
Antoni Wójtowicz. Wnioski t<>i 
komisji przedkładane są do '' za
twierdzenia 'viceministrowi Kul
tury i Sztuki, Tadeuszowi Zaor
skiemu. 

WJ>"dawać by się mogło, że sy
stem, przedstawiony w skrócie 
POWYżej, jest d obry i rea·lizo
wany w praktyce. Okazuje się 
jednak, że ani jedno. ani drugie. 
Zasady ,.kategoryzacji" - opra
cowane przed wielu laty, gdy 
.pr<>dukcja nasza była niewielka 
- d7Jsiaj straciły rację .bytu. 
Nic więc dziwnego, że nie są 
ściśle przestrz.egane. Do jakie
go u·mętu to prowadzi - nie
trudno sobie wyobrazić. Dlatego 
też p1"acuje się obecnie nad we
ryfikacją zasad kwalifikacyjnych. 

CZYM CHATA BOGATA 

W iemy, że w Polsce istnieją 
zespoły rea'lizatorów filmo

wych. zrzeszające m. in. reżyse
rów fabularhych. Wiemy, że 



wlasnie te zespoły twórcze pono
s7.ą w znacznej miet7..e odpowie
dzialność za st.an naszej kine
matografii. Spójrzmy. jakimi si
łami rozporząd1..ają (wszystkie 
ńane tego artykułu zgodne są ze 
stanem na dzień 1.1.1963. nie u
względniam więc najnowszych 
premier i debiutów - nie w.pły

wających zresztą na całokształt 

obrazu - oraz rozwiązania ze
społu DROGA). 

zes pól 

DROGA 
ll.UZJOI'Ir. 
KADU 
K AMERA 
RYTM 
STAR T 
STUDIO 
SVRE!' ,\ 

łł.azem 

Czy dane te mogą posłużyć d o 
sCormulowania jakichś wnios
ków? Patrząc na tabelę. stwier
dzamy z satysfakcją prawdzi
wość tezy, że~ tm więcej "kwali
fikowanych '' rerj;yserów - tym 
lepsze są i filmy. Najsilniejszy 
,.zestaw" ma KADR i on też p o
wszechnie uważany jest za ze
spół najlepszy i najambitniejszy 
(co tPrawda od niedawna - pa
trząc na ekran - trudno byłoby 
to udowodnić). Zadowolenie na
sze trwa jednak krótko, bo oto 
porównujemy dwa sąsiadujące ze 
sobą zespoły - RYTM i START. 
lloSć reżyserów poszczególnych 
kategori i - identyczna. ilość asy
stentów - niemal identyczna, a 
twórczość - jak'l~ od siebie róż
na! I jakościowo, i iiośdowo. 

Jak wybrnąć z tej kontrower
sji? Chyba trzeba będzie ponie
chać dalszego interpre towania 
tabelki. Tym bardziej że nieu
.3tanne zmiany w składzie zespo
łów uniemożliwiają t raktowanie 
ich jako ot·ganizmów stalych. 
ustabilizowanych. Teoretycznie -
zespoły zrzes2:.ę1ją się na okres 
dwóch la t. W praktyce - ter
min ten jest raz dłuższy. to znów 
krótszy. Obcenie trwa cz.as 
.,wielkich łowów". Każdy reży

ser - bez załatwiania jakich
kolwiek (ormalności - może po
rzucić swój macierzysty zespół. 

By pozostać w zgodzie' z praw
d_ą - tr7.eba powiedzieć. że zde
cydowana większość z prawa te
go nie korzysta. Jak się jednak 
rzekło - .,łowy '· trwają. więc 
nie śpieszmy się z wnioskami. 

Wobec tego wy,padnie jedynie 
banalnie stwierdzić, że obJiczc 
zespołu 1..ależy nie od kat~got'ii. 
lecz od lalentu reżyserów i od 
iloSci realizowanych pt-.tez nich 
filmów . 

MLODZI C'ZY STARZY·? 

P o tej nił:'udanej p1·óbie z zc
spohltni. pnenieSmy się na 

pewniejs?.y grunt. Zacznijmy od 
pewnych ogólnych ~twi~rdzerl. 
Otóż od t·oku 1946 do końca 1962 
l'oku. czyli od .. Zaka1.anych pio
senek'" do .. D-,.ie\vczyny z dobre
go domu··. wypt·oduko.wa.l iS.my 
159 filmów fabu larnych. Zreali
mwało je 6-1 reżyserów.' Wynika 
z. tego. że na k.a:żdeg.o polskiego 

reżysera wypada za cały okr,...s 
powojenny - 2.3 filmu. To jest 
cyfra globalna. Rozn1ieńmy ją 

na dt·obne. Posłużmy się mnicj
Gzym odcinkiem C7.asu ~ kilkoma 
rrazwiskami konkretnych reżyse
rów (dodajmy. że w oficjalnych 
dokumentach dotyczących .,wy
dajności pracy .. reżyserów mówi 
się ni e o ,.f ilmach··. lecz o .,cyk
lach ... ponieważ miat·odajna jest 
tu nie data premiery. lecz za
mknięcie cyklu produkcyjnego). 

10 .. 

l tak np. w latach 1960-62 
na czele grupy reżyserów I ka
tcg:Ol;i · znajdowal się Jan Ryb
kowski (3). na ostatnim - Ałek

sandet· Ford (l); przeciętna wszy-
. stkich wynosiła - 1.6. P ierw

sze miejsce wśród reżyset"ów II 
kategorii zajmował Wojciech Has 
(3.25). na końcowym był Stani
sław Wohl (1.05) - cyfra ta 
zresztą 'Zmieni się w bieżącym 

roku na - (2); przeciętna - 2,1. 
W grupie reżyset·ów Ill katego
r ii przoduje Konrad Nałęcki 

(2.7), na S7..arym końcu 7.Tlajduje 
się Włodzimierz Haupe (0.5) -
(współreżyseria . ,Szczęściarza An

. taniego"), a na t>rzedostatnim -
Hubert Drapella (!); przeciętna 

dla całej grupy - 1.8. Cyfra 
globalna za te trzy lata - 1.8. 
N;e .wgłębiając się w szczegóły 

i subtelności. wynika z tego ze
stawienia1 Ze .. wydajność pracy" 
p olskich reZyserów - w porów
naniu z całym ok'resem powojen
nym, a tym bardziej z pierw 
szymi latami powojennymi 
wzrosła ostatnio bardzo. O tym 
warto pamiętać. 

Chcą(. operować okreSleniem o
gólnym ,.reżyserzy'". musimy 
jednak dokonać pewnego zabie
gu, mianowicie wydzielić z gru
py 64 - tych, którzy ·nie reali
zują st..'l'Le Cilmów. tzn. nie zro
btli ani jednego filmu w ciągu 

ostatnich pięciu łat. wycofali się 
z pra cy w kinematogt·afii lub 
zmarli. Po doko naniu teę.o za
biegu otrzymamy liczbę 42 aktu
olnie czynnych reżyserów. 

Czytelnie~· zauważyli n~l pcw
no. że liczba ta pozostaje w nie
j3kiej sprzeczności z liczbą re
żyserów (wszystkich trzech ka· 
tegorii) z tabelki. którą poda
łC'm wyżej . Jest to sprzeczność 

pozorna. Tych ośmiu brakują

cych reżyserów. to m. in. pisai'z 
- Tadeusz Konwicki. rel.yser 
tentralny - Józe( Wyszom irski, 
Roman Polański - nie będący 
formalnie członkiem żadnego ze~ 
spolu oraz asystenci. którzy o
statnio zrobili samodzielne !ił
my. ale ich debiuty nie zostały 

P••yjęte. 

Po ty ch wyjaśnieniach 

bt•niemy dalej. 7..adając sobie py~ 
Ułn ie: ilu •naszych reżyse1·ów ma 
wykształcenie filmowe (Instytut 
Filmowy w Krako wie. PWST iF 
w Lodzi lub inne uczelnie fil
mowe). Otóż spośród wszystkich 
64 reżyserów miało je 37. Po
zostah mieli wykształcenie pt-L.e
wa7...nie humanistyczne (historia 
sztuki, studia teatralne. akade
mie sztuł< pięknych lub plastycz
nych). cho(' zdarzali s!ę i absol
w enci politechnik. 

\Vśród 42 .. czynny('h'' re-L.yserów 
- 12 nic posiada dyplomu uczel
ni f ilmowej. Są to reżysct-~y-pi 

sar-~e. reżyse1-zy. którzy mają za 
sobą staż 1W 'krótkim rmetrażu 

oraz reżyserzy s tars i wiekiem, 
którzy d ebiu towali jeszcze pr zed 
wojną. Tych ostatnich j est sze
ściu. Tworzą oni wraz z trzema. 
którzy debiutowali 1...araz po woj
n ie. ..~tarą gwardię" polskiego 
(ilmu. 

S koro m ow a o w ieku naszych 
t'eżyse-rów - od powiedzmy na 
pytanie. czy nasza kadra reży
set-ska jest. młoda czy ste-na? 

\\' iet.. reży~rów WSZ)'St- .,czyn· 

d o lat 30 
do lat -10 
do lat so 
powyZej l a t 50 

k i c h (6-1) nl'ch" Ut) 

l .. 
z; 

" 

l 

" " • 

Oto jak pryska m it o .. mlo
. d e j'' kinema tografii polskiej:- Ma
my tylko trzt>ch ben iamin ków 
(Jędryka. Poręba. Polański). przy 
czym ten ostat ni p rzebywa obec
n ie za granicą. choć utrzymuje 
ścisły kontakt z zespołem KA
!".1ERA. Czyżby tu właśnie tkwi
Ja przyczyna braku w naszych 
(ilmach młodzieńczego tempet·a 
mentu. mlodiieliczego buntu. 
mlodzie)lczej odwagi i bezkom
promisowości? Czyżby czę~ta 
beznnmiętność ... grzeczność .. mia-
1y swe źródła \\' tym (pom ijum 
tnne przyczyny). ie ton polskiej 
twórczości fi lm owej nadają reży
serzy będący w wieku. kiedy co
raz większą roi«: odgrywa umiar 
i rQZSądek? 

. Po7..os~je to w pewny m 
związku ze sprawą debiu tów. 
ale o tym - za 2 tygodnie. 

ST,\ NI SL A W J ANICKI 

l::ki,,~ r~;. l ill!:• lnnk.:!. ril mu _.Trojł' i. las... R~i)'looł'l' Slanislaw \\' oh1 (Si~dzi - trz~ci od 
a.u:.-;i i u~e-ra1ur n:Ajtow ic-z (sł.oi pł'zy kaDM-n~ a J~w~j) w otAC"Zf' lliu S" 't"li;o ulabu 
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W 
E WLOSKICH k o la c h filmo

wych iyw o dysku towany jest 
p roj ekt d " 'óch młodych dok u

mentalistów - P iera-Paolo I nsulinie
go i Roberta Pemaco - ktor1.y sta
rajĄ 511.! kontynuować dOśwtadC?..enia 
francuskiej .. cinema-vente". lnsulini 
jest absolw entem rzymsk iego Centro 
Spertmentale . Pentaco studiował w 
pan·sJc.lm IDHEC-u. Obaj są a ut ora

m i k ilku krótk nmt>traZów ek zre alizo
w anych na \\'ąsk~j .t aśmie i pn:ed
sta\l.iających scenk i z n.ym$kich ho
telikó \t, zakonsp~r·owanYch nocnych 
Jok alt t tnnych podobnych :~.akladUw 
.. u1ytecznoScl p ublicznej"". Filmy te. 
b~dąc,~. jak ~dyby dokumentalną re

pliką . . Słodkie~tu Ż!t'C'ia ·· F elliniego. 
zos tały zrealizowane dla telewizJi. 
ale już po pi\•rws?.ym puka Zit! s k o n

fis kowała jt• cenzura. 
- :\Iimo li róż.nlnly lłi(' n iN·o pro

litami załnteresowari - mówi Penta · 
co - łączy nas wspólna metoda este
t yczna i dąźenif': d o przywróce nia St'n· 
s u d iale ktyce cz.a.su filmowego. O ile 
Ja s ta ram się e k s ponowat rac ze j 
pie rwiastki s pirytuallstyf':tne l lntt"· 
lektualnt> ludz k iej egzys tencji, Jnsu• 
Hnl w y doby w a :t .niej przed.- wszy
stkim e leme nt a nima llstyczn}". St~d 

w nanych tlimach ta k wie le w a 
n ych pOstac i u świata n a uki, u .tu
ki, a nawet duchowieństwa, Sytuacje 
lnsrenlzowaliśmy r ze!iri0 '-' 0 2. pomo
c~ naszych kolt:ż~ne k, a le bez wit!· 
dzy l f' h 

1 
partnerów, którzy nie 

orie ntowa li się, te katd y i<'h r uc h 
śled%1 uk ryta k amera . DemonstruJ~<' 
następnie urywki nak re{"one ro ma 
teriału O GObOm utrwalonym na taś

mie - w tamłan :u. d yskrecje .
uz.yskałłśmy Juodune na d a lsz.(" pra
ce . Umotlłwiało nam to wpra wdzie 
kontynuowanlł': t roz wijanie nasze j 
metody, ale tUmy pozostawa ły nit> · 
znanf': sze rszem u ogółowi 1 n ie b~· ły 

de monst rowa n e na t~tłwalach. 

Nasz nowy projekt polega na t y m, 
by przy pomo c)· ukryt ych kam~r 

stUmowa~ trzy nowo zaślubkmr pa ry 
malt e .Ukte. pokazał w synte t ycznym 
skr ócie 24 godziny Ic h naJszcześlłw

szycb chwil . .Oruga eześć filmu skia
dalaby się 2e stl.lmowanych u, samą 

metod~ s cen, ale 25 l a t póinlej , w 
dniu s.rebmy~b godów naszyc h boha· 
terów. Trzeela w resz c ie - pokazała
by t e same pary w dni u zloty~h go 
dów, a więc po. :;o latac h . Film mia l
by c harakter try pty ku-a nkiety . Jego 
nowatorst wo polegałoby j ednak nie 
na samej obserwacji, lecz na nowy m 
zastosowaniu montatu. :\lontuJ•c 

Kl 
ZDOB 

mówią 

Jeste~e w lutsfJn trwały 

ostarnh• (? } dokrętki do 
,,Kleopatry'", gdyt film w 
montatu ,.nie kłf"il się" . 

Zdjęcia wykonywano w 
H iszpanii. Dodatk owe ko
.nty: mi1ion dolarów. O· 
gó!ne (d o tej ch wili) pra..
wie ~o milionów. Mimo t o 
termin p remiery wuzna
czony na. cze rwiec nie u~ 

legł zmia?lie. Prredsprre 
daż biletów trwa.. 

OSCJ 
PIER - P AOLO INSULINI 

ROBERTO PENTACO * W 
H OIIY WOOi 

listę kar 
szonych i 

naJ:ród amer)•ł 
mil Filmowej 
Osca ró w. IM 

duJ~ : 

Elltabelh Taylor obł'jmie 
gtównq rolę w komedii 
filmowej .,Kocham LOui

sę". Jej parneerami będq: 

Richard Burtoli l T Ony 
Curtis. 

Nit>~ :c:eMiwiP wypadt ae
biur Horsta B uchhotra 

w-kilku 
słou~ach 

Broadwayu. Sztuka 
" A ndor ra" Maxa Fri seha, 
w której wy.ttqpil, zenla 
:u sceny kitka dni po 
premierze. 

* 
Conn i e Franci-" wystqpł 

w swotm trzecim kolej~ 

nym f ilmie pt. ,.Spiewajq
ca dziewczyna". którego 
będri e takle producentkq. 

Po zakończeniu r eali t oC) i 
filmu .. Hawai". Fred Zł n · 
nemann ( .. W samo połud 

nie") z r ealizuJe nowy we
.tt ern pt. ,.Spacer anioła". 

'* 
P fer .. Paoto P asollni 

FILMY: ,.La 
b li", ,.Najdl 

,,l\fuzy kant". .. 
t y .. 1 ,.Zablt 

REZYSERZY: 
(,.Roz w ód po 
Lean ( .. La Wr f" 
Arth ur Penn 
n i"), Ro bert i\ 

drozda") l J."ra 

vld l Llz.a") . 

A KTORZ V: 
(. ,Ptaszntk z 
Lemmon ( .. On 
1\la r cello 1\tast 
w ó d po 
O•Toole (.,Law1 
i G re,;ory P e (' 
da••). 

AKTORKI: 
(,,Cudotwórczy 
\•ls (.,Co si ę s 
nc'?" ), Katha 
(.,Diu,~ta podró 
nldln e Pa.~:e 

mtodośet") i 
(,,Dni win a i 

l W IEI.EJ\. 
: cyzja I r 
l tumu d 
l rzono mu, j ak 

tora i głó"vneg 
tru w Sztokh<l 

Jnsulirzl i Perzt aco podctas dyskusji o lttt~ .. 
!ekf.u alnej posta.tL'ie nowocrcsnego filmowca 

(.,Włóczykij") kręd w A· 
f r yce film pt. .,D zik i oj 
ciec" - o rosach bJa łepo 

naucz yciela w murzyńskie; 

wlosc~. z Sergem Reggia· 
nim w roll głównej. 

Ostatnio pr~ 

berto Rossellir 
nierów wtoskl4 
t"Z}'Stą de:< lara 
Hl m em. materiał nie chronołogiczntc, l ecz w 

porządku odwr otny m, t·hcemy uzy .. 
skać erekt odmładzania sit IJoha
tcrów. dz.i ękl t' U·mu rilm nabra lby 
c harakte ru opty mt:u y une go, aflrmll· 
ty wnego wobet' życi a, bYłbY jakimś 

protestem przecl~·ko p esymtunowl 
l beznadziejności, .którr s.ą nam 7. 

-=:runtu obce . 
.Siest e t y, i a d e n z produ<'entów nie 

c her sllna.n..-cował t ego proJe ktu, 

które go r ealiz a cja wymaga wpra w 
dzie znactn e go nakładu pracy l ete r· 
pllwoścl, al~ pozwala na duże osz
czcdnoścl. np. n a ch a rakteryzacJI. bO 
bohatero wie w n aszym tilmle sta· 
rzeJ• sl~ w SJX" '\b całkOwicie natu
ralny . Mimo ,.., wlerzym:r . t e nawe t 
w war unkach skome rcjalizowa nej 
produkcJI potrafimy udowodnił słu 

szność na szych zatot cn teore t ycz
n ych. 

1 

Carv Grant wydał swo;e 
pamiętniki, w których 
obok autobiografii - zna· 
lazro się wiele ptt!JCZlfJI · 
kóu: do hlstorJI OhJIC.Z'tl · 

jowo~ci fłoUywoodu : 

- Odtqd J)O .śt. 

rH t eatrornej 
konferencji p r 
nla okiem ka 
Obserwować ~lJ 

RosseiHni po 
Frankfurcle ~ 
rza rozszerzyć 
innE teatr}' eu 

Pocztówka z Moskwy 

CRECKJ 
O (,HECh.l'l 

HEŻ\ 
HL.CHl~ 

Od atalego koresponde 

W w ytwórni Mostiln'l pracuj., równie! obcokrajowcy. Jf.>dnym 
w ZSRR grecki re tyse ,· Manos Zacharlas , znany polskim 
gąbek". Obecnie Zacharlas .rea lizuj~ rllm ,.Koniec ł poc;~ą tt 

sanego przer. innego Gr~ka - C . Sewastlk oglu . Jest to opowleś 
hitlerov:sk l~j w Cr~c:-jl. o na rodzinach ruchu oporu w tym kraju , 
fas7.)''l.m u - .re-pr~l.entow anych z jed nej strony pn.ez komuniStli! M 
rz.a "-'OjskOWP.F(O K lmoha. 

C z«:SC -.kcji mmu toc-1.)' sl~ na K recie, która przez pew i~ czas 
to rium greckim. Twórcy filmu prełgnł\ pokazać sytuacje na wys 
realió w , \\' czym pomaga im \l.•łasne dośwladc1.enle z OkrE'SU woj 

\V fil mie ,.Koni Ł'C i pocZłtlek" )traJ<t p r-1.cwaznle a: k torzy debiutu 
d ij Woro:pajcw. N <~.tal ia Kllmowa. Ma ri.'l Wajntraub. Jedynie rolt; 
dos.·.n:~dczony. Atek~iŁ'j Sr.Cunow, 

Get:u\adlJ Woropajew 1 Nata lia KJimowa " ' tUm~ ,.~lec.. 1 pocu.tek" 



Z lE 
A? 
o~ łoszono 

tów z~l o

coro<'znydl 
leJ Akade
>pularnych 
d k.andy-

:e z Ara
dzień ' ', 

Boun-
a.". 

~ tro G e rml 
u") , Dav id 

\ Arabll"). 
dOtWÓł'C'l.)'• 

11n (, .Zabh" 

«-rry ( .. Da-

La n caster 
az"), J ack 
1a l ró1" ), 
nl ( .. Roz-
" ), Peter 
z A rahii") 

:ablć droz-

Ba nerort 
Bette Da

t Baby Ja· 
H epbur-n 

noc•'), Ge
odkł ptak 

Re mlek 

• 
Z ti1m6w u~ran.iuny('h do 

na,:::rod ~· kandydują: ,.Elektra" 

(Crt"C'jał, .. C7.te-cy dni X eapo

lu" (Wiochy), ,.Siubowanif'" 

(BruyiLa). ..Niedziele w Vłlle 

d'Avray'~ (FTa n C"ja) l "Tiayu

can" (Meksyk), 

z ri.lmów amerykańskiC'h 

n ajwh:cej szan s maJ-.: ,,La-

Pete:r O'Toole. odtwórca tytu
łowej roll w filmie ,,Lawre:ncł!' 

z Arabii". którv jes t glóu:
nym kandvdalem do O.~eara 

wrence z. Arabii" (tO zg1os7.eń 
do n agrody), ,.Zabić d rozda" 

(8 :zgłoszeń) i ,.Bunt n a Boun

lY" (7 zgłoszeń). 

Obe-cnie trwajĄ pne~:tlądy 

z.:loszonych fłlmó"'· Ogloszl'• 

nie wyników i rozdan ie OsC'a· 

rów odbedzl r :sie g kw letnia 

w Santa. Monlu. 

•narobiła niedawno de· 
·a Bergmana porzuce111a 
·acy w teatrze. Powie
lamo, stano\lo'isko dyrek
ysera Królewskiego Tea· 

' legła wiadomośl:, że Ro· 
tlen z najstarszych pio-
1eoreali7.mu . złot.ył uro

~ałkowit f':i!o "'!e rwanla z 

n Hit: wvtqcznle re.tvsf'

śwladC2yl Rossellini na 
~j. - Mam dO.ft patrze· 
Już czas, bym :zaclqł 

Ql(l$nvmi oczami. 

ł •kontrakt z operą we 
enem (NRF), ale .z.amie
~ działalność również na 
skle. 

EH 
H>()Hl -·h jest mieszkaJąl:Y stale 
:>m :;: lłlmu .. PolawiacZP. 
~edlug scenarius7..a napi• 
cl~żkich latach okupacji 
1itlych postawach wob~c 
:a, z drugiej ~.aś - lek.a-

Je<IYIIYm wotnynt te ry
odtwor7.yĆ wie rnie wiei~ 

NA WŁOSKIEJ GIEłDliE 
FI~MOWEJ~-___. 

We Włoszech ułożono liSt«: najle piej płatnych fll
.mowców - w oparciu v dane ,.z dobrz<' poinformo
wanych żródet··. 

Liczby oznaczają honorarium za jeden film w do
larach: 

RE:Z.YSERZY: 

Frcd<'rico Fellini i 
Luchino Visconti 
Vittorio DC' Slca 
MicheJangelo Antonioni l 
Renato Ca~tclłani 
Roberto Rosselltni i 

Alessand1·o Blasetti 
Pietro Germl 1 Albe rto Lattuada 
Mau ro Bolo~tni nl. Mario Monic(•l)l i 
Valeriu Zurlini 

AKTORZY; 

Alberto Sordi 
Mar~l1o Maslroianni 
Ugo Tognaz zi 
Toto 
Nino Manrrcdi 
Eduardo De Fil i ppo 
Re nato Satvatori i Vittorio Gassmóln 

Sophia Loren 
Gina Lollobrigida 
Sllvana Mangano 
Claudia Cardinale 
Monlca Vhtl 
Eleonora Rossi-Drago . 
Antonella Luoaldi i 
Ro sana Schiafflno 
Giovanna R<lłll 

AKTORKI: 

Sylva Koscina i Rosanna Podesta 

p oza w~7.elklrn1 

noto waniami 
2-łO tysi~cy 

'"' 
l lO 
100 

., 

200 
wu 

•• .., 
30 
i s 

'" 

640 
2<0 
160 

l:lU 
;o 

32 

28 

" 
Druga wiadomośC j~st ni~ l'n1licj scnsacy j

na. Otóż Alec Gulnn~ss. znak omity :~kto•· 

angl~lski. który pn:eO siedmiu laty xa jed
nym zamachem ot rz)•mał z. rąk k•·ó lowd 
tytuł .. slra" l prze-szedł z angli kanizmu IHJ 
katolicyzm - co wywołało Wi "'lkĄ s e-n sach; 
w ko htch a rtystycznych - 1.1.·yjeclu.1 do H1.)'• 

mu. Ma ozamia 1· - jak zapl:'wn la - sp(.:dl'. i ć 

,.pewien c7.aS" w jt"dnym z kl::.sztm·ów .. z 

dala od zgtC'Iku ś v.·latowe~u· · . 

Przygoda w Paryżu 

A
ktorka amerukańska Joanne WOOdtt:ard, bawlqc 
ostatnio w Paryfu. kupiła w jectny m z n a j elepant · 
szych magazynów modne nokryc/e gloLCy - sre~rzy

stq peruczl<ę. Gdy jednak zj au-ila się u: niej u.· nocnym 
l okal u na C hamps Effsees. w n y scy nookolo pocz~li 
u.fmfechoć .s!ę zro.flltvłe i czyni~ n i edwuznac zne d o w c i 

py. Sudzq::, że sprz-edano jej jakU kompromitujqcy pa
rysk i bubel, aktorka cloznala szoku nerwowego, c o 
uchwycił na tdjęciu wnędobylłki tot oreport ftr. 

Nagrody 

"12 
Gr~IEWNVCH" 

z NRf 

D 
wunastu mln<lv<"h kn·
\yk ów rilmt)wy<·h w 
NRF Od 11'7.CCh l::tt 

przyznajE' wlnsn~ na:; rud y. 
kierując si~ doS<' t\l')'~ i m\1-

nymi kryteriami. \\' 1y m 
roku na liści<" Ich ,,·yrO•ż:

nień zn<J~lazly s if.; film :o-·: 
.. Adleu. PhllipinP'· n~:f .. 

Jacqu('Sa Rozh~1·o1 -
n ajlepszy ctebiut ruk u 
1962" 

pr1.f'd kam~rą - Cenna
n osa· ara ak-tor ba r dllt>j 

ALBElłT .KLEL~AS M O D Ą 
Na nadchodzqcy sezon gwiazdy hollywoodzkie ·lansują orygi

nalne okulary plażowe. dyskretnie podkreS1a)ą.ce głębię i wy
mowę Scf>ojl-zenia. 

.. Matka Jo:lnn~ od ,\niv
lów· · - .. za n a jle p"'Z)' 111 m 
n ie dOPU'.iZ'-''Zony ~otyt·hcz;•'> 

do wySw•e: :anl.a w NRF··. 
, . NaJdlużsi'.y dzten ·· (USA) 

- .. za najwybitni("js7.y n it-· , 
w ypar r o ku " 

9 



KORNEL FILIPOWICZ 
o swoich doświadczeniach 

f • 
l lm o w Y c h 

- T rzv kobiety", "Miej· 
sc~ na 'l.iemi", "Głos 
z tamtego świata" -

' ' 

to fi tmy, zrealizowa. 
nc d<ięki bliskiej 

współpracy dwu scenarzystów: 
ppna, oraz Tadeusza Różewicza 
- z r e:tysE:rem Slanisławem Ró
żewiczem. W polskim śrcdowi
sku Iilmow~·m jesteście panowie 
uw,.żani ~~ g1·upę wyjątkową, 
gdyż z pracy trzech indywidual
nośCi twórczych powstaje jakby 
stop - wspólne dziele filmowe. 
Metody waszol(o działania budzą 
zainteresowanie. Może naprzód 
- jak to się sta ło. że zajął się 
pan filmem'! 

- Przed kilku la ty, z inicjaty
wy Tadeu.na Ró.:ewicza, zapro
ponowaliśmy Sranisławowi Ró
iE'wic.zOlVi adaptację mego opo
wiadauia pt. ~ ,,Trzv kobiety z 
obozu". Tak s!ę ~aczęlo. Scena
riusz pisaliSmf te" pólnie z Tade
uszem , i wtedu to. w OSJJŚcie re
żysera. przeszliśmy oba j ,.szkol( 
podstawowq" pisa nia dla filmu. 
Film ,.Trzy kobiety" był dość 
wvsolso no towany i to zachęciło 
nas do dalszliCh po .. ukiwa>i te
tn.atycznllch. Napi.snliśmy sce· 
nariusz. do współczesnego filmu 
krvminalnego " 11icno'' - o zlo· 
driejach. cmP71tarn vch. Zaakcep
towano jednak do r ea!izacji do
pier o scenariusz następnv -
,.Miejsce no zie1ni", pisa ny rów
nież z Tadeu.ucm Różewiczoem 
specja lnie dla filmu (tllrn razem 
ua ,.lamówienie'' reżysera). WtJ· 
różnienie tego filmu na międttr 
uarodow-vm fe.~tiwalu w San Se· 
baslian bulo dla nas nowtltU 
bodźcem. 

- Ostatni Cilm .,Glos z 
tamtego świata" - nagrodzony 
przez polską kr) tykę filmową 
jako najwybitni<jszy !ilm 1962 
roku, powstal 2k scenariusza 
oryginalnego~ 

- Tak. Peumepo dnia zdarzy
ła mi ~ię okcnja usłuszeć z ta
imv mc•one:nJountcej głos ,.z 
ta narego iu..-l rt'<'' •.. Nie , nie.stetu. 
jttd-nak uic .;: tamte-go $wiata. 
Bill ru po proJ>tl .lOpis dla ce
lóu: :\:łłlfOIOJłCh (lfO.~łł petcnej 

tO 

Kornet Fitipowlcz jest pisanem ł scenarz.yną, autorem wielu po
wlełci, m.in.: "Homans prowi ncjonalny". ,.ł',..ml~tnik antybohatera" 
i wydanego ostU n i o wyiJor u opowiadali .,S\\ i:.tto każde~n dnia" , 

OSZtL.Stki, pseudo·medium, żeru· 
jqce;.. t.Vespól ze swoim partnP
rem, na ludzkiej naiwności. Tak 
narodził się pomysł i tytuł fil
mu, lecz, ni~stety. m.Litcrial au· 
tentyczny był zbyt ubogi dla 
scenariusza; film nie jest prze
cież tylko faktomontażem. Ze· 
braliśmy się we trójkę nu ,.-na
radzie wojennej" - z Tadeu· 
szem i Stanisławem Różeu:icza· 
mi - i pomysł zastal obudowa· 
nu kilkoma wqtkami, polqczony
nti jednq, wspólnq tezq, którq 
najogólniej moina by tak wvra
zić: ezlowiak u: nieszczęściu, 
chorobie, starości, wobec śmier· 
ci - szuka •pociechy, nadziei , 
gotów jest kannić się nawet ilu· 
zjami; potrzebuje tego. Ta od-
10ieczna słabość ttatury ludzkieJ 
jest eksploatowana przez tych, 
którzy nie majq co do życia żad· 
nych złudzei1. 

- Czy mógłby pan powiedzieć 
coś o sposobach, o " technic<.' 
waszt:j współpracy? 

- \V czasie pierwszych roz· 
mów, 10 obecności reżysern, ro-

bimy ,.drabinkę", •utalajqc głó
wny tek f abula rn ll i konstrukcj~ 
dram.llt11cznq. A potem, na zasa· 
dzie licytacji, ,.wyla pujemv" co 
kto bęc!.tie pisał. Nie obywa się 
bez sporów ... Główny więc kon
,,pekt szkicu jemy ra zem, a p:> 
podziale na .~ceny, niektóre z 
nich pbzemy u;spólnie - inne 
osobno. Po rem montujemu czę· 
ści - i na ko1icu, wspólnie, "do
cieramy" c-ałość. \V czasie wspól. 
n~j pracy, dla podniesienia wy· 
dajności. stosujemy bodźce eko· 
ncnuiczne: za dobry pomysl pla
ci.my sobie nau.,zajem ... 

- Wizualność jest charaktery
styczną cechą pana twórczości 
literackiej . Czy nie jest to po
wodem, że pociąga pana film'? 

- Być m<>że. Piszqc dbt>m. 
aby to. co chcę powiedzirć -
moglo być także w i d z i a n e 
pr-zez: czyteln?ka. Film pasiCJ1 u· 
je mnie pt:Jza tym jako bezpo· 
średnia kreacja rzeczywistości. 

- Czy jako aut::>r opowiada· 
nia c.:rrz~· kobiety") i współau-

TRZY KOBIETY 

tor scenariu J;z.~· mial pan w obu 
wypadkach 1C"n sam stosunek 
do. c brazów st\\torzonyc:h pr:z.cr.z 
rezysćra? 

- \V pierw.~zym wupadku 
miałem więk.(ze sprzeciwy. Pe
wne _sytuacjr, a nawet gt!sty WJI· 
obrazalem. s~bie inaczej. Wvni
kio to pewnie slqd, że pi.szqC" 
opou;iadanie reali?ou::rlem je 
sam, tzn . .. lcidtialem•· je sam. 
rrudno było mi więc zgodzić ,,i( 
na jakieś inne widzenie - wi
dzenie reżysera . Ale chociaż 
1ctedy, a rakte później, miewa
łem często to przykr e uczucie 
"nieadeku:atności" mojej wirji z 
obrazem na ekranie - nigdv nie 
potu;a l alem. sobie na ingerencję 
~ czasie powstawania f ilmu: 
Jestem :;dania, że autor nic po· 
winien zawracać glowu reżyse~ 
wi w czasie jego p rocy. Realiza· 
cja - to jakby bi.twa; wszyst
kie zaszczytu, klęski i cała od
powiedzialność spadają w 
końcu na jednego człowieka: re
go, któ r y dotcodzi w polu. Zo
$tawialiśmv - obaj z Tadeu
szem - abso!utnq swobodę dzia
łania Stan.islawDwi Różewiczowi. 
Jeże li p::>t rzehou;ul naszej r adu. 
omawialiśmy l o, co bvlo t r'zeba, 
przed rozpoc:ęciem zdjęć tub w 
czasie próbnych projekcji. Ni 
qdy na planie, przy kamerze. 

Scani.slau; Ró:ewicz w ~u:ojej 
pracy ui~ szedł na efektu lar.u:e. 
Wyrzekł się .,dziu;ności", odrzu
cił wszystko, co rrqci pretetn.tjo· 
nalnościq i minoderiq. Od 
.. Trzech kobiet" poczqwszy. a 
.zwłaszcza cd ,.Miejsca na zie
•Jtin, tok jer1o narracji filmowej 
dqZy ciągle w tym samvm kie· 
r unku: maksymalnej czystości i 
klarowności, i opiera się net 
kombinacji prostych. środków: 
.,przed stawien ia" , aluzji" . 
Clłaraktery.'>i ł/CZttfł zwolnienie 
tempo dziania się - któ r e jest 
jednq z renclencji tcspólczesnej 
kinematografii światowej 
stosowaliśmy w niektórych se
kwertcjach fihnu od pxzqtku 
naszej współpracy. Byliśmv zda
nia, że człowiek Ulspółczesnv .za· 



sługuje na to, abv zająć się bli
żej jego samotnością, przujrzeć 
się jego obcowaniu z rzeczami. 
Chodziło nam ·także o zahamo
wanie pośpiechu i, że się tak 
wyrażę - rozrzedzenie tl.oku na 
ekran ie. W żadnym jednak ra
zie nie o całkowite wyobcowa
nie czlOwieka - co nam nie
ldedv dawniej wvtykano. Wra
cajq<: ·tedv do początku naszej 
rozmowy: być możt7. iż to, że 
Stanisław Różewic~ dopracował 
się: 'konsekwentnie swojego sty
lu - jest to jakimś stopniu za
•lugą nas trzech. 

- Z tego, co usłyszałam, wno
su:. że jest pan przeciwko adap
towaniu tekstów utworóW lite
rackich? 

- P rzerabianie powieści czy 
opowiadań, 'krajanie, siekanie 
ich na drobne - szkod<i litero
turze, a dla film.u nie jest dro
gą rozu;oju. Muszą powstawać · 
or yginalne teksty .pisane dla re-

żyserów. Od kogo powinna wy
chodzić inicjatywa? Uważam, że 
częSciej od reżyserów. Zdaje mi 
s i~, że 114Si reżyserzy zbyt wiele 
nadziei pokładają w gotowej 
twórczości literackiej, szukają w 
niej nie tvLko temat&w, lecz cze
goś ważniejszego: źródel in-spi· 
racji w sensie ar tystycznym i 
ideowym. Nie chcę postu.!ować, 
aby reżysP-r by! tym. który za
mawia tekst na okreśLony temat. 
Chodzi mi o to, aby reżyser 
pNedkladal pisarzowi s w o i e 
w l a s n e problemy d:> przemv
ślenia, kt6re - z kolei - dla 
pi.sa.rza mogltiby się stać żró
dlem in.spiracji; chodzi mi o bi
lateralną wymianę wartościo
wych m11śli. Do tego jest konie
czne, oczywiście, aby reżyse r 
sam dobrze wiedział, do czego 
zmier za, co pragnqłby swoim 
filmem wvrazić. 

Symptomatyczne i niepokojące 
wvdaje mi się. że polskie fUmy 
krótkometrażowe zwvciężają w 

J eśll P an pozwo1l - temat bowiem nie jest n owy - kłtka s lów 
~ rumach d o-.twolo nych dla dzieci l mlodzłety. w Z\\>iązku z bie· 
zącym r ep ertuarem. • 

P o obej runl u pewnej llo~ei tU mów podzielonych na kategor ie: do· 
zwolone od lat 10; do2wo lone od lat 12; dozwolone od la t 14, motn.a 
doJść do wniosku , te k ryteria są nas:t(pujĄ-Ce: 

a) od la t 10 d ozwolone SĄ fUmy , w któr ych gesty, Jak ie wyrrUmfaJą 

metczytn.l l kobiety, ogran iczone są d o ~cisku rąk. uczucia zaś sym· 
b oUzuJe pocałunek w czoło ora.z wesołe padanie sobie w ramion a ; 

b) od 12 la t w olno patr-L.et na k rótld l n iewin ny pocalunek; 

c) od t4 - na jeden lub wl~eej niewin nych pocałunków, a tak.te a a 
uś ciski troch~ mnieJ n iewinne, pod w arunkie m . te p ozwala so bie na 
n ie czarny cha r aJeter (np. nlkczemny l .tchó n.Jlwy cowboy w "Białym 

kantonie").· 

Zdarza słe, te n ie w inne poc.ałunkl dozwolone są tylk o dla tych, któ · 
rzy u k otlczyll lat 16, mian owicle wówczas, gdy o względy t e j sam ej 
pani ubjega s1t: dwóc h Jednakowo pozyt ywnych pan ów. \\1aśdwe 

zrozumJenie takiej sytuacJI wymaga jut szesn asto letniej dojrnloścl 

umysłu. n awet Jeśli film Jest bajkowy. a jednym z tych panów Je!llt 
postać równie p ozbawiona egzystencji w plan:łe er otycznym. jak baron 
MOnchha usen (drugl bohater filmu Jest postael.- tak d osko n ale papie
rową, te nie m a .an l uzystencjl erotycznej. a n t ł.adnej łnnej); tote-ł. 

sposób prukonyu:ajqcy w kon-
Kurencji mi~zynarodowej 
pociczas CldU nasze nau:et naj
!epsze f ilmy fabula rne kl crsy fe
.ttitca!ou;ej majq p::>.z:iom niisz:y 
od podobnPj kategorii filmów za
rótcno zachoclnich, jak i wscho
dnich. Dlaczego tak się dzieje? 
Dlaczego potrafimy zrealizotooć 
fiLm krótkometrażowy, świetny, 
zwarty, w którym inwencja re
żysera potrafi u;ynieść obra.zv 
na wysoki poziom artystyczny i 
na<lać im u;ymowę - natomiast 
filmy fabularne cierpią stale na 
jakieś .,wewnętrzne zaburzenia" 
- brak im konsekwencji, logi
ki, "jedności wizji" - jakby to 
powiedział Witkacy. Dlaczego 
tak wiele widuje się filmów fa
bu.larnych, których materia .zbu
dou~ana. jest w sposób nie zamie
!"'Zony, z różnych dziwnych, nie 
majqcych ze sobq nic wspóLne
go elementów - u.:edług zasady: 
,.każdy pies z innej budv" .. . ? 
Wydaje mi się , że przyczyna 
tkwi w tym, że twór cy k r ótkie
go metrażu realizują przeu:ażnie 
sami. cały film, poczqwszy od 
scenariusza. Dlatego ich p~1ny
sly realizatorskie sq trafne, słu
żą jednemu celou:i - podczas 
gdy w filmie dlugometrażowvm 
wiele jest pom.yslów chybio
nych, przypadkOWl/Ch, wiele jest 
strzelania z wielkim halasem .. 
n!e obok te90, w co się mW,
"ylo ... 

Czy to u;ina tyLko rety~erów? 
Na pewno i 1cit"lu innych lutiz; . 
któ rzy majq w-plyw na r ecrlizll
cję jilmu, a także .<pecyficznej 
atmosfery, jaka panuje w c zas ie 
skomplikou;anej i clluqiej p-ro
cedu ry r ealizacyjnej. 

MySl~. że w jihnie fabular
ny m ideałem bJJlby reżyser p~
szący elfa siebie, podobnie jak 
w filmie dckumentalnym. Jest 
to jednak rodzaj talentu bardzo 
rzadko spotykany. Tak więc chy
ba stała wspótpraca reżysera z 
jeduym lub kil.k.u pisarza1ni -
będzie na pewno dawała wyni
ki najlepsze. 

Na Tazie niewiele znamy Uł
kich przvjacielskich, lojalnie 
pracującvch .,spóle.k twórczvch". 
W ieloosobcwe pi sanie sce?tariu 
s:a jest nieopłacalne. Poza tym. 
nawiązywanie •kontaktów mię
dzy reżyse;em a scenarzystami 
jest ciąale dosyć przypadkowe. 
Przyczyna tej su:oistej dezinte 
gracji Le:y chyba zarówno po 
stronie tych, co realizujq filmy. 
jak i 111ch. co piszą . 

Może reżyserzy nie potrafiq 
jeszcze W!ipółpracować z pisa
rzami? A scenarzyści - pisać 
dla filnw? Mcże dlatego jedni 
drugich obaTcwjq odpowiedzial
no.~ciq za coś - co jest ich 
wspólnq win(t? 

Rozmawiała : 

KRYSTYNA GARBIEŃ 

MIEJSCE NA ZIEMI 

,.Przygody Milnehh a u n n a", fan tastyczny fil m opar ty n 3 klasyczneJ 
lekturze dziecka, bc-dą oglądali tylko cł. któryc h pn.ygody wie lkiego 
łga rza dawno ju t przest a ły obch o::lził, 

Inne k ryteria podzłalu od tych, które wymieniłam , nie mogą wcho· 
dz.lt w gr~. poniewat w tadnym z rt1mów dozwolonych od lat 12. 
Ił czy nawet 16 nie ma m o wy a n t o zlotonej syt uacji obyczajowej, 
a n t o nap~clach t komplikacJa c h u czuciowych ; cho!tzt o gest y cal· 
kow1de umown e w ró wnie umownyc h 111mach - p rz.ewatnie wene r
n ach. Motn.a, Jeślł kto chce, kwestlonowae west-ern Jako gatun ek z pe

d agogicznego 'punktu ~1dzenia; skoro jednak jest dozwolon y, nle po· 
dobn a nte akceptować go w jednym :z jego p lan ów, r ównie umow
nym jak inne; dlatego trudno :zro2umteć, d lacug0 dwunastoletnie 
dZieck o , któr e widzlało j u t wiel e west ernów, n ie może zobacz.yt jeu
cze jed nego l właśnie tego. k tóry powłono zobaczyć: w ,.Bialym ka
nion ie•• b o h .a t e r n 1 e c h c e s t r :z e l a ~. pl~ść l rewolwer s~ 

tu uznane za a r g umenty nltszego rz~!tu. Ale wldoeznte lepteJ zacho
wa~ wiar~ tego d.tieeka w plęSć l rewolwe r nli poknać mu, :t.e 
czarny chara k ter ealuj e pods-tępnie szJ achetną dziewczyn~. 

Zgódfmy sl~, p anie Redaktorze, te scen" ma posmak nie en brutalny • . 
Ale k on wen cja g a tunku jest tak da lece nchowan3, ie l ta brutalność 
jest umowna ; dlaczego jed.nak, gdy w grę wchodzi ni e brutalność 

umowna, i w ogóle nie tyl e br utaln MC, lecz wstrząsające okructeń

Siwo. to samo d7.iecko ogląda fllm? Dl aczego nie ty l ko ma prawo, a le 
obowląz.ek patneC jak Jurandowi z "Krz.ył.aków.. wyłupują oezy'! 

A rg ument o wz.gł~dach pałriotycznych jest mt dosko nale 2nany: 
pozwoli Pan, te w tym układzie u2nam go za ntedop uszczalny. 

Zechce P a n prz)'"jJ,ć wyra2y praw dziwego s-zacunku 

J OAN"SA GUZE 
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Filiiłowe 
,. . wasnie • • walki 

ku w Brukseli projekt 
pra.wnego uregulowania 
pmnccv finansowej dla ki ~ 
nema.tografii. który mial-
by objqć calą wspólnoryn
kową produkcję fumową. 

To, jak dotąd, wszystko. 
WaśnU. i dąsy trwać będą 
na pewno w daLszym cią
gu, ale producenci dobrze [================,················· wiedzą, że z rządem nie
latwa sobie pOTadzić. Z tym 

we Francji 
e proklamujemy !Wspólnego Rynku do za

strajku - oświad- niechanta preferencji i 
czyli pod kortiec kubsydiów dla wszelkiej 
stycznia francu.~cy Hztetlalności. ek07tomic.zne;. 
producenci fi!mo- f'rancuscy producenCi fil-

wi, zapowiadając jedno- lnowi wielkim glosem po
cześnie, że nie mogq jed- wotują się na pr;zyktad 
nak podejmować Tyzyka ~V!och (również sygna.ta
realizacji nowych pozycji, riusza układu), odzie nik.t 
dopóki nie zostaną spel- te w.mlerza 2ap1'Zestac 
nione warunki nieodzowne f 'bsydiowania rodzimej ki-
dla istnienw produkcji fil- ernatografii. 
mowej we Francji. H enri. 
Deutschmeister, właściciel p 0 5 t u l a t dr u g i i 
znanej firmy FRANCO - ~z e c i: producenci żalą 
LONDON-FILM, która za- ę na nadmierne - w po-

óumanirt z -innym.i kra,ja
interesowa!a się wspó!- i (Wiochy, NRF) _ opo-
prodU:kcją ~,Fard011a'', za- datkowanie wplywów za 
OTOZil nawet (,.La CineTM- !bilety do kin i - fawory-
tOQraphie Francaise''}, że 

'' iośU. możliwie szybko nie zowa.nie telewizji. Nie dość, 
,_ Iże pustoszeją sale kinowe 

uczyni się zado.<ć dezyde- (w Ciągu ostatnU.go pięcic
ratant związku producen- ~lecia ilość widzów zm.niej 
tów kinematografia szyta się 0 90 mi!ion6w), 
francuska przestanie istnieć to jeszcze podatki z wido
w ciqgu roku". wisk kinowych. idą na 1'0Z-

Obecnie w wytwórniach budowę telewizyjnej bazy 
francuskich. 'kończy się technicznej, choć jedno
realizację filmów już raz- cześnie daleko do .pe!nego 
poczętych. Nowych - do wykorzystanw zdatności 

większym naciskiem for
sują •P o s t u l a t c z wa r-
t 11 - nowego uno'Tmowa
nia stos~tnków z "profes-

cale l r ancuskie środowi
sko aktorskie, realizator
skie i techniczne. Produ
cenci. domagają się obniż
ki. ich wynagrodzeń. przy
rzekając wielkodusznie 
dodatkowy udzia! w zy
skach, jeżeli film będzie 
mial powodzenie. 

Oczywiście .,profesja" 
nie .z:ootała dłużna w od· 
powiedzi. W czasie spe· 
cjalnego zebrania, zwoła
nego przez związek zawo
dowy aktoTÓw, przy tlunt
nym udziale przedstatWa-

reahzac;i się nie kier·u.;e. prod1tkcyjnej filmowych " ... taki J"ean-Paul Be lmondo dostaJe za role 40D-GOO tysleey ... .. 

Przedsiębiorcy, popierani ateliers. Podatki należa
przez biU'Ta wynajmu fil- ~oby w ogóle znieść, a w 
mów i wlaścicieli ktn.., o- ażdym ra.zie .zn.acznie 
czekujq. zalatwienia swoich nniejszyć. Telewizja zaś 
czterech postulatów. Omó- winna oddać swoje 1kredy
wimy je pokrótce. ty intl...testycyjne kinema ... 

P o s t u l a t p i e r w- jtografii. 
s z 11: konieczność dalszej, Rzqd de Gaulle'a nie 
jeszcze wydatniejszej pomo- przejął się zbytnio wzbu-
cy fina.nsowej ze strcny rzeniem. jakie ogarnęło 
pa?lstwa. Jednakże rzqd producentów. Francuska 
francuski pragnie być produkcja filmowa nie 
wiernv układowi rzym- sta-nowi bowiem ·poważnej 
•kiemu, który zobowiązuje si!y gospodarczej. Ma ra
pnństwa cz!onkowtkie czej charakter drobnego, 

,. ... a Brieltte Barciot nawet m.llłoo. 200 tydeey ... u 
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moi"na. by rzec - chałup-
iczego przemysłu: w ro

ku 1961 aktywnych pro
ducentów by!o clwb 200, 
z tej liczby aż 143 wypro
dukowalo zaledwie po jed
nym filmU., a tylko 
d w ó c h zreali.wwało sa
modzielnie po 7 pełnome
trażowych filmów. Ponad
tv cenzuTa ma nie-rzadko 
znaczne kłopotv z niesfor
ną produkcją. CZ3sem -
takie i r.ząd: na przykład 
u:strząsający film Rossita 

l

o hiszpańskiej wojnie do
mowej pt. ,.Umrzeć 1v 
Mad-rycie•• został nie~aw· 
no - zaraz p.-:> premterze 
- zdjęty z afisza na kate
goryczne żqdanie ambasa
dora Hiszpanii w Paryżu. 

A z telewizją - spokój. 
Telewizja jest przedsię
bioTstwem palr-stwowynt i... 
śwU.tnym propoga·ndystą 
geneTola de Gaulle'a i de
[gatt!i.zmu. Tu niczego z 
afisza zdejmować nie tTze
ba i nie trzeba uTucha
miać specjalnego aparatu 
cenzurv: na przyklad ten
~e sam Rossif zrealizował E rocznicę bitwy stalin
gradzkiej telewizyjny wy-

l

wiad z premierem Chru
szczowem i ministrem Ma-
1linowskim, -ale w paryskiej 

l

cent;ali nie spodobal się -
w-;ęc telewidzowie go nie 
tt.jrzeli i - co gorsza -
nie uslyszeli. 

Ostatecznie jednak zna
Jeźli się w rządzie i par
~amf'IICU! francuskim lu
~zie, którzy przejęli się 
"'iedolq kinematografii. 
~prowadzono pewne -
ru.zbyt zresztą duże. - ul
gi podatkowe, z!ożo-no we 
wtactzach W spótnego Ryn-

jq", to znaczy z pracowni-
1kami twórczymi i te.ch
niclny1ni kinematografii. 

Producenci argumentują: 
produkcja stala się lote
rią. Dziś ani nazwisko re
żysera, ani. aut~a. ani -
co najważniejsze - gwiaz
dy, choćby p-ierwszej wid
kości, nie zapewnia fiLmo
u;i pcwodzenia i nie chro
ni przed ryzykiem, a nu
W€1 - ba-nkructwem; to 
ryzyko - twierd.zq - na-

lle±y rozsqdnie podzi.elić 
między przedsiębiorcę a 
.,profesję". 

Prawdą jest, że ogólny 
bilans kinematogr<~fii fran
cuskiej nie układa się po
myślnie. Zdaniem Pierre 
Bi!!arda - redaktora na
czelnego .,Cinema 63" -
tylko 10 filmów rocznie 
daje duże doch<l.dy, 15 -

! średnie, 25 - z trudem 
pokrywa koszty produk
cji, a pozostale 40 - p!aj
[tuje z . kretesem. Billord 
odmaw1a Jednak - i słusz
nie - przedsiębiorcom pra
'wa demagogicznego wy
lpominania francuskiemu 
!aktorstwu. że taki Jean 
Paul Bel.mondo czy Jean 
Gabin dostają za rolę 400 

600 tysiecy~ a Brigitte 
BaTdot nawet miLion 200 
tysięcy nowych. franków, 
skoro jest to wynikiem ich. 
- prudsiębicrc6w - kon
cepcji kinematografii. Nie 
aktorzy, s-ilą czy spry tem, 
ale sami ,producenci nieu
stannym wzajemnym prze
licytowywaniem się - win
dowali honoraria aktarskie 
w górę. 

Chodzi jednak nie tylko 
o czołowe gwiazdy, ale o 

cieli związków J?Okreu:nych 
(pisa rzy, koritpozytOTÓW, 
filmou;c6w, techników) -
przewodniczący związku 
- Michel Etcheverry o
świudczyl (cytujemy za 

~
Les LettrN Franr;aises"): 
Ni-:: zgodzimy się na na
z~tcenie nam rozu:iq.z:ań, 
tóre moglyby pociągnąć 

a sobą obniżkę wynagro
;ttze7i jakiegokotwiek pra
Jcownika". Etcheverru clo
magal się, by władze u
.zna!y wreszcie produkcję 
filmową za dzia!alność k.ul
turalnq i społeczną, której 
znaczenie - p~dobnie jak 
szkoły, teatru czy książki 

F
. nie mierzy się większą 

b mniejszą umiejętno
ią Tóu;nou;!lżenia dacho

ów i wydatków. 

Wydaje się, że to już 
nie waśnie i spoTy, ale po 

~
rostu u.~atka sprzecznych 
nteresów kapitału i pra
y. A także walka o przy

~zł.ość francuSkiego filmu: 
czy będzie on w dalszym 
ciągu uważany za jednq z 

F
drugorzędnych ga!ęzi gos

cdaTki narodowej, czy 
.,zmieni skórę" i przesta-

l

nie być przemysłem, a sta
nie się wyłącznie sztuką? 

,.Strajk" producentów 
filmowych ma więc diame
tralnie różne podł.oże i od
r!ienne .znaczenie od walk 
~trajkowych ki!kusett11· 
sięcznej masy górniczej, 
{>d-ważnie opieTajqcej się 
cstre; presji. rządu de 
Gaulle'a. Jest jed11a·k dal
szym przyczynkiem do 
poznania konfliktów spo
lecznych, nurtujących Pią
tq Republikę. 

T. K. 



tu ~ardzó ostra i film - mimo 
pewnych nierówności - osiąga 

swoje artystyczne i ideowe cele. 

,.Krółową11 gra zna-na aktorka 
francuska Mańna Vlady, jej 
partnerem jest Ugo Tognazzi -
aktor. który dawniej występował 
w dość prymitywnych korne .. 
diach, a ostatnio zdobywa sobie 
coraz większe uznanie rotami o 
charakterze ironicznym j saty· 
rycznym, 

,.Ps:c::ula·kr<>lou·a·· ret . Marco FerrPri je~t k omediq obycza)owq, a.takujqcq konwencje matrvmon1ałlle 

Włoscy realizatorzy. a ktorzy, 
a nawet producenci - wespół 

'Z wybitnymi przedstawicielami 
świata kultury. pisa.rz.ami i ma
larzami - domagają się w Jiez .. 
nych apelac!l 1 wystąpieniach 

protestacyjnych, by cenzura zre
widowaJa s~·oje stanowisko i do
puściła ,.Pszczołę • królową" na 
ekrany. Przewodniczący związku 
producentów. jeden z najpoważ .. 
niejszych filmowców włoskich. 

Goliredo Lombardi, zrezygnował 
na 'Znak protestu z ud'Zialu w 
komisji cenzury, której człon

kiem byl od lat. A ponieważ 

współprac)' z komisją odmówili 
również scena.rzyści i krytycy 
filmowi, lo jeżeli tak dalej pój
dzie. rząd wioski będzie muslal 
zrezygnować z cenzury ... z braku 
cenzorów. 

• 
I 

znowu kolejnemu filmo
fi włoskiemu grozi, że 

nigdy nie ukaże sie na 
ekranach. Cenzura od .. 
rzuciła go już dwa razy, 
przy czym nie chodziło 

o cięcia czy 7.rtliany, lecz 
o całkowity zakaz rozpowszech-
niani~•·· 

Potc:piony film nosi tytuł .,L'ape 
regina·· (Pszczoła-królowa). reży

serem jest Marco Ferreri. który 
dotychC7.as pracowal tylkÓ w 
Hiszpanii, gdzie oczywiście miał 
równ1ez nieustanne przeprawy 
z !ra.nkistowską cenzurą. Ale 
jego artystyczny film .. Wózek" 
(wyświetlany również w Polsce 
- przyp red.l zyskat rOZI(IOs mię
dzynarodowy. Jeżtli z kolei cen
zura włoska nie zmusi Ferrerie
go do emigracji. możemy spo
dziewać się po nim rze<'2y co
raz bardzie j interesujących 

repre-zentuje on bowiem we Wio-

· VIRGILIO TOSI · 

szech wlasną i oryginalną posta
wę twórczą. odmienną od tego. 
czym szc-zycą się najbardziej 
znani realizatorzy włoscy. 

.. Pszczoła - królowa" jest hi
storią szczc:śliwego - właściwie 

.. zUyt" szczęśliwego - mieszt.ozań 
skiego małżeństwa. On j est męż
czyzną doświadczonym, którego 
kolo czterdziestki udało się wre
s-reie zapędzić do ołtarza. Ona -
piękną. młodą dziewczyną z do
br~.i rodziny. z miejscowości, 

gdzie życie toczy się między do
mem i plebanią, gdzie pełno wu
jów-księży i kuzynów-'Zakonni
ków. Malieństwo wyzwala w 
dziewczynie stlumione dotychc2as 
instynkt~·. Podczas gdy mąż, po 
burzliwych 11rzygodach życia ka.· 
walerskit-go. wzdycha raezej do 

( 

spokoju i wypoczynku, żona do
maga się od niego nieustannych 
dowodów miłości. sakrament bo
wiem uświęca związek ciał i nie 
należy tracić żadnej sposobno
ści. gdy chodz.i o spłodzenie dzie
dzica. Toteż dopiero gdy iona 
zajdzie w c1ązę, mąż będzit 

mó~l odpoc-.tąć - a właści wit 
usunąć si~ w cie-ń. bo już nie 

Od stałego korespondenta 
z Rzymu 

jest potrzebny. Wyciśnięl<• go Jak 
rytn•nę, jest ozmt;t....zony i cbor)' 

mo:te umrzeć w spokoju. 
Zaspokojona .. pszczoła-królowa"'. 
szczęśliwa matka. moie zastąpić 
co nawet w prowadzeniu inte
resów! 

Oto idealne małżeństwo. któ· 
remu los nie poskąpil iadneKO 
błogosławieństwa. nie wyłąc-.ta

jąc błogosławieństwa nad trum
ną. bo s-zczęśliwy malżon<"'k 

istotnie nie wytrzymał i wyzio
nął ducha. 

Utrzymany w tonie zjadliwej 
ironii - tUm jest komrdią oby
czajową, atakującą anachronicz
ne sytua<:je rodzinne i konwen
cje matrymonialne. Krytyka dro
bnomicszezańskiej hipokrl·zji jest 

Ma.rina VtadJI ' Ugo Tognaui w /Umif~ 
.,Pszczola-k roluwa.. ret. M arco l"tłrrel'i 

1.3 



i>wa i ata późnieJ pojawił dę n:.. 
ekranie pter.wszy z. filmów opartyiC'h 
n a I.Wói'C::loścl Oldl:en&a; był to .,Nasz. 
wspólny pnyjaclel". W roku U Zł 

ukazuje sh: na ekra ni e a d aptacja 
,, Wle lkk.b n.a.dz.let", 11"" 1!22 - •• Da· 
wict Copperfleld" p· dwu C2~lach), 
a w tl!Zł - ost&tn.le d zlelo z. Dl:cken· 

• o\4'8kleco cyklu - .,1\otaleńk.a Dorrlt'', 

wlstośc:lą, a. 1W).stacle słworzon~ na 
k a rtkach pa.p tiC'ru .ułolne były zaczą~ 

nowt", ekranowe fyde. , 

MIŁOŚNIK DICKENSA 

A., M'. Sand berg z.abral si~ do pra
cy oz ogromną energl~ 1 jeszcze 
'l41ek~. niezwykłą w owych cza
sach dla zwyczajów braofy lUmo
""A'ej, skrupulatooJtclą. Przygotowani c 
filmu do produkcji l.nwaJo nie mniej 

n±! trzy mlesłąc:e. Cały sztab Sud:d 
sp('dz,ał dJugie ,godziny w bibtłote-o 

kada :1 muzeach. :Słe tałowano tr u 
du, by 'odpowiednio dobrać kostlu· 

rny, r ekiwizyty t efekty - ntez.będ
ne d.Ja odtworzenia na ekranie at
mosfery wlktorlańskłej Anclll. we

spół z r efyserem d zblal św:letny ze
spół artystyczny : s-cenarzysta - Lau 

tlds Skands, dekor.uor - Carlo .la· 
cobsen l ,operator - Louis l,.anłen. 

Zwłaszcza cenna była pomoc Skand· 
.sa, równie Jak Sandberg roa.kocha· 
neg-o w Ołc:Kens1e. Był on a utorem 
znakomitych napisów, eJementu Istot
nego \'W niemym .klnJe. a pzę$-to nie 
docenianego .przez twórców. 

K 
Ie-dy .pned dwud-destu p te-
clu 'lat y - %7 marca l!JI ro
ku - !pl"'Z.)'szla -z ..Bad Nau· 
hełm wladom~ć o •mtercl 
A. \\r. Sandberga, .o le wy .. 

wołalo to w międzynarodowym łwie-

de filmowym .zbyt .wielkiego .wra· 
tenla. Re-alizator, który od lat prz.e
l'łtal tb~ modny. -traktowany Jest 
pr.t:a. b ardzlej nc::zdłlwycb <kolegów 
Jako "nłrbo!.ZC7.y~ z.a :tycia". l\" ro
dzinneJ Danii ukazały się, oczywiś· 

cłe. dłuższe wzmJankJ .w prasie i tli· 
etne nekroiO~;"I, a le J w ok:zytnłe 

Sandberga potrakto.w ano jego qon 
jako odejtcle. kog~, z. klm ju:! od 

dawna. sic potnegnano. Potegnano sic 
zrrszt~ nie łYłko .z wybitnym on&"ł~ 

reł.yserem, a le - na dobr~ spraw( 
- .t z narodow" sztuk~ rnmow._. Ko
penh.aKa, ongłj stoJłc.a. J~ego oz naJ· 
potęt:nle.jszyc:h krajów· •producentów 

filmowych, była ""' .roku 113.8 .pro-
włnejonalnym ośrodkiem kinemato
cratil, ledwo, ledwo we~:etuJl\cym. 

Dawno mlnł)ly C".t.aSY, kiedy to b laly 
nJedł.wJ ed:i, znak fabryczny lJrmy 

Nordłsk, znany był na całym śwle-

cle; teraz m a te wytwórole IUmowf' 
})rodukowały tanJutkle obrazy dla 
uiytku wewne Lrznego. z dawnej 
s tawy pozostały tylko ·WspomnienJa ••• 

Scena z jflmu A . . w. Sandbuga .. Nasz w.sp6lny prz1,1jacłet .. według Dlokensa 

Z s.erlt DłdumsowskleJ .naJlepszy 
był ,tD.aw.kl Cop])erlfełd11 , k&ó ry zdo
był uznanie najbard.ziej surowych 

~ngleJskłeh. krytykó"'· Mr. G. A. 
Atklns9 n, korespondent ; tłtmowy 
BBC, oświadczyl, że jeco rodacy 
powinni uczyt słę u Sandberca, jak 

tworzyć na ekranie p rawdziwie a n
gielską atmosferę: .,duński film 
wskazuje nam wlaśeiwy kierunek, 
pokazując jak przenosi~ do nowej 
sztuki artystyczne trady~Je . .. " Po
(:hwaly AtkJns.ona nte były przesa
d zone. <A1 do czasów "\VJeiJdch na
dziei" Davida 1-eana , prz.e:z dwa· 
dzlł'$cla lat z górĄ, A. W. Sand.ber g 
u tTz.ymal p rymat w dziedzinie adap· 
ta.oJt Dickensa. Jako a .rtysta odniósł 
z.wydest.wo,. jako producent łJJmowy 

- prz.egł'•ł. Widzowie ~ocb:łli słę z 
oceną nie Atkinsona, lecz Joe Schen
cka, amer)'k~klego magnata filmo
wego, który • Jedn ym słowem roz.pra· 
wU sJę z 1DfekensoW5klml tUmami 
~.staroświeckie". Publlcz.nośt woala 
Rudolfa VaJentłno - od i\Uca.wbera. 
Copperfle1da l malej Dorrit, 

Urodzony w coku 1118; A. W. Sand
ben; roo:poezął karlerę tUmową w 
wlricu Jat dwudziestu sześciu, Pne:r.: 
rok pracowa l jako operator, a po
t e m - a:1 do łm.iert"t - .)ako re:ł.y· 

ser . Prz)'c:hodząc do M·y~wórnl miał 

u lOGb<\ pa.t4: łat praktyki pomO<!· . 
nlka spn..edawc:y w ksł.eK•rnl ł -
eo rwa:ł:ntejsze - !kilkuletni s ta.t lo--

toreporiera praso.wego. W kłnemato

:ratu pręd..ko się zadomowił i :w la· 
taeh 1!15-1!17 nakrędł kUkadzlesl~t 

fUmów . Za~ł od sla,pstkkowyeh 

komedy~ek,. w ,których aJuony obrzu
cali sit: dastkamJ z .kremem, potem 
"przen.udł alę na <Wielose.riowe du
maty sensacyjne. Ple:\loUym Jeco po
wa.tnte jszym s ukcfflf':m artySłycznym 

byl ".Biaxen•• z Wałdemarem PsUan
d erem w roku Jtl7. 

Włl"lkim powlddoplsanem anglel· 
s.k.lm luteresowal słę Sandber-c od 
dawna, a le do pruróbkl Jego po
wJeśd na tUm mógł pnyst<\pić do-
piero ·wtedy, kJedy zdobył sobie od· 
powiectna. fP01YcJe ~· ł\vlecle tUmo
w ym. Stało .sit to ~· cllwlll. rgdy 
plonle-.r duńskieJ k1nematocralll, Ole 
Olsen, powierzył m u artyiOtyczne 
kierownictwo wytwómi Nor'dbk. Ma· 

nenie mogło sic te raz stał rzeer.y· JEft'ZY TOEPLI TZ 

ZAPISKI KRYTYCZNE 

Z 
a..sta11a.wiam .się od pewnego czasu, 
skqd tvle belkotu o .. wspó/czesnvm 
świecie'' w n.aszuch artykułach? 
W artvkul<u:h ·k111tvków kina. Sciślej: 
w artukułach poświęconvch nowemu 
kinu. TU! ,.sypk~go spol<!czeństwa", 
,.zagroże-nia", n.U?szczęsnego ,.czlo

wi~ka wuab"e:nowaneao". Nikt z na.s <Si( M 
tum .nie zna. niczeoo mqdreao tu nie WJI· 
mu.ili. więc powtarza liczmany, zaklęcia, 
w końcu pu..ste słowa. Gdvbu, jak w ,.Kro
nic;, jedru>go lata", spjilal nas ktoś nagle, co 
,,w.spólcze-sny świat" znacz11. Z11<1leżlib11śmv 
się w poważnum kłopocie. 

Do:umi(>'j bvlo lepiej. Fl!mv, z któ111mi ob
cowa!iśmv. mó1Di111 o l«>nkretnvch ludziach, 
nazwan11ch z imienia i .nazwiska, osad.zo
nvcil w określoni/m środowisku. Zawieral11 
jakqś svtuac;ę żvciową, jakiś mniej lub wię
cej znanu nam wycinek 1'zeczuwistości; nie
zbyt wąski. ale też niezbvt rozległy mfkro
świa.t realnego Ś1t~ta. Bylo to względnie 

spoiste, logiczne. dostatecznie wvjaśnione. 
A jeżeli pojęciowe. to starannie wtopione 
w "-realność" w dziet.e: uczucia.. myśli, idee. 
KWv się więc obcowało z .tvmi film4mi, 
ki€dJ1 si.ę o nich pisało, można bylo - pozo· 
stajqc w ich granicach - pordrum~ć się 
z autorem. z utworem~ z sa mvm sobq wresz· 
de. Swiat dzieła n~ żądał konfrontacji po
międzu n-im a tym. co dzielem nie jest. Swiat 
realn11 .,ł>t/1" w dziele. 

Zupełnie inauej ·w 1tOW1f1n kini€} Ludzie -
jak u.-iadomo - sq tu nie donoszeni i nieoo
tou't. niegotou.:e ich otoczenie. A rótcnocze.i
ni<? bardzo pr.udmiotowi, bardzo urzeczo
tcit'ini. bd"f'dz.o - chciałoby si(' potvWdz,~ć -

Przestroga 
przed belkotem 
r ealni. Um11kają nam, bo sq - z jedn(>'j stro
n1f' - C'ZtlmŚ mniej n-iż Żtlciem. z drugiej -
znacznie więcej, przez tę swoją zoologicznq, 
tizi/CZ1lą, fizjologicrnq realność. 
Weźm11 .,Kieszonkowca" B res.sona. którego 

wl<tŚTłie oglądamil na naSZlich ekr anach. Jego 
bohater czlowieku.m 1U1 pewno nie jest, 
w ·ka.żdl/ffi raiZOe wiei<! mu do <ego brak 
A przecież.. to inteligencja nam.acaln.a, to 
dzialanie at..tte-n.tycznA?, to n-i4?'sam.owfta zręcz-
1WŚĆ cfala i m11śli. Więc krvtvk chce coś 
z nim zrol>i:C, u.waża.. że w tej duruznaczno· 
ścl, tv tej wieloznaczności. w tum wzajem· 
111/ffi WVkluczaniu si~, w 111m w.w;emnvm 
przeczeniu .sobie .sa.mem·u. nie może biedaka 
pozostawić. Kiedv •krvt111«>wi nie uda się 
PTZJimierryć go do świata, bo z tego nic nie 
wvchodzi, laduje się na t.<'Ten11 grząsk~. 
w przestrzenie bez granic, w chaos - bez 
mala - samego !>vtu. Trzeb<>, 1>v teraz sobie 
z III"' dać jako t4ko radę, f>vć albo potężn11m 
filozufe.m, aU>o arflj$tq .ponad :r:wl/klq miarę. 
Wvchodząc poza n~ bvle jakie dziel<>, jak 
dzieło Bre.uona, i tvlko :z ~iq ugo d:zie
la - LW01ZJIĆ obok, .oamemu , już na swoją 
-rękę, dzieło wlanle. A jeżeli nie, zaczvna się 
UJmto - ~tocz<me wvżej - pustosłowie. 

O 1l<>Wlf111 kinU! mówią i piszą dziś nie Itil
Iro krvt11cv filmowi, bo filozofowie właśnie, 
socjolctht;. este.lliCV· Cllętn.U! się im przvslu
chu;ę. Oni czują się •lep~; no wmtvch tere
nach. Dzielo .stanowi dla nich podnietę do 
sen.sown11ch. tym 1'aum, TO'z·ważań ogóln11ch. 
Utwór jed1Ulk wciąż pozoswje nie tkniętl/. 

Co więc ma robić lorlitlik filmow11, któr11 
jest na niego ska.za.ny? Wydaje się. że nie 
pozostaje mu nic inn.ego. jak zajmować się 

dziekm. Nie oglądając się na rzeC211wislość. 
na filozofię i PSVChologię, 1U1 socjologię 
i estetvkę, naiwl/że; na inne · sztuki w.spól
cze.me, które w jakiś sposób są ctzlś podob
ne Janu, a Jc.rvtvcv tvch sztuk m<1ją podobne 
co m11 klopotv. Krvtvk fi!m.owll winien pisać 
z dobrq wia.Tą o ot.VJim świecie dziwnym. 
proponowanvm m u przez nowych a1"tystów. 
PrZl/jmujqc regul11 gl"l/. do której go autor 
zaprasza; podejmować ."! nim ditilog w obrę
b~ utworu, poglęmać tamtą kreację, jeżeli 
jest ona ~tego godna, wplsyu,ać w niq swojq 
twórczość krvtvczną. swó; te-mperament. 
swoją wiedzę i siebie. Now11 film, właśnie 
dlawoo że jest niegotowv. że jest pro)>01U)
wany a nie na.Tzucany. ale przecież fiZlJCZU1J 
i namacalny - pozostawia świadomemu wi
dzowt, artyście .widzenia i słyszenia - bo 
taki musi bvć krvtlik 1Wwego ki1Ul ·
OQ"romne możliwości wyboru. zajmowania 
stanowiska, inte-rpretacji. budowania w koń
cu sameao dzieła w jego grani:cach. właści
wie od początku. Chvba nigd11 jeszcze sztuka 
nie. dawała takicli szam.· takiej zachęt11, ł>ti 
sam btfl ttL-"Órcq ten, któ111 bez cudzego dn~e
la twórcq być nie może. 

ALEKSANDER JACKIEWICZ 

-



CZER\VONE 
BERETY 

scenariusz; na ))()d..o;ta\\1e 
noweli A lbina. Siekierskiego 
,.Pól ~och.lny pnyjażn.l .. : J~ 

n.v Lutowskl 1 Albin S ie kier

s ki. 
Reiy~erla: Paweł Komorow

ski 
Zdjęcla: Knyntof .Wlnle

wtcx 1 

Mu~yka: Wojelech Kilar 

Wyk;onawcy: Grzegor7. 
Marłan Koclnlak:, Jerty - An· 
d.neJ Sz.ajewsl(t, dziewczyna -
Marta Uplńska, stertant Ku
daśko - Tadel.Liz K.alJ.Dowskt. 
Tadeusz - J"acek Domal'tsk.t, 
Stach - •Ryszard S adowski, 
Karol - Romuald Sz.ejd, por. 
Leszcz.yi\SkJ ~ Renryk Matu• 
szczyk, por. Faleński - .J...eo.. 
nard. Pietra.szek, mjr. Bile.wicz 
- BoJeslaw Smela, dyrektor 
domu poprawczego - HJero
ntm Konlecz:ka , wychowawc-zy. 
nl - Jolan ta Umecka. 

Doda~: .,Z t1mteJ strony oktenka''. Produkcja: Wy
twórnia Filmów Dokumentalnych w Warnawie - 1962. 
Repot"U~;.t. o pracy ludzt.. zatrudnionych w wielkim giga ncie 
usługowym, jakim je6t poczta. 

Produkcja: ZRF KADR . 
196%. 

Tytułowe ez.erwone berety -
to tomterze zwani poputamte 
,,komandosami", wchodzący 
w skład specjalnej, spado

- chronowo .. desantoweJ for
macji wojskOwej. Film Pawia 

Komorowskiego, współautora 
"Końca nocy" t retysera 
,.Szklanej góry'', rozgrywa 
się właśnie w tym środowls• 
ku. Wkrótce umieścimy re· 
cenzje. • 

KRÓLEWSKIE DZIECI 
(Konigsklnder) 

Scenariusz: Edlth ł Walter ~rrish 

Retyseria: Frank Beyu 

Zdj ('Cia: GOnter M.arcz.lnkOW5kl 

Mw:yka: J'oachlm Wentau 

Wykonawcy: Magdalena - Anaekatbrlo B0f'l'el', 
Mtchat - Armln 1\IOller-Stahl, J'(lr·a:en - UJdcb 
T be tn, oficer - Mantred J:trul"· 

Produkcja: DEFA (NRD) - 1062. 

* Dodatek: "Koncert Jana Sebastiana 
Bac ha.". Reallz.acja: Ludwik Perski. 
Zdjęcl.a: Franciszek Fuebs, Produk
cja: Wyt.wó.mia Filmów Fabularnych 
w Warsz.awt~ - 1962. Do k ument o 
wykonankl pr:ze:c. orkiestrę Filharmo
nU Narodowej w warszawie pod ba
tutą St.antstawa Wis.loe\ńego fragmen 
tów eiwóch koncertów Bacha. 

Film nagrodzony Złotym Medalem na ostatnim 
fesUwału w Karlovyc.h Varach. Jest to h istoria 
dwojga nlemiecktch k omunistów, któn:y - tak 
jak w staronłemieckiej legendzie o dztecłach kró
lewskich - skaz.an.i są na ro.Uąke.· Nterówna rea~ 

llu.cJa.. FUm razi n lera2. tałcte pewnymi niepra w
dopodobieństwami. 

• 
OCEAN LODOWATY WZYWA 

(Ledove more vola) 

Scenariusz według powieści Alexa Weddinca 
1 r-e!yserla: Hanus Burger 
Zdj~cla : l van Frlc 
Muzyka: Kare l Retne r 
Wykonawcy: Tonda - Rupert Dubsky, Milos -

Vaclav Zeter, Petr - Andrej Pavlov, Rużenka -
Hana Bartosko"•a, Ferdlk - J aromir Sudełc , Karel
Mkha.l Dan~ komisarz - Eduard Dubslcy , repoc-
ter - J arosla v i\lare-s. reda ktor Kurt - Katel 
Htuslcka, dziadek -~lav VQjta. 

Opraco';ll."8nie polskleJ wei"$Jl J-:zykowej : Marła 
O lejnl<'Za.k. 

Produkcja: Wytwórnia Filmów Fabułamych 
Bal"r andovle (Cz.echosłowacja.) - lKi. 

* 
Fabula tego filmu. oparta na pOputa.meJ równiet 

t w Polsce powieśol Aiexa Weddłnga. ooowiada 
o przygodach plectorga d.zlecl z Pragi, które w 
1934 .roku wyruuyly ze s wego rodzinnego miasta 
na pomoc radzleckiemu sta.t.kowt. uwiezionemu 
na Oceanie Lodowatym. Sporo naiwności, które 
motna jednak wybaczyC, ponlewał. fUm jest p rze
znaczony dla mlodz1ety. 

Doduek: .,Cbclwy Achmet''· Sce
nartusz: A. Swlrczy6ska i J. Adam· 
skJ. Rea lizacja l opracowa nie pla
styeute: P. Szpa.kowlez. Zdjęcia: 
3 . Tkaczyk. Muzy.ka: W. Kazan ecki. 
Produkcja: Studio Mlnlatur FiLmo
wych w Wanzawle . Barwny film 
animowany. 

REDAGUJE KOLEGIUM \V SKLADZIE: St.anistaw 3anleJc.t , Tadeusz 
Karpowski (z· ca redaktora naczelnego), Tadeusz KowalSIU (redaktor 
c r atlczn y ), Bolesław Michatek (r~daktor naculn y ), J'erzy Peltz (sekre
tarz ~kcJł), Zbt,e-nlew Pltera. REDAKCJA: Warszaw~ ul. Krakowsk ie 
PrzedmM!ście 21123, Tele-fon y : redaktor naczelny - '8ł·SS. Ceu.t.rala -
"!-Sl t ~72-51. Sekretarz redakcji - w. ł1!, dzlał krajowy -
w. "'· dział zagraniemy - w. n z. dział eraliczny - w. 2'%4. 

ZDJ'ĘClA KRAJOWE: Central.na Ac"eneJa Fotocra.ticz.na, Zjednocz.one 
ZespOły Realizatorów Fllmowyeb._ z. Naslerowska , R. sumik, a r ehlwum . 
ZDJĘCIA ZAGRA NICZNE: Mołdawa Film, Wytwórnia Filmów Fabu· 
larnycb w SwierdłOWSku (ZSRR), Wytwórnia Filmów Fabularnych 
w Ba r randovle (Czecbo.slowacja), Defa FUm (NRD), "Ct.nemonde". 
Columbla., Jłna. Raut ~. Levy.. Ullilra.a.ce Film (Fra.acja), Un.Jversał 
Plctu.res Company Inc.. (USA). Acet:ttl.a Fotov'ał~, Doc:amr:mo fl"ilal 
(Włocby), a.rcblwum. 

TYGODNIK 

(Diinnyj dleń) 

Scenariusz: B. Waslite-w 

rmrm 
~ 

Retys("f'ia: R. Goldln 
ZdJeda: W . Kłrbiukow l ·M. Me rke i 
Muzyka: M. TarJwe r dtjew 

Wykonawcy: Roman - A. Ko czetkow, Piotr' - J . Laz.a
rlew, K;atla - w. PU&aezewa, Wal a - A . Obruczewa, Losza
L. Chatltonow, Wasla - w. Uralski. 

Produkcja: Wytwórnia FUmów Fabularnych w Swicrdłow~ 
sku (ZSRR) - lKI. 

* 
Imponująca swym rozmachem budowa wielkieJ elektrow

ni wodnej i na tym tle - osobisty konfli k t trojga ludz i. 
Niestety, nle najbardzlej odk·rywcza psycholosla. 

CD 
~aakomłty - l dobry - • slab ' - l 
b. dobry - ł przecl4J:ID)' -. tly - l 

~ ł1 
~ ~ 

~ ~ :s 
ł ~ 

<: 
TYTUL FILMU .!1 ... ... :! ~ o 

~ 
~ 

~ " :: ~ 
... 

~ ... ~ ~ ,s t!> ~ :.: :.: :l ~ f 
..; .; < .; N f< pj ,; ...; ~ 

Rocco t jeJo 
braci& ·s 4 4 5 5 6 5 4 5 4,9 

- - - - c- --
Smak miodu 5 4 4 3 5 4 4 4 6 4,3 

- f-- --
Całowiek idzie 5 4 4 4 4 5 4,3 z.a sloóeem - -- - - c- --
Ollmpt.ad.a 

w R:t.ym.le 2 4 4 5 5 5 4,2 
--- ---- - - - - - - - - :- :---

zerwany most 4 4 4 4 4,o 

3F 
---

P=aody 4 3 3 3 3,2 Uucka 
1- c- -:---- f---

Słońce i eieó 4 3 3 _:_/ -l- 3 4 3,o ---
Milość nie 3 3 _ j _:_ 3,o wymaga slów :-1--1-
Przygody 2 3 3 213 3 ~_:_,~ 2,9 1\tftnchhause n a 

------ -~--
Dwie s trony 3 3 3 2 . 2,a medalu _i_:__:_ ------- -~-~-
Dom z facjatą 3 3 2 l l 2,7 

-,~:-
l . 

SkraWek 
-~-!-

błękitnego nieba 2 3 j aj 2,7 

WYDAWCA: Wydawnktwa Art ystyczne Filmowe. 

ADMINJSTKt\CJ'A: uL Krakowskie Przedmldcle Zl/ZI, 
teJ. 'OZ.ot. cena prenumeraty za granicą: kwartalnic -
łS,SO; p A-ocz:nle - !1.-; rocznie - tar.- zł. Prudpi aty n • 
tę prenumeratę przyjmuje na okresy kwartalne, p6łrocz.n~ 
l roczn~ Przeclslęblorstwo Kolportatu Wy dawnictw za
g r.anlcxn)1ch ,.Ruch" w w a.rsuwl e, u t. WlJcz.a U, za 
pośrednJcn..·em PKO 1 W.ar.sz:a..-·a, kODto Nr 1-ł:·lOO.lłł. 

Ecz~mpta.l?.e zd~uktuallz.owane można zamawia(! w Cm · 

tTall Kolportaiu Prasy l Wydawo!etw "Buch" - Wa.nu~ 

wa. ul. Sre brna IZ. 

Druk. Zakta4y Drukarskie 1 Wl<les1odrukow e RSW .. Pra· 
sa .. , Warszawa, Marsz.alkowska J JS. Nakbd 13CI.OQO. Nu-

·15 , . l 
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