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DZIESI~Ć . NAJLEPSZY.CH. 
tnformowali.łmy Jut., że wliród wielu imprez orr:anizowanych 

:": okazJi Dni Filmu Radzieckiego - Centralne Archiwum Fil
mowe i Dom Kul~~ary Rad:Lirckic,i w W:\rszawie przedstawi~ 
public2. ności dz.iesięl: naj leps1ych filmó~·. zrealizowanych w 
ciotcu czterdziestu pieciu lat istnienia kinematoro:ram ZSRR. 
J·'ilmy te ~oslaly "'ybrane przez naszych historyków i kryty· 
ków filmowych, Oto ich tylul y: "ł'ancernik Potiomkin" re:ł:. 
s. Eisensteina , .,Matka'' i .,Buru nad AzJ~" rei. w. Pudowkina, 
,.Bezdomni" re~. N. E kka, .. Swiat się śm ieje" rei:. G. Aleksan· 
arowa, ,,Cz.apajew•• reż. S. i G. \Vasiliewów, ,.lw;,n Grotny'' 
reż. S . E isensteina, .,Lecą żurawie .. rei. M. Kalatozowa, ,,Bal
lad::. o tołnierzu" rei. G. Czu chraJa i .. DziewięC dni jednt"~tO 
roku" reż. M. Romma. 

Wuystkie te film y będ=- wyświetlane w li stopadzie na ekr.a· 
nie warszawskiego kina ,.Iluzjon". 

Le~ic-dzir"1skt - z.~loiył w 18811 
roku w Wo:~rsz.awic picrWS7.ą 
małą wytwórnię paplerów fo. 
to~~:raricznych . W latach trzy
dzh:stych fabryka t~ przyJc:ła 
nazw<: Jo'OTON. Po drugiej 
wojnic światoweJ z sześciu 
polskich fabryk fotochcmlcz. 
nych ocalały tylko dwie: 
Warszawskie Zakłady ł·oto. 
chemiczne. produkujące b łony 
fotograficzne i taśmę filmo-
W,Q, oraz Bydgpskic Zakłady 
Fotochemiczne, produkujące 
papiery, płyty i chemikalia 
rotugraficznc. W grudniu oba 
te zakłady obchodzić tM:
dą siedemdzieslęciopi~dolccie. 
Warto wspomnieć, te wyroby 
FOTONU :znane są n i.e tyłku 
w Polsce, ale i za granicą 
rw kilkudziesięciu krajach). 

aktor 

S lergJej Cerasimow bawił o~tatnio w 
nanym kraju przed C?.tcrema Jaty. 
PruUstawił wtedy pol~kiej publicz

IlOŚCi •• Cichy Don··. ?.realizowany w~ 
llług znanego dzieła Michaiła S7.ołncho
wa. TeraL - pode:z.::&s Oni Filmu Ra-

l twórcami filmu 
"LUDZIE l BESTIEu 
th.i e ckJego - wS:!!edl na nane ekrany 
)ego najo:1ow~y film .,Ludz.ie 1 bestie". 
łłt-ty~er l tQw:trtyszące mu aktorki -
tona reżysera, Tamor.::& Mak'arowa, oraz 
mlod?Jutk.a Zanna Bolotowa - opowia· 
d<:~ją o tym, jak narod7.il sie: pomysł 
lego filmu 1 o jego realizacj\. 

- Wqtki fabularne nonego "cenartu~ 
szn - mówi reiyscr - zosraly ZOC'leTp
ntęle z źycJa . A utorkq pomysłu je" t 
Tamara Makarowa. Ona to usłyuała 
o łraptcznyct1 losach żolnierza-emtgran
la t dokladnie spt.rnla tę hł.f(ortę. Wró
ciU~my do nlt:"j po poru tatach. 

Tarmt.ra Makarow;t dOOaje: - Nł(! bez 
u:ptywu ua kon.rtrttkC"ję .scenarlu.sza po
zo"caly mojE' tD$pOmnhmla z pobytu w 
.Jblętonum Lt"ftłngrad:rle. Pontewat naj· 
chętnłf'j gram w jihnach o lf'malyce 
u.:.pbł'-'Ze.snej - łama z przyjemno~ctq 
wydqJ)Iłam u; ,.Lud:tacll l be•llach''. 

- Odtwórca głównej roił, Nil<olaj Je
remi:;mkQ - kontynuuje retyse-r - po 

w polskim 
filmie 
Ałeksande:r nie lawskij - młody 

r~dziecki aktor filmowy - został 
:ta~nga?.owany do głównej roli \4' 
polskim filmie ,.Prurwany lot" 
reż. J.eonard:' Ruc:r.kowskiego. 
Gra on rolę radzieckieco lotnika, 
który d7.ięki przypadkowi zn:tJ· 
duje się - po l:ata.ch - w pew· 
u ej polskiej wsi, gd:de przehywal 
podczas woj n y. W pozostałych 
wainieJnrch rolach teGo filmu 
występują: F. l7.b iel a Czytewska, 
Helena. Dąbrowska, Józef Kandrat 
i Mieczysław Voit. 

opublikowaniu scenariu.,za zglo"H sh: 
sam do mnie z propo:yejq zagrania w 
tum tumie. Post<lć gtównego bohatera 
Pau:lot~:a bardzo go tatułere.sowata. Mu
szę dndać, te nasza pUbtk:noU nlezwu· 
kle pr:ejęłtJ .się poslacłq l dałs:zymf lo
~aml Paw łowu. Po tcejśclu tUmu no 
e.lcra~11 otn:ymywałcm wtele :zaputari 
- pdzłe obecnie vrubywa mój bohatł!'r . 

- Zn.aczna CT.ęść akcJI filmu rm..gry-
wa Olj:Jc: poza grRnicami Związku Ra
d7ieckiego. Gd~le reaUzow.ano zdjęcia!. 

- J(łstcze przed rozpoczędcm reoliza· 
cjl, byUśmu w Niemieckiej Repubtlce 
ll(•wukratJIC'Z nej, • zwtedzUUmy Ham· 
ł\urg. voz•wUSmy Kubę. Tam włalnie 

,.. 'ipotl<ania 

i rozrnóulti 

reatizówa.!ihny znat'wq Nęśł :rljęć ple· 
neroU'l./C'h, 

- Podobno przygotowuje pnn następny 
(ilm! 

- Niedawno po1orócUem z reJsu atat· 
kłem .,Litwa", na ktQrym odbyło stę 
Swtatou;e Spotkanic Dziennikarzu. Po· 
dr<it tę traktowałem w pewnym łen
de jaku dokumentnej~ do mego nowe
go tUmu. którego akcJa rozgrywa dę 

w Sroduwi•ku dzlennlkar.skłm. Będzt• 
to /Hrn o ellarakterze salyryc:znum. T li-
tut : ,.Dllt:"l\ UJC'ZP.łnl(łj". • 

· Notowala: E. S- \\' . 

m oszynowy f' i at n r 2.2150". Jak Już 
pi~aliS:my - bectzie to komedia o 
przygodach Ż<llnicrza wlosklegn w 
ukUPCłC)'JIICj War~7.:'1Wie, Na zdj~C iU 
z lewej - Zbigniew Cybul~k i , który 
u bok aktnr~ "'loskiego Anto nin C i
faricllo wyst<:p\lj(.' w jcdoej 7. głó·w. 
uych rOt. 

OKUPACYJNA 
WARSZAWA 
w nowt>j polsk iej 

Jak sle dowiadujemy - r~t . ·racleusz Jawurskt wyblerlł sJ( w U.stupadzl". 
J)ł)noumte do Afryki; jak włattomo - pr:OO paru lut1J przchuwal on w Ghn· 
me, 9dzłe zrealł:-owal kłlkn tnter.,.sujqruc.:lł rcporta!y. RetJJ•(>rOWi towarzy· 
~zyt ma grupa w.spÓjpracowników: operatony - Jerzy Gośctk ł SergiU.'I: 
Sprudin, redaktor Domlnik Horodyił.'fkJ <Jroz operator di~w - Zblynieu: 
Wvl.skl. Ta Jtlmowa pt.drót mu tru•at· okotu ,>tędtl "lle"ł~C'JJ t prownd:lć 
bęcl2;1e wzdlu! NUu. Filmowcy :zamlerzaJfł takż~ odwiPdził ACplt>Ttę. 

Nowy 
scenanusz: 

"PIĘCIU" 
\\' zespole KADR za. 

akceptowany aostal ne· 
nariu.s:z: Aleksandra 
Bau mgx rtena i Pawła 

Komorowskiego pt. ,.Pię
eiu" - historia c6rni
k6w za"Sypanych w jed· 
nej ze iląskirh kopalń. 

ou~kując: na pomoc: 
- • t sypani wspominają 
ll.u . .ltyczne wydanenia 
u ~ .:ego tycia, obrazu· 
jące losy SJązak6w. 

Filt'n m a. retyaerowae 
Paweł Komorowski. 
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" POŻEGNANIE ZE SZPIEGIEM" 
w Wor~<twlc go..tcila niedawno ekipa fllm~1 

.,P«IŹt-'łf,nank 7.C szpiegiC'm" reż . .lana Batorc.•g11 
(na zdj~ciu - obt~k). w tym współczesnym fil. 
mie sensacyjnym graj04 m. in. Beato Ty!o.:zkiC· 
wiC'Z i Stanisław Niwh\ski (nił.ej). ł'~ilm pn· 
"".·staje w 7.espolc SYREN/\. Nasz fotoreporter 

komedii 
Na ulknch W:trsiawy pojawiła si.ę 

jeszC'7.c jcrlna ckipa filmowa. Rl•t.. 
Stanislaw Lenu r tuwicz <na 7.dje:<"iu 
cmnk - w nkul:.ral'h) przystąpi! be). 
wiem dn rt:aliza<'Ji filmu .. Pistolrt 

Fi lmy polsl<i •e za granicą 

W BUDAPESZCIE ... 
Uudapesztcllskie ł'iloun uze-um zorganizowało 

\4' pa:i:dz_ier niku T)•d7Jen fo'ilmów P olskich, pod· 
c7.a s ktoTeJ:o pokat.ano: .,l:: rolk(" re t. Andrze
ja Munka, .,Popiót i diament" o ra:r: .. Lotną•• 
r ei. Andrzeja \ \'ajdy, ,,Pożegnania" i .,Rozsta
uic" r ei. Wojciecha llasa ••• Ostatni dzień la· 
t ;c" reż. Tadeus.,_a Kt'Htwicki.eto or.::&:r: ,.Powr ót•• 
rf'i. J erze,::o P<''I.Senclorfera. 

W tY.m umym cusie ukaul łlię w łłudapesz. 
('ie interł'sując.y esej pióra Gyula !\tab, po· 
-'"·ięcnn)· C"iekawsz)-nl p ozytjom naszej kin ~
matocnrii z okruu pi~tnastu lat i analizują
f')' poz)·cj~ ostatuiu W)'S\4if"tlane. 

... i w Nowym Jorku 
J~dn:a :r: najwic;kszyeh nowojorskich stadi 

t e lc-wisyjn)'Ch nada.la l1 p:tidt.iernika audycję 
o wspólcze!inym fiłmie łJolskim. 



MURIEL, ALBO CZAS POWROTU 

D 
wa poprt.ednie filmy A lai na Resnais. 
.,Hiroszima. moja miłość' 4 i . . Zeszłe
go roku w Marienbadzie", pozostaną 
z pewnością trwałymi pozycjami 
w historii ·k inematogra-fii: Dlaczegóż. 

by ·tO samo nie miało być udziałem jego trze
ciego filmu? 

Opinia francuska z napięciem czekała na 
kolejny lilm głośnego nowatora. czekała tym 
niecierpliwiej. że w toku realizacji przeni
kały do wiadomosci publicznej wyjątkowo 
skąpe dane o nowym dziele Resnais. Dopie
ro pn 1..akończemu montażu ustatono osta
teczny tytuł Cilmu. który br.tmi: ,.Muriel, 
albo czas powrotu'', Paryska premiera (a 
Drzcdtem udział filmu w festiwalu wenec
kim. gdzie .. MurieJ'' nagrodzona została za 
aktorstwo Dclphiny Seyrig) podzieliła opinię 
na dwa obozy. 

Film jest z PC\\'nościę dalszym etapem la
boratoryjnych poszukiwań Resnats w jego 
upartym dążeniu d o stworzenia języka jesz
cze bardziej pełnego. jeszcze bardziej giętkie
go, który współczesnemu widzowi mówiłby 
więct!j niż język Stroheima czy Pudowkina. 
W .,Hiroszi mie'' Resnais pokazal jak bardzo 
OC1SZa przeszłość żyje w naszej teraźniej
szości - i strzępy okupacyjnej historii z 
Nevers wplótł między fragmenty romansu 
spełniającego się we współczesnej Hiroszi · 
mie. \V .. ~urier· reżyser zrobił z przestrze
nią t\l. co tam zrobił z czasem. 

Mimo 7.P ~ama koncepcja filmu zachęcała 
d o mnvrotów w przeszłość (z której się ,.po
"(raca··). wszystko w .. Muriel'1 dzieje się 
współczeSnie. jednocześnie. Ale przestrzeni 
odebrana została jej uporządkowana ciąg
JoSć. Gdy 1Widzimy mieszczański salonik i 
słr::-zymy toczoną w nim rozmowę - miej
my si~ na baczn0ści! Bo za chwilę. pJ-~słu
chując się dal~zemu ciągowi rozmowy .. :naj-
dziemy się niespodziewanie na schodach. 
~kąd tn t·o~mowa oczywiście słySzana być nie 
może. 'Więcej: wciąż uc:r.t=stnicząc słuchowo 
w tej samej rozmowie. widzimy jak w dru· 
gim końcu miasta spacerują zupełnie inni 
bohaterowie tego wielowątkowego filmu. Coś 
sobte tam mówią - może i mielibyśmy 
ochotę podsłuchać - ale ścieżka dźwiękowa 
!tlm\J zamyk:l nas nadal w mieszczańskim 
salorEku. 

Portowa Boulognc sur Mer potrzebna była 

WOL~'Y STRZELEC 
KJNE'l\IATOGR.~Fll 

Pod takim tytulern .lean de Ba· 
roncclll 7.amieśclł w p;u·yskłm LE: 
MONDE wspomnlenlt> pośmiertne 

o Jt•anie Cocteau. Cocteau - ktO
rego gościU.~my przed paru laty 
w \Var57..aWI". gdzie w ramach 

twórcy jako miasto. w któz~m zniszczenia 
wojenne rcprC?..Emtują przeszłość, ale znowu 
przeS?.łość w tera2niejs7..ości: w fasadach bia
lyeh, nowych domĆ\'-". zbudowanych na gru
zach <Jawnego śródmieścia. Otóż wizja mia
sta, na której reZyserowi zdaje się ogrom
nie zależt>Ć. budowana jest przez cały czas 
! iJmu drobnymi. urywkowymi ujęciami. z. 
których jedne będą miały· później (czasem. 
znacznie póżniej).. jakieś znaczenie, inne -
:<adn.,go. 

Jak można się domyślić - wszystko to 
skbda się na narrację 1krańcowo niespokoj
ną. Nie dość, że Resnais. jak reżyser sta
rych filmów kryminalnych, opowiada przez 
godzinę o zdarzeniach niejasnych, których 
znaczenie wyjawi się dopiero na końcu. Do
datkowo te niewyjaśnione wyd:lrzenia. sto
sunki. nastroje - kompli-kuje on taki:n prze
tasowani~m wątków i pomieszaniem ich z 
eleme-ntami całkiem pozbawionymi znaczeń. 
że widz pcczyna się gubić . 

Dlaczego tak się dzieje? Czy nie wyjaśnia 
tego treść fi lmu. o której nie powiedzie
Jiśmy jcs7.cze ani słowa? Nie mówiliśmy 
jeszC"J:e o treści. bo ~) ie ,.Muriel'' jakąś treść 
posiada -- okazuje się dopiero na końcu. 

Biorąc z grubs7..a. dwa z licznych wątków 
wybijają się na czoło i zostają dopowiedzia
ne do końca. Jeden - to wątek Heleny, 
antykwariuszki i kochanki jakiegoś przed
siębiorcy. kt.>ra w przystępie desperackiej 
nudy wzywa do siebie Alfonsa, przyjaciela 
z lat młodzieńczych. Alfons przyjcidża z ma
łą aktorcczkt:\. którą każe tytułować siostrze
nicą. i stopniowo tworzy wobec Heleny mit 
człowieka tajemniczego. potężnego, skrzyw· 
dzon~g..'l przc;t los. W istocie okazuje się le
niem. łgan.em, jakimś pokątnym restaurato
t·e~ który splajtował i 'J)Orzucił żcnę -
wrar. z małym, obowiązkami powszedniego 
Zyda. Te niezbyt (rapujące rewelacje mu· 
simy zgadywać. Ukrywają się skrzętnie w 
rwanych półsłówkach dialogu. wielokrop
kach obrazu. nawet mistyfikacjach akcji (gdy 
jowialny szwagier 1ropi Alfonsa, by spro
wadzić · go na drogę cnoty, Resnais robi so
bie zabawę z napr-owadzania nas na .myśl. że 
to czyhają na ofiarę potężne kontrwywiady 
lub co najmniej przebrani spadochroniarze 
z OAS). 

Drugi wątek - uwy!)ukia ny w recenzjach 

pt-.t..cz entuzjastów filmu (n p. Georges Sa
dnulH w .. Lcl.trt..-s Francait:;c~:i'') - prowadzi 
p;1sierb Heleny. llernard. Gdy w 7.akończe
niu dowiadujemy się, że historia Helcny 
i Allonsa była •żalbsną farsą dramatycznych 
pozorów. wówczas :n,;.ątek Bernarda <,czywiś
cic wybija się na czolo, w samym filmie jest 
on jednak ukryty i przygaszony. Bernard re
prezentuje C?~ty ostatnio w filmie francus
Kim (na pe·wno sympatyczny, ale też i moc
no afektowany) typ zawodowego weterana 
Alg1erii, który całymi miesiącami nie bierze 
się do niczego, -przeZywając przeszłość. Otóż 
Bernard (wreszcie zbliżamy się do postaci 
tytułowej!) był w Algierii świadkiem za
mordowania dz.iewezyny imieniem Muriel. 
Morderca. współkolega, mieszka także w 
Boulogne. nawet zachęca Ber narda. by ten 
zapisał ~ie d o OAS. Ptden obrzydzenia~Ber-

' Drlphfne sryrig (flelena} 1 Jean· 
Gdtbre Thierrt'c (Bernard) tv Jll· 
mJe .. Murtel" ret. Ałałna Re.tnołs 

nard rozpamiętuje .,.-zeszłość. oglądając wąs
kotaSrnowy (i lm z czasu swej sluiby woJ
skowej (autentyczny film jakiegoś spado
chroniarza, zdumiewający swą zewnętnną 
ldyłlicznością). rw czy m zabija 'kumpla. 

Skoro patetyclny BErnard jest w końcu 
postacią marginesową. to matertę .,Muriel"' 
trzeba określić jako powszedni mikrodramat 
z życia bolońskich Kcwalskich. Dz.i\'.1n<J ma
teria jak na Resnais. który dotąd szukał 
raczej wymi;u·ów ,pr;mnikowych. niecodzien
nych. barekowo bujnych. Czy rozpasanie for
my w .,Muriel" nie jest próbą nadania 
skromnemu scenariuszowi wymlarów grec
kiej tragedii? Moie. Ale sama (orma. to chy
ba Z<J mało dla przekonywającego doknnania 
takiego awan~:;u. 

J ERZY PLAZEWSKI 

Zr.:łjdujcmy w nim jednnk rów
nid ar1ykul K. T. T <X"plllza 

,.S7koła pol~ka" i rozmowy St. 
.!nr:l.ckle~o z. Jerzym KawalCI"O
WIC?.em l Andrzejem Wajdą. 

T oepJitz. w dutym skrócie 

Tygodnia f"'llmów Francuskich 
prezentował swój ostatni t:ilm 
.. Testament Orfeus7.a'· byl 
twórcą wszechstronnym: ~tą. 

dramaturgiem. choreografem. ma
lar.Lem. scenarzyst1:4. retyserem 
teatralnym f rumowym. 

,.Filmy Cocteau - pisze Baron

ccm - prze-nosz"' n as zawne w 
krain~ JeJ:o w lasnych marzeń . 

Poczynając od .. Kr wi poety..c 
(1932), a kodcząc oa .. Testamencie 

Orfeuna.. CJ!M) - słysz.ymy ten 
sam (:'los, w~drujemy po tym sa
mym lablrynt·le. rozwiĄzujemy te 
same ugadki l uJegam y tym u .· 
mym r:umołuł("Sklm prakty· 
kom ( .. . ) P11"m potrze b uJe wol~ 
DYCh stn:eh-ów. J ean CC)('teau b yl 
jednym z nic-h . Za jego po~tawę 

pel n._ ufnośri i u.la('hetnoścl w 
s t osun ku do sztu ki. którą pn:y
,;nlllla rutyniarstwo 1 ~:lupota -
dlu,;o hedziemy żywić d lań głc· 

boką wdzi~:<"'Zno,ć••. 

AI\IERYK ANS K IE POLONICA! .. 

Tygodnik VARIETY poświęcił 

dlut.~zą wzmiank«: filmowi .. Nóż. 
w wodzie· •, który repre2entOwał 

pl)lsktł kinematografię na miedzY
narodowym festiwalu filmowym w 
Nowym J orku, oraz rety~erowi 

Ro manowi Pol;~~ńskiemu. przyby
łemu z Paryża na pok37. resUwa
Jnwy swego filmu. Pismo zapo· 
wiada ukazanie się w najblltszym 
cz.asie .,Nota w wod7.te·· na ekra
nach amerykańskich. 

WSpOmnianych restiwalach. Wy
rótnienle za artystyczny ekspe
ryment (Oberhauscn) i nagroda 
krytyki (Annecy) nie odpowiada· 
ją - wedlug Hilla rand7..e 
utworu i· ,.nłew-tpllwte powa!nl~ 
poelwatyły wysoką oplnh:, jak,. 
desą słe tł! t rzy festiwale krót· 
kl~o metrdu ". 

przedstawia czyteJnikowl wlosklt!!
mu hlstońt: powojennej polskiPj 
kine-mawgra ru. jej cechy ch arak· 

terystyo..ne - twórcze 1 organiza
cyjne. Janic k i zamieszcza mmo-
grafię obu retyserów l st.ara się 

w swoich wywiadach ukazać ich 
artystyer.ne credo. 

WESTCIINJENJ E KRYTYKA 

W· zaknńC'.r.entu recenzji z .. za
wrotu glowy·• AUreda Hitchcocka 
Stanisław Gr.teleckl p isze w ?..V
C łU WAHSZA\\'V (nr 247): 

AN GIELSKIE ..• 

W londyńskim kwartalniku 
SIGHT AND SOUND <nr 4.63) Ot!
rek Hill pisze o .,Labłrynde·· .Ja· 
na Lenlcy. krytykuj~c jurorów 
festiwalów w Tours.. Oberhausen 
l Annee)·. Zdani~m angielskiego 
krytyka, rum Lenley z.aslugiwał 

prlynBjmniej na jedno c-:"'""'~ 
Prix 2. t:rz.ech Pl~.tyznan~' ."\3 

NIE~IIECKJE . .. 

N.:J: ekrany kin NRD wchodzą 
obecnie jednocześnie dwa polskie 
filmy: ,.Zerwany most" r~. Je
rzego Pas.sendorrcra i •. Człowiek 

n;1 torze" reż. Andrzeja Munka. 
Ber:h'l"kl F JLMSPJEGEL poświęca 
obu lllmom krótkie W?.miankl. 
!.ygnalizując poruszone w nich 
problemy. 

... 1 \YLOSKJE 

Mcdłulański mlesi~c7.nik SJPA· 
RIO ( .. Kurtyna") wydał numer 

J)()dwójny (7.a sierpień i wrzesit!ń). 
po~wlęcony polskiemu teatrowi. 

, .... pozwólmy się straszyć. Hit('h· 
COrk nie zrobi nam krzywdy. 
Pr-.zcdef z nas · żyje. A ~wojJ:4 

drogą, xdyby t.ak pojawU się u 
nas re.i.y~r, który - maj~'" t::oi 
d o powie<b:enla - miałby przy 
tym taJrnt Hltch("Q('.ka l ·umia lby 

trzyma~ widzów w n11plędu nie
jak RlkhcOł"k d la rozwląunia 

u xadkowd zbrodni, a le dla 
przrdstawlenla jak i""J:oit waltneJ;O 
p roblemu na~zej wspól~lf:('"l!•'• 

~Jt.PPA 

3 



S 
11 prawdy, które 
lepiej od ludzi 
wyrazi~ mogą o-
żywione kukły. s" i takie, które 
najpelniej wy-
powie abstrak-

cyjny z pozoru rysunek 
l:zy dźWięk, czy wreszcie 
- stowarzyszony z dil!.ię
ki<:m ruch kresek l plam: 
film rysunkowy. 

Majakowski napisał ,.La
inię" jako sztukę dla nor
maln~l:O teatr~;, z żywymi 
aktorami - i jako taka 
odniosła sukces na niejed
nej scenie, ale postacie tej 
kometiji · (czy dramatu -
rzecz dosy~ sporna) to 
pr>:ecteż kukły, fabuła -
to gra prostych linii z po
rewolucyjnego plakatu. 
Wówczas, w roku 1930, ro
biono z tego Majakowskie
mu >:arzut, absolutyzując 
metodę psychologicznego l 
obyczajowego realizmu. ja
ko jedynie właściwlł. Czyi
by nie urnlano dostrzec 
prawd, wypowiadanych 
przez kukły l przez rytmy 
geometryczne? Może o to 
chodziło, 7.e dostrzesano je 

l<tfł'IEL 
DNI FILMU 
RADZlECKIECO 

W ł'OETVCKIIJ łtłtNI 
aż nazbyt wyratnie. Nie ni w końcu tak przegrane, zmaitymi kombinacjami 
darmo w naą>Jisku jedne- jak w sztuce - udawały. tych elementów. Rezultat 
go z negatywnych bobate- że nie poznają swego odbi- jest Interesujący, ch~ z 
rów sztuki, pozbawionego cia l że cała rzecz nie ma pewnych względów, o czym 
koś~ca dziennikarza Mo- sensu. za chwilę, połowiczny. 
mentalnikowa, obok aluzji Siergiej Jutkiewicz wy-
do określonej postawy, po- clągnlłł konsekwencje z Kiedy w ćwierć wieku po 
brzmlewa echo autentycz- założenia artystycznego premierze u Meyerholda, 
nego nazwiska publicysty "Łatni": skoro to ludzie- wznowił "Łatnię" Moskle
Talnikowa, jednego z tych, kukły, niechże kukły za- wski Teatr Satyry (Jutkie
którzy brali udział w na- stlłpią aktorów - skoro fa- wicz był wspólreżyserem i 
gonce na poetę. W kukłach buła jest konstrukcją z scenografem tego spektak
krystalizowało się rozległe prostych segmentów, uj- lu), ujęto ją jako widowi
doświadczenie społeczne i rzyjmy tę konstrukcję na- sko historyczne. Zadbano o 
osobiste ich twórcy, a sie- ocznie. Powstal film ku- realistyczn11 ścisłość ka
dzące na widowni proto- kiełkowy, posługujący się s tiumów l wnętrz z łat 
typy kukieł - ma slę ro- też Innymi możliwościami dwudziestych, aktorom ka
zumieć ani tak śmieszne, animacji: ruch011111 kreską, zano się wżyć w charakte
ani tak u o eól n l o n e, a- plamą, c:ollage'em - i ro- ry ludZkie dawno m>nionej 

epoki. Ktopot był tylko z wiek obyczajowa dosłow
Fosforycmą Kobietą - ową ność. Film Jut.kiewicza bliż
futurystyczną fantazję trze- szy jest próbie Dejmka niż 
ba było sobie wyobrazić przedstawieniu, które 
bez osadzenia w "bycie"... przed dziewięciu laty ogią
lnną. drogą poszedł Dei- dałem w Moskwie. Nacz
mek w łódzkim przedsta- dyrdups Pobiedonosikow -
wieniu ,,Łaini": poubierał to już nie "zbiurokratyzo
aktorów w błazeńskie libc- wany wysoki urzędnik 
rie z powtarzającym ' sie sprzed okresu uprzemysło
symbolicznym motywem wienia", ale klockowala 
wielkiego paragrafu, prze- kukła-biurko z wysuwany
sirzeń sceniczną zabudo- mi szufladkami, a więc ko
wał olbrzymimi skoroszyta- miczny symbol i ekstrakt 
mi - i wśród nich cozegral biurokracji w ogóle. Re
swój "cyrk z fajerwer- porter Momentalnikaw w 
kłem", bez wątpienia bar- przeciwieństwie do pozo
dziej zgodny z poetyką Ma- stąlych postaci, sporządza
jakowskiego nit jakakol- nycb z twardego materia

łu - jest miękki, giętki. 
wljlłCY się, szmaciany. Po
dobnie i inne kukły wyra~ 
żają prawdę, jakli mają 
wyrazić, nie tylko poprzez 
wypowiadany teltst i ·u
dział w akcji, ale właści
wym sobie językiem 
kszlaltu, będlłcego aluzją 
do innych kształtów, a tak· 
że poprzez rodzaj tworzy
wa i sposób poruszania si~. 
Doskonale poradzono so
bie z Fosforycznlł Kobietą; 
to postać z innE!ło wymia
ru. z poetyckiego marze
nia. a zatem· nie włączono 
jej w trójwymiarowy świat 
kukieł - zamiast bryłą. 
jak one, jest delikatną kre
ską , pięknym' rysunkiem 
Picassa, rzeczywiście zja
wą z innego świata. Dzię
ki temu pomysłowi, Fo
sforyczna Kobi@ta z ,,Łaź
ni•' po raz pierwny uzy
skała godl)e swojeJ istoty 
artystyczne wclel@nle: bcz
ciele•ność. 



Jest to naj wyrazistsze, A· 
le nie jedyne w tym ti17 
mie odwołanie się do no
woczesne j plastyki. Scene
ria, w której działają bo
hate rowie ,.Latni" , korzy
sta nie tylko z symboli. 

łt lecz v..-z:ywa r6wniei do re· 
agowania wprost na rytmy 
przestrzenne. na zderzenia 
faktur i barw. na drama
tyzm punktu, kwadratu i 
ruchu poprzek11tnej. Pny
pomina to konstruktywi
styczne obrazy Dejneki czy 
plakaty samego Majakow
skiego, a chwilami prze
istacza się wręcz w mon
drianowsko - malcwiczo
wską abstrakcję. Puszczo
na po raz pierwszy w ruch 
Maszyna Czasu - to z ko
lei Leger, fragment rewil 
zdj(tej przez deformujące 
soczewki - to surrealizm. 
Ale cała ta inwencja pla
styczna nie tylko wzmaga 
satysfakcję wizualną od- ' 
biorców pośrednio (a 

· · przecież skuteczniej niż do
kładność rek wizytora) e
wokuje ona epokę. w któ
rej żył Majakowski - za
razem zaś służy nie gorzej 
od wprost przemawiają
cych symboli zmetaforyzo
waniu pewnej rzeczywisto
ści. tej właśnie. o którą 
chodziło poecie. 

Wspomniałem o połowi
czności osi~gniętych przez 
Jutkiewicza rezultatów. 
Wydaje się. po pierwsze. 
że skróty fabuły zatarły 
nieco jej czytelność dla wi
dzów, nie znających .. La
źni" 1. lektury czy teatru. 
Po drugie. obok plastyki 
naprawdę świetnej, w pe
wnej chwili zakrada się do 
filmu plastyka znacznie 

. 10rsza. z naturalistycznego 
plakatu późniejszego okre- • 
su - i jej to środk"mf. 
niestety. eksponuje s i~ 
.. rteczywistość pozytywną•· . 
czyli masy pracuj01ce. prze
ciwstawione kukłom biu
rokracji. Nie wypada to 
nazbyt przekonywajliCO -
jak zreszl'! zazwyczaj pró-

\ by wprowadzenia do" saty
ry afirmatyw nego równo
ważnika. Drugim takim 
równoważnikiem (zastoso
wanym już w przedstawie
niu Moskiewskiego Teatru 
Satyry) maj ' by~ fragmen
ty kroniki łilmowej, ilu
strujące lot Maszyny Cza
su w świetlaną przys:tloś~ 
(rozumianą przez reżysera 
jako przeszlość i teraźniej
szość). Jednakże w ten spo
s6b rodowna machina za
traca walor skrótu poety
ckiego, staje się urządze
nierfl cię:!kim r solidnym. 
jak wykład, skądinąd po
uczający, o drodze dziejo
wej społeczeilstwa radzie
ckiego. wyklad zupełnie na 
m iejscu w utworze innego 
typu, ale nie tutaj. U Ma
jakowskiego nie ma nic " ' 
tym rodzaju. - jest wy
buch, błysk i znakomita 
pointa, w filmie rozłado
wana .. ftystya.:nie., a wi('C 
także merytorycznie. 

Opracowanie .polskie 
(przekład Artura Sandau
era) i aktorskie wykoha
ole dubbingu nie pozosta
wiają tym razem nic do 
życzeni a. 

WIKTOR 

WOROSZYLSKI 

F 
ilm, tradi/C1/jn11 Cl!l no-
~:eanv. to przede 
u;ll'JIStkim uJcazaftie 

'' dramatu povchologicz-
nego" - napi&al Akira 

Kuro1awa. J~st to zdanie ważne 
dla u;idz.a, któr11 chce mal4!żć 
wlaicitc!l punkt ciętkoici w drie
ie wielkU!go japońskU!go reź!lst
ra. Dzieto to bowiem jest dosta
teC2nU! bogate, żel>1/ można b!IID 
~n pultk.t ciężkości przesuwać i 
u; in"l/Ch kierunkach: na przJI
k lad na tzw. samurajskie filmil 
Kuro.tatDJI patrzqc jak na histo
ryc:mo-egzot!IC%11!1 bal4!1 1D ko
stiumach; albo w WI/Ś1Dietl<tnvm 
u nas obecnie filmie .,ZI11 łpi 
Jpol<ojuie", widząc dramat •l'o
le<'lny. 

,,Zły śp i spokojnie" pom>ala 
zrrsztq na takie określenie. 1koro 
zawiera •i< 1D nim kTI/fJika • liste
m u, demaskatorskie oskarżenie 
ftn47UtjeTJI japońskiej, opis ;e; ma
tactw i zbrodni. Tlllko że to 
wszvstko - zgodnie z general
nym z.alooteniem KurcSO'IDI/ -
stanowi drugi plan. Bardzo na
u;et rozbudOtDaliJI, ale zawu• 
drugi, tlo: w 111m tle zrutaje 
umie.sz~zonv bohater - to zna
Cl!l indi/IDiduałność, jednostka -

· ze swoją psychoi<>giq, moterami 
działania i ściśle osobistvm prob
lemem zem•IJI. Jest to bohater 
samotn11 (jak zawsze u Kuroaa
wv; jok W tr.agedU antJICZnej; jak 
u SzekJpira), k!ÓrJI uwikłanil w 
splot sprtlw dornogtijqcvch się 

dziala11i<l spoleczn~go. dziala no 
własnq r~kł: nie mo:te bvć ina
czej. Taki bolultrr bowiem z rr
gułv, z tradJICji Zitera~kiei, z zu
łotenio. zawsze sam rozgrvtM 
•u..S; los. 1 Nishi, ów bohatn Ku
rosou:l/, kt6ry może się tDJI:iać 
c:lowirkiem zbuntotDORllm prze
ciw Sl/lłf'mOWi. pra.gnqCVJ7l LCV
piUiĆ zło społrcrne, załatwia w 
końcu tvłlco swoje J>I'IIWatne po
roch unki: mści się za śminć 
ojca - zmuszonego do samobój
&tlD(J - na. jej sprawcach, tDlłSO-

kich urzędn ikach potętn~j fiTmll 
japoński ej. Inna rzec., te te po
rachunki rzutujq na uklad spo
łecznll, denuukujq go, oskarittjq. 
Zemsta nie łD!Irasta jednak z po
czucia krl!IIMII ogólnej, ale oso
biotej: i klęska , która spoilika 
Ni.shiego u końca, 1est klasi/CZIUI 
Jclę•Jcq samotnego l>ohatera -
$Zlachetnego i beullnego w swo· 
im lTJil.Die. 

Tak więc Kurosawa w swoim 
,.ZIJI .łpi ~oj1tie" k<>ne~ntruje 
się. jak :D!ł.Ntc. na. problemie 
llSI/Chol~. na konfliktach 

u•dllwiduałnych jedrwstki. 81/Ć 
może, iż niedokladnojć tego fil
mu - jak na Kuro.unce - polrga 
na niflfoatate~tnllm 1DVWGfrniu 
tC .. Jislkich jego e14!mentów, co 
zaciera josn.ość i przetrzllste>J>t 
układu calości , i sprawia, te 
film ma pel&nt dlużvzny, prze
ciągnięcia. Bez wqtpi~nio J)Ol.Die 
d •iano tu zbyt wiele (problem 
indytcidualny i probltm społecz
"11· wplecione ponadto w akcję 
sensaClfj no- kT1fl1llnałnq), l nie 
dość CZIIslo; styl ekspresji je:rt 
zmqcon11 sJimbollkq wzlfl4 :u 
zpola innej konwencji (w IMcie 
wesełn11 rn, Wl/Obra.tajqClfm budli
nek firn&!/, róża w oknie siód
mego piętra, z którego tDJIIkOCZ!/1 
ojciec Nishiego: ta róża jnt z 
filmu Wa;d11. ale ftle z filmu Ku
rosOtDJI). Mimo lo film ""' frag
menty prawdzi1111e wsponlllłe 
(poczqlri<), jest niukazitelnie 
grtmy, co 1D szczególności dOII/CZ!I 
Toshiro MifU1le - ulublonego 
olelora Kurosawy i bohatera j e
go WSl!ISiklch niemal filmów -
tD roli NishUgo. Ponadto zdjęci4, 
które aame w sobie k10Gii'fikujq 
film jako godzien obejrzenia -
jeśli ktoś uznalbJI, t e nU! je:rt on 
lego godzien z imtllch uuględów. 
Nie wydaje się j edrUJk, teb11 1<1-
kie mnitmanie bllło u.za.sadnione. 
Nie tylko w planie poróumań fil
mu Kurosaw11 z produkcją, jakq 
motem11 Ofllądać w tum .<ezonie 
na naszvch. ekrana~h. 

s 



małe dramat~ 

CZARNE SKRZYDlA 

ie było w tym roku tra
dyc:v jnych Dni Filmu 
Polskiego. Są wprawdzie 
nowe polskie filmy · 
jest ich nawet sporo -
ale widocznie uznano. 

że byłoby rzeczą niest.osowną na
dawanie im rozgłosu i roztacza
nie wokół nich atmosfery święta. 
Gzy słusznie? 

\Jkazało si~ w tym roku na 
ekranach około dwudziestu pol
skich filmów. Ta cyfra jest na 
asewno pokrzepiająca; świadczy o 
tym, te ~..ade-n kryzys produkcyj
ny nie na!itąpił. ie mimo tzw. 
przestojów produkcyjnych, o któ· 
rych było głośno na DOCZl\tku 
roku. aparat naszej k.inematogra
lil funkcjonuje sprawni~. Chodzi 
tylko o to, co te filmy reprezen.
tują. Pr.cyjnyjmy się lm uważ
nie. 

Najliczniejszą grupę stanowiły 

fUmy - nazwijmy je - proste. 
łatwo strawne, nie pozbawione 
niejakich walorów pedagogicz
nych. ale - jak się zdaje -
przede wszystkim jako zapewnie
nie publiezności dwu godzin bez 
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nudy. Oto trzy filmy dla mło

dzieży. lrzy filmy kryminalne. 
dwa filmy sensacyjne. dwa tub 
trzy film)· obyczajowe z pewny
mi ambicjami psychologicznymi. 
O czyn1 one mówią.? O różnych 
hardziej cz.y mniej zwykłych wy
darzeniach dzisiejszego dnJa: 
milicja ściga przestępcę (trz.Y.. ra
zy), mloda panienka wchodzi w 
życie, kłopoty domowe pewnej 
par)· małżeńskiej itp. Mieliśmy 
lei, w tej grupie, ze trzy pozycje 
mówiace o sprawach dawniej· 
ST.ych: o dziewiętnastowiecznym 

malarzu l jPgo ni<.>Zbyt jasnycb 
(w filmie) konfliktach; o przed
wojennym ,.zgniłym hlgh-lifie", 
wreszcie o wyborze.. jakiego do· 
konai' muslal przed osiemnastu 
l:lty człowiek. który chciał wrócll 
do domu. To prymitywne cytowa
nie tematów może być zapewne 
krzywdzące dla owych filmów. 
Ale nie oho<lzi w tej chwili o Ich 
oce.nę: chodzi o zasygnalizowanie 
pewnego inter~ują(".ego ~awiska. 

Cala ta grupa filmów, lepSzych, 
J:Orsz)"Ch, nijakich - dołykala 

drAmatów nie tylko malych. ale 

i dość .. uniwersalnych": drama· 
lów. które. prawdę mówiąc, z 
równym powodzeniem - a chyba 
i większym - oglądać mogliby
Smy w filmach np. francuskich, 
czy amerykańskich. Chodzi o 10, 
że do tych ritmów nie przeniknę
ło nic lub bardzo niewiele z 
problematyki ideowej i moralnf"j 
naszych czasów. naszego społe

czeństwa; maleńkie spięcia emo· 
cjonaJne, drohn<- konriikty tern· 
peramentów; bohaterowie stają 

tu przed wyborem. który jest w 
końcu wyborem dość pozornym. 
Złapać przestępc~. czy nie? Pew· 
nie, że złapać. Dodajmy. że w 
znacznej c-zęści tych filmów nie 
tylko owa problematyka jest 
drobna i ogólnikowa. Co gorsza: 
Uo. w klór~·m się to rozgr}·•wa. 
jest równif' ogólnikowe. Filmy te 
nie- zarejc.~trowaly często na,,•et 
elementarnego wyglądu naszego 
kraju ani ludzi. którzy w nim 
żyją. 

Oe-1.ywiście. wewnątrz tej gru· 
IJY są pozycje ambitniejsze, albo 
po prostu lepiej zrealizowane: że 
zacyluj~ • .Ich dzień uows.zedni ' 
Aleksandra ~cibor - Rylskiego, 
film w tej grupif" na pewno naj· 

rlekawS2y, psychologicznie praw
dziwy i w końcu bardzo związa· 
ny z ob)'czajami określonego 

środowiska. 

* 
Być może, nic można z .tego 

robil- zarzutu n·aszej k.inemato· 
grarii. a w każdym razie, zarzu
tu glównCKo. Ten typ •. malyrh" 
liimów jest w jakiś sposób po
trzebo)', poszukiwany przez pub· 
liczność: może być wręcz poży

teczny. Ale nif'pokój zacz-yna ro· 
dzić sif; w chwili. kiedy stwier· 
dzamy . że ta produkcja zdomino· 
wała naszą kinematografię. Nie, 
że .,zamiast nich". lecz. te ,.obok 
nich" nie było utworów poważ
nych, dotykających spraw pod· 
stawowych, ideowo-społecznych. 

Powtarzam: można by całą t~ 

omówioną produkcje potraktować 
z taryfą ulgową. gdyby obok niej 
i~tnia ly dzieła wiodące. 

Czy rzeC'..Lywiście były one nie 
r.hecne? IstniejĄ, w gruncie. tyl
ko trzy filmy w tegorocznym na· 
szym dorobku. którt mogą być 

MILCZENIE 



JAK BYĆ KOCHANĄ 

końcu znalazło się tu wię(;ej da 
nych sklasyfikowanych, opisa
nych. wiadomych - niż palące

go dramatu, który mógłby poru
S7yć i ro.zpalić wyobraźnię dzi
siejszego widza. Odnoszę wraże
n ie, że z tego filmu wieje dlate
go pewien chłód. 

Pozostaje .. !\liJczenie .. , film. w 
którym podejmuje się palącą 

problematykę moralną; a czyni 
sic: to w sposób artystycznie bar
dzo ambllny. Sam jeslem wielkim 
zwolennikiem lego filmu. Ale 
przyznać trzeba. że owa paląca 

proble matyka ideowa nie w 
pełni doszła do glosu, nie przu; 
wszystkich moie być odczytana. 
W szłathetnym dążeniu do ko"'
densacji, do samoograniczenia. 
autor pozbawił widza pewnych 
istotnych elementów tego dra ma
tu - elementów społecznych. 
psychologicznych, nawet obycza
jowych, które mogą być widzowi 
tliezbędne. 

Powtarzam: wszystkie Ie trzy 
filmy są pozycjami - nielic-zny
mi pozycjami - ambitnymi, za
angażowanymi, próbującymi ata
kować poważną problematykę 

ideową. Dobrze. że one powstały. 

Od dawna. :jui · •t~ie daje mi 
spokoju peu;ne ~pytanie: jak 
to u:la.ścftde jest z na.nvm 
tUmem mtod :le.towum? Bo 
oto z jednej strouu prasa 
grzmi i potępia ou.•e .,bezum
SOŁV'fU!' t mdłe bajeczki" wC'łlo

dzqce na n.o..s;re ekr41ly; .pisze 
o ,,chalach dla mlodztd:y" 
Itp . A z drugJej stronv ... ;ut 
d r ugi rok pod nqa otrz.umu• 
j(>tny nagrOdę na festiwalu 
fUmów młod'lie:towych w w e.
necji. 

Chodd chyba o jakid U'lęk
..sze nieporozumienie. O te
qoroc:n ej laureatce weneC"
klego Złotego l.wa - redaktor 
Aleksander Jackiewicz wyra
t al .się w FILMIE ninbut 
pochlebnie. Pisał. t e ,.Go
dzina pqsowej róiy·· . to fłlm 

co prawda do$ł dowcłpnll. 
ale bardzo nah.onv. Jed· 
nakte mlodtłet . ,Godzłnę 

nqsowej ró!y•· przyjęła przy
chJilnie. Natomiast kUka. ty
godni. pótniej red. Jackie'wlcz 
w tychte .. Zapiskach krutl/CZ
nllch•· wyrażał się bar d zo po
chlebnie ·o .,Smarkuli". o któ
rej - nLestety - pra.so mlo
dzle:towa wyr4fała się t kolł'i 
niepochlebnłe. 

lu brane pod uwagę: ,.Jak by<\ 
korhaną•• Hasa. ..Czarne skrzyd
ła" Petelskich i ,.MJlcz.cnie .. Kut
:t"a. (Pozostawiam na margines..ie 
•• Pasaierk-: .. _ Munka; film, który 
na pewno zasłuJ;'iwałby na miano 
utworu " wiodqcego··. Ale, po 
pierwsze, ten film powstał da w
niej. a po wtd re - i najwa:Zn iej
~.te - jest. on przfcież nieskoń

czony i pokazujemy go przede 
wszystkim na zasadzie hołdu dla 
tragicznic zmarłego reżysera). 

l '!matyka tego u twOTU jest bar
dziej zakończeniem pewnezo cyk
In rozwojowego filmu polskiego 
- cyk.Ju zresztą niezmiernie cie
kawego, w klórym film poh ki 
mówił o cierpieniach i dylema
tach człowieka w obliczu wojny 
- niż początkiem tej dr ogi. na 
klórej mówiloby się z powagą o 
dylematach moralnych człowieka 

\\'spółcze1iinego. 

Ale - jeśli nawe t pominąć 

wątpliwości, które nasuwać moie 
k.ai.dy z nich - pamiętać trzeba, 
że są to j c d y n e pozycje mogące 
dać naszej kinematografii legity
mację powagi, ideowości. jedyne. 
klóre mogłyby potwierdzi<\ ze 
!ilm nasz jest nie tylko rozrywką, 
nie lyłko doraźną publicyslyką

lecz po prostu sumieniem spo
łecznym swego narodu i swoich 

Dlac:~tgo więc gani się mJo
dzidOIL·e filmy. które podo
bajq się młodtleży. a. chtoali 
re, kt6Te mtod:;:ie:ty się nie 
podobo j q? Ostatecz n ie nłe 

tytko red. Jacldewtc:r. pisał w 
ten sposób. Ogólny ton wy
powiedzi krytyków n a temat 
tych dwu fUmóut był niemOl· 
.te identyczny z tot~em felte
tonów red . J ackiewicza . 

1 jen.cte jedno: red . Lech 
Płja·nuwskł ganił .,Gangste
rów ł filantropów" .za brek 
autt>rłtJIZmu. ·Nie tylk o zre.n
tq on. Natomiad .,Smorkulę'· 

chwalono, nie z:wrncajqc uu;a
Qi na. to, je ma ona równie 
molo z rzec:r.ywlsto .. clq wspól 
nego: a nawet więcej: fał· 

uywy autentyzm tego fHmu 
jest pc.ka:r.ywany nie tak, jak 
w .. Gangsterach .. - % przy
mrużeniem oka - ale nłetł!l- · 
cha1~ie powa.tnie: widz ma 
uwlenyt, .te tak wla!nte jest 
naprau•d ę! 

t..-zasów. 

* .,Jak być kochauą" - lo film 
ambitny nic tylko artystycznie, 
ale również pod względem mo
ralnym i psychologicznym. To na 
pewno pozycja wybitna. Ale czy 
wiodąca? W ydaje mi się, że prob-

,.Czarne skrzydla" Pelelskicb -
to na pozór !ilm wiodący. Mówi 
o konfliktach klasowych Jat 
przed~ojennych. o formowaniu 
się świ,domości społecznej czlo-

. wieka.. To prawda, t ylko źe czyni 
to w trybie bardziej ,.bisl<>rycz
nym •· niż współczesnym: że w 

· Co roku próbujemy dokona-ć 

•Jodobnego bilansu. Co roku 
s twier dzamy, Ze pasyw a bilansu 
rosną. Brońmy aktywów. PIOTR KAMif.ISKJ 

Poznan 

K 
ordian11 na e
kr~nie telewi
ZYJnym, w re-

' 

żyseri i Jerzego 
7 Antcraka, w 

doskonalej obsadzie aktor
skiej. wsparty filmem. stal 
się wydarzeniem. Reżyser 
odważnie wprowadził do 
naszej T V innowację znan:t 
z • telewizji zagranicznej: 
aktorzy grali w dwóch pla
nach: .. na gorąeon - w 
studio, a w znacznych :par
tiach :ich gra została 
utrwalona na taśmie fil
mowej: Powstal celny 
montaż dwu stylów arty
stycznych, odbieranych 
przez widza jako jednolity 
spektakl o wartkiej dra· 
matycznej akcji. 

Okazuje się, że Słowacki 
jest bardzo telewizyjny i 
filmowy. Telewizyjna ada
ptacja ,,Kordiana" zmusza 
też do refleksj i. 

Inscenizacja dramatu re
wolucyjno - historycznego, 
najeżonego ost,rymi kon
fliktami narodowymi, poli-

tycznymi, moralnymi - w 
ujęciu romantycznym, \ rud
na byłaby do zrealizowa
nia w kameralnych ra
mach studia TV. Wyjście 
w plener, stworzenie sze
rokiego tła dla dynamizmu 
akcji, d.la napięcia drama
tycznego - dały sekwen
~je sfilmowane. Zwłaszcza 
sceny masowe ogromnie 
zyskaly dzięki filmowi. 
Trafne też było nakłada

nie się par:tii " realistycz
nych" ze studia i na przy
kład wizjonerskich z taś
my filmowej, ostra eks
presja gry uka:zana w zb li
żeniach. 

Epicki rozmach przedsta
wienia, szeroki gest dra
matyćzny, jaskrawe środki 
kreacji aktorskiej były w 
telewi~·jnym "Kordianie" 
sugestywne i przekonywa
jące. Akcja zwarta i dra
pieżna w swym drama
tyzmie, os-zczędna w słowa 
l bogata ekspresją w po
kazie samotniczego buntu, 
nastrojem tragizmu, jak 
przystało na sztukę Slo-

BOLESLAW MICHALEK 

F l L M O W Y "K O R D l A N" 
wack.iego. Dzięki temu. że 
film przyszedł w sukurs 
teatrowi, otrzymaliśmy wi
dowisko o wysokim locie 
romantycznym, a zarazem 
współczesne, dalekie od ro
mantycznych szczudeł. W 
adaptacji telewizyjnej. ~zię
ki trafnym skrótom, oczy
szczeniu ~tekstu z przega
dania i trudnego dziś do 
st~;awienia romantycznego 
bajronizmu - widzowi za
prezentowano .• Kordiana" 
klarownego i przejmujące
go zarazem. 

Wiele się już pisało, że 

teatr telew1zyjny wymaga 
intymności, zbliżenia do 
w idza, ściszonego tonu, 
oszczędnej ekspresji, wy
eksponowania psychologii. 
Okazuje się jednak, że te
lewizja jest zbyt młodą 
muzą i należy wystrzegać 
się pospiesznych uogólnień. 
vKordian.. to by.najmniej 
nie widowisko ka meralne, 
a- podbilo publiczność 
szklanego ekranu. I na 
nim zatem można wygrać 
wielki repertuar na1·odowy, 

jeśli się przekracza ciasne Z tego wyjątkowo bliskie
ramy studia telewizyjnego. go pokrewieństwa wywo
Za pomocą filmu. Oczy- dzi się teatr naszy~h cza
wiście, jedna jaskólka nie sów, czyli teatr 1'V. Dziś 
czyni jeszcze wiosny. Wy- trudno jeszcze określić w 
stawienie .,Kordiana" w jakim stopniu - w maria
telewizji, to na raz.ie żu teat ru i filmu - w TV 
świetny eksperyment arty- górę weźmie jedna ze stron. 
styczny, w którym waż.n~ jakie twórcze novu m u
rolę odegrały sekwe ncje -kształtuje s ię z tego stopu. 
filmowe i udany montaż To nie są tylko sztuki tzw. 
teatralno-filmowy. Swiad- dla mas, choć ich szeroki 
czy" on również o tym. że zasięg jest niezaprzeczalny, 
nie tylko dramat psycho- !)ą to (także sztuki) par 
logiczno-obyczajowy, ko- excellence dnia dzisiej
lnedia rodiajowa czy wi- szego. 
dowisko sensacyjne typu Wracając do Słowackie
Kobry mieszczą się w spe- go i do repertuaru r oman
cylice teatru TV. Zresztą tycznego. Po udanym eks
owa specyfika ulega zmia- · perymencie z " Kordia
nie i przeobrażeniom, jak nem" w telewizji, 7. moc
wszystko na śviiecie. nymi partiami sfilmowany-

W miarę szybkiego po- rni tego widowjska, czy nie 
stępu techniki i estetyki warto pokusić się o pełną 

filmowej, wzbogacania się ekranizację naszego w iel
i różnicowania się reżyser- k iego repertuaru roman
skich stylów, gatunków tycznego? Kto wie. czy nie 
filmu będzie ulegać dorówna on sukcesowi 
zmianie i otiBcze teatru .. Krzyżaków"? 
telewizyjnego. To chyba 
oczywiste. Telew izja i film st!1~ t~~U~~~,;~~at J~S:;a~:!~ 
to swoiści bracia sjamscy .. Jackiewicz , na st r. 14 (red:.). 
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Stena a Olmu "Nił"bietkł WU)'1•• ft'i. LWa KulidPnowa. W roll I.A!nlna - r.tichall Ku:utił"to"' 

"NIEBIES-KI ZESZYT'' 

W 
mOitk i('v.'~k!cj \\)twó m l im. Gurk iego uwaJą 

7dj-,"C'Ia du rumu .. S :cbl<"Sk l 7en)T'. nalłlo

•·:n'l('łi:O p ri'N rt.•!. L\\ a Kulfdtanuv.·a. v.·t-::Uu; 

pow~-..~ Em:tnułla K•z.akh.'\\'IC'~ p()d t y m umym 
łY1Ułi"m. S~narłu~7 h!mu pov.-.htYtłll l ~7 . .111\k0\1.-o 

"·~ Wlłpólpr.:.cy rdYSf'1"3 l p iMn..a. J)Ot~>m 1.d: -

po naglt"j śmlercl Kazaklewicr.a - KuhdbnoVit' sam 
uk(u\cz.yl pra~. ~taraJotc slc: nic ortC'Iłodz.l~ zbytnio 

od litc r .. ('k ie~h pten~.·o\\"LO!"'U. 

Tematem powłcscl l tłlmu j(.·M. :łycłe ł dzłalal

noS(' \\"lod~! rn ł<"n.a Lenina \\' lt"Cit" ttl"i" roku. w bu· 

rzliwym okrc~t .. w •• uc. o \lll"lłtd7.c,: - ukoNmowaneJ 
kilkil mi<'Siet"Y potnieJ ZVit'yclr:,;k- RewolucJr: P~t
c:t•krnlkowll. P I'OC't dWłalnośct praktynnt•j . Lenin 

We Włoszech: 

DWA 
FILMY 
ZAKAZANE 
PRZEZ 
CENZURĘ 

Dtc4 1Dlotkle tUmu. 
.. l:)e'mcu•.. ,..,, Branetło 

RoNdl'eo(t f .. PolłGd 
j u:fat4!m" ,...,_ T into 
B"••*"· Wlł•U"łf"fla:ne no 
futuDGlu .e W~necJI, 
nłe zo•Utla" dnpu.nC"tone 
ltG ekr•n a" kin. MOIII· 
tcem urkot1ł C"eft:t ur11 
Jftt - Jtdc poddno ofi· 
tjalltt« - oO,.DZd mora: /
no.ści IH'blłc.;nlłJ. ~""N).. 
durf"ncł fUmów :a:pu
\Cfed.zlell odWUI•nl« •if 
do WJih:)l<'h huta:rtcjł. 

Sad)' acłrtbot l Puc.al 
Aa~dr•• ,. . •• Ponad łwla· 
ł~a1 .. rd. Tinto Bn•u 
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wykonał rol4·nif"i v.· t)'m e1.a.sie w ielk" pr-a~ t f!'O· 

retycz.ną - J)M'.n:otował muk.~lsto•·s.Jcą teoriĄ pań · 

stw.:o, p!'Olct.&riaekk~o. F Um uk.w.uje codzJenl\(" ty· 

cic Len ina. jC#Q pob)' t v.· pobltł.u atacJI R.nJtw. 
gdz~ "odz. ~"ulu ej i ukr)' Y.'ał •t.: prud an"Uto
wan~ u strony agc ntó'A' policji ~du K!ereń · 

sktego. w uk-ryc!u tym Lenin pro-.·addl s~n· 

z zlnowJc::•·-em i spotykał sic 7.C H"V.' )'ml przyJa· 
cićłmi - Dtierl.yliO:im l Swler dlo\4•em; wszynlc:ie 

.. te hlston'C7..ne moment)' wld7. zobac1.y t ustyay 

na ekranie. 
Kulidtanow dlugo i s tarannie wybleral aktora 

tto roll Lenina, d pnwien.yl Jq wrKZcie aktorowi 
teatna w Sta'\lil"O'J)Olu - Mtch.ailowl KU"Enlecowo-.•d. 
W innych rntach '''''Y~tQPt.IJt\: W. Lhl'An O"A' CD:dcr~ 

h""'idc:tl. N. Lebkdiev.'. S. Lubnl.n. L. Sokok>wa. 
A. P~lcjes. FUm rcaliZ.O'!l'any jut w dwóch '4'a~ 

rtantach: s 7..1!Tokoclcraoo"a)'m l normaln)'m. 
ALBDT JU.EINA.Sł 

Komedia 
o kibicach 
sportowych 

R f'ł.)'S("r winski L':!l~l 

7-Ałmpa ( •. Vh·r re In pa
ff". ..Prna.~ Pf'7.l""CI.,... 

mia,;tu··. ..Cdowi~k • nn 
Uiurka"l ro7.poct:llll reallza

cj~ filmu •• Letnłc blazcti. 
~"'two", JC11:t to satyryewa 

upnwlcit o ~rypetiach 
pewnej rodziny, która wy. 
biNt~ sit: do mla~. aiJy 
mbaczyC wyścig kolarski 
Głrd d'ltaJie. W roJncl a 
głównych wysctc:puJ:t: Vltto
rlo G~s~man. Amedeu Naz
u ri. Nino Mnnfrcdl, Lca 
Padovani l Snndra MUo. 

"Pierwszy 
~~~~gielski 
gniewny" 

T
IIIJc n.GZJILtiG tlll!lhłł• 
~kf r~t.tłl•lłr i •~nGr.:11· 
•ta Ken Hughu -

Otlvera Cromwella, kt4re· 
170 błOgra:tię cł:cr -tlłmo-

WGł. Hugłla •CrzymuJ~. łlł 

/Umil a:nul.t!bJd~. poj&crlęco-

,.e ~~ Cromwelta, bllłll 

MAX 

S pot : 
z ~Iaud 

• .arntllm.e1thdnymł Jelczami". 
MtcZglę<htia:jqeymł z regullf 
mc~~tarchł.stiiC'Z"lf pu'nJct tel· 
dzenła. Ret11•e,. pra:gnqlbJI 
p,.zypomnfet - o C.Zlftn 

:wJiklf" •łę zapomina - h .• 
CromweU~ :ogor:OIJI repu· 
bUJca'nin. załot11ł podwali· 
nu o'łgleUłdeJ dem'>kra:cjl. 
A chocla:t wkrótce po Je· 
go .lmlerd na.stqplto odro· 
dzenłlł monarchii, to J«d· 
Nak Nlgd'JI Jut nie od.tJI· 
•kata ono tej dnpołlfCZ• 

neJ _ wlad:tu. jakq dn211ła 

•lę dCitDJił~rj. 

P auł Mnud Llndcr. re;al 
&tW~ MalUll LlllOcra". j 

s tu bi'"UIM."t..r:... Ub~ sl 
walu '4'<"'fK"dr:ic'«< cł\Oddla p 
CZAI"ne'j w:i:atTÓ'łlł«"' ł W b .. l 

mi splnkam.l. 

AWANS 
ROBERTA 
MITCHUMA 

W 
a telier-s EISlt'<'<' pud lAnd)'nc m 
wyrosi)· dekor.H"k" fra~mentow 

hinduskiej stolicy Nc-\\' D elh i. 
Mylllby sl~ jednak ten. kto by st~dt.il. 

te b(:dł\ orw- tłem do jC"S7..C:U jcdn~ 

go \tddowtskov.· ... -go tumu w •tyłu •u· 
per-ałJł,antów. Pru .--ctwnlc - chodzi o 
d.rarnaL -.·ojcnay oLb.liton)' cl\arakk ... 
n:om <lo •leśnego :Pf"U"d ktlku lat)' 

!(ore~>pondenC:iCI 

wła~ " 

..Buntu na ~~ C2int•.u i u1c~ru

J=tCY - popr:o.ez p1"'2i"b~ Jcdnc-ao nro
«-1ł'U ~tądo""·"'-1fo - moratnośC or~ 

rll\\' armH brytybkłd. Głównil ~ 

· - Pocz 

~tncl.-- dramatu jest pUc:. 
r ) ' zo..ct.aje- wyznan.on)' 

por. Win"tona. osk.nrtono 
stwo P<·'·v•ncao •łeri..anta 

filmu: . • Spra\\'łl W innor 

Robert "''lłtcbuDt 
MI• ... s.rawa Wln 
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- Cz.y lllm po4wi('C'()H)' k o rTK--diom pan i o }cn jest Jut 
pubtLc7.n lc wyłwlcU:;.ny! 

- Słe, pny••łodam <o do \\'ftterjł na łwia&o•ll Pl'•· 
•Ił'~. N M: •W. jeftt'u, jak ,;o prąjmie t.all ... .,.. a& 

,..... publln:aoU.. B44t C"e -.,d.t akl.&da ałę .- z fraK~ 
t6'łlt· ~toalu·ęeoayrh prU"d ~.a &a~·. 

- Ale włdJ: i.;tla po.nt pn.cdci. J• tc pn:yjd,a ao resllw•· 
l(IW'a p ublk'l.nOik. Pob~owi rumu towarzYszYłY n lcust.an-

'---P_o_c_z_t_ó_..,_ k_a_ z_w_e_nec __ l_'___..l l 

l nc: -...,.buc-by łmkdlu. T.Właszc:r:a poc:k7..'\s •'ńwłcłlanta 

t n'.<'CiieJ ~' pa rod li . ,Tnccb m uszltktt"'"ÓW'' ..• 

- To praWdL A. jeodaak aie jHt. Lo wldowaia ty .. wa. 

- CZ,y v; monUlotu z.ostal,y dołumanc w~ICW' a.krót)' 
w s tosunku do of")'ginałówt 

- z konł.e«-~d.. Po ....-w n.(U ut.m uJet:ra ~ 
euolu. Dot.yc~ to :r.właneza pierwaeJ «-zęiei filnut ,,Sau
kaJd• mojeJ tony'". 

- Zau•':d:)'łem, ł..f! 7..nlloC'Zille part;e filmu D\łl ht prawic.> 
nunn a tny nu:~łt postaci. O.y ptv.eprow~zata pĄnl j.ok!.f:ś 

zabk'al t.cch niez.nc, b y prutransponować dawn"' 1eybk oK. 
IC k latek na K-kundę na normalną 2ł-klatk:o..-r"r 

- Tak, ale Ide WRęCI:I.k. poalewU uwałałaca" te a;ytt
su, &"W&howałejlze roeby &adaM ti.JJDowl pat)'ay lldda 
arcłllwa1•e&o. Max lJDder to jut 11n:H.ld: u~lłla 
lUdorła lc~ratłL-

- Mimo to wiele syt uacJi m a zupełnie wspókzrs:ne za
barwienie lr.om c.:d low c. Wpi)' 'A"Y L indera wkła~ n W: tytlto 

u Chaplina l Keatona, a le nawet u Rcnl Ctalra ~Y td 
w npartyc:h na a M u rdaJnym komlunie fU~ch aftM'r)'• 

Korespondenci• własna 

l 

ant e 
Linder 

k ar,!dr:kh. Poza t ym w alory fłlmu podnosi Ś'Wietna llu
l tracja dtwW::kowa. 

- TO Ju:ł dzHło -~ ma%)ta. Genu-da Cał.tqo. 
Była te praw.adwle ~ykt}·rbka. pn~ P~61ae 

4łwlek1 aakta.le ~ ayDdu'oDJ:r.ować z -..ladaołcU 
dO JedneJ lllatkJ. 

- Sąd :1..(. 'h! pob :lc:a pubUc:z.tloOŚĆ tc.t s t< bęcłdc dob n..c 
ba,..l.t na tym tum~.c. 

ica t Umu •• w t ow.any· 
!'.CZ.Uł)łą, śrcdn.iego wx.ro
męsku - podeuli ff'frtł· 

" • · c•.arnych ~nlaeh . 
oSZUJI ~k!-J z. <.'7.11.rn) ' '" 

- C'bdalab,_ łtyt aa PftCDłerR w wa.naawie. Cltetałe 
pnryjec'b.ałałl)"'D Jeqra.e ta~ 

- Kl~y b y la. pant w Pol.:et 

- W &HI.ł)'N rołcu, aa cwykWJ wy~ łpyRyca:a~J. 
NaJł.-pleJ paa:t.Jcta• Waruawe o raz 5PIJ'W DtnlaJ~ 

&S. któ
X>rońc<; 

. ubóJ· 
d t)'tuł 

Rola Adam sa daje okazJe: atwon.e
n la l nteresuJ~ceJ kr<'ac:Jl R obertowi 
Milehumowl , który po n icz..byt uda· 
nym W)'1>'1~plc w tUmowej wc ujl 
sztuk l ,.Dwoj e: n a hułtawcc... &dz.lt• 
by t partnc.rcrn S h lr ley Ma c: Lalnc -
n ie ostat nJo n~ robU. prótnuj~ -

Ja k u m przyznaje - ,.... ·~ tu
m ie " ' łł.af")'land. Mite'hum )Nt ...,o1m 
wł..Aan)'m proc:tuocntf.."m łk:ao ttrma 
naQWa liC: T .n l'bOt Companył. po
dob.IUe J.ak Marto n S raneto ( ~nncb.a• 

k er Compaay). l Jcc o • •k1 ad • · reaU
•!.ftC,Ję ltlm\ł. opróc"r. OCStwon.cnla 
&łt.oW'fk"'!! roll, w ynosi millon d olaró.,.•. 

Rm~mll"''lal : TADEUSZ KOWALilU 

sk 11 Ga ry Coopera. k tóremu Młtchum 

b t lslti 1eft swym ~ b ycla 
t łrodkaml eks:pr-es:Jl 

. .8-pra•·~ Włnstona~· - Jak Pf'\Y&lalo 
NI f ilm kamer:a1n.y - o&arta jeM 
s U•• ·nle na kreacJach aktonłdch. 

Pat tneram.l Mlł.chuma ą, tu Trf'vnr 

lUoda no Jlforavie 
lru·fl nadal 

A łb•rro M o raula jut ID claln.,... clqgv ••Jpop•lantł•lnll'" a uturem Jlł· 
M OM:IIIM l \Dł' W loucch. Ottct..Jo, po adapl.o<"Jł ,,P090r d11'' d OkOna•d 
przeor IH•· LIIIC Cocl«nt. ł .,Obo/(łaJłef\'' VntJte a co lfueUego, r&'łJI•er 

Dam la-o Damfcutl ( ,,S 'Z-...·Ia lcG do w.ft' '. , ,Na]emn11 mord.c'rc.''' r eo.Uz•Je /Um 
•• La No'-.•• (Nttd.GJ, o partli •• JedtwJ t wczeJ•I•J•.zvc:'h J)OU)Idci łDJibitnego 

plu: rbl. SoĄa t..,...,.. IUWI" je.ł1 "'łOd:lcwł~, kt6 rJ1 - b rOJifqc •l( ,...,-z:ed •n•dq 
n•kc .. ,.,.,~ "' - jttarchteJ .cwra/1"--llCCnłfCił pnll90dad t mlłom11ch. 

W roCf flł6&Drt.cj •w•łflt•Jr łfont. B•cJt•Ołz, j f!'go partrt.rrka.mf sq C athe r fnr 
SpaałC l z,..ne akt.orłcł l'łarnego pokOł..rua : 8dfł' Dou'-- .i lao łlf ru1da . 

CaUterine Spaak i uonc. Bttc.bbOia w 
tl1mlc " H•da .. ftt.. Daa:dano DaMlaal.e&o 

Howant. 8at"''1' SuUivan. A ldr:sander 
Knos l l((!oenan W ynn, łnóry wckte 

·~ w pcwtać-~ Wi nst.ona. 
F.«r.ot)I'CZnY nwnant.yun ~uje." 

'W JLlcnłe France: NU)'Cn. Retyseria 
łl!poeeyW.a w n:kadl An,::IIJra . Guy 
H • m Uton..iA. R B NIU GRIS 

III BYM 
SZliilU 

C 
enzura fr ancuska ł'nCn4;1 a po 
dwóch. laLach z.ak • 7. eks plo a · 
tacj l ftlmu ,,Na zJym n l a k u '". 

zrealizowa nego p rzez J~ana Her
mana • .Jak jut plsaiiJmy. Je11t w 
report.at ut rzym any w 1tyJu .. c l
~ma-vertti.. l pułwt-.~y wyku
leJonej młod1.1et.y. 

·-

Tak w l('C cxt.erd7.k.'1Ct~o1etnl 

dziJ Robcn Mltchum 'S)OWTa(."a mó•· 
do n U mundt.lroW)'C"h . .... których ey

l'ka.l sołUe _popu1a moU prLCd dwu· 

d r.lestu laty ( ,.30 ~kund na<t TOkLo•' . 

•• 2otnk-r·u•") - z. t.ym . ł:le $;.ł to ro:'-' 
tnneto 'W}'n"'laru. pn..l.tl~ ~r 

z:r~łntcrcsowania w k b..a. t. wojenneJ 

łH7.:)"&Qd)'. C7.("ttO Ok::natncJ l d.t-m.aska• 

tru-sko pn'liiXIIItt.aW l(lln(,>j - .... "'en: pro-
blematy•ł pcyeho1oglcz:nej l morał· 

ne-J. T a eoA"ołuda M ltcbu.ma pc"t.)"pp"

m ln:a w cłutym atopniu d ro ct ak""'""' .. .a oto IC'•U aatrl•r• w• a t"o łll-..a 

a.llebaterem elliDU - piHlC Jc~n 

de Baronoelli w ,.t...e Mondc" -
jnt .pal"a m.lodycb ludz.l : chla pak 
ł llldeWez)'Jla : lrb osobb.te z.wle· 
neaia phed llamtr~ .aj~ poa
laak pn.wutwqo autcDłyPDu l 

eMdd j<o&dmy - prunt•· 
al ~- uiDy lolo w y m l łdea

laal t ,.dl m lo4Yc b Gcan.derta.Jcay-• 
lc6w - -. dnrlk, k ieCy Da.a wu u
u.a.k J zdajemy •obłe sprawę, te 
łi""Uba tal pomM-. Sami M wlem 
ałe tyllr:o ._.. ł"bq. ale l Ne po
traf~ taaletł właKiweJ droci ł.-a 
~ ebok wywl&cUw bud~

eyrb zaa.łaałe n eym auUtDly z· 

-~. n'ł,.--r p róbuJe rek e.nstnro
•~ weay. aift:Dał raJe aekwc t\
c~. Uu..uaS.ce epow lad.aa1a b o

Mtfl-41w. To - pn.yaaaa - lłle 

podoba mJ ak . M .-necay OC61-
aetllY u.tełf'ftlv ru..u. luM)om 

Je-al JlnKNł "llłrawda•" • 
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ODDAJMY KINOM 
CO KINOWE-

A TELEWIZJI 
CO TELEWIZYJNE 

VV 
P•>przcdnich artyku
łach tegu cyklu była 
m nwH o tym. jak 
szybki rozwój tele
wizji w Polsce przy
czynia sie d o spadku 
frekwencji w kl

r.o.:ch. \\"pływa na lo nie tyle 
~Jtrakcyjność programu telewi
zyjneso. ile l\,tm fakt. że w cią
~u .j-6 godzin fw d7.ień powszed
ni) moznn - nie wychocb..ąc z 
domu. a więr bez kłopotu i nnj
t~ulsz.rm k()~z1em - obejrzeĆ' u .t 
qa łym ekr anie określoną il·.~ ..... : 

o.wdycji informacrjnych. rOZTY'-'
~wyt:h. popularnonaukowych, 
·-e-atralnych C7.Y filmowych. Wy
tt()zaliśmy n u podstaw.ie badań 
socjt1luglcznych. że zwłaszcza 
rrogr!lm filmowy telewizji jest 
!'Unym magnesem i stanowi dziś 
dla w ielu ludzi. a nawet całych 
srodo wisk. swoistą namiastkę r e
P<"rtuaru kinowego. Zastanawia· 
jąc sit: zaS n:ld rcpe?l lUarem fil
rn'lwym w tele\l.izji, doszliśmy 
d o .. ,·niosku. i7. wskutek różnych 
prz)·cqn składa •ię on w więk
szości z pozycji starych. o mier
nych walo rach ideowo-artystycz
nych - i nie je.<iit oczywiście w 
stanie zastąpić repertuaru kino
wego. Może go jednak uzupelnić. 

Nie ulega wątpl iwości, że tele
wizja jest najgroźniejszym ko:'l
kurenlem kina. Ale jest jedno
cześnie sPrzyfT\ierzeńc~m filmu. 
ponieważ ma olbrzymie możli
wości Pl'Zekazu rozmaitych form 
ftlmowych; g6r~1je nad ki nem 
masowością i .:.zybkością. uste-

lO 

puje mu zaś (choć n ie w~z.ędz1e) 
w dziedzinie możliwości tech 
n icznych. Czy n !e powinno więc 
dr,jść do jakiegoś rozsądneg:> po-
1'(~"7.u mienia między telewizją a 
kinematografią. porozumienia .. 
które - na usadzie: oddajmy 
kinom co kinowe. a telewizji co 
telewizyjne - byle by korzys tne 
i dla wid7..ot.. i dla samej sztuki 
filmowej? 

KTÓRĘOY WINNA BIEC 
GRANICA? 

Mo:żliwość takiego porozumie
n ia istnieje. Jega kamieniem wę
~ielnym powinien być .podział 
całej puli [i lmów na re·pertuar 
k inowy i repertuar telewizyjny. 
Kryter ia? Specyfika .,.;d~wiska 
k inowego i te lewizyjnego - z 
uwzgJ~dnieniem aktualnych po
t rzeb noszej polityki kulturalnej 
i zainteresowań wid za. 

Zacznijmy ,><J kin. Są c ne -
jc:;.k :wiadomo najlepszym 
środkiem pr.t.ekazu dzieła filmo
wego: dysponują dużym lub no
wet szerokim ekranem. mogą 
wyświetlać filmy kolorowe. z:l
pewniają najlepszy odbiór 
dzwięku - c7asem nawet pr2e
st1-zennego. J ednym słowem -~ 

kino umożliw:a obejrzenie filmu 
w jego najpełniejszym kształcie 
artystyC?.nym i technicznym. Na 
przestrzeni ostatnich lat- wsku
tek konkurencji telewizji - te 
możliwości kina stale s:ę rozwi
jały. co pociągnęło za sobą zmia
nę charakteru produkcji filmo
wej. Realizuje sie dziś na świe-

cif? znacznie więcej filmów wi
dowiskowych (w szerokim po
j~clu tegn słowa). wzrasta rów
nież produkcjo lilmów t rudnych. 
ambitnych, problemuwych, któ
rych demaga się rozszerzający 
się stale krąg widzów bardziej 
wyrobionych. Oba te: rodzaje -
::hoC przeznaczone w zasadzie 
dla grup publiczności o odmien
nych 7.ain t eres:lWłłniach - pre
destynowane są pn:.ede wszyst
~ :m do wyświetlania w kinach. 
~dzie w p~łn i mogą być wydo
brte ich walory, powiedzmy, wi
d owiskowo-rozrywkowe i arty
styczno-l ntelektualne. 

Ta pewnego rodzaju polaryz•
cja twót·czości filmowej wycho
dzi naprzeciw zainteresowaniom 
polskiego widza. jak świadczy o 
tym pneprowad?.ona ostatnio na 
tych łamach analiza frekwencj i 
w kinach. Nasz widz pr·zedklada 
zdecydowanie film y o walorach 
wid owiskowych (są wśród nich 
a ównież liczne utwory problemo
we) t nie stroni od pozycji trud
niejszych, któr" ogląda regular
llie około półmilionowa grupa 
stałych wyznawców. 

Oto kierunki rozwoju repe"
tutu-u kinowego - kierunki. któ
rt narzuca rozwój te::hniczny 
kinematograCH oraz potrzeby i 
upodobania ividzów. Nie znaczy 
to. oczywiście. 7.e inne rodzaje 
f ilmowe - np. kameralne utwo
ry ro.trywkowe czy psychclo
g!czne, a więc typ wido wiska o 
specyfice raC"'.tej telewizyjnej 
nie powinny mieć dostępu na 

ekrany kin. Ta grupa pośrednia 
zdpewne jeszcze pr-zez długi c1.as 
będzie uzupełniać repertuar ki
nowy, ciesząc się wszakfe mniej
szym powodzeniem - i prz.c
chodząc stopniowo do repertuaa·u 
telewizyjnego. 

A co powinniśmy oglądać w 
telewizji? Parnietając o t.1kich 
atutach maiego ekranu. jak wie
lomilionowa widownia i szyb
kość przekazu - przede wszyst
'kim wszelkiego rodzaju aktual
ności. kroniki. krótkie formy 
publicystyczne. u ta:<Że inne ro
dzaje filmów krótkich. Istnieją
ca praktyka dowodzi zresztą. ze 
ranny te doskonale czują się \V 

telewizji i znałazły tu wreszci<' 
najodpowiedniejsze formy d~>
monstracji. Wią7.e się to z. nie
chętnym często przyjmowaniem 
pt-zez w id za krótkometrażowych 
dodatków w kinie. o czym po
tem. 

Następna grup• filmów dla 1e
lewizji - to serie. I to zarówno 
te półgodzinne. w rodzaju .. Zor
r")'', ,,Disneyla ndu" czy .. Dr Kil
dare" , jak i pełnometrażowe -
np. "Niepokój sumienia· ... W po
gvni za sensacją" ... Bitwa w da-o
dze... Pierwszych nikt w kinie 
ogląd:::ć n ie będzie (niemożliwa 
brlaby nawet orgcmiwcja takich 
~eansów). drugie - można by 
wprawdzie wyświetlać na dużym 
Ekranie. ale zmuszaloby lo widza 
do kilkutygodniowego wyczeki
wania na kolejną serię. szukania 
właściwego kina itd Cytowane 
wyżej przykłady. choć pochodzą 
z re~ertuaru telewizji, są. nie
stety. dość nieliczne - i najwyż
szy już chyba czas, by pomyślcc 
s•rio o produkcji polskich filmów 
cyklicznych. któr~ wzbogocilyby 
tę dziedzinę o problematykę bliż
szą nam, związaną z codziennym 
życiem kraju lub najpiękniejszy
mi kartami jego histortl. 

o nowych p~l skich filmach 
pełnemetrażowych pisałem już 
obszerniej prted tygodniem. Po
stulowałem wyświetlanie ich w 
telewizji w lł'Ok po pre m ierze ki
nowej. 'Wy:i~wszy utwory o du
żych wałOC"Ar.h doraźnej użytecz
ności . których d roga na maly 
c.•kra..'l winna byC znacznie krót
S7.a. Wydaje sie. ie w dziedzinie 
produkcji rodzimej należy kiero
wać się innymi kryteriami i pa
tr7.eć przez palce na W7.ględy 
specyfi1<i - 1.ale-i.y nam pt-zecież 
na tym. by kM.dy _polski film 
obejrzało możliwie szybko jak 
ne~jwięccj widzów. l tu równie-i:. 
otwiera się szerokie pole do po
pisu dla produkcji przeznaczonej 
wyłącznie dla t ~lewi7.H. oroduk-



cji. kl<"n-<.1 pl)WiOO:l. OCZ.YWIScit~. 

uw7.gl~ni.aC wymogi ruałcAo 
~kranu. 

Koh..jną gt·upę filmów. któi'N 
powmoa ?.naleźć się w rcpertu
nrze telewizji. twot7..ą wznowie
nia - Pt7~waż.nie ?.agraniczne. 
Na szczególną uwagę zasługują 
wśród nich filmy kh:lSyc-me lub 
charakterystyczne dla poszcze
,:;ólnych ~łapów rozwoju kine
matograCH światowej. zrealizo
wane przez wybitnych twórców. 
bf,łdi z udzia1cm 7..nanych akt(l
róv.·. Konieczności ich powtórne
go W}'ŚWietlania - przypomnie
n!a i ?.«demonstrowania młod

s-7.emu pokoleniu widzów - nie 
tr1..eba U7..<.tsadniać; utwo ry te 
tr~.:cba kuniecznie popr7.ed7..ć1Ć kil
komit zdo.1n iami wstępu o ich t·e 
nliz.atu rach i 7..nacz.eniu w histo
rii Cilmu. Wśród \\'Znowień znaj~ 

d~ si~ również wartościowe ide·· 
owo i u:i'.ytcczne społecznie Cil
my krajów socjalistycznych (sto
sunkowo nowe kupowane 
przez CW F z prawem później

szego wyświetlcmia w TV). 

Po7.J-staje spnnva filmów no
wych. z własnego zakupu tclc
wi;r.ji. przeznm·zpnych wyłąc-/.nie 

dla małego ekranu - stanowią
cych pewne uzupeŁnienie aktuał
nf'go rep~rtuaru kin. Głównym 
kryterium wybor-u winna tu być 
.. telewizyjność", kameralność 1 

- oczywiście - walory ideowo
·flrt.r~tyc;me. 

Zt'eóJsumujmy. Szeroko pojęte 

filmy widowiskowe oraz filmy 
trudne. problC'mowe. ambitne -
winny być wyświetlane wyłącz
nie w kinach. gdzie są p~awi

dlowo odbierane i mogą liczyć 
na największy sukces. W tele
wizji należał~)by nato miast wy
Swietłać aktualności, różnego ro
dzaju [ilmy krótkie, serie filmo
we. ze wznowierl zaś - filmy 
~Isk i e. klasyczne i inne wartoś
cio wsze utwory zagraniczne. 

Czy oznacza to. eże granica 
między obu t.vmi repertuarami 
jest zupełnie wyraźna? Oczy
wiście. nie - ponieważ nie moż
:lU się lu ogranic7..ać wyłącznie 

do sztywnych reguł ; odstępstwa 

od nich są i będą. z różnych 
względów. konieczne. Istnieją 

również liczne możliwości wpro
waduania nowych form. np. zor
J,tani?..owanie w telewizji raz w 

tygodniu kina studyjnego, 'któ
l'<:go program składalby s.ię 

właśnie z filmów trudnych. po
przedzanych prelekcją. 

CHARAKTER KIN 
KOMPOZYCJA SEANSU 

Jmli chcemy odzyskać ut•·a
ronego wid7...a i ?.achować rozsąd
ne. n ieantagonistyczne propor
cje międt.:y repertuare m Cilmo
wym telewizji i kin. musimy 
przywrócić tym ostatnim wJaś

ciwą rangę waźnych placówek 
cpowszechniania kultury maso
wej. A także - zatroszczyć się. 
by ko mpozycja seansu kinowego 
odpowiadała zmieniającym się i 
rosnącym w ymaganiom widza. 
Nie zajdzie wtedy pot1-zeba li 
kwidacj i sal kinowych. którą 
ot.>serwujemy od Jat na Zacho
dzie. 

Nie jest tajemnicą. Ze bardzo 
wiele kin w Polsce nie spełn ia 

podstawowych wymogów. jeżeli 

idzie o ich wygląd. rozwiązanie 

architektoniczne. wyposażenie 

techniczne i lokalizację. Mamy 
dużo k in mieszczących się w 
starych, :i.le przystosowanych, 
duswych lub nieogrzewanych 
salach. zaopatrzonych w mały 

ekra". -niewygodne krzesła - od
znaczających się złą widocznością 

i akustyką. Sze1'0kie ekrany ma
ją jedynie niektóre kina w więk
szych miastach. zaś urządzenia 
stereofoniczne i kl imatyzacja na
leżą do zupełnych wyjątków. 

Pomijam już kina wjejskie. 
wobec których słynne jatmarcz
ne budy z pierwszych lat stule
cia zasługiwałyby na miano ki
noteatrów: w kinach tych sły

chać z głośników przeważnie 
IJe-lkot. i •trudno dziwić się mie
szkańcom wsi. że - skoro tyJko 
ich rejon znajdzie się w zasięgu 
TV - dnmagają się likwidacji 
swego kino:t. 

Do marnego kina widz wybie
ra się niechęt-nie. znacr..nie bar
dziej nęci go wrspeklywa spę
dzenia wieczoru pr7..ed telewlzo
•·em. Z domo wych pieleszy zdo
ła go wyrwać jakiś wyjątkowo 
atrakcyjny mm i wygodne. Este
tyczne. nowocześnie wyposażone 

kino. do którego idzie się z p rzy
jemnością - jak do kawiat-ni 
ezy lokalu rozrywkowego. Cho
dzi wlaśnae o to, by nasze kina 
przestały być li-tylko salami 
projekcyj ny mi, a znacznie bar· 
dziej przybrały charakter czegoś 
pośredniego między teatrem a 
lokalem rozrywkowym. By dys
ponowały szatnią. przechowałnią 
dzieci. barkiem kawowym, du
żym szerokim ekranem. stereo
fonią. wygodny mi fo telami. cen
tralnym ogrzewanie.m. klimaty-
7.acją. 

Rozgraniczenie repertuaru fil
mowego na kino wy i telewizyj
ny powinno również pociągnąć 

u. sohą zmiany w kompozycji 
seansu kinowego. Skoro uzna
liśmy. że np. 'krótkie form y fil
mowe są raczej domeną tele
w izji, warto może zastanowić się 
n.td wyświetlaniem dodatków w 
innej kolejności - nie pn.ed. 
lecz po filmie pełnometrażowym, 
" okr<:ślonej g<>dzinie, aby w idz. 
który je znn. mógł wcześniej 
opuścić sa lę. Domagają się tego 
w i dzowie - rozwią7..anie takie 
proponuje m. in. nasz czytelnik. 
p. Michał Esbe z Krakowa. któ

. ry uważa nawet, że dodatki od-
straszają ludzi od kin. Można 
sea ns skrócić. moźna go rów
nież na żYczenie widzów ro7.sze
rzyć, wyświetlając np. dwa lub 
trzy filmy fabularne po kolei. 
jak to zresztą już gdzieniegd zie 
się praktykuje. Istnieje, oczy
wiście. w iele innych sposobów 'l~ 
rozmaicenia, uatrakcyjnienia se
ansu k inowego - otwierają się 
tu d iJie możliwości przed pra
cownikami rozpowszechniania i 
k;erownikami kin. Więcej po
mysłowości. i nwencji - popartej 
skuteczną reklamą - to na pew
no więcej widzów w kinach. to 
lepsze wykorzystanie wartośc i 

dzieła filmowego, nie mówią~ 
już o efektach ekonomicznych. 

Sprawa jest pilna, wymaga 
szybkich decyzji. W drugiej po
łowie XX wieku uicz oświaty 
i kultury wjnien przecież płonąć 
pelnym blaskiem elektryczności. 

JERZY PELTZ 
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po raz pierwszy prawdzi- czym mógłbym w tej chwi
wego szczura. Biedak. wy- li marzyć, to byłoby wy
chowany w kraju, gdzie słanie tam w celach reedu
keJnerka zmienia popielni- kacyjnych kompletu na
czk~ z chwilą, gdy zobaczy szych Dzie\\~~ciu Gniew
na niej wi~ej niż dwa nych Ludzi - może wróci
niedopałki na raz - nie liby p<igodniejsi. 
przypuszczał. że białe my- Gwoli spra~edliwości 
szy mogą być takle czarne trzeba jednak zaznaczyć:. że 
i duże. krytyka fińska - zorien-

Sam festiwal odbywał się towana zresztą znakomicie 
w atmosferze dużego roz- w naszych sprawach - da
glosu, przewyższającego w wała n~m o~l~nie d.o zr~
z.pacznej mierze skalę, do zumlema, ze obaWla SI(, 

jakiej przywykliśmy u nas czy utrzymamy ten wyso
w podobnych wypadkach. ki standard n.a dłużej. Jej 
Witryny wszystkich wi~k- zdamem, koleJne transpor
szych sklepów na trasie ty. naszych filmów wyka
naszego objazdu ozdobione Z~J,_ ~wol?Y spadek aro
były licznymi fotosami pol- biCJI 1 poZiomu art~sty~
skich aktorów i filmow- nego. Jeśb tak daleJ p6J
c6w. Obie telewizje kilka- dzie, nąsz fiński romans 
krotnie · i za każdym razem zmieni si~ w P.rzelotną mi
dość szeroko zajmowały się !ostko:, me u"ćleńczo!'ą są-
nami w swycb progra- kramentern trwałośCI. 
mach. Prasa. bardzo liczna Na razie idylla wciąż je
i obfita (nawet w naj- szcze trwa. Zapoczątkował 
mniejszych miastach po ją ,,Nóż w wodzie" - film. 
dwa miejscowe dzienniki, a który dosłownie podbil 
w większych, rangi nasze- Finlandię i na wiele tygo
go Białegostoku, po sześć dni wyparł z kin najglo
i więceJ). poświęcała naszej śniejsze nawet obrazy a
imprezie niemal co dnia merykańskie. Echa tego 
duże. ~eloszpaltowe arty- sukcesu są żywe do dzisiaj 
kuły , suto okraszone dośt i ,.Umeczka", jak nazywa-

F NSKI ROMANS 
czwartek. 3 paź- oraz "Ich dzień powszed- oficjalnymi zdjęciami 
dziernika o go- !U"· Tym ostatnim zainau- niekończących si~ konfe
dzinie szóstej gurowano festiwal w sa- rencji prasowych i. na 
wieczorem cza- mych Helsinkach: uczest- szczęście, mniej oficjalny
su tiriskiego (o niczyliśmy też w dwóch mi z naszych filmów. Sym-

piątej warszawskiego). wy- innych premierach tego fil- patyczny kontrast z kra
lądowaliśmy na lotnisku w mu - w Tampere i Lahti. jowymi dziennikami. które 
Helsinkach. Było nas sze- Poza tym braliśmy udział w ogóle nie zauważyły wy-
' cioro. Troje aktorów (Be- w uroczystej prezentacji Jazdu i przyjazdu nasz<'j 
at~ Tyszkiew\cz, Jolanta .,Weekendów" (śvdatowa delegacji. a całą i'!'prezę 

steczku. który by wiedział 
już nie o fińskim, lecz o 
polskim filmie tyle. co ka
żdy z ojców miasta Valke
akoskL 

Jeśli chodzi o bezpośred
ni rezonans naszych pięciu 
ostatnich pozycji, to trud
no mi si~ tutaj wdawać w 
szczegóły. zarówno z po
wodu braku miejsca, jak i 
tego, że jedna z nich była 
mojej roboty. Odnotuj~ 
~~c tylko charakterysty
czne ciekawostki: podczas 
projekcji "Ich dnia pow
szedniego" nikt nie mógł 
zrozumieć .. dlaczego· z kra
nu w kuchni państwa Sie
niekich nie cieknie woda: 
pytano mnle w dobrej wie
rze, dlaczego nie pokaza
łem, kto ją zakręcił, jeśli 
w ogóle za leżało mi na tak 
wymyślnym gagu. ,,Milcze
nie" było tu i ówdzie 
przyjmowane jako szara
da psychologiczna; w kra
ju tak indyferentnym reli
gijnie, ja)< Finlandia. wi
dzowie musieli dobrze na
glo~ć się, by zrozumiel:. 
na czym polega konflikt 
między starym kapłanem i 
niewidomym chłopakiem ; 

Umecka i Zbigniew Cybul- prapremiera w miejscowe; skwJtowaly kJłkuwJerszo
ski), jeden dyrektor (Jan ści Valkeakoski) oraz .,Mil- wymi notkami. 

Delt:ga.cja pobko. )JOdczas urocz11.stej prezentacjł. Autt>r 
ortukulu zosrojt~ ł.ldek:orawany fłń$klm go.tdt:lkt.-m. 

Pastuszko z NZK), jeden czenia". Ta wstrzemięźliwość wy-
Napoleon reklamy zagra.- daje si~ wysoce bezintere- ją tam bohaterkę filmu część wpadła wreszcie na 
nicznej (Wacław Grabow- sowna, jeśli zważyć, że Fin- Polańskiego, wciąż należy myśl, że chodziło o ukry-
ski z CWF), jeden scena- landia jest w tej chwili do na.i.I?Opularniejszych ty dramat homoseksualny. 
rzysta (czyli ja) i jeden re· jednym z najchlonniej- g~azd fińskiego niebo-
żyser (czyli również ja). Je- szycb rynków zagranicz- skłonu filmowego. Uderza-
śli chodzi o pierwszą trój- nych w zakresie eksportu jąca jest przy tym szero-
kę. to bliższa charaktery- naszych filmów. W ciągu kość wachlarza gustów, 
styka Wyda je si~ zbędna. ostatniego roku szło tam i jaką mieliśmy tam maż-
Co do ..,,..ty, to służę. Dyr. nadal idzie około dwudzie- ność zaobserwowa~: dużym 
Pastuszko - znaki szcze- stu polskich tytułów rów- powodzeniem cieszyli się 
gólne: anegdoty. Nap. Gra- Film Kutza. wyświetlany nocześnie, zaś atmosfera, zarówno "Niewinni czaro
bowski: naj.~~kszy nos w w mieście Turku, odniósł jaka je otacza, daje si~ po- dzieje", jak i polityczny 
Europie. Ja: największy tam niespodziewany suk- równywać chyba tylko z przecież .,Ogniomistrz Ka
nos Układu Warszawskiego ces: trzeba było wynieść z atmosferą otaczającą u nas leń". Zdumiewała nas tak
i papierosy ,,Mazur". Na sali jednego z ~dzów, któ- przed laty zwycięską in- że ogromna znajomoś~ na
miejscu okazało si~. że Fi- ry zasłabł w czasie projek- wazj~ filmów włoskich. szego filmu na prowincji: 
nowie ubóstwiają wszyst- cji. W lonie naszej delega- Finlandia przeżywa plo- chciałbym spotkać u nas 
ko, co polskie, z wyjątkiem cji przebąkiwano, że widz mienny romans z naszą ki- przewodniczącego MRN w 
•• Mazurów". Ten jeden ele- ten zemdlał, zobaczywszy nematografią i jedyne, o pi~tnastotysięa,nym mi.a
ment zakłócał do końca 
przyjaźń mi~zy obu na
szymi narodami. 

Nasza delegacja miała po 
pięciu dniach wzbogacić sie 
o Elżbietę Czyżewską i zu
bożeć o Beatę Tyszkie~cz. 
Operacja ta przebiegła ró
wnie planowo, jak wszy
stkie inne - łącznie z na
szymi nieuniknionymi spó
inieniami n.a wszystko. z 
wyjątkiem samolotów. 

Celem naszego wyjazdu 
był udział w Tygodniu Fil
mów Polskich. Była to im
preza dużego formatu, zor
ganizowana równocześnie 
w kilkunastu ~ajwiększych 
miastach Finlandii. Zapre
zentowaliśmy gospodarzom 
pięć film6w: 1 ,Samsona". 
.,Milczenie'\ "Odwiedziny 
prezydenta'•, "Weekendy" 

u 

JOlanr.tJ tlmecka, Buta Tunktewlcz f Ztrigrll~w Cubul.sk'i 10 towo
r:r~•ttc"le J,r:rrd.&tawiL"Il'lki gospodarzy t phikatów ft!llr.~l''t fU mów 

Wreszcie przyszedł na
stępny czwartek - dzień 
naszQgo odlotu. Mieliśmy 
za sobą tysiąc kilometrów 
przejechanych samochoda
mi z przeciętną szybkością 
120 km na godz., pięć: pre
m ier w pięciu miastach. 
pięć konferencji prasowych 
z .pięćdziesięcioma dzienni
karzaml, dwa wywiady w 
dwóch telewizjach, jeden 
obiad w podziemiach sta
rego zamku z dwoma du
chami., męskim i damskim, 
dwie sauny, dziesi~ spóź
nień, sto kiło zjedzonych 
nie bez apetytu bananów. 
.,Osiem i pół.. oraz ,.La w
rence'a z Arabii", a ze so
bą - sześć jednakowych 
lamp, ofiarowanych nam 
przez gościnne i zakochane 
w polskim filmie zakłady 
elektrotechniczne. 

Nasi celnicy byli niezwy
kle sympatyczni i ujmują
cy. Ale przy szóstej lam
pie jeden z. nich nie wy
trzymał i zapytał mnie. na 
ucho, co nas napadło: czy 
zamierzamy założyć sklep 
ze sprzętem oś~etlenio
wym? Nie potrzebuję do
dawać, że jako człowiek 
słynący z~ zgrabności ru
chów, nadtłukłem moją 
lampę od razu przy rozpa
kowywaniu. 

• 



TADEUSZ 
KOWALSKi WS ÓŁCZESNOS 

N.A FES.TIW.ALU W MANNHEIM 
Od naszego specjalnego wysłannika 

....... .,. Międzynarodvwy Tydzień 
Filmow~· w Mannheim 
(!'\R~') zakończył się suk'
c:esEm · kinematografii cze-

11111 ...... choslow~d. Jury, w któ-
rym z ramlenia Polski zasiadał 
rezyser Ka:dmien. Karabasz. 
przyznało wielką nagrodę w wy
ookośd 10 tysi~y marek !ilmowi 
pŁ "O czymś Innym", zrealizo
wanemu przez młodą debiutantkę 
Verę Chytilovą (obsz.eme omó
wienie tEeo niczwykłego (ilmu 
zamicśclliśmy przed tygodniem). 

Tak wi~ jeden z ostatnich fe
stiwali roku 1963 s>rzyniósł ko
lejne zwycio:stwo naszym połud
niowym sąsiadom. którzy na 
każdej z tegorocznych im prez 
(oprócz festi,.-ału weneckiego) 
zdobywali czołowe nagrody, da
jąc dowód niewątpliwego roz
kwitu ich twórczośc:J filmowej. 

MCZLOWIEK NASZYCH 
CZASOWM 

Impreza w Mannheim odby
wała się w tym roku pod takim 
właśnie hasłem. Wydaje się jed
nak_ że hasło to może z powo
dzeniem slufyć każdemu współ
czesnemu festiwalowi. Tęsknot:> 
za prawdą jest dziś w filmie zja
wiskiem coraz powszechniej
szym. Stąd powodzenie "cinema
veriU\" i wszelkiego rodzaju do
kumentów, zrywających z fał
szywym zdobnictwem l operują
cych wyłącznie suchą argumen
tacją uporządkowanych arty
stycznie. odurl)'Ch z retoryki fak
tów. 

Filmy tego typu pojawiają się 
już masowo na przeglądach i 
konkurs:1ch . świadcząc o tym. że 
zarówno twórcy, jak l festiwa
lowe komisje selekcyjne roz.u
mieją. iż przyszłość kinemato
grafii leży w odważnym podej
=wan iu ważkich współczesnych 
problemów. Skuteczne zas toso
wanie odpowiedniej metody -

od klasycznej konstn&kcji fabu
łamej i filmu aktorskiego, po
~>= reportaż dokumentalny aż 
do Cilmu rysunkowego - zale
ty oczywiście od Inteligencji, 
wrażliwości i talentu artysty, 

Idea rzetelnego ukazania nic
pokojów .. człowieka naszycb cza
sów" przewija się również w 
filmacb mannheimskiego festi
walu. Zdarrały się wśród niclt. 
oczywiście, i niefortunne po
tkni~ia czy niedołężne e laboraty 
(zbyt "'godna selekcja!). ale 
ogólny poziom imprezy był dość 
wysoki. 

KTO, ILE, 00' 

W . festiwalu wzięły udzial 24 
kraje (w tym prawie wszystkie 
państwa socjalistyczneJ. Na jede
nastu seansach konkursowych 
wyświetlono S4 filmy krótko- i 
średniometrażowe oraz łł pełno
metrażowych. W sekcji informa· 
cyjnej pokazano 15 krótkich i 2 
dlugie metraże. Ponadto w dziale 
retrospektywnym. poświęconym 
najbardziej interesującym. nieza
leżnym filmom amerykańskim 
(który nazwano .. Filmy spoza 
Hollywoodu"). wyświetlono 16 
pozycji. 

S iedem kompletów jurorów 
(swoisty rekord festiwalowy!) 
obradow•lło nad tym. komu 
prz.)'z.nać sporą ilość nagród pie
niężnyclt. medali i dyplomów. 
Prestiżowo liczą się jednak na
dal tylko laury przyznawane 
przez główne jury festiwalu o raz 
jury krytyki filmowej FIPRESCI. 

Do najciekawszych pcłnome
t.-ażowych fi lmów festiwalu na
leży zaliczyć .. Italię zabronioną
re7.yserii debiutanta Enzo Bia
giego. Biagi jest reżyserem sta
łej a udycji w tclewizj i włoskiej. 
Swoje doświadczenia prun iósl. 
rozszerzył i wykorzystał dla u
kazania na dużym ekranie nie· 

Nalrodtony Jut na le.•tiwatu ma.kiewskim: f Ura . .. Pid6 o hlade" re
preu·otowat W(cry na koS~kursl• o Nacrodt hu. Slntone Dubreallh 

znanego turystom obrazu Włoch. 
a prudc wszystkim - włoskiej 
prowincji. nędznej, zaniedbanej 
l kulturatnie zacofanej. 
Słynny film francuski Frede

r ica Rossita .,Umrzeć w Madry
<ic'' (pisaliśmy już o nim kilka
krotnie) zrobił tu wielkie wraże
nie, głównie d:tięki licznym i 
nie znanym dotąd materiałom do
kumentalnym z czasów wojny 
do mowej w łli57.panii. Film od
znacza się ponadto doskonałym 
komentarzem. 

Ciekawy ró>A'Tlież wydal mi się 
lilm "fn<!rYkański pt. ..Legat" 
ret. Richarda Snodgrassa (także 
dl!biut!), który w formie czte
rech opowiadań. 7.. tycia dzieci w 
Arizonie. porusza charaktery
styczne problemy rod:dnne. oby
czajowe i r..sowe - a kończy się 
ratalistyczną wizją wymarłego po 
l<łjemniczcj katastrot.e (bomba 
"'odorowa !) miasta. po którym 
~tnuje się samotni~ jedyny ocala
ły chłopiec. 

Ni,;miecka Republika Federat
~ która od lat nie notuje suk
CE'SÓW w 7.adnej dziedzinie f il
mowej (wyjątki potwierdzają re
~:,ulę) - · pokt~a calą nadzieję 
w młodzieży. Tym razem honor 
reprezentacji uratował .Walter 
Krilttner (d ebiut!), który otrzy
mał aż lny nagrody za krótko
metrażowy reportaż satyryczn)' 
pt. .. T u musi być roś z Hitlera" . 
Autor piętnuje niestosowne co 
nwjmniej interesy, jakie robi 
rząd bawa rski na niezdrovyej 
ciekawości milionów · turyStów, 
zwiedzaj'ICYch masowo l za slo
nq oplatą bunkry podziemnej 
si<.'dzlby H itlera w Obersalzberg_ 

POZ<O tym warto było obejrzeć 
program, zloiony z lnynastu fil
mów krótkometrażowych , odzna
czonych najwyższymi nagrodami 
na rozmaitych te gorocznych fe
stiwalach. KonkurowaJy one na 
tym małym .. festiwalu festiwali " 
o nagrodę im . Simone Dubreuilh, 
przyd:tielaną od dwu lat przez 
jury FIPRESCI dla najlepszego 
filmu rol<u. Zwycięzcą oka7.al się 
ostateanie rewelacyjny film ju
gosłowiański ,.Zabaw a" reż. Du
śana Vukotiea. wyróżniający się 
dowcipem. znakomitą formą 
!djęć l rysunków - i propagu
jący su&estywnie ideę porozu
mienia i współpracy między na
rodami. Najsilniejszymi kontc
kandydatami tego f.ilmu były 
,Ssaki" Romana Polańskiego 
(nagrodzone swego czasu w 
Oherha usen) oraz .. Kontrabas". 
francuski film reż. Maurłce'a 
Fasquelle'a (debiut!). 

Wszystkie polskie filmy, w y
świetlane na festiwalu , były 
przyjmowane z sympatią i gorą
co oklaskiwane. Wyjątek stano
wił .. Klient. nasz pan" - 'ku
kiełkowy film. którego n ikt n ie 
zrozumlał; problem, polegający 
na tym, że dbsługa sklepu źle 
albo w~le nie :talatwia klienta 
- potraktowany ~u zostal ja ko 
abstrakcyjny dowcip. Prosty 
wniosek : należy zawsze zastano
wić się, czy to, co jest dobre u 
nas. będzie również czytelne i 
śmieszne za aranicą. 

.. P\a IR&I'ciaesie" - Uhn a waJ· 
eanki o hł~d~c-d i 1-blnowaneJ 
mlod.deiy, oduacut Ut jwłetnym 
m.at.erbl~m i kiepskim moabUm 

Jlolendrnl..l rilm .. Impresje bU· 
do""lłlnr" - t~~o•yr6tnlał lit plt· 
knymi adjc-ci ami a rchitektury 

NAGRODY 
ttłelk.a Nacroda. miuta llaan· 

belm pł'Z)"pad.la ... llldztale nr-o. 
wt n:fl'~warklemu .,t. "O 
CZYM:S rN~"'YMu ...t. Vuy Cby• 
IJio•eJ. 
Złote Dakat)• otraymaly nastc-

PuAce fUm.y: W lla.tcttotll dolna· 
mea.taf'.:jl apołenDeJ - wiosłU tum 
.,ITALIA ZABRONIONA" ~t. 
Eruo Biacieco; w kateaorii doku· 
meotacjl bbt.9rycm eJ - rraacuskl 
rUm .,UMilZEC W MADRYCIE ... 
nt. FrPdertca Jl.osJ:tfa; w kate~to
rU dokumentarjł IU"ot:nOraneJ -
fran('~Kk l film .. oaOGA BIE"L 
SLADOW'"' l'd. llobefta M~rco-
za: w kat•«oril dokumeotadl kul-
turalneJ fłlm kan.adyJskł 
.,Wif,;K.SZOIJC.. ret. Richarda 
BalteeUne: w ka&.e«orU fUm6w 
rysunko•·ycb l lluldełkowy('b -
fUm VSA .. SZC'ZYT"• rd. Stana 
\ 'anderbeeka: w. katecorli kr6&· 
kłe<o filmu fabul.a.nle<o - fra.n· 
CUikl fllm ... POMOSTM rri. CłlrtN 
Ma.rkera. 

.lury pnyZA&ło ńwalet pierw· 
·~ o acrodt pl~łtin-. w wyao
koici 4 t ys. m arek filmowi pro· 
dukcji NRF pt . .,TU MUSI BVC 
COS Z HITLERA., r et. W altera 
Knłttaera, a dwie następne - po 
J tysl~e marek - rilłJlOIII USA 
,.SZCZYT" oraz ..,LEGA'r• ft'ł. 
Blelt.anla s~ 

Wyróta.łeDia t.oaorowe OCf"JQ'm&
ło n.d~ 111m6w, • · ln. ,.ALaUM 
PLł!ISCHt:RA'" rri: . .lanusu Ma• 
Jewskleco oru ..MAT'OIA.. ret. 
Ka&Lmluza Urba.A.łd..-o. 

Jury FIPBESCI pł'&)·a.aato na· 
crodę lm. Slmoae D ubreuilh u 
aajłepny fUm llr6ł.lr.emetrato•·,. 
roku fUmowi JUIMiowt.afłtklemu 
..ZABAWA•• rri. Du.aa.D.a YukoU· 
e, • oa.crodę Z& oajlepuy n tm 
feftlwalu - WalłH'OWl k.rattDero· 
wt &a uTU MUSI BYC CO$ Z 
HITLERA". 
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p rzrd plętdzleslęrlu laty - odbyJa 
się Jej urnrzy1ta premiera w d1\'U 
ntokhol msklrh klnarh: 

nlczn• :w:ably sne1111 tym r azem na (>· 

kranie . Była rów nie powśri~J;IIwa "'' 
J:d cle t mimice j a k Jd r y walka A"ta 
Nlelsen. Nłe tylko w kraju, a le l 
za .:raalr.Ą odniosła wie lki sukc~s . 

Zwłaszcza podobala sic w Im periu m 
R<ls)·jsklm. J:d zle .,Ingeborga Holm" 
błła wnystkie rrkordy kaso~eto po
wodzenia. 

NA.LEŻY OSZCZĘDZAĆ 

K va rn" l ,.Regina... Film hył, jak na 
owe c:rasy, bardzo długi, miał bo
wiem pnenło Z tysiĄre m e trów. 
Spotkal s l( z etuuzj.astyczny m przy. 
Jeclem publlnno~rl l krytyki, otwie
rając nowy rozdział w dzie Jach 
sz"·edzkłej kinematograrlł. Był pierw

szym sp~ktakl~m kin owym, na k tóry 
Ut"zęsz.czala lnte Ugen t ja. · 1.· pralfle u
kaza ly sic rrcenzje mówl'\ce o n a ro
ddnac h no"'f'j sztuki. a Vlctor SJa
str6m dopiero po t y m tumie stał się 
znanym l uznanym rrly serem. 

P o trzecle wreszcie, l to rhy b a by· 
lo decydujące, Vl('tOr SJUJ&:triim po 
kazał w fJimłe s wój talrni. W sce· 
nach a tellero"'Y('b h oldowal wpraw
dzie jeszcu wzorom wziętym z tran
cu.skte,o ,.Ftlm d •Art .. , ale w p le ne· 
n:e popisal się duf~ oryt;:lnalaołdą t 
łmialośd- w p otrakt owani u tematu, 
Zarówn o pejza:!e ubo~lt:h dzielole 
miasta, Jak l d obór statys tów śwlad
rzyły o reali styrxnym spojr-~entu re
tysera na śwlat. Zabrzmi to mot e 
fmiesznlr, ale motna tu Jut mówic!: o 
prwnyc:h pokrrwie6stwach i podo
blł'thtwac:b z konc:epejamł póinlejsze 
~o wloskle-=:o neorealizmu. Dla Vlr.· 
lora SJibtrlima - " lngebor ga U olm .. 
była otwarciem drzwi na sze rok i 
świat. J'eco następne tlim y b~d- pow
tórzeniem l utrwa le niem tero pier w · 
!łZego, powa.tnego SUk('eSU. 

harl~s !\tacnusson bYI c:zło· 

wlekłem pnedslęblonzym, 

poddmuj~cym b ez lęku ry· 
zyko - ~;dy czul, te a- r;& 
warta jP~t jwleczkl. Nie wa• 

bał się wlęr powle rzyf młodym f k· 
torom: Stłllerowl l Sjftstr6mowł rea
U:u.rjl filmów dla wytwórni SYenska. 
uio. \Vierzyl w ich talent i ufal ich 
J:awodowym umiejętnościom. A le 
rzutko:łt: or ganlzat:y jna i ~mlalośt: w 
podejmowaniu artystycznyrh \ e k spe
ryment ów nie byly wrale 5ynonlma 
ml r~uzutnołd. Z pieniędzy firmy 

naletało się rozllcz.at: .przed akcJona
rlunami l dbat: o to, by akcJe przy
Dosny co r oku tluste dywldrndy. Sa
de wuystko naJdało unikat: nieu za
s adnionych l nie potrze bnych wydi\t
k6w. 

SJ0str4Jm wrócił do swero pokoju l 
otworzył szunade biurka. Ldata tu 
jut od dlutneco czas u sztuka t ea
tralna "Jnc-eborga HOII\1", napisana 
pnez olejaklego Nłlsa Krooka, pra
r.ownlka opiekł społecznej w Hals ln:;-

Dlaczeto •• In~:eborr;a Holm" byłol 
przełomem! P o plrrwue - pnyczy· 
n U sic do te,o sam temat tłlmu: 
dz.leje n l eu.rzci1 H"·ej m atki, któtt"j 

Hllda Borcstr6m o.le została , 

wbrew przewidywaniom, wie lki\ 

W koń«~ Jipr:a 1!13 r oku l.lplywal 

termln kontraktu uwartf'iJ:'O ze zna
Dl\ aktork~ dr:amatyczn,., Ul1d~ Borg
str 6m. Płacono jcoj nie od filmu, le~z 

w relacji mlesh:uoej - l to królew
skie honorarium: S tysięcy koron. 
Tylko jedna Asta Nlelse n dostawała 

wl(~ej w konkurencyjnej duńskiej 

wytwórni. Zblltał się właAnle dzlrń, 

kie dy t.rzeba było wyplac lf pani 
Borcstr.lm naldn~ jej catę ••• l to :r.a 
darmo, brz tadnyeh usłur :r. Je j ~tro

ny. Anystka, nie maJĄc odpowied
niej roił, prótnowala. Onn(dny Ma
g nusson nie lubił teR:o rodzaju sy

tuacJI. wezwał więc sweco pupila, 

Vlc:tora Sjłistr6ma l ośwladcz.ył mu 

ro następuje: "Man siedemnaście 

dni czasu . Mutlsz w tym term ln lr 

2nalf"źi: temat, napls.at scen ariusz l 

rozpoczął :r.dJecla do rllmt.J z HlldĄ 

Bo r gstr ftm w roll glówneJ. 2 ycze ci 

powodzenia••. 

bo rcu, ni 'Yirlklm mldcle ..,. połud

nioweJ Szwrcjl. Ryl to" dramat o o
s tryc h akuntar:b kry ty ki społecznej, 

osnuty n a autentycznym wydarzeniu 
z praktyki autora. SJ6str0m &nar t en 
utwór o d daw n a . lnscenlzo"'ał co bo
włem na sce nie teatru w G6tebor~u 
w roku 1!0'1. Bez wicluzego powodze
nia zresztą. Teraz, k ie d y zadzwonio
DO na alarm, " lncebolta Holm" oka 
zała sic: niezwykle p r.tydatna. Tekst 
SC'e na rtusza był r;otowy w cl~gu czte
rech dni. J'eucu w lipcu przystą

płono do zdJct. 

zabierają dz.lrcl. DJa n aiwnych t nie
wybrednych była to jeszcze jed na 
wersja odwlec:r.ny~b m elodramatów. 
Alr dla bardziej krytyczn~·ch l wy
macaj~~ych widzów było to rów nld 
wol anie o reformę barbar:r.yńskle~ro 

prawodaws twa. które tol erowało han
del dzieć-mi, rodzirów tyjĄcych na 
łaskawym rble ble w prz.ytutku. Dla 
pokrycia kosztów utrzy m anb Dle
nczcśnlków, od.st(powano kh dzieci. 
na alutbę t ym. któn:y mo~:ll za nłe 

więcej zapłacie!:. 

r:wtaz~ ekranu . Le plej uula sle na 
sc-enie, aniicH w rtlnlłe. w okresie 
ntrmym rzadko porzucała Królt'wskl 
Teatr Dramatyczny w Sztokholmie 
dla p racy w atelier. Zagra jeszrn 
- n omen ome n - pani~ Holm, nle 
szn:ełllw~ matkę. w 11Wózku-wldmo•• 
S j 6str6ma. Dt)płero w okrHir diwlę

k owym sytuacja sit zmieni. Hllda 
Borg st r 6rn, jako sedzl" ·a dama. za· 
ttyna stę coraz ('Zęśclej pojawlać na 
e kranie. Gra, o"zywUde, matki t ma· 

trony, a le Jut nłekonlec:znlf" na tra 
&'lez.n~ nutę. Senlorka szw~dzklej sce
ny by w a z nakomita w r o lacb komf'· 
dlowych. Po raz Olłtatnl staje przed 
kamer• tltmowl\ mając lat s iedem
dziesiąt s:r.Hc!:... Hll d..a Borgstrt\n: 
zmarła w I 'S I roku ; wzrusula 1 ba
włla trzy pokolenia publł~znołel , al r 
do bistorU kinematografii przeszla 
prz~de wszys tkim Jako odtwórrzynl 
roll lnJteborgl Holm w rllm lt' Sjó
strftma z IłU r oku. 

P o dru l'le - w filmie wyatąplla 

Ekranowa wersja •• lngebor c l Holm" 
('Zekala na otwarde noweco sezonu 
l w dnJu 3 listopa d a lłt:r roku -

Hi ld a Borcstr6m, t wor%1c kreacje 
pelną prostoty, umia ru l dramat)'C'Z
nero " yrazu. Swletna a k torka sc:e· JERZY ·r OEPLITZ 

- z A P.~ R s · .. K -1 ' KRY y .. :· ·y ·.- c Z N E 
• """ • - • • , •. '4 - . 

D 
wukrotnie w ciqgu nied-lugiego cza
su Teatr TeLewi zji sięgnql do na
su •j tradycji romantycznej. Mówię 
o ., Weselu" Wyspiańskiego w reży
s:?ri i Hanuszkiewicza i o .,Kordia
nie" Słowackiego w reżyserii A nt

c-zaka. Jesteśmy świadkami prób 
bardzo swoistych i bardzo ttOWJICh. 

Pam.ięta.m; ie o spektaklu ,.Wesela" go
rąco się dyskutowało. Jak pr%1f/<roić "pano
•amiczną" ntu~ę. te, dilllogową literalurę 
epickq. ten monumentalny dramat scenicz
ny · ~ do malego ek-ra·n.u? Czy skorzystać z 
pr<:ykladr.t fiLmu i rozbudować utwór wszerz

1 

rozbijając pudelko teatralnej sceny, wycllo
dzqc poza .,chatę rozśpU!waną": w ogTód. 
na włeś, w tłum. chłopów z kosami, <.-zy -
TUZ odwrót - ;wjrzeć U' uląb dziel4? Ha
nusi kiewicz wybrał to d r ugie. Postawił 
•• Wesele" tuż przed· oczy widza , n i.by przed 
oczy czytelnika, który - pochylony • nad 
dr am.a..tem - staje "się sam jego uczestni
kiem. Spekt4kl mial przeciwników. jak mial 
.zdecydc-wanvch obrońców. Oponenci chcie li 
w telewizji teatru. a. otrzymal-i telE'wizyjnq, 
wi.zualnq lekturę - r zecz nU! do zrealizo
wania ani nu deskach scenicznych, a-ni na 
kinow11m ekra.nie, któTtl tak-iej intymności 
i takiej literackości ni-e zna. Rzecz do zre
a.l-izc:-wania jedynie na małym ekranie, -na 
dl ugość wyciągniętej ręki. Wydaje się, że 
Hanuszkie-wi.cz właśnie w ,,Weselu", przez tę 
U~eraturę zapisaną w obr a.za.ch, uchwycił 
istvtę możlhoości telewiz11in11ch kamer. Stqd 
zwolennicy i J'ł4WE't entuzjaści ~pektaklu. 

Nie u.strzegl sie on wprawdzie błędów. 
AU. owe błędy I)Oiegaly na niezupel:nym 

l4 

TELEWIZYJNY KORDIAN 
j eszcze zdecydowaniu. na niez-upełnym za· 
u.janiu wobec małego ekranu. Hanuszkie
wicz podpU!ral się konwencjq teatralną, 
4-Wlaszcza kiedy sceny masowe ogarniał w 
dalekich planach, niby wsuwając ilustracje 
w drq_żony zbLiżeniami, obrazami-słowami 
d ramat. Gdzie indziej zapatrzvl się na kon
wencję filmowq: w podu;ójnych ekspny
c:jarh, przenikaniach. w owej demonstracji 
techniki, jak we wczes-nych latach ki-na. Na· 
tomiast tam, gdzie zaujał samej telewitji, 
samemu faktowi, że mały ekran nie jest 
eokranem wielkim, że telewi,zor jest domo
wym kint?'m i że jest nihy radioodbiorni
kiem, tyle ż2 z obrazkami, tam - powia· 
dam - przetarł drogę . 
Skorzystał z niej Antcza-k w ,.J(ordiani.to". 

Ma rację Andrzej Braun pisząc, że spektakl 
ten stworzy! nowy oat1mek aTtystyczny. U
strzeałszy się teatralnych i filmowvch po· 
kus, reżyser $kOncentrotcal się właśnie na 
,.tfłlewizyjnej l ekturze". Na twa-rzy Kordia
na, na jego głosie, na. jego slowach 1nówio
nych WJirost do nas. Nie jest to przedsta
wienie t.eatTalne ctni opowieś~. Jest to wi· 
u;isck.cja człowieka. 2adnej zewnętrzności: 
analiza duszt;, int rospekcja postaci, jak pod 
aparate·m Rentgena. To. co w ,.Weselu" jest 
dialogiem, jeszcze preze-ntacjq społecznej ko
mórki - tu gra rolę monoLogu, nawtrt kie· 
dy ma formę dialogu. Ale też to monoleg 
jedyuej twarzy, jedynej postaci, ·TUZwet kie
dv ni~ tylko ona znajduje sie na ekra-nie, 

gdyż inni sq <ylko kontekstem , t!em lub pro
jekcjq jej samP. j, 

T ego je:;zcze nie było . Nie b-ylo w lit.era· 
turztt; ani u: teatrze, gdz ie slow~ jest .z:z
ledwie iltt$t r owant" przez in ~ce nizacjf; , za· 
wsze odległą i zaw sze n iepodzielną ; a.n i 1c 
fiLmie, gdzie .zewnętrzność. więc obraz w i
d:z.ial.ny, za.w sze domi nuje. Co jest możliwe 
tyLko - jak się oka zuje - w telewhj i: 
obra.z zidentyf ikou;anv zf' słowem. 

Dzi\'ki s-pektaklowi Antczaka zajrzeliśmy 
po raz picrwSly tak głęboko, tak w ylqcznie, 
w wizerunek Kordiana; jak w • .. we~ełu '· 
weszliśmy 10 samq tkankę spolł?cznq ówczes~ 
nej J>otski. 

Wydaje ~ i<:. że po tych p róbach latwiej 
nam zrozumi2ć nłe t-ylko naszq sztukę daw
nq. ale takie to, co z te j t rad11cj i rozu..ij a 
się nadal. Clloćhy f;ln• . .,szkolę po!skq". 
..Kanar·. " Popiól t diamt>n t", ,.Lotna·', 
•. Eroica··. ..zezowate sz:c.zę.kłeH - że wu
mie:nię tylko pozycj e najbardz~ł!j ~ha,raktł?
ryst-yc l ne, 1 0 konfro ntacji z tlJmł t-p ·ktakla
mi <:ysku.jq szerszy wymi"ar , sta jq s tę bar 
dziej czytelne i wiarygod ne. 

Rewizja ,Josu Polaka", .,polsk iego charn
kt~ru•·. zaczęta pr<:ez: f ilm, podchwycona 
pr.zez publicy.!t llkę i esej h istoryczny, ws po
możona dzi.ł pr.zez T P.atr Telewizji - staje 
się coraz bopa tszym materiałem d o roz:~a
żań. Trudno jest to zjaw isko przecenić , ow q 
mqdrq prac-ę śu; iadomoŚC'i, k t órtt pragn ie 
przede WS.?Y sl kim hyć świadoma s-iebie sa· 
mej. 

ALEKSANDER JACKIEWICZ 



MIL I ONER 
BEZ GROSZA 
(The Milion P ound Noto• 

Scenariusz wedlu2 now<'l: 
M a rka Twaina: Jlll Crałgie 

Reiy,;ctia : Ron ald Seamc 

7..dj ..;cla: Geotfrey Unsworth 

Mu7.yka : William AJ wy n 

Wykonawcy: Henr·y Adams 
- G r egor.y Pr(·k, Pon;a Lans
do wne - Jane GrlrtHhs , 0 1!
ver M ontpeHer - Ronald 
Squire, księtn3 Cromatty -
Je>YC'C' Grenh~ll. Rod~l"ick -
Wllfrld Hyde \\'hlte, ksiąt.ę 

F'rogoa! - A. E. :tl atthe ws. 
Rc td - Maurlee D<'nham, J:;u
tJiekt w domu mód - 8ryan 
Fnrbrs, d'}• rektor bank u -
E rnrs t Thesit;er . kSl<\ t e Ca'().o 
mutty - Hugh • \\'ak f"field, 
R::>ck - Reglnald Brckwlth, 
Lloyd - Brlan Culton, ambasa
dor USA - Wiłbur Ewans, 
Parsans - John Slau•r , Rl•r.i{" 
- Ann Gudrun, portier -
Jługh r.atlmer . 

Ban~o na komed ia obyc7..ajo
wa. D\\·aj b.J!l!aci i e k~centry

cwi bra<::i<t podejmuj~ orygi
nt~lny •...akład. Wypożyczony z 
banku u nikalny banknot war
toś<'i miliona funtów cdd.;tją 

pcwnemu Amcrykanlno~A.·i. któ-

ry znataz.ł sl(; w Lond.yo~ bc:>'l. 
środków do :tycia. J cd<;u 1. 
br&ci twierdzi. t e Amc r>·k anln 
n!.- potraCi pra·żyC tc~;;o m ~e
SLaca. drugi - t t.· bedz!e mu 
si~ powoddło J<' k lordo w i. 
Akcenty łrcnl.i 1 satyry, n!e
z.la I'Call1:acja . 

PrOO v kc-Ja : J. A. Rank (Wiel 
ka Brytan!al - 195.1. 

Dodate k: ,.Dzieci z ruder" lLes Enfants des Courants 
d·A ir). Sc-.:Oćłriusz 1 realiza cja: Edn uard Lunt 7.. Zdjt:;c!a; 
J ean Dadeł. Mu2.ykz : E\agcne Kurtt. F ilm prcdukcjl fran
cu~kicj . D okument o dzieciach tyjących w ?<'dparysklch 
ru derach. Prawda. reaU~m i społeczne ...... -.an~o;ażowan~t. . 
F ilm zdobył nagrcdę lm. J eana Vlgo za rok l9ti0 ora1-. 
n agr&dy na Ct..-$1JWalach w Cannes i w Lip~ku. 

CZŁOWIEK 
l PIERWSZEGO STULECIA 

(!\luz z pr vniho stoleti• 

SCenariusz: Milos Fiala. Jan F lser. Zdenek Błaha 
i Oldrkh Lipsky 

R eiYSt:da: Oldrlc h Lipsky 
Zdj«:cla : Vladimir Novotm.
M u ~yka: Ladisla"· Simon 
Wykonaw cy: Józec - l\1ilos Kope<:k y. prore..~or -

Otomar Krejca, Adam - Radovan LukavskY, Pto tr 
- Vit Olmer, E"'a - Anita K.ajllrhova, sprzcd<ł
w ca - Lubomir L lpsky. 

Doda tek: ,.Epokowy wyna lazek". 

Produkcja: W ytwórnia F ilmów 1-~abularny:::-h 
l:łnrrandovle (Czt:choslowacja) - 1951. 

* 
Scenal'iusz: Andrzej i Romualda 
Lach. Opracowanie ptastyczn~ 1 re
~ysrrir: : Krzysztof D~bowski. Muzy.: 
ka: Waldemar Kazanerkl. Produkcja : 
Studio M:niatur FUmo wych w war
tza w !-c - 1963. Barwny film rysun
J..' owy z d~tcktywistyczr.ego cyklu d \3 
dl ~e<:: i młod ~:ety pt. ..Na tropie". 

BC'Ihaterem t~J famastycznej kom-edii jest czlo
w!e k. który p o pięciu w lt.•kach wr~:ca na z:~m it: 
z podróty kosmiczneJ , Na próżno jednak m~~~
k<o:.ńcy naszego gl-obu w XXV wie ku próbują go 
" yleezyC l sobkostwa i chciwości ... F :lm m a n:ez. ~ 
t<·m po i k:lk:: d obrych. kr.mt dicn.~o·y:=h pomysłów. 

• 
TELEFO~ TOWARZYSKJ 

(Pillow Talk• 

Sc<"nar lusz: Stanie)' SIHtpiro i 1\b.urice Ri(•hli'' 
ll<'tY"t·r ia: Mic-hał" l Gł-.rdon 

/'..d j(""<"ia: Art hur 1-:. 1\rlin~: 

l\1 uzyka: 1-·ran.k dl' V Ol 

Wyknn«" (.')-': B1'ad A llen - ROl'k Hudson, J an 
Murr0 \4' - Dor ls Oay. Jonathłln Furbcs - Tony 
Randall. Alm<c - Thr:lma Rltter. P ierot - Mar:·el 
Oal1o. T ony Walll•rs - Niek Ada ms, Ma r !l' - .Julia 
Meade, pani Walters - L~e Patric'k, Harry - Allen 
J rnklns. 0 ;. Maxw'-'Jl - Jay Barney, ple-l~gnhu· 
ka - Mary 1\JcCarthy. 

Produkcja: Arwln (USA) - 193~. D odatek:: •• l\lłllento'wa przygoda". 

* 
lla r w na szcr'Okockranowa korned'il!. B ohateram: 

są kompozytor muzyki lekklej i dekoratorka 
wn~tr7 .. którzy nie cierpią sit: nawzajem, ;. prz.y. 
czyaą tego jest posiadany przez nich wspólnie l t:· 
lttfon to wanyskl. BczpretensjonalnośC. pn.yje-mn: 
pio~nkl lA' wykona ni u Dorls Oay i Rocka H udsr.n;'). 

Sce n ariusz i rctyS'{'ria: Z. Czcrnf'le· 
<'kl. V_!)).}ekty pla.~ty<."Zne : J. Zll~man . 
L. ~tarsza~. A. Ledwig i A, Biedra· 
w a. Zdjt,:cla: 1\1. Pozn a rlskl. Muz)'k <t: 
W. Kazane<-ki i z. Czt>rne let'kl. Pru
dokeja: Studio F'ilmów Rysunko wy:.:h 
w B ielsku BlaJ.;: j - 1!:62. Saru.·ny mm 
rysunk owy. 

JUmAC\' JJo: KOLF.GICAt \\' SKł.;\DZIE: Stao L<olaW .Janick i. TadPUSZ 

Karpow.ski (~·C'a redakt ora na<'7.el nł"J:O), Tadeu s z Kowa lski (redaktO.!" 
l{rafi.r7.oy). UoltSI<tW ;\li<'halrk (reda ktor naruiDYł, J'crzy Prltz {s r-kre
tl'rf. ndakC'jl), ZbiJ:nil w Pht'ra. Uf:Dr\KCJr\: Wanzawa, ul. Krakowskir 

Pr-J.rdmieS("ił' ·!t /23. T elrronn rł"daktnr na<:zelny - U!J..Iil5. Cr.mral:- -

'G'!·!H i i7:!:·Sl. Sckreaar .f. rf'dakcJt - w. ł7~, dział kr~Jow~· 

W, l!Hi, ddal Y.agraniCU\Y - \\', 412, dl.iał Cr<tfln.ny - W, 21.J. 

ZDJĘCIA KRAJOWE: Centni na Atencja Fotogratiuna, \Vylwórnltt 
F ilmów Dokumentalnyc:h, Zjednoczone Zespoi)' Realizatorów F i lmo· 
wych. R. Sumik. archiwum. ZDJĘCłA ZAGRANICZSE: MosriJm, \\')'· 
twórnia Filmów F:lbularnych in1. Gar kiego (ZSRR) , Wytwó rnia FilmóV•' 
t'ahularnych w Ba rrandovie cczechoslo\\·ac:ja), Elstree, D . James, 
J. A. Rank C Anglia), ,,Cahierł d u C lnema ••, ,.Cinemondr". Fihnf'l. 
UnirranC'e Film (Funcja), Toho (.Japon ia) , Te levico Produ ktion (NRFl. 

Arwin (USA). a rch iwum. 

TYGODNIK 

KLIMATY 
(C Iima ts) 

Scl'nariusz na pnrtslawh.• ks icptki Andrr ~ł:turois: Stelliu 
l.ore n·Li i R. M . ..\rlaud. 

ZCj("'Cia: Sa("hH \'lern • .v 
Wyko na wcy: Odlh. - !\larln<t Vle~dy , Tsabcl lt.' - Emmanuel<' 

Kh·a. Ph!lippe M;, ~'(.'Cn<łt - Jean Pierre l\Jarll'lle. Mł!ita -
Alexandra Ste wart , F!·anc;H is - ~li,·h el P i("('Oii, pani Marn .. 
:1nt - Gabridle Uorz.lat. 

Prudukcjfl: ł-'llmi'l cFram·ja) - t!fiH. 

* Adaptacja bardzo niegdyś populat·ncj książki Andr~ M nu-
I'Ois. R::-a liza lorzy nie $Ci )ednak ,·óu·nie subtelnymi portn.'
~:stamt psychik i kubi<"Cej . F il m ma sporo dłuży7.n i do bn:y 
aktHrz.;\· n;l•wiclc tu p-.>llkł~3J:, . 

znakomiły - l dohtl' - ł "ła.by - l 
b. dobr y - 5 ur:tec-i~ln>' - l 7.ły - l 

~ 11( l ~ l ~ Jl 
T \"TUL .lo'ILM U ~ ~ ~ 'Q l ~ ~ :!J 

~ l ~~ , ~ , ~ ~ ~ 
.j !li .( V1 Ń l ~ ti ' ~ l ..; 

~ ...... _ -~-6-~--;r;-;-:-· -;;T~T~~ -~ 

l':ts:tżerka 15 - 6 5 4 o 5 5 5 5 0 

-~.:~ <łowy ~ : 4 l 3 ; 4 _s :
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4 : 4 :. 4 4:2 
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W\'OAW('t\: W)·dawnldwa ArtyJil (':.t:ae Ftt m mve 

AD:\U::\'lSTK.\CJJ\: UL Kr.akowskh• Pr.tcdmleśC'Ie %1,'%3, 
teJ. &OZ·O!. CeJll\ l)Tl'nUntl't~IY za ,;ran icĄ: kwartalnic -
•~~~: półronnic - ~u.-; r ocznic - 182.- zł. P r-J.Niplaty na 
t~ Jłrl·nuntrrat-: pr"'~:~·jmujc na okresy kwartah1C, p61ror:znt 
i roc,,.ne Pr~::t"dsl«:biorstwo Kolporhai.u Wydawn.lc:tw za. 
~:ranil'.t.n~·ch "nncb" w Warszawie, ul. \Vłh:za 45, 7.a 
poSrednichnrfi J'tKQ \\'<~r57..o.wa, konlo N r l ·S!I oott!ł. 

1-:t.;'INIII)htrJ.(' 'lcfł"/:tk1U~Ji'I..O\\'tl.n(' Otoit~a 'l.3n\~'fi.at W Cen

trali Kolpor t.aiu Pcasy l \\'ydonmlcl'v ,,Rut'h" - \\';tr'II..A· 
wa, uJ. Srr:hrna IZ. 

Dn.1k. 2<lkb4y J>ntl~.:lrskl c 1 Wkh}Słodrukowe RSW ,.Pf',.. .. 
M' .. WJ\rs:r...·w..-:t, Maf'S"./~ Ikowslc.a 315. Nakbd UO.OłCL :Nu
mer odc1ann do d ruk u 28.X. H163 r. Zam. 1~32. L·lłl. 
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Na urouystq premier~ filmu ,.Ludzie i bestie" pnJbrl 

do ,olski reiJser Siergiej Gerasirnow oraz aktorki - Ta

mara Makarowa (na zdjęciu - wyiej) i :tanna Bołotowa. 

Ich wrpowiedzi zamieszczamr na str. 2. 
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