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NARADA SZEFOW KINEMATOGRAFII 
KRAJÓ-W SOCJALISTYCZNYCH 

W dniach 14-17 czerwca odbyła się w Berlinie narada szefów kinem31tografli 
Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Mongolii, NRD, Polski, Rumunii, Węgier 
i Związku Radzieckiego, Polsklej delegacji przewodniczył l zastępca ministra 
kultury i sztuki Mieczysław Wojtczak. 

Narada była kontynuacją tego rodzaju spotkań w Moskwie, BUdapeszcle i w 
Warszawie; w wielu wystąpleniach nawiązywano do poruszanych poprzednio 
problemów i oceniano realizację przyjętych wniosków, Szczególnie podkreśla
no znaczenie warszawskiej narady, która zap~zątkowała szeroką współpracę 
kinematografii socjalistycznych w ofensywniejszym popularyzowaniu za po
średnictwem filmu idei i osiągnięć s~jalizmu w krajach o odmiennych ustro
jach społeczno-'J)olltycznych. 

Wszystkie wystąpienia poświęcone byqy przede wszystkim aktualnym zada
niom i tendencjom "'rogramowym poszczególnych kinematografii. Wiele miej
sca poświęcono sprawom ideowo-politycznym związanym z twórczościa fil
mową. Podkreślano też dąźenie do rozwoju i rozbudowy kinematografii za
równo ·W sensie zwiększenia produkcji, jak i wzbogacenia jej profilu progra
mowego, poprzez tworeenie filmów o du.zych wartościach ideowo-artystycz
nych, podejmujących wa:imą społecz.n!e tematyke. 

Jednym z Istotnych wątków dyskusji była sprawa barier, na jakie ciągle, 
wbrew ustaleniom konferencji w Helsinkach. natrafia film socjalistyczny w 
krajach kapitalistycz.nych. Szef polskiej delegacji Mieczysław Wojtczak wska
zał na współpracę z telewizjami krajów zachodnich jako jedną ze skutecz
niejszych form dotarcia do masowego widza. Polska zaproponowała organiza
cję robOCZego spotkania poświęconego wymianie doświadczeń i informacji o 
r<npowszechnianiu filmów naszego obozu w krajach kapitalistycznych i Trze
ciego Swiata. 
Końcowy dokument narady odzwierciedla tendencję dalszego pogłębiania 

wspó!pracy kinematografii socjalistycznych w zakresie produkcji filmów, 
wzajemnej informacji i konsultacji w sprawie udziału w międzynarodowych 
festiwalach filmowych i międzynarodowych organizacjach, rozszerzania kon
taktów z kinematografiami w krajach r<nwijający-ch si~ poprzez różne fol'my 
pomocy. 
Następne tego rodzaju spotkanie odbedzie sie za rok w czechosłowacji. 

FILMY 

BIG DEAL 
Po raz trzecl spotkamy się z rodzi

nami Pawlaków l Kargulów; w fil
mie .. Big Deal" bohaterowie .. samych 
swoich" i "Nie ma mocnych" jadą do 
USA po spadek po wuju Johnie. Zna
czna część komedii Sylwestra Ch~clń
skiego rozgrywać si~ b~dzle na pokła
dzie "stefana Batorego". 

Scenariusz napisał Andrzej Mular
czyk. Operatorem jest Zygmunt Sa
mosiuk. Scenografię projektują Jan 
Grandys l Tadeusz Kosarewicz. W fil
mie - obok Wacława Kowalskiego, 
Władysława Hańczy, Marii Zbyszew
skiej, Haliny Buyno-Lozy, Anny 
Dziadyk-Dymnej i Andrzeja Waslle
wicza - wystąpią Irena KareJ i Du
chyll Martin Smith. Kierownictwo pro
dukcji sprawuje Jerzy Rutowic7 .. Film 
powstaje w ZespOI<' .. Iluzjon·•. 

HONOR DZIECKA 
Feridun Erol. autor .,Ballady o ści

naniu drzewa" i .,Zawodowców". 
'J)J'zygotowuje komedię .. Honor dziec
J<a". Akcja rozgry-wa się sto lat temu 
i dotyczy miłosnych perypetii mło
dziutkiej wychowanicy ordynata. W 
filmie wYStąpią: Anna Mikuć, Zdzi
sław Mr.otewski. Maria Zabczyńska, 
Ewa Zietek. Emilia Krakowska. Alek
sander Dzwonkowski i Marek Lewan
dowski. Zdjęcia rozpoczną sie na po
czatku września ,pod Łodzią. Qperato
rem iest Tomasz Tarasin. scenogra
fem Jan Grand:vs, a kierownikiem 
produkcji Tadeusz Baljon. Telewizyj
ny film ,.Honor dziecka" powstaje w 
zespole .. suesia". 

"SYRENKA 
WARSZAWSKA" 
DLA ,.ZAKL~TYCH 
REWIROW" 
l "KALINY 
CZERW O HElu 

Jury Klubu Krytyki Filmowej SDP 
przyznało ,.Syrenkę Warszawska" -
nagrodę za naJleoszy polski fUm fa
bularny sezonu 1975/76 - .. Zaklętym 
rewirom" Janusza Majewskiego. Do 
nagrody kandydowały również filmy: 
"Skazany" Andrzeja Trzosa-Rastnwiec
kiego i .. Hazardziści" Mieczysława 
Waśkows·kiego. Nagrod~ dla najlep
szego filmu zagranicznego na polskich 
ekranach miedzy l czerwca 1975 a 31 
maja 1976 przyznano radzieckiemu fil
mowi .. Kalina czerwona'' Wasilila 
szukszyna, a wyrótnienta - .. Dys
kretnemu urokowi burżuazji" Luisa 
Bufluela (Francja) i .,Ostatnie zada
nie" Hala Ashoy•ego (USA). 

Jury stwierdziło, że filmy fabular
ne WYświetlane w polskiej telewizji 
głębieJ l śmielej ujmowały problemy 
polsklej współczesności, znajduJac dla 
niej niejednokrotnie odkrywczą for
mule artystyczną i w .(l'aziło żal. że 
regulamin nie pozwolił na przyznanie 
,.Syrenki Warszawskiej" filmowi .. Per
sonel" Krzysztofa Kieślowskieg'J. Ju
ry zwróciło uwagę zarządowi Klubu 
Krytyki Filmowej na potrzeb~ wpro
wadzenia odpowiednich zmian w re
gulaminie nagrody. 

GWIAZDY FILMOWEGO 
SEZONU 

W tradycyjnym plebiscycie czytel
ników .. Sztandaru Młodych". ..Ek:ra
nu", ,.Gazety Lubus.kiej" i .. Nadod
rza" na najpopularniejszych aktorów 
sezonu 1975/76 zwyciężyli bohaterowie 
.,Nocy i dni" - Jadwiga Barańska 
i Jerzy Binczycki. Następne miejsca 
zajęli Magdalena Zawadzka i Woj
ciech Pszonlak oraz Małgorzata Po
tocka i Jan En~tlert. 

SPOTKANIE Z TWóRCAMI BOLKA l LOLKA 

WIELKA PODRÓŻ 
W Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej trwają prace nad pierw

szym pełnometrażowym tumem animowanym; bohaterami b~dą Bolek i Lolek. 
Mówią twórcy postaci sympatycznych chłopców, Władysław Nehrebecki i Le
szek Mech. 

WŁADYSŁAW NEHREBECKI: Zrea
lizowaliśmy już uonad 100 krótkich 
filmów o na.lróżniejszych tematach z 
Bolkiem i Lolkiem w rolach .l(lów
nych; serie bawiły nie tylko najmłod
szych. FUm pełnometrażowy. w któ
rym akcja może być z.nac:znle bogat
sza. daje nam nowe. bardzo ciekawe 
możliwości, jest jakby ukoronowa
niem produkcji filmów z tymi boba
teram!. 

LESZEK MECH: Seria krótkich fil
mów. nawet najbardziej popularna, 
nie jest nieskończona, dobre pomysły 
nie zjawiają sie bez końca. sami au
torzy tęsknią za czymś nowym. Kro
kiem nastepnym, niejako uwa•rUlkowa
nym rozwojem postaci i ich działal
ności. może być właśnie fH.m peŁno
metrażowv. 

w. N.: Nie znaczy to. że po reali
zacji filmu pełnometrażowego rozsta
niemy się z Bolkiem i LOlkiem. Chcie
libyśmy jednak wybierać tylko terna
ty naprawde ciekawe i atrakcyjne, 
oneprowadzać staranniejszą elimina
cję. Do tej pory każdy pomysł i te
mat bYł dobry, należało tylko zna
leźć odpowiednią ilość gagów. 

L. M.: Bolek i LOlek nie sa już wY
łacznie bohaterami filmowymi. roz
poczynają życie literackie, myślimy o 
opowieściach. w których będą wystę
powali. dostaliśmy wiele propozycji 
od pism i wydawnictw. To bedzie dla 
nas nowa przygoda, nie mniej pasjo
nująca niż film . Wydaje mi się, że 
to typowy los popularnych bohate
rów ekranowych - rozszerzają swo
ja obecność na inne dziedziny twór
czości. Literackie przygody Bolka 

i Lolka mogą się stać inspiracją do 
następnych filmów. Na razie jednak 
nie zabraknie filmów z tej seril. 
wr.hodzi wtaśnie do opracowania 13 
nowych odcinków zatytułowanych 
,.Bolek i Lolek w kosmosie". 

w. N.: Już w czasie pracy nad 
o~tatnia seria filmów krótkich myśle
liśmy o pełnym me~raźu. W trakcie 
pracy nad serią .,BoleJe i Lolek wy
ruszaja w świat" zauważyliśmy, że 
największym powodzeniem cieszy się 
tematYka przygodowa i to nie tylko 
wśród widzów. Te filmy są też chęt
niej rysowane. Dlatego przy filmie 
pełnometrażowym zdecydowaliśmy sie 
na motyw podróży dookoła świata. 
Pretekstem dla scenariusza stała się 
książka Juliusza Verne'a .. W 80 dni 
dookoła świata••. nie będzie to jed-

"w 80 dni doukola świata" 

nak ani adaptacja, ani parafraza tej 
powieści. Zaczynamy od tego, ze w 
Anglii znaleziono testament Fileasa 
Fogga - spadkobierca musi spełnić 
pewne warunkl. mianowicie okrążyć 
ziemie w tym samym czasie l w ten 
sam sposób jak Fileas Fogg - wy
korzystując tYlko takie środ!ki loko
mocji, jakie istniały w XIX wieku. 
Roboczy ty;tul brzmi: .. w 80 minut 
dookoła świata" - co znaczy, że ma
my przed sobą 80 minut kinowej pod
róży po świecie. Na.turalnie bedzie to 
podróż z wieloma przeszkodami. Bę
dzie np. ktoś przypominający detek
tywa Fixa, taki intrygant - prze
szkadzacz. człowiek o różnych twa
nach i przebraniach. Nie zdradzę fa
buły, bo tego rodza•ju film uowlnien 
być dla widza niespodzianką, zasko
czeniem. Dotad nasze filmy o.p!erały 

sie na muzyce i efektach d1Jwieko
wych. W tym filmie Bolek i LOlek po 
raz pierwszy przemówią. Bedzie też 

wiele piosenek. atrakcyjna muzyka 
l oprawa rysunkowa. Jesteśmy bar
dzo zaawansowani w pracach rYSU!Il
kowych, niektóre partie filmu są juź 
udtwi~kowiane. Sądzimy, że ukończy
my go jeszcze w tym roku, na ekra
nach zaś pojawi się w przyszłym. 

L. M.: Materiał scenariuszoWY jest 
tak bogaty, że nie mieści sie w prze
widywanym czasie proJekcji kinowej. 
Nie robimy jednak skrótów - z mY
ślą o późniejszej, już zamówionej 
wersji telewizyjneJ. Będzie ona peł
nieJsza, z rozbudowaniem niektórych 
przygód, ale bez zmiany konstrukcji. 
Na razie jednak myślimy wyłącznie o 
filmie kinoWYm, a takZe o przygoto
waniu jego wersji obcojęzycznych, bo 
takie są już zamawiane. 

Notowała: 
E. 'D. 

i3arbara Wrzesińska Jan Nowicki w 
Łagowie 

PLON 
LUBOSKIEGO 
LATA 

VIII Lubuskie Latq FUmowe odby
wało sie ood znakiem tematyiki oby
czajowej w fi.lmie polskim. Hasło 
.,Obyczaj polski: ekran i I'ZeczyWls
tość" patronowało przeglądowi 28 fil
mów ostatniego piętnastolecia oraz 
seminarium Stowarzyszenia Filmow
ców Polsklch i Klubu Krytyki Filmo· 
we.l SDP (piszemy o nim na str. 8). 
Niemal WSZYstkie pokazy w Łagowle 
i w ośmiu miastach województw zie
lonogórskiego l legnickiego cieszyły 
się duża frekwencją. 

Jury Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich pod przewodnictwem Stani
sława Grzeleckiego przymało tn:y 
równorzędne .. Złote Grona" filmom 
.. Trzeba zabić te miłość" Janusza 
Morgensterna, .. sami swoi" Sylwe
stra Chęcińskiego l .,lluminacja" 
Krzysztofa Zanussiego. "Złote Grano" 
otrzymał także Andrzej Trzos-Rasta
wiecki za konse~wenltne penetrowa
nie problemów moralno-obyczajowych 
wsoółczesności, a w szczególności za 
film "Skazany"; film ten wyróznila 
swą nagrodą również Koordynacyjna 
Rada Artystyczna Kin- Studyjnych. 
Nagrodę publiczności zdobył film 
.. eon amore" Jana Batorego. 

Jury działaczy kułtury filmoweJ 
ZSMP pod przewodnictwem WoJcie
cha Wierzewsklego przyznało nag,rodt: 
Związku Socjalistycznej Młodzieży 

Polskiej i Dolnośląskich ZakŁadów 
Metalurgicznych w Nowej Soli, prefe
ruJącą walory ideowe i wychowaw
cze. filmowi .,Opadły liście z drzew" 
Stanisława Różewicza. ..Don Kichot" 
- nagroda Polskiej Federacji DKF -
przypadł Krzysztofo.wi Kieślowskienw 
za całokształt twórczości, ze szczegól
nYm uwzględnieniem filmu .. Perso
nel". 

Se.lmik działaozy filmowego ruchu 
społecznego, na którym spotkali się 
przy jednym stole aktywiści ruchu 
kin studyjnych, dyskusyjn}'lCh klUbów 
filmowych i akcji .. z filmem na ty", 
obradował nad problemami rozwoju 
kultury filmowej na tle Zllli.an w 
strukturze administracyjnej kraju i w 
systemie rozwwszechniania filmów, a 
także wobec przygotowywanej reor
ganizacji systemu oświatowego. Wnio
ski z dyskusji przedstawione zostaną 
W>ladzom kinematografii. Bogaty plon 
przyniosło dziesięciodniowe SPOtkanie 
zorganizowane przez ZSMP: 85 dzia
łaczy z całego kraju podzieliło się 
swym doświadczeniem i opracowało 
wspólną strategii! w dziedzinie popu
laryzacji kultury filmowej wśród 
młodzieży robotniczeJ i wiejskiej. 
Członokowie KoordynacyJneJ Rady Ar
tystycz.nej Kin Studyjnych deba•towa
li nad nową, po reformie administra
cji, geografią ruchu study~nego l re
pertuarem kin stUdyjnych. Swoją na
rade odbyli także działacze klubowi. 

Na okładce: 

BOtENA DYKIEL 

Fot. Jerzy Tro&zczyóskl 



Rozpatrując problemy związków kina z inn!Jmi 
dziedzinami sztuki, nie można pominąć jego konek
sji literackich. Dziś o tym, jak zmieniało się kino 
pod wpływem nowych prądóu; w literaturze. 

MARIA KORNATOWSKA 

OcllMeczna historia 
niedobrej 

Illitości 
,.PowieAciopfsarzem jest ten, 
kto dostrzega pierwszy szept 
rzeczy wokól siebie i szept ten 
doprowadzi do slowa·•. 

Michel Butor 

F 
ilm zrodził się w cieniu 
literatury, pod koniec 
stulecia, które było 
świadkiem niebywałego 
jej rozkwitu, wówczas, 

kiedy osiągnęła znaczny prestiż 
społeczny dostojeństwo arty
styczne. 

Ledwie raczkujące kino pory
wało się ambitnie na... kilkuna
stominutowe adaptacje powieś
ciowych arcydzieŁ Duchowy pa
tronat literatury miał nobilito
wać nie douczone dziecię jar
marcznej muzy. Już na samym 
początku okazało się - i tylko 
nieliczni utrzymywali inaczej, 
upatrując w "fotogenii" drogę 
przeniknięcia poetyckiej natury 
rzeczywistości - że powołaniem 
filmu jest opowiadanie. Podobnie 
jak powieść, film zaspokaja po-

trzebę człowieka, by żyć choćby 
przez chwilę innym życiem, 
wejść w cudzy los, syci jego cie
kawość świata, ludzi, miejsc, 
stanowi namiastkę podróżowania 
w czasie i przestrzeni. Jest więc 
także wielkim opowiadaczem 
fabuł. 

Istnieje wielu zwolenników po
glądu, że tzw. nowoczesne środki 
wyrazu i pewne zabiegi formal
ne XX-wiecznej literatury u
kształtowały się pod wpływem 

czy też z inspiracji kina. I tak 

fonnuła "nowej powieści" w wy
daniu Robbe-Grilleta zdradza 
wyraźne pokrewieństwa struktu
ralne z typem relacji filmowej, .z 
techniki filmowej wywieść moż
na sposób narracji, jakim posłu
żył się Sartre w drugim tomie 
"Dróg wolności" itd., itd. Kto za
ręczy jednak, że nie ma racji 
Bazin pisząc, że jest to "wpływ 
kina nie istniejącego, kina ideal
nego, które tworzyłby pisarz ... 
gdyby był filmowcem ... " 

Z równym wszak powodzeniem 
dałoby się wykazać, że literatura 
XX wieku wyprzedziła film w 
odkrywaniu nowych, bardzo "ki
nematograficznych" · rozwiązań 
konstrukcyjno-formalnych. "To 
powieść - pisał przed laty An
dre Bazin i jego sformułowania 
nie utraciły nic ze swej aktual
ności - okazała najwięcej odwa
gi w wykorzystaniu techniki 
montażu i burzeniu porządku 
chronologicznego. To ona zdoła
ła podnieść do rangi autentycz
nej metafizyki efekt nieczłowie
czego, jakby fizykalnego obiek
tywizmu. Czyż jakakolwiek kame
ra znalazła się tak daleko ... na 
zewnątrz>+ swego obiektu, jak 
świadomość bohatera .. obcego» 
Camusa? W istocie wcale nie 
wiadomo, czy «Manhattan Tran
sfer>+ lub «Dola człowiecza» by
łyby inne bez kina, natomiast nie 
ulega najmniejszej wątpliwości, 
że «Thomas Garner» i «Obywatel 
Kane» nie powstałyby bez Jame
sa Joyce'a i Dos Passosa. Filmy, 
mające odwagę czerpać natchnie
nie ze stylu powieściowego, któ-

ciąg dalszy na str. 4 

"Zaw6d: reporter'' Michel~elo Antonionieco 



Z ducha karnawalowych •tradvcji 

ciąg dalszy ze str. 3 

ry można określić jako ultrafil
mowy, należą wciąż do awan
gardy". 

P 
rzełom lat pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych 
przynosi charaktery
styczną zmianę: odwrót 
od "starej" literatury. 

Jedna z dość istotnych rewolucji 
w kinie odbywała się pod hasła
mi kina autorów, kamery-pióra, 
stylu reżyserii jako sposobu 
przekazywania określonych zna
czeń. Bunt przeciw literaturze 
w kinie, przeciw dominacji fabu
ły, przeciw konieczności opowia
dania historii, konstruowania 
skomplikowanej i podtrzymują
cej napięcie dramaturgii zmie
rzał jednak w istocie do na
dania dziełu filmowemu cha
rakteru zbliżonego możliwie 
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najbardziej do wypowiedzi lite
rackiej, tyle że w duchu literatu
ry "nowej". Oto jeszcze jeden z 
paradoksów sztuki filmowej. 

Jest rzeczą znamienną, że na 
przestrzeni swych dziejów kino 
najchętniej i z największą dla 
siebie korzyścią zwracało się w 
stronę literatury drugo- a na
wet trzeciorzędnej, czerpało soki 
żywotne z powieści odcinkowej, 
z romansów przygodowych i sen
sacyjnych. Ten rodzaj twórczości 
wyróżnia się zazwyczaj wewnę
trzną dynamiką. Opiera się na 
sprawnie zbudowanej akcji, ka
lejdoskopowej zmienności sytua
cji i miejsc; na przewadze opo
wiadania nad opisem. Autor musi 
dbać o utrzymanie uwagi czytel
nika w stanie ciągłego napięcia. 
Dawkuje informacje, zmienia per
spektywy opowiadania. Nader 
często ucieka się do pomocy roz
maitych chwytów konstrukcyj
nych w rodzaju paralelizmu, re
tardacji itd. Gra na emocjach od-

biorcy, nierzadko kosztem zdro
wego rozsądku i logiki, ale za to 
z wyraźną znajomością emocjo
nalnych potrzeb masowego czy
telnika i mechanizmów jego re
akcji. Dobra literatura drugorzę
dna jest przede wszystkim spra
wą techniki. Konstrukcja drama
turgiczna odgrywa tu pierwszo
rzędną rolę. W słynnym artyku
le "Dickens, Griffith i my" Ser
giusz Eisenstein stwierdził, że 
Gri.ffith, ojciec filmowej narracji, 
prawodawca dramaturgii zbliże
nia i montażu równoległego czer
pał natchnienie z dramaturgicz
nych struktur prozy Dickensa. 
Dickens tkwi wprawdzie w pan
teonie klasyków XIX wieku, ale 
w sposób bez wątpienia doskona
ły posiadł umiejętność operowa
nia sensacyjną fabułą i melodra
matycznymi perypetiami. 

W ślad za technikami opowia
dania i kompozycji przeniknął do 
kina klimat myślowy owej drugo

trzeciorzędnej literatury, jej 

światopogląd ideowy i społeczny, 
jej moralność. Skrystalizowały 
się pewne schematy fabularnych 
wątków, typy bohaterów, wzorce 
postępowania, motywacji, a na
wet zachowań. "Sytuacja przygo
dowa - powiada Michał Bachtin 
- to taka, w której może znaleźć 
się każdy człowiek jako człowiek. 
Co więcej: wszelką ustabilizowa
ną lokalizację społeczną fabuła 
przygodowa traktuje nie jako 
ostateczną formę bytowania, lecz 
właśnie jako »sytuację«. ( ... ) In
stytucje społeczne i kulturalne, 
podziały na stany i klasy, sto
sunki rodzinne - wszystko to 
tylko sytuacje. w których może 
znaleźć się człowiek: ten odwie
czny i sobie równy człowiek. Fa
bułę przygodową kształtują za
dania dyktowane przez odwie
czną naturę człowieka - przez 
instynkt samozachowawczy, żą
dzę zwycięstw i triumfów, żądzę 
posiadania, miłość zmysłową•·. 
Fotwierdzenie i ilustrację wywo-



,.Amarcord" Federico Felliniego 

dów radzieckiego krytyka odnaj
dziemy w klasycznych gatunkach: 
w westernie, w filmie gangster
skim, przygodowym, kryminal
nym. 
Idąc tropem rozważań Bachti

na można by zaryzykować twier
dzeńie, że najcharakterystycz
niejsze gatunki filmowe uformo
wały się i nadal trwają w kręgu 
promieniowania literatury, którą 
Bachtin określił mianem skarna
walizowanej. Więcej nawet: dzię
ki swym możliwościom technicz
nym i wyrazowym, dzięki specyfi
ce oddziaływania na odbiorcę kino 
ocaliło i zachowało coś z istoty 
,.karnawałowego światoodczucia". 
Ostatnie dzieła Felliniego: 
,.Rzym" i "Amarcord" stanowią 
znakomite przykłady tworzenia 
nowego gatunku wyrastającego z 
gleby tradycji karnawałowej, tak 
znamiennej przecież dla kultury 

włoskiej, przenikniętej duchem 
karnawału z całym jego rozpa
saniem, obrazoburstwem, skan
dalicznością i ekscentrycznością, 
z całym bogactwem przejawów i 
symboli. Fellini - wielki plebe
jusz - przypomniał wspaniały i 
archaiczny rodowód kina, sztuki 
traktowanej wszak jako typowy 
produkt cywilizacji techniczno
-przemysłowej. 

"Powieściopisarzem jest ten -
zauważył Michel l Butor - kto 
spostrzega, że w świecie otacza
jącym zaczyna się zarysOWY.Wać 
jakaś struktura, ten, kto się nią 
zajmie, będzie ją rozwijał, udo
skonalał, studiował, aż stanie się 
czytelna dla wszystkich". To 
samo można by z czystym su
mieniem powiedzieć o twórcy 
filmowym. I on stara się odna
leźć i zarazem narzucić rzeczy
wistości ład, który w niej wyczu
wa. Lad ten uzmysławia i wyra
ża jednocześnie, mocą osobliwej 
dialektyki, system narracyjnych 
i dramaturgicznych reguł gry. 
Właściwością kina, na którą 

wielokrotnie już zwracano uwa
gę - jest zdolność samoistnego 
przełamywania owych prawideł 

gry. W tkankę dzieła, nawet naj
bardziej hermetycznego, wsącza 
się nie kontrolowany w pewnym 
sensie żywioł rzeczywistości. 
Charakter spektaklu zdetermino
wanego rygorami czasu i mecha
nizmami odbioru skłania kino do 
zagęszczania stru'ktur dramatur
gicznych, intensyfikacji działania, 
do potęgowania "mocnych" zawę
źleń i point . .,Druga natura" po
pycha je w stronę luźnej, nasy
conej dygresjami opowieści. Nie 
bez powodu jako dwie zasadnicze 
formy dramaturgii filmowej wy
mienia Kracauer ·wątek znalezio
ny, czyli zakorzeniony w rzeczy
wistości oraz epizod przesączalny, 
czyli otwarty na rzeczywistość. 

J 
ak przystało na dziecię epo
ki, której jednym z proro
ków stał się Mar.sihall McLu
han - kino nie rozwija 
się bynajmniej w sposób 

ciągły, linearny. Z jednej strony 
spogląda ku sztuce uczonej, kun
sztownej, sublimowanej, z dru
giej zaś sięga do zasobów, tra
dycji jarmarczno-plebejskiej, do 
twórczości w jakimś sensie pod
rzędnej, do szmiry i kiczu. Z 
jednej strony wybiega ku przy
szłości, chwyta to, co nowe, mod
ne, awangardowe, z drugiej zaś 
fascynuje je to, co minione. Po
wraca do zamierzchłych, wyda
waloby się konwencji. wskrzesza 
wzorce pikarejsklej opowieści, 

romanse szkatułkowe i epizo
dyczne, lubuje się w barokowoś
ci "ogrodu nie plewionego". Z 
jednej strony hołduje kultowi 
wyrafinowanej formy, doskonałej 
w swym harmonijnym spełnieniu, 
z drugiej zaś proponuje nonsza
lancję formalno-stylistyczną, 
swobodną niedbałość, a nawet 
świadomą i zamierzoną niechluj
ność. Wszystkie te tendencje sta
piają się pospołu w diabelskim 
tyglu kina i co jakiś czas któraś 
z nich zdaje się przez chwilę do
minować, nadawać ton całości. 

MARIA 
KO.NATOWSKA 

Zbliżenia 

Układ wielki, 
ale życie 
normalne 

F 
abula najnuwszego filmu Andrzeja J. Piot-rowskiego jest 
dość schematyczna, ale jego glówny bohater rweale sche
matyczny nie jest, a i za.sadniczy kcmflilkt UltUXYTu nie 
mie§ci się w -ramach utartych schematów. Najciekawsze 
jest bodaj to, że t-rudno rzec, jaki właściiwie jeost ten bo
hater. Z jednej <Stro.ny to zimny ka-rierowicz, który sam 

przyznaje, że nie ufa Ludziom i zgoła ich nie lubi, z drugiej wszak
że - jest w tym człowieku jakaś olbTzymia porcja sentymentaliz
mu. Niby jest to cyniczny gracz, mamewrujący Ludmn.i jak pionka~ 
mi na szachQwnicy, a zarazem mamy bu do czynienia z człowie
kiem, który zupełnie nie umie rozstać się z własną przesozło§cią. 
Toteż z łezką w oku WS'ipO'rnina staTą budę, kawiarnię "Pod Nerp
tu.nem", gdzie się spotyka! z dziewczyną, miejsca w parku, gdzie 
uczył się z przyjaciółmi do egzami.nów, czy ,też biuro, w którym 
pracował. Moim.a by rzec, że bohater pod.s.zyty jest sen.tymentalnym 
chłopcem, który ba-rdzo kochal -rodziców, na'ilwnie wie-rzył w przy
jaźń, której nic nie TCYZe-rwie, i miłość na cale życie. Chciałoby się 
zatem powiedzieć, że jest oo trochę hrabia MQil;te Ch-risto w kie
szonkowym wydaniu. 

Jest w "Wielkim układzie" dość cha-rakterystyczna scetna. Oto 
bohater paniża kobietę, któ-rą ktiedyś kochał. Gdy magle załamała 
się jego kariera., dziewczyna go opuściła. Teraz, po taroch, kiedy 
boh-ater wypłynął na szeTokie wody, cheWaby się przyznać do 
błędu, wytłumaczyć, przeprosić, być może nawiązać z nim romans. 
Zostaje odepchnięta, wręcz wy-rzucana za d-rzwi, ;za-razem zaś bo
hater powiada, że wrócił do oswego -rodzimmego miasta po to, .by ją 
znowu zobaczyć. I to o.statnie zdanie jest zapewne prawdziwe. K-rót
ko mówiąc, tak jak bohater jest dwoisty, ·tak też diWoiste są WS'Zl/st
kie jego uczynki. Po 'prOStu po piętnastu tatach nieobe-cności ten 
człowiek rWTaca do rodzinnych stron ,tyleż IZ chęci odwetu, co 
z tęsknoty. W ogóle wydaje się, że motyw zemsty to jedynie mas
ka, rodzaj samooszustwa, dym'11a zasłona, która ma przyk-ryć jego 
rzeczywiste mot'l/WY postępowania. 

"WieLki uklad" jest opisem ba-rdzo ciekawego i ·M &Wój sPOISób 
dramatycznego kcmfliktu. Z jednej st-rony mauny człowieka, któ-ry 
sądzi, że .skrzywdzili go najbU:ilsi przyjaciele, kierując się zwykłą 
ZaiWiścią. Balzac powiadał, że w piekle przy poLskim k<ltk me czu
wa żaden diabeł, bo co się ktoś z niego wynuTIZy, to go za-raz rodacy 
ściągną do dołu. Bohater sądtzi, że ·tak właśnie postąpili ;z mim naj
bliżsi przyjaciele. I być może :się wcale nie myli, być może, gdyby 
nie wyg-ry.zio:no go z zespołu, to wszystko skończyloby się 'Wielkim 
sukcesem. Z drugiej zaś .strony mamy owych 'J)TZyjaciól. Oni z ko
lei też sądzą, że :zostali .sk-rzywdzeni. Kierując się prywatnymi, ma
łymi ambicjami bohater nawarzył pi,wa, które oni mwsieli później 
wypić, łamiąc sobie przy tym kariery. I być może ci ludzie wcale 
się nie mylą, być może nawet wtedy, gdyby bohater zost«ł rz nimi, 
cala sprawa :rokończylaby się zwykłym fi'<l!skiem. Dziś tego nie 
~ób rozst-rzygnąć, ale też nie ma żadnej .pot-rzeby. Widać bo
wiem, że ta prze·szla sytu'OCja, niezależnie od tego, czy zakończylaby 
~ę .sukcesem, czy porażką, czy bonater ·by 'Zos-tał. czy odszedł i rok 
pro'I.IXl.dzilaby do konfliktów, bo też po prostu byla to sytuacja 
ko:nf~Meto:wa. I to nie dlatego, że •k-toś mial .złą !WOlę lub też był bez 
żadnych racji. Konflikt był niezale2my od dob-rej woli którejkol
wiek ze st-rom, niewyktuczone rnawet, że stal się ,tak ostry, ,ponie
waż obie .strcmy mialy wolę jak .najlepszą. 

Fabuła "WieLkiego układu" jest dość schematyczna, ale Zbigniew 
Kub.ikowski 'Wtłoc.zyl w nią spr<liWy, które bu-rzą w~elkie sche
maty. Mamy ludzi, 1otórzy wymykają .się jednozoocznym ocenom, 
i sytwacje. lctórych nie sposób -ro~strzygnqć jednym pociągnięciem 
pióra; mamy więc calą tę życiową loterię, na której nie tylko wygry
wa nie ten, kto powinien był wyg-rać, ale gdzie często w ogóle nie 
wiadomo, kto wygral, a kto przeg-ra!. 

Wydaje się, że film Kubikow.skiego i Piotrow.skiego bardzo ;est 
bliski - wy-raziwszy rzecz gór·noLotnie - skomplikawane.j materii 
życia. Teraz za§ chodzi już tylko o to, by znaleźć takie schematv 
fabula-rne, dzięki którym sp-raw istotnych tnie trzeba by bylo wy
g-rzebywać z całej pawodzi faktów bez znac.zenia. 

JERIY NIECIKOWSKI 

~----------~-------------------------------------------------------------------------------· 



RecenzJe 

W 
ygląda na to, ie pewien 
współczesny temat, 
wart zgłębienia, odsła
niający jakiś fragment 
prawdy o nas i otacza
jącej nas rzeczywistości 

-znalazł na ekra-nie swego rzecz
nika. W "Wielkim układzie" An
drzej Piotrowski już drugi raz, IPO 
telewizyjnym "Wyjeździe służbo
wym", przygląda się mechaniz
mowi społecznemu, który, gdyby 
próbowało się sprawę zbagateli
zować, można by nazwać biuro
wymi ro7lgrywkami, a gdyby 
chciało się ją wyolbrzymić - po
sługiwaniem się stanowiskiem dla 
osiągnięcia własnych egoistycz
nych celów i wykończenia tych, 
którzy w ich osiągnięciu przesz
kadzają. 

Istnienie takiego zjawiska jest 
oczywiste; samo skonstatowanie, 
że podobne rozgrywki mają miej
sce i u nas, byłoby dość jałowe. 
W każdym zespole lud:zlkim, w 
którym jedni mają prawo decyzji, 
a drudzy obowiązek posłuchu, w 
którym bierze się na siebie okre
śloną odpowiedzialność, a w za
mian otrzymuje odpowiedni pres
tiż, dzieli się pracę, lecz również 
pieniądze i przywileje - pojawia 
się owa międzyludzka gra. Inte
resująca dla szerszego grona, tym 
razem dla widzów w kinie, może 
się stąć w paru przypadkach: kie
dy zajmiemy się jej · wynaturze
niami, mając na względzie kon
sekwencje społeczne; potraktuje
my ją jaJko okazję do zgłębienia 
psychiki działających bohaterów; 
skoncentrujemy się na moralnych 
aspektach pokazanych działań. 
W każdx_m z tych przypadków 
(oczywiście mogą one, a w filmie 
pewnie powinny, wystąpić łącz
nie) otrzymalibyśmy lepszy lub 
.gorszy, ale ,poważny, problemowy 
film współczesny. Można również 
pokazać taki temat w konwen
cjach kina po.pular:nego, skupia
jąc uwagę na samym mechaniz
mie gry, ale wówczas należy pa
miętać przede wszystkim o tym, 
by zaangażować widza emocjo
nalnie, pozwalając mu 1kogoś i za 
coś polubić, a kogoś przekreślić. 
W filmie problemowym warun
kiem i podstawą sukcesu będzie 
wiary,godna i dociekliwa analiza 
specyfiki ukazanych mechaniz
mów, w filmie popularnym ich 
opis może być /bardziej powierz
chowny, a one same - stereoty
powe. Jednak w żadnym przy
padku n ie wystarczy sam opis 
mechanizmu. Na film problemo
wy to za mało, na popularny -
za nudno. 

Taki błąd, ujawniający niezde
cydowanie wobec tematu i mate
riału, popełnił realizator "Wiel
lkiego układu". Wiarygodnie 
przedstawia pewien aspekt rze
czywistości, sprawnie opowiada 
pewną fabułę i na tym poprzesta
je. Wprowadza nas w świat per
sonelu i zwierzchników, komórek 
i instancji, interesów i układów 
- ale cofa się przed oceną, wię
cej - popełnia błędy sugerujące 
inną ocenę niż zamierzał. Oczy
wiście, widz może to wszystko, je
śli nie da się zmylić - rozsupłać 
sam, wyartykułować racje za re
żysera. Ale <będzie to robił z po
czuciem, że reżyser nie tyle od
wołał się do jego rozeznania, ile 
!Przed. czymś się uchylił, nie tyle 
kazał mu myśleć, He nie domy
ślał czegoś sam. 
~łówny bohater filmu, bardzo 

ważna figura w jakiejś zarządza
jącej instancji, przyjeżdża do za
kładów, w których kiedyś praco
wał, żeby się zemścić na dawnych 
!kolegach za świństwo, które im 

' 

Zza i spod biurka 
~lELKI UKŁAD. Reżyseria: Andr.zej J. Piotrowski. Wykonawcy: Leonard 
P1etraszak, Małgorzata Braunek, Joanna Jędryka, Zygmunt Malanowicz i inni. 
Polska, 1976 

kiedyś zrobił, a oni w zamian -
jemu. Pełen najlepszego mniema
nia o swoich przewagach nad 
światem, niezdolny choćby przez 
ehwilę zastanowić się krytycznie 
nad swoimi racjami lub ich bra
kiem, pamiętliwy i małostkowy, 
pozbawiony cienia świadomości, 
że postępowaniem człowieka mo
że i powinno kierować cokolwiek 
innego niż egoizm - jest, zwa
żywszy, że ma !Prawo decydować 
o innych - figurą dosyć ·groźną. 
Na tle nijakich figurek dawnych 
kolegów (nasz główny jest w fil
mie personą centralną, ogląda
my świat jego oczami), robi wra
żenie, by ·się tak brzydko wyrazić, 
hycla wśród kundli. A więc bo
hater i !Problem, spojrzenie i kon
statacja, które mogły się stać 
punktem wyjścia poważnego fil
mu o tym, co nas :boli w naszej 
współczesności, o ,gro:bbie prywa
ty, o wadze racji moralnych -
słowem - o problemie wartości. 
Ale tego w "Wielkim układzie" 
nie ma. 
Głębszą refleksję zastąpiono 

sztuczką dramaturgiczną: ogląda
my mianowicie oczami bohatera 
nie tylko świat, lecz i jego same
go. Zmyleni jego dobrym samo
poczuciem moralnym gotowi jes
teśmy uznać na początku racje 
bohatera, widzieć w nim niemal 

postać romantyczną, lby stopnio
wo zacząć rozumieć, że mamy do 
czynienia z .pewnym siebie dra
niem. Rzecz nawet nie w tym, że 
część widowni może się w tych 
subtelnościach nie zorientować, 
nie sprostać zadaniu, ja·kim jest 
ocena bohatera jakby wbrew ob
razowi; zwłaszcza że zaleca się on 
widzowi urokami tzw. silnego 
człowieka, co bywa chwytliwe, a 
jego przeciwnicy, jak o tym była 
mowa, są nijacy i kundlowaci. 
Gorzej, jeśli widz wyjdzie z kina 
z przeświadczeniem, że reżyser 
sam przestraszył się oceny swego 
bohatera, wymyka się, kluczy; 
pozostawia sprawę widzowi nie 
dlatego, że mu tak głęboko ufa, 
lecz bo to dla reżysera wygod
ne. Tylko właściwie dlaczego? Cóż 
to za obrazoburcza rewelacja -
nazwać drania na wysokim sta
nowisku draniem? 

Zeby na końcu stało się jednak 
jasne, że autorzy nie solidaryzują 
się ze swoim bohaterem, przegry
wa i jak niepyszny wraca do sto
licy. Ale gdybyśmy chcieli potrak
tować film serio, a nie jako zaba
wę konwencjami - takie zakoń
czenie jest znowu unikiem i to za
sadniczym. Mamy oto na koniec 
:krzepiący morał, że jeśli jesteś 
paskudniczek, to ci i stanowisko 
nie pomoże; Abstrakcyjna Spra-

wied-liwaść przypilnuje, żeby ci 
się draństwo nie udało. Jak na 
film poważny, bardzo to naiwne, 
dziecinnie dydaktyczne, a przede 
wszystkim - niepotrzebne. Jak 
wyżej: nie taka to obrazobureza 
rewelacja - powiedzieć, że drań 
czasami bywa górą, dodając co się 
o tym sądzi. 

A może wszystkie te wątpli
wośc.i i uwagi są -nie na miejscu, 
może to nie jest poważny film 
współczesny, ukazujący pewien 
problem społeczny, lecz kino roz
rywkowe? Po prostu urzędniczy 
western? Opowieść o jeźdźcu 
znikąd, tj. ze stolicy, szarżującym 
zza biurka, i poczciwych farme
rach, tutejszych, broniących się 
spod biurerk? Moż;na by ten temat 
pokazać i tak, ale wtedy chcieli
byśmy obdziel'ić strony naszą 
sympatią i antypatią, zachwytem 
i odrazą, życzyć dobrym happy 
endu i wyczekiwać klęski złych, 
z kimś się solidaryzować, kimś 
wzruszyć. A w "Wielkim ukła
dzie" nic z tego; wszyscy albo 
nudni, albo paskudni. 

Nie mnóżmy uników za reżyse
ra. Pokazał niebłahe zjawisko, in
teresująco zrealizował jego me
chanizm, ale .potknął się na tym, 
na czym potyka się większość au
torów naszych współczesnych fil
mów: nie zdecydował się, co chce 
swoim filmem powiedzieć. Zrobił 
film na tema't "co jest grane"; w 
poprawnej polszczyźnie dałoby 
się to wyrazić tak: co to wszystko 
znaczy, o co chodzi i o co powin
no chodzić. Nie zadał sobie jed
nak sam tego pytania. 

BO%ENA 
JANICKA 



ŚWIATEK EMOCJI l PRZEMYŚLEŃ 
IKAR (Ikarus). Reżyseria: Deiner Carow. Wykonawcy: Peter Weh:, Ka.rin Gre
gorek, Peter Aust, Deidemarie Wenzel i inni. NRD, 1975. 

N 
a tle inny>eh filmów da:iecię
cych ,.Ikar" Reinera Carowa, 
twórcy głośnej ,,Legendy. o 
iPa·uJ.u, d PaUJU", wyróżnia się 

pod! k.aidy.m wz.g,lędem. Fab\Uika 
jest niezwyłcle prosta - złożony 
za to s-posób je~ opowiadani.a.. 
Dziesięcioiletni Mathias Wag:ner, 
którego rodzice niedaJWnO się 
ro.z.wied1~. chce obyć lotni:kiem. 
Ojciec Oibieeał IlliUI,. że w d.nilU 
urodzin. odbędą w.s.pólny• [Oit nad 
Berli.nem. Nad:Chod!zi ów dlz.ień i 
chłopczyk przez. drugie godziny 
czeka na wym,a•rz.ony prezent. 
Carow opowi.ad<a właśnie o tyeh 
ki.!lik1.11 gcdzinach i osią<ga w 
,.Ikarze" naółepszyan,, moi!m 
7Jdaniem, f·illmiie dziecięcym na 
nasz}'lCh ekranach ood' czasu ,.,Mo
tyłi" NasfeteraJ - coś co niewie
lu ~reżyserom się udało.: •Uikazu,je 
złożoność motywacji ,rządzących 
pos·tępowaniem drz.iedta i ich nie
k0115elćwencję. 

Za ·to przede wszyst.atim cenię 
fUm. Za~ abso~·Uitną prawdziwość 
psyc.hologiC?Jną, d syltuacy•jną. 
Dziesięci"olaJte.k Carowa. jes.t jesz.. 
cze kompletnie niedojl!"zały emo
cjonallfl·ie, od nerwów i wrzasku 
przecho.dz,i w mgnieniu oka. do 
cz,u:ł.ości, reag•wje często wbrew 
Logice, .powodowany. UJpOrem czy 
przelkorą1 'Pr~ywa wszystko. im>
pulsywnie i gł~boko, a- eoch.y
ba. najtważniejsze - myśLi i czu,_ 
je bez prze.rwy. 

Carow przekazuje jego stany 
dwoma metodami. Jedną z. nich 
- świ·a•t oczyma chŁopczyka -
ilustruUe scena, w k•tórej, na e'k
ranie domi.nude wdd.elec -pełen je
dzenia i, na zmia~nę, żsutią:ce po
ka.rm ll!Sta narzeczonego mat1ti. 
To Ma~thiasowi,. który czeka na 
oj.ca i wyobra.ża sobie, że ten nie 
chce spotkać w -domu obcego, 
owa UIPorczyfWa ·idea uniemożli
wia oderwanie wzroku od ,;wludr 
ka". Po ch.wi-1i. koncentracja~ staje 
się nie do zniesienia przez. swą 
in:tensYJWność i następwje wy
buch. 

Metoda d·ruga - operowanie 
z-bliżeniami .twarzy - jes:t mo~ 
żliwa dz.ięk·i ba,ooa:o dolbremu· ak
torstwu: małego Petera Welza. 
Ileż, dla. przy<kł·adu, wyraża je.go 
bu'L1a wtedy, IJriedy Mathias o.
trzyrn:uje od ojĆa •prezent - nie 
ten, którego oczekiwał. I za
wód, że ta.tuś nie pamiętał o 
obietnicy, i radość - bo ·preze.nt 

jednak jest e:fekltowny, i kinder
sztubę nakaJZUJjącą 'l.lllcrywanie 
przyikrości·, i ndechEl)Ć przed spra
w[eniem przykrośc·i ojcu~ i IUJPa
dek tego ide.ałlll,. jakim był on 
do.tyehczas_ 

Udało. się w "Ika~rze" jeszcze 
jedno: opaw.iedzenie fi!lmll! spo
sobem ZJb'liżonym do >S'POOIO<bu my
ślenia~ i odc-zuwania. dziec·ka.. Ma
thias widrzi jeszcze :zd·alWi&ka na 
zasadzie dodaJWaniaJ: i ... L .• i· ... To 
j.es.t wi.di>C7Jne w czytanym ,prze
zeń WYJPracowaniu, a takU;e w 
monrua<gach> wewnętrznych,. w 
których opowJ.ada. o przyj·aJCielu. 
Ujmrują.ce,. dziecięce -dą.żenie do 
wyczerpama tematu udziela· się 
reżyserowi. .Alle od·powJ.a:da <to je
go zami·arom. CaJrow bowiem nie 
uriada się nad losem dziecka z 
rO'lJbi,te•jl rodziny, a jedy·nie poka
z.Uije, jakie to da:iecko jes.t" Na 
CZY'ffil mu zależy, co S'J)rawia mu 
ra~:lość, jalk 7Jdobywa do.śwdad
czenia i j-aik je ·U!trwala1 jak emo
cje U!trtlldniają mu widzenie rze
czywi:Sltości w jej. właściwym 
ks·ZJtałeie. MaJthirus nie chce np. 
przyjlll10wać do wiadomośCi fak
tów niewygodnych, I może nag,.. 
lepszą sceną ,,Ikara" jest ta, w 
której> przY'ja!Ciel i rówieśnik 
Mai1lhiaiSaJ żąda ()d; nie,go, by 
wreszcie UIW·ierzył, że jego maJtka 
kocha obcego pana.. 

CaroW1 nilkogo nie ooka:rża .. 
Przeciwnie: WtSz.yscy dorośli są 
pełni naj>lepszej. wolL Tyiliko ,.nie 
wyez.ruwa,ją'' dziecka•. Z kolei 
Mathiasa możn'a ua:nać za OO·z.. 
kapryszo.ne~go, niekonsekwen tne,.. 
go berbecia. Ałe tu chodzi o po•r
tret, o. fakty - nie o raiCje. Ca.
row odfWażnie, WJbrew ,przeko
naniu ka~dego z. rodziców,. że oni 
najlepiej. z,nają własne dziecko, 
kompon.uje bezstronny wyłkład o 
świecie wewnętrznym małego 
człowieka, .poda,je .go nam, do
rosłym·, na tacy. 

Prościut!ka jest legenda o De
daJ..u i Ikarze. Równie prościut
ka jest jej• in:terpre:ta-c'ja dokona'
na. przez skrzywdzonego Malthda·
SaJ. Ale otei ,,lrkar'' to· !Hm d·1a 
d.zieci, k•tóre 11n-aj.dą na ekranie 
przyjaciela, będą. 21 nim .po.tem 
dłwgo rl(}zmawiać' i, wy·o·brata•ć so
bie, że się z nm bawią. I one 
pomogą mu zebrać pohara•tane 
skrzydła. A my, dorośli? 

JACEK 
TABĘCKI 
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BĘC WUJA W CZOŁO l JEST WESOŁO 
Z PODNIESJONYM CZOŁEM (Walking Tall). Reżyseria: PbU Ka.rlson. Wyko
nawcy: Joe Don Baker, Elizabeth Dartmann, Gene Evans i inni. USA, 1973 

F ilm - trupia wyliczanka nie 
dla dzieci. Stary, skorumpowa
ny szeryf zabity w wy!Padku 
samochodowym. Barman- za

bójca zastrzelony przez szeryfa 
Pussera. Bajzel-mama Callie Hac
ker zastrzelona .przez Pussera. 
Dwóch 'facetów z. !knajpy "Szczęś
liwy Zakątek" staranowanych sa
mochodem przez Pussera, Lutie 
McWeigh najpierw skatowany, 
,potem utopiony przez gang Calie, 
wreszcie szlachetna i niewinna 
małżonka Pussera - zastrzelona 
przez gang Callie. 

Buford Pusser - jak widać mający 
niezgorszy udział w tej rzeźni - pra
Wie na śmierć porżnięty (.,ZOO szwów. 
Trzeba było wezwać krawcową" -
komentuje lekarz), po dwakroć po
strzelany jak tarcza, z broni maszyno
wej, z odległości nie Większej niż dwa 
metry. Po wielekroć bliski śmierci, 
człowiek o niespożytej Witalności i 
odporności psychicznej. 

Katowanych i bitych, postrzelonych 
przypadkowo, śmierci nie eksponowa
nych na ekranie, domniemanych - po 
stronie "dobra" i "zła" - nie liczę. 
Ale chyba i tak, jak na małe mia
&teczko, nawet w stanie Tennessee -
wystarczy. 

Stanowczo za dużo, jak na warunek 
niezbędny ustanoWienia prawa i spra
wiedliwości. Na warunek nie tylko 
niezbędny, ale - jak dowodzi szeryf 
Pusser - jedyny. 
Dużo l;)ardziej za dużo na rzeczy

Wistość niż na fiiTCii, który mógłby 
być głupią, okrutną baśnią dziejącą 
się za siedmioma rzekami, w Jakimś 
było nie było. Bowiem Buford Pusser 
jest postacią prawdziwą, bohaterem 
Ameryki sezonu 69170. Ten były mary
narz. szeryf-legenda, mial był powie
dzieć, że film "Z podniesionym czo
łem" w 80 prooentach zgodny jest z 
rzeczyWistością. wystarczyloby znacz
nie mniej, by przestać móWić o filmie 
(sprawnie w konwencji sensacyjno
-westernowej zrobionym przez Phila 
Karlsona), a zacząć o rzeczyWistości. 

Buford Pusser, byczysko o prawym 
sercu, drewnianą palą wymierza spra
Wiedliwość, a kiedy kija nie starcza, 
sięga po pistolet. Zaprowadza lad i 
porządek, niszczy zło: hazard, pijań
stwo i prostytucję, Czarną Silę (Black 
Power) w oWieczki przemienia, stano
Wiąc jednego z wściekłych, Obrę, 
swoim zastępcą. Prawo pięści - ideal
na recepta. na przywrócenie niegdy
siejszego ładu, na wkomponowanie w 
piękny doprawdy krajobraz, dobrych, 
uśmiechniętych ludzi. Za pomocą 
palki policyjnej, za pomocą policyj
nej polityki (big stick policy). 

W filmie bohater jest powracającym 
z Wietnamu komandosem (z tych, -co 
maWiają o sobie, jak Mr Majestyk: 
,.Bylem instruktorem komandosów, 
trafllem do niewoli, przyprowadziJem 
czterech."). Zło, które zapanowało w 
miasteczku, zalęgło się podczas jego 
nieobecności. Zabrakło takich jak on, 
wspaniałych facetów i szuje przejęły 
władzę, skorumpowałY aparat ścigania 
i sprawiedliwości, zaś porządnym lu
dziom (milczącej Większości) kazali 

cicho siedzieć w swoich domach. Ale 
niechaj tylko dzielny Pusser wróci, 
niechaj, gdy spraWiedliwość nie po
może mu, zgwałci ją po raz pierwszy 
brawurowym samosądem - włama
nie, pobicie z uszkodzeniem ciała 
(zwolnienie ponad 2.0 dni), a może i 
trwałym kalectwem, rabunek ponad 
3 000 dolarów - potem powystrzela 
szulerów, alfonsów, W'.Z:ruszy serca 
swoim hartem i kalectwem, śmiercią 
kobiety-matki. l wszystko będzie do
brze! Tlum, który kiedyś palił cza
rownicę w Salem, teraz spali stoliki 
do gry, krzesła, symbole zła (?) l od
śpiewa radośnie song o Pusserze, jak 
śpiewał kiedyś nabożne purytańskie 
pleśni. 

Ideologia filmu jest dla mnie jedno
znaczna: przeciw gangsterom - gang
sterskie metody, jeżeli sędzioWie i ad
wokaci są skorumpowani, służą niedo
brym bogom - i my łammy prawo, 
zabijajmy w imię słusznej sprawy, 
mając porękę - kalectwo nabyte w 
walce ze zŁem, żałobę po zastrzelonej 
przez złoczyńców żonie. 

I to nie jest powrót do zaśady "oko 
za oko", to nie tylko sprawa poryw
czości i gwałtowności Pussera, jego 
prawego 1 prawnego prymityWizmu, to 
gorzej. W mieście bezpraWia prawo 
stanowione palką l gwałtem jest fa
szyzmem. Filmowy SA-man Pusser ma 
najczystsze intencje, ale jest morder
cą. SA-man Pusser nie da się skorum
pować, jest uczciwy, jest idealistą, ale 
da się pOprowadzić, chętnie pójdzie 
niszczyć zło, byleby mu wskazać, 
gdzie ono jest. To nie tragiczny bo
hater filmu Andre Cayatte•a ,.Wszy
scy jesteśmy mordercami", którego 
wojenna strzelanina wprowadziła w 
amok strzelania, to jeden z tych bY
łych członków FreikorpsÓW, którzy 
po Krysztalowej Nocy, jeżeli przeży
ją, mają szansę zrozumieć. To nie 
Biedermann, który przegrywa z pod
palaczami, ale i nie von Ossietzky. 
To, niestety, podpalacz. "Niestety" 
dlatego, że Pusser jest wewnętrznie 
uczciwy, chce dobrze, chce ładu i po
rządku . 

Nie mam nic przeciwko byłym 
zapaśn:ikom, ale nie wierzę, iż 
·kiedy zawodzi co:ś w małym mia
steczlku w stanie Tennessee, w ja
kimkolwiek innym miasteczku, w 
jakimkolwiek powiecie, jeżeli się 
do roboty zabiorą prości, dobrzy 
ludzie, nastąpi .pokój na ziemi. 
Nie, żebym nie wierzył w idące 
w parze z. ubóstwem duchowym 
prawość i charakter. Nie wierzę, 
żeby przemoc i gwałt, i tylko 
przemoc i gwałt - bez względu 
na intencje - mogły prowadzić 
dokądkolwiek indziej, jak do re
wolucji nihilizmu. Mogą być od
ruchem rozpaczy, wspaniałą ce
chą charakteru - ale zła nauczy
cielka - historia - uczy wobec 
nich daleko idącej podejrzliwości. 

WALDEMAR 
CHOtODOWSKI 

-------------------------------------------------' 



NAD 
PASOLINIM 

Trudny do przewidzenia bieg 
wypadków narzucił inną perspek
tywę lektury .,Kina Pasoliniego" 
Jerze go Kossaka, niż to zakładał 
autor. Książka znajdowala się w 
druku, ,gdy nadeszła wiadomość o 
śmierci wybitnego włoskiego fil
mowca. Wszystko to, co kryło się 
w sferze jego planów i zamierzeń, 
co czyniło tę nieprzeciętną postać 
kina autorskiego ambiwalentną, 
nie do końca jasną i skrystalizo
waną, przestało mieć znaczenie. 
Zaczęły się liczyć tylko fakty: fil
my, teksty krytyczne, publicysty
ka, działalność politycooa. Tym
czasem ideą przewodnią szkiców 
Kossaka była nie tyle zamknię
ta monografia Pier Paolo Pasoli
niego, nie tyle opis różnych sfer 
jego aktywności artystycznej i 
ideowej, co refleksja ogólniejsza o 
kinie i kulturze współczesnej 
"przy okazji Pasoliniego". 
Zamysł tej książki budzić musi 

szczególne zaciekawienie. Wciąż 
rzadkie są w naszej literaturze 
filmowej próby wyjścia poza mo
tywacje czysto artystyczne, poza 
kontur postaci lub nurtu w stronę 
zjawisk szerszych, determinują
cych sztukę naszej epoki, pogra
nicza polityki i ideologii. Nie dzi
wię się wyborowi Kossaka: casus 
Pasolini wydawał się ti.dealny dla 
egzemplifikacji sporów o hory
zonty poooawcze, o preferencje 
określonych wartości w kulturze 
współczesnej. Cala działalność 
autora ,1Ptaków i ptaszysk" pełna 
była inspirujących sprzeczności. 
Namiętnie dyskutujący o linii le
wicy włoskiej, zaangażowany w 
spory dnia dzisiejszego - równo
cześnie uciekał w swych filmach 
w estety~m i stylizację odległych 
epok mitycznych. Demonstrując 
w licznych tekstach teoretycznych 
wysoki stopień świadomości ba
dawczej - w twórczej praktyce 
ten sam Pasolini uprawiał kon
sekwentnie kino sensualne, nie 
poddające się racjonalnemu roz
biorowi. Publicysta zwalczający 
wynaturzenia burżuazyjnej sztu
ki i (kultury, a zarazem twórca u
siłujący "wmontować" wulgarne 
i obsceniczne motywy do wła
snych "konstrukcji ideowych 
wyższego rzędu" - który w isto
cie dzięki nim - a nie bynaj
mniej dzięki intelektualnym kon
cepcjom, zyskiwał poklask audy-
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torium najdalszego od jego świa
topoglądu i postawy. 

Intencje Jerzego Kossaka 
.,przestrukturowała" śmierć wł~
skiego artysty. Trudno czytelm
kowi nie szukać w tej książce te
stamentu Pasoliniego, zwłaszcza 
że to on sam wypowiedział zna
mienne słowa: "śmierć dokonuje 
błyskawicznego montażu naszego 
życia: czyli wybiera jego momen
ty naprawdę znaczące. ( ... ) Tylko 
dzięki śmierci nasze życie pozwa
la nam slę wyrazić". Kapitalny 
komentarz odautorski - i zara
zem spóźniona propozycja. Czy 

Kino Pasoliniego" nie sprawia w 
tym kontekście zawodu? Chociaż, 
jak się rzekło, książka najdalsza 
była od zamiarów tak biograficz
nych, jak i opisowych, to prze
cież oblicze Pasoliniego, jakie ze 
szkiców Kossaka się układa, na
biera znamion pasjonujących. 
Tym więcej, 'Że włączono do to
mu kilka szkiców teoretycznych 
włoskiego twórcy w nowych bądź 
nie znanych dotąd szerzej nasze
mu audyto.rium przekładach. 
Mając w pamięci choćby tylko 

pewne obrazy Pasoliniego, !który 
nie miał szczęścia do polskich e
kranów (albo też odwrotnie 
nasz repertuar do jego dziel), wy
rusza się - dzięki tej lekturze -
w intelektualną podróż pełną nie
spodzianek. iPodróż ukazującą w 
perspektywie sugerowanej. p~ze~ 
Jerzego Kossaka nowe .pe]zaze 1 
nieznane zjawiska - niczym re
nesansowy portret artysty, w któ
rym tło niE!'kiedy bardziej przy
kuwa uwagę niż fizjonomia boha
tera. Czytając "Kino Pasoliniego" 
otrzymujemy wgląd w skompli
kowane alternatywy włoskiej 
sztuki powojennej, odbijającej w 
sposób skrajny .procesy zacho
dzące także w innych społeczeń
stwach zachodnich, gdzie silna 'i 
dynamiczna lecz pełna sprzecz
ności jest twórczość lewicy. Me
andry drogi twórczej Pasoliniego 
- od hermetycznej poezji w dia
lekcie friulijskim, !poprzez odkry
cie prawdziwego oblicza ludu, 
którego język był dlań tylko eks
trawaganckim tworzywem; od fa
$Cynacji subkulturą przedmieść 
rzymskich i uniwersum jego mie
s2lkańców - po programową re
waloryzację tradycji literackiej 
- spod znaku "Dekamerona" i 
"Opowieści Kanterberyjskich". . 
w duchu plebejskim; od draplez
nego "Włóczykija" i "Mammy 
Romy" - po wysmakowany 
Kwiat tysiąca i jednej nocy" 

~to bieguny kiliku znamiennych 
paradoksów, jakie uzmysławia Je
rzy Kossak. 
Książka otwiera kwestie godne 

odrębnych monografii, dotyka 
nieoczekiwanych aspaktów kina i 
sztuki naszych dni, które nie mo
gły tu zostać wyczerpane; mno
ży !pytania długo towarzyszące 

po jej lekturze. "Kino Pasolinie
go" odkryło niecodzienność Paso
liniego-filmowca i przenikliwość 
Pasoliniego-teoretyka, pozosta
wiając otwarte pole także dla n~: 
stępców. Nie muszę dodawać, lZ 
sam już model !książki Jerzego 
Kossaka, jej aspiracje i ton są o
biecującym precedensem w do
tychczasowej polityce W AiF-u. 
Czyżbyśmy stali u progu jej no
wej ery? 

WOJCIECH 
WIERZEWSKI 

Jerzy Kossak: ,,Kino Pasolinlego". 
Wydawnictwa Artystyczne i FUmo· 
we, Warszawa, 1976 

ŁAGOW 1976 

Spór 
o 
obyczajowość 

L 
ubuskie Lato Filmowe w Ła
gowie zaskoczyło wszystkich 
piękną pogodą - co się rzad
ko w os.ta,tnich latach zdarzało 

- i !kto ży-w pędził nad jezioro, by 
się opalać lub popły-wać kajakiem. 
Wpłynęło to, oczywiście, na udział 
w dyskusji na seminarium Sto
warzyszenia Filmowców Polskich 
i Klubu Krytyki Filmowej SDP. 
Gorzej, że do Lagowa nie dotar .. 
ło kilku referentów, na których 
wszyscy liczyli: prof. dr Antoni
na Kłoskawska oraz doc. dr Bro
nisław Gołębiowski i doc. dr Zbi
gniew Boks:z.ański. Było to o tyle 
istotne, że temat - obyczajowość 
w filmie polskim - nieco się 
zatarł i w wystąpieniach innych 
referentów, np. Tadeusza Roba
ka, Bolesława Michałka, Kazi
mierza Kowalewicza czy Jerzego 
Niecikowskiego przybrał zgoła 

formy przyczynkarskie. 
Prof. dr Henryk Jankowski 

stwierdził, że wynikało to z kil
ku drobnych nieporozumień. 
Obyczaje są tylko zewnętr:z.noś-

W tradycji groteski 

cią życia. Ważniejsza jest posta
wa jednostki wobec rzeczywis
tości, jej cele działania wynika
jące ze związków z historią. Gdy 
o tym zapominamy, pojawiają się 
nieporozumienia. Opisuje się 
barwne zachowania ludzi, które 
na ogół rozpatrywane są w oder
waniu od wszystkich przemian 
zachodzących w kraju na prze
strzeni lat. Nikt z filmowców 
polskich nie zajął się na przy
kład wpływem migracji wielu 
środowisk na zwyczaje, normy 
obyczajowe. nawyki i mowę lu
dzką w wielu regionach. Ogrom
nym polem do popisu byłyby 

zwłaszcza lata tuż powojenne. 
Na ziemie zachodnie przyjeżdża
li repatrianci zza Bugu. Mieszali 
się z autochtonami i emigranta
mi wracającymi z Francji, z in
nych krajów zachodniej Europy. 
Dochodziło do spięć i konfliktów, 
których nikt, poza sporadycznym 
przypadkiem "Samych swoich" i 
"Nie ma mocnych" Sylwestra 
Chęcińskiego, nie potrafił uchwy-
cić. 

Równie ważne zmiany w 

.. Rejs" Marka Piwowskiego 



Trop nie podjęt11 

kształtowaniu charakterów, w 
zbiorowości ludzkiej zachodziły w 
wielkich ośrodkach przemysło
wych: w Nowej Hucie, na f-;lą
sku, w Gdańsku czy :Wrocławiu. 
Zawodów górnika i hutnika u
czyli się młodzi ludzie z Kielec
kiego i Rzeszowskiego. Musieli 
pokonać wiele trudności, za
nim awans społeczny uczynił ich 
godnymi partnerami tych, któ
rzy żyli tu od pokoleń, przenosi
li miłość do pracy pod ziemią z 
ojca na syna. Rytuał norm i na
wyków obyczajowych pięknie 
ukazał Kazimierz Kutz w dwóch 
swoich filmach: "Sól ziemi czar
nej" i "Perła w koronie". Poza 
tym niewiele mieliśmy tych 
spraw na ekranie aż do czasu 
znanego serialu Zbigniewa 
Chmielewskiego "Dyrektorzy", w 
którym autorzy spróbowali uka
zać skomplikowane drogi awan
su: zawodowego, społecznego, 
naukowego. Grudzień 1970 roku 
uzmysłowił, że \Polska stanęła 
przed olbrzymimi problemami 
związanymi z rewolucją nauko
wo-.techniczną i jeśli chce być 
państwem w pełni nowoczesnym, 
musi pomnożyć przekształcić 
swój potencjał przemysłowy, 
zwiększyć tempo produkcji, a to 
znowu wiąże się z przemianami 
stylu pracy, nauką posługiwania 
się skomplikowaną techniką, z 
podniesieniem ogólnej kultury 
zawodowej. Problemy te czekają 
na swojego odkrywcę w filmie. 

O 
becnie jednak grzęźniemy w 
czymś, co można by nazwać 
rozluźnieniem w sferze oby
czajów i życia rodzinnego. 
W Lagowie podniósł te 

sprawy Tadeusz Robak upatrując 
mistrza opisu takich proble
mów w Krzysztofie Zanussim, 

który od lat z dużą wnikliwością; 
próbuje ukazać różnorodność po
staw moralnych pojawiających 
się w środowisku naukowym i 
konfliktów z tyćh postaw wyni
kających. Ale resztę reżyserów 
zadowalają już tylko drobne 
sprawy małżeńskie, nieumiejęt
ność współżycia ze sobą, sprowa
dzane nieraz do stereotypów i 
nawyków. Jest to dość niebezpie
czne w filmie, tchoć i takie ele
menty znajdują zwolenników. 
Bolesław Michałek uważa, ·że 

określone stereotypy zachowania 
i ubioru były siłą 'dawnych kine
matografii, które stworzyły swo
je szkoły. Przykładem będzie tu 
film radziecki z lat poprzedzają;
cych drugą wojnę światową. Wi
dzieliśmy tam zawsze bohatera 
o ogromnym poczuciu humoru, z 
nieodłączną harmoszką i kaszkie
tem fantazyjnie zsuniętym z czo
ła. Przykładem będzie film ame
rykański, który wprowadził na 
ekran cały rytuał nonszalanckie
go zachowania, swoistej gry ak
torskiej: siadania na brzegu 
krzesła, lub kładzenia nóg lna 
stole. Nie powinniśmy się bronić 
przed stereotypami. Winny one 
jerlnak stać się odciskiem rzeczy·
wistości, zachowywać na ekranie 
samodzielne życie i wychodzić 
niejako w kierunku upodobań 
widzów, którzy wtedy uznają je 
za zgodne z oczekiwaniami ~ 
przyjmują za swoje. 
Niepokojące jest ·jednak, żeowe 

stereotypy nawyków i :zwycza
jów odciskają się w .polskich fil
mach na kilku zaledwie spraJ
wach. Będzie tu wchodzić w grę 

rytuał pijaństwa li rytuał pracy 
zawodowej, z którą nikt nie 
chce łączyć swych planów życio
wych. Raczej, jak dowodzi "Con 
amore", mlody człowiclt dość la-

two dla miłości do dziewczyny 
rezygnuje z wielkiej kariery mu
zycznej, choć nie zawsze musi to 
być konieczne. 

l 
stnieje ogromna ~;!era pene
tracji róż.nych śroc;lowisk z 
punktu widzenia pozostałości 
nawyków mieszczańskich. W 
tej dziedzinie film polski od

nosi niejakie sukcesy. Okazuje 
się, że lepiej udaje się ośmiesza
nie czegoś, ukazywanie JW świe
tle krytycznym cech negatyw
nych niż przekazywanie wzo
rów do naśladowania. Ostrą .r<YL'
prawą :z dulsz·czyzną i to utrzy
maną w tradycji gombrowiczow
skiej groteski był "Rejs" Marka 
Piwowskiego. Tym samym pro
blemom poświęcony był film 
Mieczysława Waśkowskiego "Har 
zardziści". Widzieliśmy tu kilka 
kapitalnych portretów ludzi, któ
rych gubi zachłanność, dążenie 
do "robienia pieniędzy" za wszel
ką cenę. Ukazanie negatywu po
zwala na refleksję, zastanowienie 
się nad codziennością, nad tym, 
co lilaprawdę przeszkadza nam w 
życiu. Pamiętać bowiem należy o 
przykazaniu, trafnie uchwyco
nym przez prof. Henryka Jan
kowskiego, że nie należy potępiać 
z góry pewnych środowisk, o któ
rych głosi fama, że nieuczciwie 
zarabiają pieniądze. Z kolei bo
wiem pieniądz zarobiony uczci
wie, nie musi być uczciwie wy .... 
dawany. Jest :wtedy lllliejsce na 
krytykę i potępienie niewłaści

wych postaw moralnych. 
Dziwnym trafem niewielu re

ferentów zajmowało się filmami 
Krzysztofa Wojciechowskiego, a 
przec1ez oba, "Kochajmy się" 

i "Rodzina", przynoszą boga
ty obraz przemian obyczajowych 

na wsi. Dyskutuje się na temat 
formuły paradokumentalnej przy
jętej przez autora dla uchwycenia 
rzeczywistości. A przecież poprzez 
nią Wojciechowski dociera głę
biej. Przekazuje autentyzm za
chowania się ludzi i przemiany, 
jakie się dokonują w ich men
talności pod wpływem rozwoju 
socjalistycznej Polski. '· Jest to 
proces niesłychanie skompliko
wany i trudny do uchwycenia, 
tym więcej zastanowienia i re
fleksji winny przynieść oba fil
my w publikacjach im poświę
conych. 

G 
orące lato w Lagowie nie 
wpłynęło na konkretyzacje 
myśli na temat obyczajo
wości 'i jej obraZ'u w filmie. 
Próbowano raczej rzucać 

pewne propozycje, przedstawiać 
różnorodne sprawy do !dyskusji, 
z czego jednak nie wynika ja
kiś pełniejszy obraz filmu pol
skiego. Sfera obyczajowości pozo
stała tym, czym jest istotnie: 
zewnętrznością życia. Powinna 
być raczej punktem wyjścia ani
żeli obszarem penetracji. Poprzez 
obyczajowość dochodzi !Się do 
spraw ważniejszych: do spraw 
społe·cznej natury, do rozważań 
na tematy etycz,ne i moralne, ide
owe i historyczne. Jeśli nie roz-. 
winie się zjawiska w ciągłości 
jego przemian, pozostanie jedynie 
odblask efektownych dowodzeń, 
które .raczej świadczą o stylu 
myślenia prelegenta aniżeli o 
rzeczach i zjawiskach, którymi 
się zajął. 

JANUSZ SKWARA 



e W twórczości Pana wyróżniam 
dwa okresy. W pierwszym w 
"Sierioży" i ,,Ewakuacji" dominowa
ły sprawy zwykłych lud:ri, odzywały 
sie echa wojny. W drugim pojawia 
się nowy bobater - człowiek ja
ko twórca. jako wybitna indywidual
nośi:; to jest cbyba wspólny mia
nownik tak różnych, a .iedno~ześnie 
tak bliskich sobie filmów, jak ,.Czaj
kowski" i "Wybór celu". 

- Nie jest to ani nagła, lłlni 
prz.y1padkowa zmiana, ale r~ul
taJt pewnej. ewolucji. Ogniwem 
pośrednim jest nie znany w Pol
sce film "Dzienne gwdazdy", hi
S'to.ria obrony Leni!gradu. wi dzia
na oczyma poetki Olg~L Bergholc. 
Rz~zy.wi.ście, in.teresu.ją mnie 
wybi•tne jednostki, twórcy i na
ukowcy wywierający wpływ na 
sztuikę i na nau<kę, a po.średnio. i 
na p01lityikę. W os-ią.gnię,ciaeh 
wielikich lUJdzi jest właśnie mia
ra czŁowie.czeństwa. Człowiek jest 
d:lat ego ezł~·wiekiem~ że posiada 
zdoLność tworzenia, przeikracza·
nia saane•go siebie, że myśl~ nie 
tylko o sobie, a:le i o innY'Ch. W 

• 
l 

-Fakty 
obraźnia 

Z "Filmem" rozmawia radziecki reżyser 
IGOR TAŁANKIN 
tym s.fo.rmułowlłJniu za:wdera się 
również- podemika z konsumpcy.j~ 
nym stylem życia•, Szczególnie 
interesuje mnie relacja wybitna 
j.ednostlka społeczeństwo, 
WUlljemne oddll.iaływanie, wpływ 
i odpowiedzialność wieLkiej in
dywidUJa11:nośd. A także jej. •!»
święcenie, jej. odwCI!ga, jej dTa
mat, kiedy. nie może przekonać 
środowiska do sWIOich ·idei. Do
dajmy do te€o skomplikowane i 
niejednoznaczne proeesy tworze~ 
nia, nadawanie rzecz.ywi.sitości 
nowych maczeń i fu<nkcji. Talka 
działalność na polw sztuki:, nauki, 
techniki czy nawet poHtyiki ·to 
przejawy lUJdzkiego geniuszu. 

e Jakie są Pana plany filmowe? 

- Zaan·ierzll!m przenieść na ek
raąl "KlimCIJ Samginai", chyba 
największą i najlmniej znaną po

.w~eść Maksy>ma Gorkiego. To 
rool.egłe d<zieło obejmuje ostatnie 
cz;.terdzieści łat przedrewolucyj
nej Rosji, uka®uje klęskę burżu-

az)'lj.nycll :r.łwiz.eń. Powieść -je
dna z naJjwię!ksz.)'lCh< w. d:wudzies
tow.iecznej prozie zCIJW:iera 
ws·z.ecootronnll' ll!nailizę \l)ewnego 
odłamu rosy.jlski.ej• inteligencji. 
Pos·ta.ć tył.ułowa to adwolkaJt z 
prowincji stara.ją'Cy się za W&.Zel
ką cenę zrobić normCI!lną miesz
czańską. karierę w Moskwie i Pe
tersbull'lgu.: człowiek beliWod.ny, 
ideadnie przecLętny, nie :ro:z.umie
jący wieLkich procesów społecz
nych i. politycZIIlych, jakie to.czą 
się obok niego. Wielotomową po-

tyczne w kinematografii radzi~kiej 
uważa Pan za najciekawsze? 

- Te same co w kinie świato
wym .. Nasi re.żyserzy cora.z śmlie
lej korz.ystCI!ją z doświadczeń z.a
grll!nicy·, a jeillOC"Ześni.e ich dzieła 
Wlpły.wają na twórczość fiJ.mową 
w inny.ch krajach. ZCI! najciekaw
sze UJWati;am d:wti.e wydawałoby' się 
przeciwstawne, CI! jednak - j.ak 
poka~wje pra.kityika - uzupełn~a
jące się tenden'Cje: d~ie do do
k·um.en.tałi7liDu. j, (l·ążenie do krea
cjonizmu. Z jednej strony nagie 
fakty. i konkret, z dru.giej• - wy.
obraźnia i pOiez.ja, DCI!Wniej. domi
nawała w kinie artystycznym jed
na tendenc.)al. jedna: mod•a.. Czy 
twórcy to odpowiadało czy nie, 
musiał się jej podporządkować. 
Teraz wszystko co wal'ltościowe 
i arty.stycznie dojrzałe jest mo:ł
ne i akceptowll!ne, zarówno przez 
krytykę, jak i przez widzów. Pro
stota. olbok barokowe') widowisko
wości, faikty; h:i.storyczne obok 
psychologicznych anali·z., melodra-

,.Sierioża" U960l. wsoółreźyser - Gieor~ij Danielila 

. wieść pisał Gorki prze?J os:taJtnie 
trzynaście ła.t i to jest j.akby sum
ma je€o wielkiej wiedzy psycho
logicznej, społecznej! i politycz
nej, jego bogatych do.świll!dczeń 
artystyczny.ch. Do niedCI!Wna u
w~ano amorfkz,nooć i ,pewne -
moim zdaniem zamierzone 
rozchwiantie tego nie dokończone
go d?Jieła za wadę. Teraz., kiedy 
gusty się zmieniły - traktwjesię 
to jako zaletę. Z perspeikttywy 
lat coraz bardziej doceniamy nie
przeciętne wailory .wtworu• .. W po
·.vieści jest ·Wiele śmiały.ch roz
wiązań forma•lnych. Oto w. prze
dedniu :rewolucji 1905 rokUJ KHm 
Samgin spotyka Gorkiego jako 
postać rus.toryczną. Ten chwy,t 
zachęcił mnie do rozsz.erzenLa tlła 
hiStorycznego, przed laty l:iobrze 
znanego, dziś r)'lSWjącego się nie
dość wyraźnie. Do scenariusUIJ, 
nad którym pra10wję wspólnie z 
Budimirem Mietałnikowem, 
wprowadz.iłiśmy wiele •postaci 
historyczny.ch: Lenin, Lew Toł
SJtoj, Majakowski. Na kanwie po
wieści Goiitiego pows'tać więc 
liliOIT.e wielka. panorama· przedre
wolucy·jnej Rosji, jui nie jedne
go odłamu rosyjskiej in.teligencj.i, 
ale całego społeczeństwa. O ek
ranizacji "KUmCI! Sam.gi.na" my
ślałem od dziesięciu laJt, d~ugo 
szu:kałem. właiŚciwego k.Lucza. in
terpretacyjnego. Wy.d'aije m.i się, 
że filmy, które dOl tej pory stwo.
rzyłem, były przygotowaniem do 
tego odpo.wiedzi.ailnego zadania. 
Bo ekrani..z:acja obejmie 'Cyikil 4 
il,lliych fiilmów history.cmyeh.: 
katiJda częśó będzie zamkniętą 
dramCI!tWigicznie i< stylistycz.nie 
caiłOiŚcią. Temlllt - rod~z,enie się i 
ks71taltowa.nie procesów społecz
nych o ogromnej doniosł.ości, 
ści~rll!nie się ;różny.ch poglądów, 
sił wymaJgCIJ różnorodnych 
środków artys-ty.czny<:h, od :re-kon
strukcji! historyczne) do analizy 
psy<:hołogi<:1Jllej1 od symbolliki do 
f~tów. Trudno teraz przesądzać, 
co nam podsUIIlie obraz., akttor, 
sceneria~. Jeśli c:lwdz.i, o stydislty
kę scenar1UISZ przY'P(>mina 
trochę "Mistrza. i Maił.gorU~~tę" 
Mkha.iła Bułihakowa. Będq;je w 
nim ki.Uta równoległych, nie 
p.rzecinającyoh się liinil fabldar
nych. DG końca. tego roiroi za
kończym)'l prace li.terackie, w 
przyszłym chcemy przystąpić do 
zddęć. 

e .Jakie l)roeesy i zJawiska artya-



ma.tyczne wątlki obok hi&tory>ez
nY!Ch rekonstrukcji. Każda forma 
WYJPOWied~ jest artystycznie u
pramniona, kati;dy temat godny 
kamery filmowej. 

To, co mówię, odnosi się zarów
no do kina światowego, jak l do 
fi:lrnu radz.iecki.ego. A nasza kine
ma.togr3!fia~ jest zjawiskiem zŁo
żonym !i wielopłaszczyznowym, 
czerpie IIla•turaJnie z różny>eh tr~ 
dy<:jL lrulturowycłL. Bo przeciei 
istnieje gru~ińska: kinematografia 
wywodząca ·swoją stytlistykę, swój 
humor ze sta!l'ej· ludowej iku.ltl.lll'y. 
Są kinem31tografie repUJbliik arz.ja
tyckich. Każda inoczej się rozwi
ja, każdaJ ma ~nne .problemy. 
Przykład Czingiza Ajtmatowa i 
kinema•togralfii ki.rlgiskie}, która 
robi światową nLem311 k31l'ierę, do
wodzi., jalk wiele zaJ.eży od lite
rockich indywidualności, od do
robk.u pisarskiego. Do niedaJW.na 
u.twory reaolizowane w Uzbeki'Sita~
nie, Gruzji, Mołdawtil CZY' na 
UkJ."ainie zawierały egzoty-czne 
motywy, narodową ornamentytkę. 
Terarz. twórcy narodowym. spr31-
worn i do.świ,adczeniom nadają 
wallor un~wersalny. W ciągu o
statnich dziesięciu, piętnaJStu lat 
filmy z wyttwórn1 republikań
skich zmieniły oblicz.e. ki:nemtCllto
grafiL radzieckiej. 

e Jest Pan nie tylko reżyserem, 
ale i sekretarzem Związku Filmow
ców Radzieckich, także wykladowcą 
WGIK-u. Jakie wartości wnosi n aj
młodsze pokolenie filmowców? 

- Każdą generację artystyczną 
określają. wielkie indywidua:lnoś
ci. Byłyo pokolenia. Czu.chraj.a i 
BondarczUika, Ta·rkowskiego i 
Szukszy.na., Panfiłowa i Joselia
niego. Karźxia~ generocjoa wniosła· 
do filmu wŁasną wratilliwość i 
własne doświadczenie. Ostatnio 

"Ewakuacja" (1963) 

pojawiia: się gru1pa. reży•serów-ak
torów: Nik.ita Michalkow, Sier
gLej Nik:onienlko, Natasza Bondar
czuk, Rodion Nachapietow, Ni.ko
ła,j Burlajew_ Niektórzy mówią 
wi~ o ,;buncie a:k;torów", ja na
tomiast uważam to za naturalny i 
poż)'ltecznyo proces. Poja.wił się 

bowiem: nowyo ty;p aktora, a•ktora 
myślącego, o boga•tyun wnętrzu.. Ci 
aktorzy nie mogH wyr~ić swo
ich doświadczeń i przekonań w 

gra.nyoch przez siebie postaciach, 
sta.nęU więc po >jrugiej s-tronie 
kamery. Nliektórzy przerośli 
swych dawnyoch reżyserów wra
żliwością i wyobra2nią.. Jest to 
pokolenie wielkiej nadziei i ich 
jeszcze niedoslkonałe utwory na 
razie więcej za.powiadaj.ą nliż zna
czą. A na~ WGIK-.u sposobi się do 
startu nowa. grUJpa twórców. Ich 
pierwsze próby., jeszcze s:z,kolne, 
ujawniają dużą wrażliwość, wy-

obra.źnię, kuillturę literacką. Wni
kliwie a:nali:zują ka±<i)'l problem, 
·ka·żdą sprawę, choć brak im pew
nej dojrzałości., odporności psy
chicznej i siły przebicia. To jest 
inne pokolenie niż moje, które 
dojrzewało w trudnych la>toch wo
jennych i powojennyoch. Zazdrosz
czę im. 

Rozmawiał: 
BOGDAN lAGROBA 



Kinorama 

OSTATNI 
z 
WIELKICH 
HOLLYWOODU 

10 czerV{Ca zmarł w Los An
geles Adolph Zukor. Miał 103 la
ta; był jednym z ,.o.statnlch 
wielkich" (by sparafrazować ty
tuł powieści Fitzgeralda), którzy 
zbudowall podwaliny filmowego 
imperium Hollywoodu. Urodził 
się na Węgrzech 7 stycznia 1873 
roku. Przyjechał do Stanów 
Zjednoczonych, gdy miał lat 19 
- legenda głosi, że biedny imi
grant miał pod podszewką ma
rynarki zaszyte czterdzieści dola
rów. Zaczął pracować u nowo
jorskiego futrzarza, zarabiał 2 
dolary tygodniowo. Ale już czte
ry lata później otworzył w Chi
cago własny sklep z futrami. 
Kino było jego pasją. Zdawał 
sobie sprawę, że jest to złota ży
ła. W roku 1903 kupuje pierw-
szą, niewielką salę teatralną 
(Penny Arcade). W roku 1905 
wchodzi w spółkę z Marcusem 
Loew (również kupcem futrzar
skim). Obaj nabywają następne 
teatry, aby zamienić je w sale 
kinowe. W roku 1911 odstępuje 

od spółki l zakłada firmę "En
gadlne", rozpowszechniającą w 
USA filmy francuskie i włoskie. 
Kupuje za 35 tysięcy dolarów 
,.Królową Elżbietę" z Sarah 
Bernhardt, film zrealizowany w 
Londynie. Zysk z dystrybucji w 
USA wynosi 200 tysięcy dolarów. 
w 1913 roku zakłada firmę pro
dukcyjną ,.Famous Players Pic
tures", angażuje znanych akto
rów. W rok później podpisuje 
kontrakt z firmą dystrybucyjną 
,.Paramount"; wkrótce, bo już 
w 1917 roku, sam stanie się jej 
właścicielem. ,.Paramount" zdo
będzie pozycję jednego z najpo
tężniejszych przedsiębiorstw hol
lywoodzkich. To dla ,.Paramoun
tu" pracowali tacy aktorzy, jak 
Mary Pickford, John Barrymore, 
Pola Negri, Rudolf Valentino, 
Marlena Dietrich. To w produko
wanym przez Zukora filmie 
,.Hrabia Monte Chrlsto" grał Ja
mes O'Neill, ojciec słynnego dra
maturga Eugene O'Nellla. 

Adolf Zukor spisał swe wspom
nienia w wydanej przed dwu
dziestu laty książce ,.Publiczność 
ma zawsze rację". 

Dominique 
Sand a 

D 
uże zainteresowanie wywołał 
we Francji pierwszy pełno
metrażowy film .,Jestem 
Pierre Rivi~re" (Je suis Pier-

re Rlvi~re) Christine Llplnskiej, 
2S-letniej realizatorki urodzonej w 
Algierii. Oparty na fakcie z kroni
ki kryminalnej połowy XIX wieku 
jest bardzo osobistą próbą rekon-

Fot. Pads 

Znamy tę francuską aktorkę z filmów 
na" l .,Konformista", które przyn 
sławę. Pojawia się także we wspomni 
epizodach f.Umu Viseonmego ,.Portret 
we wnetrzu". Ostatnio zagrała główną 
pickim obrazie Bernardo Bertolucelei 
XX". 

odwagi. Błąkał się po lasach, prze
szedł niemal 300 mil. Schwytany i 
uwięziony, uznany został za <>"błą
kanego. Król zamienił wyrok śmier
ci na dożywotnie więzienie, ale nę
kany wyrzutami sumienia mlod)• 
przestępca popełni! samobójstwo. W 
więzieniu zdołał jednak napisać pa
miętniki, wygrzebane niedawno z 

- TAKIM GO WIDZĘ 
~trukcji psychiki młodego mordercy. 
W 1835 roku wieśniak Pierre R1Vi~re 
zamordował matkę, siostrę i brata. 
Chciał potem oddać się w ręce 
sprawiedliwości, ale zabrakło mu 

Jsabelle Huppert i Ja e q ue s S piesser 
Fot. Cinema Franc;ais 

archiwów i opublikowane we Fran
cji. Są one osobliwym dowodem 
manii wielkości i psychicznego nie
zrównoważenia. Pierre Rlv1~re pisze : 

W przesz!o.śct i dzisiaj moją obse
sją stata stę idea wietkośct t nte
śmtertetnośc!. Uwata!.em się za 
szego od otoczenia, ate W!~ty,aztcemJ 
się do tego przyznać. 
nadszedt czas dzia!anta, 
!mię winno znateźć się 



P 
recta, po której cwału

je czar.ny 'mustang, kTaj
obraz nie oskażony cy
Wiillzacją, stary kowboj 
w kapeluszu o szerokim 

rondzie i mały lndlańśki chło· 

piec oto obraz, którego 
piękno zabarwia dziś nostal
gia. Epoka westernu właści

wie osię skończyła i jeżeli 

rocznie powstaje jeszcze kil· 
ka filmów tego gatunku, t o 
chyba tylko dzięki uporowi 
dawnych gwiazd, takich jak 
Jotln Wayne czy Joeł McCrea, 

rlum Colorado" z roku 1949 

(niedawno w polskiej TV). 
•rym razem pow-raca do tra
dycyjnej postaci samomego 
koWboja, który próbuje schwy
tać dzikiego mustanga Shos
hone. PoluJą na konia także 

dwaj łotrzykowie (Patrick 
Wa)"Jle t Robert Fuller), ale 
brak im cierpliwości l do
świadczenia starego wetera
na. Jest jes2lcze Nlka (Nika 
Młna), jedenastoletni Indianin, 
który zbiegł ze szkoły prowa
dzonej przez białych l również 

Karlka z Holl~wood 

KOWBOJ 
l MUSTANG 
którzy cale tycie :związani by
li z wester.oem i nadal nie 
chcą zsiąść z konia. Właśnie 

Joel McCrea, dziś 70-letni, jest 
bohaterem tllmu .,Kraina mu
stangów" (Mustang Country), 
który John Champion reali
zuje w plenerze północnej 

Montany. W swojej długiej 

karierze aktor ten bodajże 

raz tylko grał postać nega
tywną, choć nie pozbawioną 

romantyzmu l - mimo wseyst
ko - s:Uachetnoścl: w wester
nie Raoula Walsha ,.Teryto-

ma<rzy o mustangu. Stary 
kowboj zaopiekuje się chłop

cem, obaj wkroczą w świat 

Wielkiej Przygody, obaj zdo
łają w końcu oswoić rumaka. 
Tego rodzaju historię odbie
ra się jak baśń, ale jej uro
kowi poddają się bez reszty 
w,idzowie, którzy nie utracili 
wrażliwości wobec uroków 
czystego kina. 

LEILA. SORELL 

- Match 

N ,.Lagod· 
~io~Jiy JeJ 
1lenlowych 
: rodzinny 
rolę w e

:go .,Wiek 

Joe! McCrea 

WSZI/Stklch, że przez swq śmierć 
stanę stę stawny i że przyszle polco
lenta uznajq moje przekonania, uc:Z
czq mnie... Kacholem bardzo swego 
ojca. Jego nieszczęścia l rozpacz, 

.. jepo ciężlei los bardzo mnte bolały. 

Powtarzałem: Nie nJ.ożna pozwolić 
żyć kobiecie, która zabra!a spokój 
i szczęście mego ojca... Rozumta
lem prawo, ale uważatern siebie za 
mqdrzejszepo ... 

W tllmle rolę tytułową gra Jacques 
Spiesser, jeden :z: najciekawszych 
dziś młodych aktorów (niedawno 
grat w ,.Swiatlach" Jeanne Moreau), 
jego partnerką jest Isabelle Hup
pert, w jednym z epizodów wyst<!
puje sama realizatorka. 

W wywiadzie dla ,.Cin~ma Fran
t;ais" Chrl.stine Lipinska powiedzia
ła: Jako szesnastoletnia dziewczyna 
chciałam być dztenntkarkq, a wtaś
ciwte krytyktern filmowi/m. Miałam 
motnoić oplądać realizację takich 
filmów, jak .,Jules t Jlm" Trutfau
ta t ,.Zemsta OAS" Cavaltera. 
Wkrótce potem zachwyci! mnie film 
Bressana ,.l:.agodna'' - t odtqd już 
filmy tego twórcy nie przestają 

mnie fascynować. Uwielbiam jego 
cltlodny, trzeżwy styl, sugestywny 
sposób ukazywania psychicznej 
udręki, która zdaje się być materiq 
same(lo obrazu. Scena pojedynku w 
"Lancelocie" podświadomie wpłynę-

~ ta na mnie przy tilmotuanłu t mon-

Fot. Universal 

towanlu sekwencji morderstwa w 
.,Jestem Pierre Rtviere". W swojeJ 
ksiqżce .,Notatki o kinie" zawar! 
Bresson fundamentalne zasady na
szej profesji. Każda jego uwaga 
zmusza mnie do myślenia i zaczy
nam wqtptć w swoją pracę, kiedy 
wyczuwam konflikt z jepo ideami ... 
Poczqtkowo chelatam zrealizować 
krótki jil.m na temat Pierre Rtvt~
re'a, na podstawie lcsiqżlct z tek
stem jego pamiętników, które s~o
mentowal l wyda! Mlche! Foucauld 
w 19"73' roku. Nie chcia!am robić Jil
mu o szaleństwie, wybrałam więc 
tylko pewne elementy ksiqtkl, aby 
zinterpretować jego obsesję po swo
jemu. Chelatam ukazać bohatera, 
który by! zgubtony w społeczeń
stwie, zab!qkany w nlew!a§ctwej 
epoce historycznej, a jednoczdnie 
chcia!am uczynić go postaclq ro
mantycznq, .,pechowcem". Wtedy 
wialnie znalaztam zdjęcie Jacquesa 
Spiessera t zrozumia!am, że to jest 
mój bohater. Jego delikatność t ro
mantyczność czyni go kimś, kto po
trat! oddać także problemy współ
czesnej młodzieży w naszym społe

czeństwie... Nie zrobilam bowiem 
Jllmu historycznego, ale film o 
sprawie możliwej także dzU, o c:z:lo
wielcu wykorzenionym, nte umiejq
cym znaleźć dla st.ebie miejsca w 
rodzinie, w środowisku, w czasie, 
Takim go włd.zę. 

IEWGIEHII 
GRIGORIEW: 
gotów jestem 
umierać'' 

'' 
Fot. SowietsluJ Ekran 

Scenuiusze Jewgienija Grigoriewa - o rygina lne lub adapt acj e utworów Uter a.ckicb 
- stały się podstawą tak ich f ilmów, jak "Więzy rodzinne" Wa silija Pronin a, "Trzy 
dni Wiktora Czern yszewa" Marka Osepjana , "Romanca o zakochanych" Andrieja 
Michałkowa-Konczałowskiego 1 "Gorący śnieg" Gawriła Jeglar.arowa. RO'Unowę .z Gri
goriewem zamieszcza dwutygodnik "Sowietskij Ekran". Oto fragmenty, 

e Czy p isze Pan scenariusze dla okreś
lonych reżyserów? 

- P..racuję sam, a następnie szukam ... 
Gotów jestem jednak pisać dla ... 

e A czy nie wydaj e się Panu poniża
jąca ta. powszech na wśród scenuzystów 
formuła: "piszę d la ... "? 

- Cóż, taki jest los zawodowych sce
narzystów. Film robi retyser l trzeba 
mu pomóc, aby stworzył swój film 
według m o j e g o scenariusza. Ta sytu
acja nie wpędZa mnie w kompleksy, 
pod warunkiem wszakże, iż jesteśmy 
z reżyserem jednomyślni, że to samo 
nas boli, i że stara się on przyjmować 
moje myśli za swoje. Oczywiście, taka 
idealna jednomyślność zdarza się nader 
rzadko, ale jeśll się zdarza - to wy
chodz.l. z tego prawruuwy fUm; bez niej 
otrzymujemy po prostu ,.chałę", nawet 
gdy ta chała została zrealizowana na 
podstawie św~etnego scenariusza. Cięż
kie jest tycie scenarzysty, który musi 
wiecznie się użerać z retyserem i na 
katdym kroku wytykać mu: .,zeposułeś", 
.,wykoślawUeś", ,,zubożyłeś"... Cóż po
cząć, arcydzieła nie rodzą się na ka
mieniu. Pierwszy warunek - to nie od
dawać własnego dzieck a do cudzego do
mu, gdz.l.e nie potrafią go zrozumieć, 
pokierować jego rozwojem, doprowadzić 
do pełnoletności. A właśnie scenadusz 
to takle dz.lecko i od rtego, w czyje rę
ce trafi, zależy, co z niego W)'l'ośnie. 
Jeśli nawet w scenariuszu jest "praw
dz.lwy artysta", a zabiegi retyserskie 
skazują go na śmierć - to pal go licho. 
Skoro w wynlku tej ,.śmierci" powsta
nie rzeczywiste dzieło sztuki, gotów je
s tem .,umierać" i z góry taki obrót rze
czy akceptuję... Ale .,umierać" za n ic 
jest !'2leczą głupią i nikomu niepo
trzebną. 

e Jak jednak wyczuć gdzie można zy
skać, a ~tdzie stracić? J ak unlknąć odda
nia cz"stki swego życia w chłodne, obo· 
j ętne ręce rzemieślnika? Szukanie "wła
snego" reżysera może się przeciągać, 
czas zaś pędzi nieubłaganie ... 

- Oj, pędzi, pędzi . .Nie \każdy mój sce
nariusz przeobraził się w film, ale te 
pozostale leżą l czekają. Mija czas, któ
rego niepowstrzymany bieg tak paltlą 
przeraża l wreszcie majduje się ,.mój" 
reżyser, w którego r~ z radością l nie 
bez wzruszenia oddaję swoją pracę. Sta
je się ona odtąd naszą wspólną pracą, 
bowiem katda linijka tekstu musi być 
przez reżysera usłyszana, każda scena 
trafiająca do jego wyobratn.l musi się 
później unateriallzować zgodnie z wraż
liwością, uczuciami i artystycznym sma
kiem współauto-ra. Jesteśmy w tym mo
mencie stopleni z reżyserem w jedno, 
ale czy oznacza to utratę własnej oso
bowości? Skądże! Przecież l w milości 
zatracamy się właśnie w imię samego 
siebie. Jeśli coś mnie gnębi - to by
najmniej nie zanik własnej indywidual
ności w procesie tworzenia filmu, w 
którym liderem tak cey owak musi być 
reżyser, lecz właśnie brak jakiejkolwiek 
indywidualności u reżysera. Nie władza 
·reżysera, lecz anarchla, nleunikniona, 
gdy me posiada on osobOwości. Dla
tego nie boję się grać drugich skrzy
piec, le<:.:r. tego, aby pierwsze nie fał
szowały, nie prowadziły w niewłaści
wym kierunku l nie myliły rytmu, prze
szkadzając tym samym właściwemu ode
graniu mojej, drugorzędnej partii. 

e Rozwiązanie problemu nasuwa się 
samo przez się: trzeba samodzieln ie rea
lizować filmy według własnych scena
r iuszy ... 

- Tak, to byłoby idealne rozwiązanie 
problemu, ale ja osobiście nie mogę. Na 
razie... Na przeszkodZie stoi mój cha
rakter: po prostu brak m1 pewności 
Siebie, tej swobody rzeczywistego go
spodarza, któremu WStZYSCY się podpo
rządkowują l to bynajmniej nie ze służ
bowego obowiązku. lecz w uznaniu jego 
priorytetu wynikającego z siły talentu. 

e Jednomyślność pogl"dów ... Oczywiś· 
cie - a le film p owstaje w wyniku pro
cesu niemal przemysłoweco. Wytwórnia 
jest czymś w r odzaju fabr yki, gdzie u 
wejścia t.Neba okazywać przepustkę. 

Jak Pan sobie r adzi z wielostopniową 
strukturą organizacyjną? Ju:t przecież n a 
etapie redakcyjnej oceny i obróbki sce
nariusza musiał się Pan zetkn~ć z ujem
nymi aspek tami podporządkowania się 
różnym szczeblom. 

- Redaktorzy stanowią skomplikowa
ny problem, zwłaszcza gdy rzecz tyczy 
się gustów. Jednakże mnie OISOblścle wy
ratnie się poszcu:ścilo: może pani wie
rzyć albO nieJ ale nie dlawili mnie oni, 
ani ole prześladowali jako scenarzysty, 
a przeclwn.ie - sporo po.mogll. Pnede 
wszystkim nabie-rałem d.zięlcl n'im wia
ry, że to, co napisałem, jest w takim czy 
innym stopniu godne uwagi, o czym 
przedtem nie zawsze bylem przekona
ny. Słowem - redaktorów miałem zaw
sze dobrych ... 

e Cóż to w ogóle znaczy "dobry re
daktor"? 

- Taki, który nle odczuwa strachu 
przed scenaJriuszem odmlennym od in
nych. Bo są i tacy, których przeraża 

każdy autor piszący w sposób nlekon
wencjonalny. Wtłacza go wtedy silą w 
wyżŁobione już koryto. W rezultacie 
powstaje standardowy scenariusz, który 
w rękach poprawnego pod względem 

znajomości rzemiosła, ale olezbyt uta
łentow:mego reżysera, powiększa liczbę 

sztampowych filmów, gdzie jest wszyst
ko: początek intrygi, narastanie kon
fLiktu, rozwiązanie i optymistyczny fi
.nal przy wtórze pieśni... Brak tylko 
prawd:Uwej sztuki. 

e Jak w ramach sztuki tworzonej w 
sposób kolektywn y można zachować 
własne "ja", swoją twórcz~ indywidual
ność? Jak zabezpieczyć sobie możliwość 
wyboru, skoro nle tylko Pan wybiera, 
lecz równleż inni wybieraJ~ Pana? Czy 
nle ma sprzeczności w Pańskim d~że
nlu, aby zachować siebie, ~todząc się 
jednocześnie na podporządkowanie swo· 
jej osoby innym? 

- Nie chodzi o podporządkowanie, ale 
o zespolenie. Każdy człowiek posiada 
własną indywidualność, lecz nie każdy 
to sobJ.e uświadamia. Swoich bohaterów 
zawsze staram się obdarzać cechami in
dywidualności niepowtarzalnej. Ale ży
jemy w społeczeństwie: indywidualność 
na tle kolektywu. Dwa skrajne punkty 
widzenia w tej osytuacji - to konfor
mizm l ekstremizm. A przecież pośrod· 

ku istnieje jeszcze coś ... 
e Chce Pan powiedzieć: bądźmy sobą, 

ale szukajmy swojego miejsca wśróo 
innych? 

- Tak. Proble m ten występuje w fil
mie .,RoiTI'Ilnca o zakochanych". Boha
ter dopóty był sobą, dopóki otaczają

cy go świat odpowiadał jego pojęciom 
o normach tycia. Ale harmonJa uległa 
zburzeniu, kiedy z łańcucha wspomnia
nych pojęć wypadło jedno ogniwo -
miłość. PostanowU wtedy umrzeć i... 
umarł. A przecież można było zastoso
wać Inny war.J.ant - mógł przetyć. Ten 
właśnie war.iant w pełni odpowiada 
moim poglądom. Nie uznaję bowiem -
ani w życiu, anl w sztuce - rzasady, że 
oJ()oliczności są silniejsze od nas. Prze
ciwnie - cz.lowiek jest silniejszy od oko
liczności, jeśli potrafi dokonać wybo
ru, zdecydować się na czyn. W ,.Trzech 
dniach Wlktora Czernyszewa" również 
stawlam problem wybOru. Są przecie:!: 
tacy chłopcy, którzy mają poJęcie o tym 
l owym, czasem wypiją, lubią się za
bawić, ale jeśli będZie trzeba - to po
każą, co potrafią. Tylko, niestety, osami 
nie wiedzą. kiedy ł co t r z e b a. I dla 
tegx, Czernyszew jest cz.lowiekdem, na 
którym nie można polegać. Jego trze
b a nastąpi wtedy, kiedy ktoś mu 
wskaże cel l poprowadzi za rękP, . Ate 
za kim pójdzie i gdzie go ów ktoś po
prowadzi? 
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1\Jek~ykanska ,.Wielka przygoda Zorro" RodoHo de Andy jr. (1975) 

Urokom tych filmów poddają się nie tylko najmłodsi: w ki
nach· można spotkać zakochane pary, żołnierzy na przepu
stce, a także widzów, którzy pierwsze spotkanie z Zorro 
przeżgli przed pół wiekiem. 

ajnowsza wersja przy
gód Zorro, w reżyserii 
Duccio Tessariego, u
trzymuje się na ekra
nach kin już czwarty 

miesiąc. a przecież, poza spraw
nością warsztatową i rozmachem 
inscenizacji, nie wyróżnia się ni
czym szczególnym. Magia tytułu, 
siła legendy, tajemnica gatunku 
sprawiają, że nie było jeszcze po
kolenia widzów, którym tajemni-

czy znak "Z" nie mówiłby nic. 
Dawne to czasy - kiedy królo

wie grozili, królowe plakaly, a 
ministrowie spiskowali. Dawne, 
ale jednocześnie dobre czasy, 
kiedy życie było życiem, a męż
czyźni mężczyznami. Do tych 
słów, zaczerpniętych z napisów 
poprzedzających niemą wersję 
"Trzech muszkieterów" z 1921 ro
ku historyk sztuki filmowej Jerzy 
Toeplitz dodał nie bez melan-

Darnell w amerykańskim "Znaku Zorro" 

cholii: ... dawne, dobre czasy, kie
dy kino byk> kinem, a bohatero
wie bohaterami. Trzeba było jed
nak perspektywy kilkudziesięciu 
lat, aby filmy tego gatunku do
czekały się zainteresowania his
tory.ków i socjologów kina. Więk
szą estymą otaczano różne wcie
lenia wampirów, potworów 
i wszelkie odmiany demonów zła 
aniżeli postaci legendarnych ry
cerzy i roZJbójników. 

Twórcy filmów "płaszcza 
i szpady" odwołują się do gustów 
i upodobań szerokiej widowni. 
Dla niej przygotowują emocje 
torturujące nerwy, OS?.ałamiają 
tempem akcji i spiętrzeniem 
przygód, aby przysłonić w ten 
sposób nieprawdopodobieństwa 
his,toryczne i psychologiczne oraz 
zamaskować naiwność opowieści. 
Kiedy powielane nazbyt długo 
schematy tracą siłę emocjonalne
go oddziaływania, a widz nuży 
się powtórzeniami, realizatorzy 
mus:z.ą wysilać swą wyobraźni.;' 
i pomysłowość, wymyślać nowe 
intrygi, wykorzystywać nowinki 
techniki. by odzyskać odbiorców. 
Historia jest w t.ych filmach 
barwnym tłem wrmyślonych za~ 
7.\-\'yczaj zdarzeń. W najlepszym 
wypadku ostaje się romantyczny 
i moralny aspekt działalności bo
hatera. Jest nim niezłomny ry
cerz lub szlachetny bandyta, wy
ciągający szpadę w obronie sła-b
szych i skrzywdzonych. Mimo 
licznych przeciwności i niebezpie
czeństw zawsze odnosi zwycięs
two, ponieważ głęboko wierzy w 
słuszność sprawy, o którą walczy. 
Jego przeciwnikiem jest czarny 
charakter, intrygant. chciwiec 
i zbrodniarz; z reguły przegry
wający mimo przewagi środków. 
którymi dysponuje w rozgrywce, 
rzadziej nawrócony i sprowadzo
ny na drogę prawdy. 

. atunek filmów plaszc7.a 
i szpady ma oparcie w 
tl'adycji literackiej. i to 
nie tylko dlatego, że 
znakomita więks7..0ść 

tytułów stanowi adaptacje zna
nych powieści i romansów. Po
wiązania są o wiele głębsze, do-

tyczą zarówno samej idei, struk
tury i kompozycji utworów, jak 
i związanej z nimi tajemnicy po
pularności tego gatunku u maso
wego odbiorcy. Zeby wyjaśnić to 
pokrewieństwo, należy cofnąć się 
aż do wieku IX, kiedy to od ry
cerzy zależało •bezpieczeństwo o
gółu. W płynnym jeszcze społe
czeństwie wierność danemu sło
wu, gotowość do wzajemnej po
mocy, stałość więzów ;były pod
stawowym warunkiem istnienia. 
Z nich zrodziła 5ię nowa zasada 
współżycia : honor. Ulubionymi u
tworami społeczeństwa feudalne
go były .,chansons de geste" (pieś
ni o czynach). Były to pieśni o
parte na faktach historycznych, 
sławiące bohaterskie czyny wiel
kich rycerzy. Opowiadali je węd
!'owni gawędziarze i poeci-truba
durzy. Ponieważ publiczność 'była 
chłonna i żądna wciąż nowych 
wzruszeń, ale też łatwowierna, 
puszczali oni wodze fantazji, u
barwiając swe opowieści i przy
dając blasku swym bohaterom. 
Nikt nie troszczył się 'o prawdo
podobieństwo opiewanych zda
rzeń, przeciwnie, im dziwniejsze 
i zuchwalsze >były czyny sławne
go rycerza, tym większy sukces 
poety i gorętszy aplauz słuchaczy. 
Zauważono, że publiczność .nie
chętnie rozstaje się z ulubionym 
bohaterem, a przede wszystkim 
nie akceptuje jego śmierci, toteż 
by zaspokoić te upodobania, tru
badurzy zaczęli rozbudowywać u
twory, tworząc z nich nie kończą
ce się cykle. !Epicką prostotę z 
biegiem czasu zastępować zaczę
ła fantazja, a w miejsce sławie
nia bohaterstwa i cnót rycerokich 
"\Mkroczyla przygoda. Zjawiskiem 
powszechnym stały się przeróbki. 
zapożyczenia i zmiany wątków. 
Twórcy przestają troszczyć się o 
oryginalność, do jednego utworu 
wplatają wątki z drugiego. Ce
chą charakterystyezną tak zrodzo
nej powieści awanturniczej staje 
się kopiowanie, przetwarzanie, łą-



czenie kilku stereotypowych sy
tuacji i tworzenie bohaterów 
według tych samych schematów. 
Powstają typowe postacie: boha
ter, tchórz, zdrajca. 

I czy można się dziwić, że od 
zarania kina, kiedy n ie zdążyła 
ukształtować się jeszcze sztuka 
filmowa, a z nią, podobnie jak w 
literaturze, podziały na filmy 
"trudne" i .,popularne", sięgnię
to do skarbnicy powieści awan
turniczej. Kino, wyrzucone nader 
pospiesznie z salonów Grand Ca
fe, przygarnięte przez właścicieli 
bud jarmarcznych, zrobiło świa
tową karierę właśnie dzięki te
mu, że stało się spadkObiercą 
i kontynuatorem bajarzy i bar
dów, trubadurów i śpiewaków 
wędrownych, że skwapliwie się
gając do popularnego romansu 
rycerskiego zaspokaja stare jak 
ludzkość potrzeby słuchania ba
jek i opowieści, potrzeby emocji 
i wzruszeń. 

Z postaciami d'Artagnana 
i Zorro związana jest sława kina. 
Ich przygody są tym, co nazywa
my samą treścią. żywiołem kino
wości. Z nich wyrosła wielkość 

takich gwiazd, jak Douglas Fair
banks, Errol Flynn, Tyrone Po
wer ... 

B
ył rok 1920, kiedy Fred 
Niblo, ten sam, który 
później zrealizował 
"Trzech muszkieterów", 
dokonał adaptacji dru

kowanej w odcinkach na łamach 
pisma .,AU Story Weekly Maga
zin" powieści Johnstona McCul
leya "Przekleństwo Capistrano". 
Powieść ta stała się potem best
sellerem dzięki filmowi, który u
kazał się pod tytułem .,Znak 
Zorro", a który francuscy histo
rycy Charles Ford i Rene Jeanne 
określili mianem arcydzieła. Tak
że Giulio Cesare Castello w 
książce .,II Divismo" (Gwiazdor
stwo), bardziej wstrzemięźliwy 
w ocenie filmu, uznał, że "Znak 

Zorro" był pozycją ważną, bo
wiem ... otworzyl drogę dla całej 
serii barwnych i cudownych 
przygód, dla postaci z legendy, 
dla niezwyciężonego uczucia szla
chetności, które kazało szpadzie 
Zorro kreślić swój znak - groź
ne ostrzeżenie dla tych, którzy 
depczą prawo. Wnikliwej analizy 
filmu z perspektywy półwiecza 
dokonał także Jerzy Toeplitz, któ
ry wprawdzie wyżej ocenił wartość 
artystyczną .,Trzech muszkiete
rów", ale przyznał, że i .,Zorro" 
zwycięsko wyszedł z próby cza
su. Głównym potknięciem reży
serskim była ogromna ilość na
pisów, które wyjaśniały czas i 
miejsce akcji oraz wspomagały 
działania bohatera. Ale styl 
McCulleya nie był tak idealnie 
dopasowany do potrzeb ekranu, 
a język tak jędrny, barwny i ob
razowy jak język Dumasa. Po
mysłem, który przyniósł reżyse

rowi uznanie, była podwójna ro
la Douglasa Fairbanksa wystę
pującego raz w roli ociężałego i 
antypatycznego Don II>iega, to 
znów w roli pełnego wigoru, 
dzielnego i szlachetnego mścicie
la w masce, walczącego z mek
sykańskim uzurpatorem. Praw
dziwym autorem sukcesu był, 

oczyw1sc1e, Douglas Fairbanks, 
który - a ·było to na owe cza
sy nie byle jakie nowatorstwo 
- nie starał się być amantem, 
nie próbowal kokietować pub
liczności, jak to czynili później 
jego naśladowcy - Errol Flynn 
czy Tyrone Power. Przeciwnie, 
często swym zachowaniem wy
woływał huraganowy śmiech, co 
w najmniejszym stopniu nie o
słabiało zachwytu i estymy, ja
ką otaczana jest ta jedyna w 
swoim rodzaju postać. 

Zorro. amerykański odpowied
n ik d' Artagnana stał się poważ
nym konkurentem gaskońskiego 
szermierza, powracając na ekran 
z podobną jak on częstotliwością. 
W roku 1925, · a więc po pięCiu 

Dour;las Fairbanks (Zorro) i Margurrite De La Motte w pierwsuj amerykali· 
skiej wersji .,Znaku zorro" Franka Niblo (1920) 

latach, w roli zamaskowanego 
jeźdźca o tajemniczym imieniu 
Don Q. wystąpił ponownie Dou
glas Fairbanks. W 1937 roku 
amerykańska wytwórnia Repub
lic wypuściła 12-odcinkowy se
rial "Zorro Rides Again" (Zorro 
znów w siodle) z Johnem Carrol
lem w roli tyułowej . Zorro 
przyniósł sławę Tyrone Powero
wi, obok którego wystąpiła 
gwiazda Hollywood Linda 
Darnell; poprzedzony gigantycz
ną reklamą film Roubena Ma
mouliana .,Znak Zorro" wszedł 
na ekrany kin amerykańskich w 
roku 1940. Ze znakiem poszar
panego Z, wyciętym przez błysz
czące ostrze szpady Zorro, po
wraca na ekran romans i wy
wołujące dreszcz przygody w sta
rej KaHtomii - głosiły napisy 
plakatów. Na pierwszych kolum
nach najbardziej poczytnych ga
zet obok portretów bohaterów 
drukowano wielkimi czcionkami: 

Ta rola jest największym ekra
nowym sukcesem Tyrone Powe
ra ... , ... w odważnych bohaterskich 
czynach, nocnych galopadach, 
szaleńczych walkach szlachetne
go bandyty, który budzi grozę w 
każdym sercu - zobaczycie Ty
rone Powera. Przebój Mamoulia
na wszedł w roku 1947 także na 
ekrany kin polskich. 

D 
ziesięć lat później ser
ca widzów podbil w 
roli Zorro Guy Wil
liams w filmie Norma
na Fostera wyproduko

wanym z myślą o telewizji. Wi
dzieli go też telewidzowie polscy; 
.na sygnał zapowiadający kolejny 
odcinek serialu wyludniały się 
ulice. 

AJaln Delon w tytułowej roll włosko-francuskiego "Zorro" Duccio Tessarlego (1!175) 

W trzy lata po realizacji fil
mu Fostera, ekrany kin zachoct
dniej Europy przeżyły prawdzi
wy zalew filmów, w których 
imię Zorro powtarzało się w róż
nych konfiguracjach: ,.Cień Zor
ro", ,,Szpada Zorro" (z Frankiem 
Latimore), "Zorro przeciw Ma
ciste". W roku 1963 .,Mściciela 
Zorro" zrealizowali Meksykanie. 
potem dalsze, np. .,Wielką przy
godę Zorro". Rekord pobili Wło
si: w tym samym roku aż dwa 
filmy poświęcili legendarnemu 
bohaterowi, oba zresztą zrealizo
wane przez Umberto Lenziego. 
Zorro doczekał się nawet swo
jej parodii w utworze Marceno 
Ciorcioliniego .,Siostrzeńcy Zor
ro" z głośną parą komików włos
kich Franco Franchim i Ciccio 
Ingrassią: parodiowanie głośnych 
filmów i postaci filmowych jest 
ich specjalnością. Ale pomysło
wością pobił wszystkich inny 
włoski mistrz gatunku płaszcza l 
szpady - Luigi Capuano, aran
żując w roku 1962 dość niezwyk
łe spotkanie bohaterów dwóch 
kontynentów w filmie ,,Zorro l 
trzej muszkieterowie". Widzowie 
jednak wolą tradycyjną formę 
widowiska, o zwartej dramatur
gii, potraktowanym serio bohate
rze, gdzie wpleciony humor l 
gag są tylko momentem odde
chu między scenami pełnymi na
pięcia i grozy. Takim jest film 
i taką postacią jest nieśmiertelny 
Zorro w wykonaniu Alaina De
łona. 

Ale, mimo sympatii dla De
łona i Zon-o, miłośnicy przygód 
na ekranie czekają na mistrza 
tej miary co Christian-Jaque, 
twórca "Faniana Tulipana". 

DANUTA 
KARCZ 
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Fot. R. Sumik 

Piotr Kamler, absolwent warszaw
skiej ASP, od lat realizuje filmy ani
mowane we Francji. Korzystając z 
Jego pobytu w Polsce, klub ,,Kwant" 
urządził przegląd filmów Kamlera, za
kończony spotkaniem artysty :~:e stu
dentami. Oto nasza relacja. Wyjście 

z mikrokosmosu 
O 

bejrzeliśmy w ,.Kwancie" 9 
filmów, wśród nich nie zna
ne w Polsce .,Linie i pun
kty", ,.Morderstwo", .,Dziu
ra", .,Zapasowe serce", 
"Rozkoszna katastrofa" o

raz najnowszy fiilm Kamlera -
.,Krok". 

Filmy te różnią się od znanych 
u nas "Zielonej planety" i .,Sło
niogi". Nie ma już literackiego 
komentarza. Bohaterami precyzyj
nych "fabuł" są najczęściej formy 
geometryczne. Można by je okre-

ślić jako przygody brył w czasie 
i przestrzeni. 

Oto anegdota "Kroku" - sto
sunkowo najłatwiejsza do opowie
dzenia. 

Od białego sześcianu odrywają 
się kartki. Cały sześcian złożony 
jest z kartek. Kartki te samoist
nie przemieszczają się na inne 
miejsce i tam ·składają się w no
wy sześcian. Jego forma zostaje 
więc odtworzona gdzie indziej. W 
ten sposób sześcian dokonuje 
"Kroku". Monotonny ruch kartek 

zostaje zakłócony. Dwie z nich 
mają ruch nietypowy. Nie prze
noszą się razem z. innymi po naj
krótszej trasie, ale wykonują 
skomplikowane ewolucje nie słu
żące praktycznemu celowi. Ktoś 
z widzów nazwał to sceną eroty
czną. Ale i te kartki dołączają w 
końcu do sześcianu. Wszystko 
wróciło do punktu wyjścia. 

Zapytany o metaforyczną wy
mowę filmu, Kamler odpowiada: 

- Jest to, co widać. Fragment 
jakiegoś nie kończącego się · cyklu, 

w którym w prostej formie pow
tarzają się indywidualne zdarze
nia. 

e Ludzkie? 

- Także i ludzkie. Zresztą, 
streszczanie tego filmu niewiele 
daje, tak samo nic nie powie nie
ruchomy fotos. Najważniejszu 
jest sam rytm, rytm, który 
wspóltworzy muzyka . 

• • • 
Na podobnej zasadzie opierają 

się filmy "Zapasowe serce" . i 
"Rozkoszna katastrofa". Stworzo
ne są tam fantastyczne modele 
jakichś mikroświatów, jak w 
,.Guliwerze" albo w ,,Alicji po 
drugiej stronie lustra". Z tym, że 
odniesienia te są bardzo dowolne: 
filmy Karolera ani nie są satyrą, 
jak ,.Guliwer", ani snem, jak 
"Alicja". W ,,ZapasowYm sercu'' 
odsłania się ,.fizykalne" podłoże 
prostej czynności gry w szachy. 
Autor działa tu jak fizyk, który 
śledzi ruch atomów. W tym ma
łym kosmosie, wśród pulsującej 
materii - rozgrywa się dramat. 

.,Rozkoszna katastrofa": biała, 
elastyczna kula miarowymi pod
skokami ,.wspina się" po scho
dach. Na końcu drogi kula zosta
nie zniszczona. Kula ta stanowi 
model małego kosmosu, którego 
ośrodkiem - atomem - jest po
stać ludzka, cz.łowieczek w ma
rynarskiej koszuli, z zegarkiem i 
trąbką. Swiat tego człowieczka 
znajduje się na stolil~u. który z. 
kolei pływa po czerwonym ocea
nie. Przypomina to starożytne 
wyobrażenia kosmosu. Człowie
czek krąży po stoliku, a kula, w 
której się znajduje, dąży ku ka
tastrofie. Rytm ulega zakłóceniu. 
Cz.łowieczek jest zależny od ru
chów kuli - ale nie do końca. 
Jest obdarzony indywidualnym 
niepokojem, na swoim ogranicz.o
nym polu wykonuje własne ru
chy, zależne od woli. Może także 
- wbrew naturze i wbrew oko
licznościom - popadać w bez
ruch. Na ile jest zależny, na ile 
wolny? W ten świat rządzący się 
koniecznością wprowadzone 
zostają elementy nieprzydatne, 
poetyckie: złota kartka, trąbka, z 
której !Wydostają się ikule. 

Jest to czysty schemat jakiejś 
egzystencji. Wiemy wszystko o 
tym świecie i obserwujemy, jak 
bohater w beznadziejnej sytuacji 
tworzy sobie własną metafizykę. 

- Film animowany - mówi 
Kamler - tym wlaśnie różni się 
od fHmu "normalnego", że daje 
szansę stworzenia całkowitej fik
cji. Rzeczywistość musi tu zostać 
od początku do końca wyprodu
kowana. Tworzę takie obrazy, 
które mają możliwie najmniej 
szans zaistnienia w prawdziwej 
rzeczywistości. Zresztą twórcą 
nie muszę być ja sam, może to 
robić cala ekipa. Ważne -że jest 
to świat całkowicie własny, jed
norazowy, nad którym mogę za
panować, świadomie określić ko
lor, formę, jej trwanie, kierunek 
ruchu, rytm. 

e Jak Pan uzyskuje tak złożony, 
wieJopodornowy rytm? 

- To główny problem w reali
zacji. Najistotniejszy jest rytm 
własny, który posiada k4żdy z 
elementów tego świata, a nie 
rytm stwarzany na stole monta
żowym. Jednak stosuję klasycz
ny montaż - plany ogólne, zbli
żenia, najazdy, cięcia. Rytm mon
tażu naklada się na rytm form. 
Tę sprzeczność muszę w filmie 
jakoś pogodzić. 

• Jakie były Pana pierwsze filmy? 

-Jeszcze w ASP zrobiłem kil-



. .a filmów abstrakcyjnych do 
muzyki klasycznej. Byly pokazy
wane jako interludia podczas 
Warszawskiej Jesieni. Dopiero 
potem zobaczyłem filmy Oscara 
Fischingera · z końca lat dwu
dziestych, o podobnej idei. 

e Co więc było dla Pana inspir::l
cJąT 

- Właściwie nie było żadnej 
inspiracji w ówczesnym kinie 
animowanym. Po{lziwiam wcze
sne filmy rysunkowe, jeszcze te 
nieme, czarno-białe. Cenię wczes
nego Disneya, to bylo zupełnie 
oryginalne zjawisko, i świado
mość tego dodaje odwagi. 

Gdy si~ wróci do początków 
kina animowanego, widać, że po
stęp w tej dziedzinie jest pozor
ny. Oni o wiele więcej wiedzieli 
o ruchu niż my. Trzeba wracać 
do tamtych doświadczeń, doda
jąc do nich naszą udoskonaloną 
technikę. Tylko w ten sposó!> 
można w filmie animowanym do 
czegoś dojść. 

e Pana filmy mają niewiele, czy 
nawet nic wspólnego ze współczesny
mi nurtami w animac,ll. Ani z surrea
lizmem. ani z pop-artem, an' z Topo· 
rem. Motna by znaleźć pewne zbież
ności z poszukiwan;ami Mcl.arena. np. 
z jego filmem "Linie wertykalne i 
boryzon talne". 

- McLaren w dużej mierze sta
wia na przypadek, a mnie za
leży na jak największej precyzji. 
Trudno odsunąć się od wszelkich 
wzorów, nie żyje się w izolacji. 
A jednak nie należę do żadnej 
grupy, Nie czuję się związany z 
żadnym nurtem, co zresztą u
trudnia sytuację rynkową moich 
fUmów. Nie odpowiada mi przy
należność do "kreskówek", nie 
uznaje mnte za swego ani plasty
ka, ani muzyka. 

e Kto finansuje Pana Jilmy? 

- Od czterech lat jestem wlas
nym producentem. Musialem nim 
zostać, aby mieć swobodę posu
nięć, co zresztą jest trudniejsze, 
bo sam też muszę być wlasnym 
cenzorem. 

e A kto je wyświetla? 

- Nie ma gdzie pokazywać ta
kich filmów, bo nie przynoszą 
zysków. Są za krótkie. A znów 
skomasowanie zbyt wielu. w jed
nym spektaklu staje się dla wi · 
dza nużące. Krótki metraż na 
Zachodzie umiera. 

e Czy nie pomagają w dystrybucji 
nagrody, jakie Pan zdobywa na festi
walach? 

- Czasem pokazuje moje fil
my francuska :Tv. Filmy w ro
dzaju "Linii i punktów", które 
są próbą ekwiwatentu plastycz
nego dla muzyki - trafiają cza
sem na koncerty. Ale takich 
abstrakcyjnych filmów nie robię 
już od dawna. 

e Co więc Panu pozostaje? 

- Dlugi metraż. To jedyna 
droga dla kina animowanego, 
przynajmniej we Francji. Reali
zacja takiego filmu wymaga 
ogromnej pracy. "Dzika planeta" 
Topora i Laloux powstawala 4 
lata, zaangażowany byl caly 
sztab ludzi, współprodukcja fran
cusko-czeska. Ale taki film ma 
szanse dotrzeć do ~kszej pu
bliczności. 

e Czy nie wymaga to zbyt wielu 
kompromisów? 

- Będę zmuszony napisać sce
nariusz z literacką fa bulą, stwo · 
rzyć postacie, które mają ręce, 
nogi, głowy. Sam się do tego 
zmuszę. Ale czy to kompromis? 
Nie wiem. 

Notował: 
TADEUSZ 

SOlOLEWSKI 

-.Najważniejszy jest sam rytm ,.Krok" 





i ago 
. 

P 
o puczu wojskowym 
Pinocheta we wrześniu 
1973 r. wielu filmow
ców chilijskich musiało 
emigrować. Nie zaprze
stali jednak pracy i 

walki, nie porzucili ani kamer, ani 
swegB wielkiego tematu - Chile. 
Na tegorocznych festiwalach w 
Cannes i Taszkiencie wydarze
niem stał się wyikonany przez 
Chilijczyka Miguela Littina film 
"Akta Marusii", o którym pisze
my na str. 22. Natomiast na pol
skie ekrany wchodzi "Deszcz nad 
Santiago" - film o ostatnich 
dniach rządu Salvadora Allende, 
zrealizowany we współprodukcji 
francusko-bułgarskiej przez chi
lijskiego reżysera Helvio Soto. 
Dziś prezentujemy zdjęcia z tego 
filmu; recenzja - za tydzień. 



TRZYSTU "PRODUCENTÓW" 
- zaangażowało swoje mniejsze lub większe kapitały w sprawę, któ
ra od lat dręczyła wybitnego angielskiego inscenizatora teatralnego, 
Fetera Brooka; dokładnie od chwili przeczytania powieści Williama 
Gołdinga ,.Władca much". Zapragnął sfilmować ją. Uważał, że .,kino 
o wiele łatwiej niż teatr może otworzyć upusty strumieniowi wy
obraźni dotyczącej naszego bytu". 

Nie było to jego pierwsze ,.odstępstwo" od teatru. Nieco wcześniej, 
z okazji realizacji .,Moderato cantabile" wyznał: ... dzisiejszy teatr 
umiera, zabija go stworzona przed wiekami poetyka dramatu: intryga 
podz1elona na sceny i ukoronowana zakończeniem. Agonia teatru 
pchnęła go w stronę filmu. 
Powieść Gołdinga powstała w r. 1954 jako replika na wcześniejszą 

o sto lat (1857) młodzieżową .,Wyspę koralową" R. M. Ballantyne'a. Nie 
było w niej romantycznych przygód, wzniosłych bohaterów. Było 
przeświadczenie o niewolnictwie człowieka wobec własnych instyn
któw, ukrytych pod cienką warstwą cywilizacyjnej ogłady. Tylko 
dwaj główni bohaterowie - Ralph i Jack - zachowali imiona tam
tych, sprzed wieku. 

Miejscem akcji w powieści Gołdinga - podobnie jak u Ballatyne'a 
- jest bezludna wyspa, ale rzecz dzieje się po wybuchu trzeciej woj
ny światowej, zaś bohaterami są futurystyczni rozbitkowie: dzieci 
ewakuowane z bombardowanych miast, grzeczni rhłopcy w czyściut
kich mundurkach, którzy po krótkim pobycie poza zasięgiem oddzia
ływania norm cywilizacyjnych dziczeją, poddają się nastrojom nieto
lerancji i przemocy, by dojść w końcu do faszystowskiej apologii c;iJy 
i pogardy. Kiedy powstaje szansa powrotu do dawnego, uładzonego 
życia, korzysta z niej tylko jeden! 

Perypetie powstania WŁADCY MUCH Petera Brooka (1963), filmu, 
który będziemy mogli obejrzeć na małym ekranie ,.Kina L<!tniego", 
były - według słów reżysera - skondensowaną próbką mecha
nizmów rządzących współczesną - dokładnie: tą z początku lat 
sześćdziesiątych - kinematografią. . 

Książka, która spotkała się z żywym zainteresowaniem czytelm
ków, wkrótce po opublikowaniu stała się przedmiotem przetargów 
producentów anglosaskich. Najpierw dysponował nią Anglik Micha~} 
Balcon, potem Amerykanin Sam Spiegel. Brook był skromny: prostł 
tylko o drobny kredyt bankowy, grupę dzieci i kawałek plaży. Chciał 
pracować bez scenopisu. Posłanie, które miał zawrzeć w filmie, nosił 
w sobie i to było dla niego najważniejsze. Spiegel jednak zażądał 
drobiazgowo opracowanego scenariusza. Był bardzo chytry i jeden 
zamówił oficjalnie u Fetera Shaffera, drugi - w tajemnicy przed re
żyserem - u Richarda Hughesa. Shaffer oponował. Nie zgadzał się na 
zmianę tytułu, zastąpienie chłopców dziewczętami (zdzicz~łymi!), (\n
glików - Amerykankami. Ostatecznie było tych scenanuszy ostem. 
W końcu okazało się, że fundusze przerzucono na ,,Lawrence'a z 
Arabii". 

Wtedy to właśnie młody Amerykanin, Louis Allan zaproponował 
Brookowi sposób, jaki nieco wcześniej zastosował przy ,,Łączniku" 
Shirley Clarke: zwrócił się do prywatnych bukmacherów, proponując 
im obstawienie" adaptacji Goldinga. Zgłosiło się trzystu zaintereso
wa~~ch. Pn.edstawiono im dziewiątą wersję scenariusza i realizacja 
ruszyła. . Wyszukano chłopców z różnych ~kątków ś~ata, ale wsz~stk~ch 
uszlachconych angielskim wychowamem. Rozbito obóz na _wysp!e Vte
ques, małym skrawku lądu 9 mil na wschód od Puerto Rico, me opo: 
dal Wysp Dziewiczych. Chłopców zakwaterowano w. opuszczoneJ 
przetwórni ananasów. Tu mieli powoli dziczeć ... W chwilach wolnych 
od zajęć łowili kraby, polowali na jaszczurki i kręcili własny 8 mm 
film grozy - "Morderstwo dla pieniędzy". . . 
"Władcę much" - przyjętego bardzo kontrowersy)me - ochrz~zor:'o 

mianem dzieła "pięknego i rozpaczliwego". Wytyk~n.o _Bruokow~, ~e 
nie wyszedł poza ilustracyjność w stosunku do ksiązki,. usprawiedli
wiając go zarazem, że parabola - ~ig~ra specyf_iczn~e hteracka - z 
natury rzeczy nie sprawdza się w filmte, który )ą mszczy swoją do
słownością obrazowania. 

LESZEK ARMATYS 

Bez romant1/CZ111/Ch przvgód w.2mioslych bohaterów 

Film krótki i ollolice 

Salonowa w bat~ście 
P 

owiecie, zanudzam Was Majakowskim. Tu cytacik, tam czte
ry i już sobie facet robi wierszówkę. Nie w tym rzecz. Nie 
w cieńszych i grubszych aluzjach, które można z Majakow
skiego wywlekać i stosować zarówno na radość, jak i na 

smutek, na sukces i na biurokrację, na dobre i na złe i na krótki 
film. Majakowski, choć pilnie przestrzegał porządku linijek - w 
tej linijce jedno słowo, a w tej trzy - był właściwie jednym z 
tych twóreów, którzy !kulturę linearną wynieśli (ponad linearność: 
pisał obrazami. A te obrazy montował i robił kino na papierze. 
Mająkows.ki - aktor i scenarzysta - nie sprawdził się jako fil
mowiec. Majakowski - poeta to jest dopiero filmowiec. 

Tak sobie już myślałem nie raz i nie dwa, ale nie widziałem 
żadnego filmu zrobionego jak "Obłok w spodniach" czy "Flet krę
gosłupa", czy .,Dobrze". Więc może tylko mi się zdaje, że Majakow
ski pisał czasem filmy. 

Ale oto na stole montażowym w "Interpressie" pokazują mi 
.,Brukliński most". Reportaż, wygląda na to po tytule; ktoś poje
chał do Ameryki, jest nowy reportaż. Jako scenarzysta, realiza
tor l OJ?erator ,podJ?iSuje się Jerzy Jaeek Tomczak, bo tego wymaga 
protokoł produkcYJny. Ale Tomczak podkłada pod swój film wiersz 
Majakowskiego ,.Most Brukliński". Albo inaczej: robi lfilm według 
Majakowskiego. a tekst wiersza jest zalegalizowaniem i dopełnie
niem koronkowego obrazu Hn i przęseł, .i konstrukcji 
Z radości krzycz, ' 

prezydencie 
Coolidge 

na to, co dobre, 
ja krzywo nie zerkam. 

I tak się zaczyna potrójny poemat stali, słowa i kina. Jest Ma
jakowskiego wizja mostu i tej wizji podporządkowany jest film 
w obra:z.i.e i dźwięku, bo Majakowski pisał obrazem i dźwiękiem 
swoje filmy na papierze. 
Tu 

!.edwie dociera 
chrzęst elewatora 

I tylko 
po cichym, 

mrowiącym chrzęście 
poznasz-

to b'Tzęczą 
pociągi po torach, 

jakby kto 
chowal statki w kredensie. 

Tomczak mi zrobił osobistą przyjemność. Ale oglądanie tego fil
mu na stole montażowym jest tylko cząstką przyjemności, bo dla 
takiego filmu jest potrzebny ekran wielki jak do Kazimierza Wiel
kiego, ekran wielki jak brukliński most. 
tuta; 

stal Majakowski, 
Gdzie nie stał, czego nie widział wielki Majakowski, który wiel

ko{,ć wykrzykiwał gromko, albo mówił o niej szeptem. Wielka Re
wolucja, Wielka Miłość, Wielkie Mosty. Dzisiaj rozmawiamy pół
głosem, półgębkiem, z półdystansem lub całym dystansem. Dystans 
to nasza broń przed Wielkością lub Małością. Dystans to nasza 
cnota. Słuchajcie. Z poematu "Włodzimierz Iljicz Lenin". 
Z ostrzy 

bagnetów 
trUJskanie iskier, 

marynarz 
bomby niby piłki miota 

Pod Smolnym, 
jak pod zjątrzonym 

w taśmach nabojów 
mrowiskiem, 

straż przy kulomiot4ch. 
To jest kino. Dwadzieścia słów, trzy pełnowartościowe plany, 

szybki montaż, ile czasu ekranowego - to zależy już tylko od 
temperamentu reżysera. Biegam po kartkach sinej książeczki: 
- "Przyjdę o czwartej" - powiedziała Maria ..• 
- Północ nożem się szasta ... 

To nie jest kino. 
Jużem w kącie traktierni łeb nastroszył, 
duszę i obrus spirytusem poję -
i widzę: 
w kącie okrągle oczy, 
wzrok Matki Boskie; tkwłqcy w ~rcu mojem. 

To może być kino. 

Chodź się uczyt -
salonowa w baty§cie, 
przykladna urzędniczko w anielskiej lidze. 

I to znowu nie jest kino; w kinie, w obrazkach to byłby bełkot 
albo kicz. Pewnych rzeczy przeskoczyć nie można. Nie da się 
ukryć, kino lubi konkrety - kulomioty, bagnety albo mosty. Co 
to znaczy w kinie ,,salonowa w batyście"? Nic nie znaczy. Co to 
znaczy brukliński most? Hołd geniusza wobec geniuszu. Strach 
przed wielkością i duma z wielkości. Własna, osobista, indywi
dualna wizja obiektywnie istniejące~o przędmio~u, o Hę t11ki most 
moina nazwać pnedmiotem. 



Komentarze 

Wieje grozą i krematoryjnym swqdem 

SaplemelU 
do cannes 

Festiwal w Cannes był wieloprze
krojowy, w tej lawinie filmów 

cztery ułożyły się w pewien 
cykl: mówiły, choć różnie, o fa-
szyzm1e. 

• 

iek XX" Bertoluc
ciego i wątki 

99 ,;czarnych k001.1ul". 
W wielkim, epic

kim obr.az.ie !Stanowią one tylko 
etpirz.ody: motna •sObie wyobrarzić 
krótszą wersj~ .,Wieku XX" bez 
tych wątków, me mo:iJna jednak 
wyobrarz.ić sobie historii Włoch 
bezia~. 

Faszy7.m w filmie reprezento
wany jest przede wszystkim dwo
ma osd.balzni; rw ~PC~tSiaJdb:>śdi Be!l"
U!l!glhierów za~gnietda:ił •· si~ były 
wojskowy, @l"aiWUjący funkcję 

intendenta ma:jątilt'u; to Attila 
gMllY !plTZez Danalida Swt.herlan
da. Towarzyl<ńjką ,jego życia i 
IWISpÓll'D-cmką -zbrodn'i. będlz:ie Regi
na {Laura Bellti), niedOSzła żona 
<hied'z.ica. !Dwlie polsitalcie ;psychm~
n.ie Qk.aleczone, liądne władzy, 
zemsty i lbogactlwa. Za ceremo
·ni~ !icll IZCLŚilUbin można uznać 
besti~i mord: •romt17JaiSikanie 
głfuvlkii małego dlz.ieldkJa o ściany 

pdkoju. Potem, 1g<ly faszyści doj
dą do głosu, oni oze swoją b3llldą 
siać będą kirwawy terror. 

Bentolucci ukalziUje te epizody 
w stylu włoskim, jak pNed nim 
Vólslcontd i Pasolin.i - odwołuje 
się do patologii. Hitler i Musso
lini są poza kadrem, na ekranie 
obserwujemy tylko •symptomy 
strasznej choroby i nic więcej. 
Z historycznego punktu widzenia 

nie jest to najtramiejsze uj~cie, 

w tym [przyrpadku jednak wytłu
maczalne; fasz.Y2111l lto tak"że pew
na !orana zdegenerowanego czło
wieaeńl91lwa. 

,.Wie'k XX" u'ka'l>uje minione 
półwiecze hmtor.ii Włoch i jest <to 
lekcja .z prize!S'ZJości. Ale film ma 
SIWoje aJJotualne reperkusje; fa
SZ)I'Zm lllie zootal W)'lpleniony na 
Półwyspie Apenińskim. Nie bez 
powodów wstl"lzy.rna.no wyświetla
nie :flilmu do czasu za!kończenia 

wyborów. Bano się, że będzie ki
jem w mrowioSko - m. dużo 
pr.z}'IP<>mi•na, nallbyit lkoj31rzy &ię 
.z ctniem ldziSiejlnym. 

Ber~oolu<:ci z.aml(ln1łł swoją opo
wieść a a !Pamiętnyoh dniach wios
ny 1945 ,;oku. Niemal dokładnie 
w tym ~Samym. momencie ktoś in
ny poddął dail.szy .wątek: Mai'Cel 
OphUILs f.iłmem ,,Pamięć spra
r.Wedl<irwośd". To ta!kże film""'I'ze
lka, •wiellogodlzinny, tyLko w for
mie ddkJWnenrtu. Zaozyna si~ kro
mkami z 1pr.ocesu w Norymber
dze. Potem dalsze materiały źród
.łowe, ankiety, wywiady; dzieje 
"bohaterów" procesu, ceper.kusje 
społeclJne, poglądy. OphUls anali
zuje żywotność faszyllmU, jego 
odra~zanie się, korelacje rz woj
ną rw Wietnamie, arl!bo ... •jak lu
dzie o nim za\l)omiJnają. 

W ,,Pamięci sprawiedliwości" 
nie ma faszy1:111lu, powiedziałbym, 

W tonie groteski .,Mocny Ferdynand" Aleksandra Klusego 

tra;dycy:jnego, to znarazy .tego 
WSz)'lSit!k.iego, co lk:ojany Się z ttra:e
ma hasłami wy;woławozymi: Hilt
ler, rwojna , obozy. Jest to prze
krojowe 'spojrzenie na faszyzm, 
na jego uwarunkowania społecz
ne, ona tworzenie się mentaLności, 
na !p0i]lity02ltlą atmoisferę, w ildó
rej do)Rewają złowrogie siły. 

OphU.ls śledzi nie 1t)"le rto, co było, 
lecz to, co jest, co 1molie być. 

Znó:w mamy do czynienia z 
pewnego .rod~u mądrą histo
ryczną refleksją. Tym mądNej
szą, że polJWa1a dOStrzec ·n"ie sam 
f~yun. który jest formacją 

przeszłą i hi5toryc2!rue przegraną, 
lecz neof~zyzrn, jesz.cze groź

niejszy, bo -często zamaskowany, 
nawet bagatelizowany. 

Wreszcie ostrzegawczy krzyk 
grozy: do'kurn.ent Wedtera Par
kesa i Keitha Critchlova "The 
California REiicll". Oi .nQwicjusze 
w 1branży fiłmowej (z zawodu są 
muzyfkami) dokonalri rzeczy nie
rz;wyi.ldej: otwor.zyli całemu śwlia
tu oczy na za!legalli.zowaną dzia
ła3Jność w USA oficjalnej pal'tii 
f-aszystowskiej o jednO'llnaoznej 
naliWie Nal!ional Sooialist White 
Peoples Pallty. Więc szef, cecy
dywi.sta, kltóry ndSi sygnet z tru
pią czas'Zlką; wtięc darleci .skandu
ją ,.śmierć Murzynom i Zy
dom", ćwicząc figury karate: 
więc sierżant, !lctóry !Znęcając si~ 
nad .przy\l)a!Cikową ofiarą krzyczy: 
tacy jak ty powinniście być prze
robieni na popiól w Oświęcimiu!; 
w.ięc ćwiczenia z bronią na 
strzelnicy ri na poligonie, prowo
kacyjne parady ulicami miast, 
zbiórlki pieniężne i wywoływanie 
burd na u n.irwersytetach. I cały 
czas mundury esesmańskie obno
szone jak relikwie, WISZędzie i 
zawsze swa:styk>i, jawnie i oficjal
nie, ta'kż>e oz najwi~ czcią oce-

lebrowa~ne w dniu 20 kwietmia 
urodziny idh 31P00toła - Adolfa 
HirtJera. 

Na:ziści iW USA nie są liczni -
Clkoło 2 tysięcy osób. F1ilrn obnaża 
icll obecność i pralt't}"'ki. Realiza
torzy 2ldają się mówić: pabrzmy 
bao:z.niej 1wakół siebie, może twój 
sąsiad za drzwiami acst jednym 
z nich. 

.,The California Reich'" zaczy
na si~ cytatem' z .,New York Tti
mes Editoral" z roku 1923; z 
:przytoczonej notatki dowiaduje
my się, że działające w Niem
czeCh bojówki Hitlera są nie
groźną formą skautingu i zwykłą 
błazenadą. Ten •teks.t zestawiony 
ze w.spółozesną relacją reportażo
wą daje dużo do myślenia. Z fil
mu rwieje grozą i krematoryjnym 
swądem. 

Jeszcze jeden przykład. Alek
sander Kluge ukazuje w "Moc
nym Ferdynandzie" przeciętnego 

Niemca, dowódc~ straży pnzemy
słdWej, Jotóry nosi w sobie bak
cyola faszylzmu; będzie "wa:mńał", 
ujmował ·władzę w s.woje ręce, 
przeciwstawi·ał się przełożonym, 
w końcu stanie się niebezpieczny 
dla u:stroju. 

Film J(lugego utrzymany jest 
w tonie groteski. Odsłania we 
współczesnej scenerii nie organi
zacyjny mechanizm faszyzmu, 
lecz jego .,naturalne" uwarunko
wania sprzy\jające odradzaniu. 

Te cztery flilrny uzupełniają się. 
W sumie to jeszcze jeden bardzo 
ważny glos. O tym, że nie wszyst
ko jest przedawnione, że w no
IWYOh warunkach faszyzm uległ 
prrzeobr~niu; nie zginął, tylko 
dostosował się. Fak!t, że takie fil
my powstają, daje f(>Odstawę 

peWillemu optymi·zmowi. 
ALEKSANDER 

LEDóCHOWSKI 
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CO NACI NE 
presente un film de 

MIGUEL LITTIN 
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GIAN MARIA 

VOLONTE 
DIANA BRACHO 

CLAUDIO OBREGON 
Musiquc: MIKIS THEODORAKIS 

Scenario: MIGUEL LITliN 
Photo~traphie: jQRGE STHAl l r. 

presents a film by 

M IGUEL LITIIN 
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starrong 

GIAN MARIA VOLONTE 
DIANA BRACHO ClAUDIO OBREGON 

Musie: MIKIS THEODORAKIS 
Screenplay: MIGUEl LITliN 

Photography: JORGE STHAl jr. 

• 

Akta Marusii 
J 

eszcze w listopadzie 1973 
roku nie było wiadomo, 
czy Miguel Littin ocalał, 
czy przeżył wrześniowy 
pucz wojskowych, za

kończony krwawymi represjami 
wobec ~Stronników prezydenta 
Allende. Folityczne konto autora 
"Szakala z Nahueltoro" i funkcja 
prezesa nowo utworzonego towa
rzystwa "Chile-Film", jego filmy 
- .kwalifikowały go w oczach 
nowych władców kraju jedno
znacznie. 

Mial więc powody, aby po 11 
września 1973 r. emigrować z 
Chile. Nie opuścił jednak Amery
ki: w Meksyku zrealizował film 
"Akta Marusii" - trzeci swój 
film fabularny, dojrzałością arty
styczną przewyższający wszystko, 
co do tej pory reżyserował. 
Fabuła oparta jest na auten

tycznych wydarzeniach, które 
miały miejsce w jednej z gór
skich kopalni siarki w Chile w 
1907 roku, gdzie doszło do ma
sakry strajkujących górników 
i ich rodzin. Masakry dokonało 
chilijskie wojsko na zlecenie an
gielskiej administracji kopalni. 

Nie jestem zwolennikiem fil
mów nadużywających modnej 
polityki gwałtu i okrucieństwa. 
Tymczasem film Littina to jakby 
esencja przemocy i zezwierzęce

nia. To przede wszystkim sceny 
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rozstrzeliwań, masakr i najwy
myślniejszych tortur, od dręcze
nia i przypalania żelazem, do 
wyszukanego sadyzmu "intelek
tualnego", praktykowanego przez 
oficerów na bohaterze filmu. A 
jednak dzieło Littina uważam za 
jeden z najlepszych filmów o
statnich lat. Dlaczego, skoro jego 
środki wyrazu, jak też cala moda 
na film polityczny, to nic nowego. 
Dlaczego, skoro nawet WY'ffiOWa 
filmu nie jest szczególnie od
krywcza: bohater z osady Maru
sia nawołuje potomnych do robo
ty organizacyjnej w całym społe
czeństwie, gdyż zryw rewolucyj
ny może się udać tylko wtedy, 
gdy będzie powszechny. Skąd za
tem te zachwyty? 

Dwa są przynajmniej tego po
wody. Po pierwsze - aktualny 
kontekst polityczny. Po drugie -
absolutna funkcjonalność poetyki 
i środków wyrazu użytych do 
przekazania takich, a nie innych 
treści. Pierwsza sprawa wydaje 
się oczywista. Emigrant politycz
ny zrobil film wymierzony w re
żim wojskowy Chile, demaskując 
tożsamość okrucieństwa, mecha
nizmów terroru i przemocy oraz 
neokolonialny charakter koneksji 
nowych władców z kapitałem za
granicznym. 

Natomiast problem autentycz
nej funkcjonalności środków wy-

razu i treści, zwłaszcza wobec 
zgody na nieoryginalny ich cha
rakter, wygląda cokolwiek karko
łomnie. Winienem więc Czytelni
kowi wyjaśnieni·e. 

W "Szalonym Piotrusiu" boha
ter pod •koniec filmu owija sobie 
głowę taśmą z dynamitowych ła
dunków i wysadza się w powie
trze. Klasyczny godardowski czło
wiek bez właściwości, zagubiony 
w świecie anarchista-dekadent 
i ów finał, wyrażający całą inte
ligencko-burżuazyjną niemoc 
sprostania rzeczywistości, symbo
liczno-naiwny gest: chłopczyk 

zrobi sobie kuku na złość calemu 
światu. Załosny infantyli-mn tego 
gestu, cała jego pustka i orna
mentacyjny charakter wychodzą 
na jaw dopiero w konfrontacji z 
filmem Littina. Górnicy dopro
wadzeni do ostateczności terro
rem wojska Ułtykają za pasy ła
dunki dynamitu. Rozstrzeliwani 
wylatują w powietrze wraz ze 
swymi katami. Wojsko musi się 

wycofać i .czekać na pomoc arty
lerii. Samozniszczenie: to samo, 
a jednak nie to samo. Historia 
znalazła - jak się okazuje - ra
cjonalne przesłanki dla irracjo
nalnych gestów, realnością pobi
ła artystyczną imaginację, napeł

niła życiem wykoncypowaną for
mę. 

Albo np. rzeczy odpisane od 
Jancsó. FUm Littina posiada bar
dzo kunsztownie zakomponowane 
i sfotografowane plany, a: nieu
stający ruch wewnątrzkadrowy 
na pewno wiele zawdzięcza bacz
nej obserwacji "baletów" Jancsó, 
który do tego ruchu dorobił całą 
skomplikowaną filozofię, uczynił 
z niego rytuał ; w konsekwencji je
go bohaterowie zaczęli funkcjo. 
nować niby-marionety w niby
-teatrze; pełna umowność, gdzie 
ludzie i zdarzenia są zaledwie 
znakami dramatu idei. Realność 
straciła swoją dosłowność, rzeczy 
widzialne zalecają się do\ widza 
tym, co w nich ;niew~dzialne. Ki
no stało się własnym przeciwień
stwem. "Balety" Littina mają sil
ną i racjonalną motywację. Cala 
potęga zła skoncentrowanego na 
wąskich uliczkach i w nędznych 
wnętrzach górskiej osady, poraża 
fizyczną niewspóhniernością akcji 
(strajk) i reakcji (rzeź). Zolnierze 
są wszędzie, wszędzie gwałcą, 

wszędzie palą, wszędzie ro:zstrze. 
liwują. Natężenie okrucieństwa 
jest tak ogromne, że nabiera zna
czenia przenośnego. Ale najpierw 
znaczy dosłownie l Nie ma terro
ru w ogóle - jest konkretna 
zbrodnia konkretnych żołnierzy 
dokonana na konkretnych górni
kach w konkretnym miejscu his
torii. 

I tak ze wszystkim. Impresyjne 
żółte tumany kurzu, wszechobec
ne w kadrach, poza swą ekspre. 
syjną funkcją są naturalnym ele. 
mentern siarkonośnego pejzażu, 
reakcją ziemi na nieustający 

ruch, pogonie, ucieczki. Film kon
sekwentnie odcina się od symbo
liki ;na silę, od baroku obrazowe
go. Podporządkował się temu Mi
kis Theodorakis, którego muzyka 
z reguły ciążąca ku patosowi tu 
jest jakby pozbawiona agresyw
noscl emocjonalnej. Podobnie 
zresztą wygląda aktorstwo Gian 
Maria Volonte, grającego lidera 
zbuntowanych górników; jego 
twarz wtopiona jest rbez reszty w 
tłum szarych, słabo zindywiduali
zowanych postaci. 
Byłoby to zatem nowatorstwo, 

które nie jest nowatorstwem. O
sobliwy fenomen filmu, który 
programowo uciekając od wszel
kich symboli i syntez myślowych 
najpelniej je realizuje poprzez 
fotograficzną dosłowność i wier
ność historycznej prawdzie. Po
zorny epigon przelicytował mi
strzów nie silą imaginacji, ale 
konkretnością swojej sprawy, 
swojego •bólu i swoich nadziei. O
grane chwyty formalne błysnęły 

ostrym światłem niepodrabiane
go autentyku. 

CZESłAW 
DONDZittO 

ACTAS DE MARUSIA, reż. Micuel 
LUtin, Meksyk 





Kinorama 

FAKTY 

Fot. Cine revue 

Wybitna aktorka brytyjska Glen
da Jackson (na zdjęciu) ukończy
la już fUmową biografię Sary 
Bernhardt l występuje teraz w 
tytułowej roli filmu ,.Przeory
sza" (The Abbess} realizowanego 
przez Michaela Llndsay-Hogga. 

* Tego należało oczekiwać: wy
twórnia Universal zapowiedziała 
na przyszły rok realizację filmu 
,.Szczęki - część 11", Akcja to
czyć się będzie znowu ną wy
spie Amity, na której po stare
mu szeryfem będzie Roy Schei
der, ale w dwa lata po uśmier
ceniu potwornego rekina. A pro
ducent David Frost anonsuje 
film ,.Nessie" o wynurzeniu się 
legendarnego potwora z Loch 
Ness, przy k tórym ,.Szczęki wy. 
dadzą stę reklamówką pasty do 
zębów. Efekty specjalne zreali
zują fachowcy japońscy z firmy 
Toho. 

* 
Problein społecznej rehabilitacji 
byłego przestępcy porusza film 
,.Być odpowiedzialnym", realizo
wany w Rydze przez Alojza Bren
cza w oparciu o wyniki sondy 
socjologic:mej. 

* Yves Robert, autor popularnych 
komedii o ,.tajemniczym blondy
nie", przystępuje do realizacji 
filmu .,Słoń - jak to okropnie 
trąbi", z udziałem Jeana Roche
forta, Claude Brasseura i Annie 
Duperey. Scenarzysta tego filmu, 
Jean-Loup Dabadle pracuje także 
nad projektem komedii dla ak
torskiej .Pary Isabelle Adjanl -
Jacques Dutronc. 

* Powieść Iriny Wielembowskiej 
,.Słodka kobieta", ukazująca 
wnikliwie codzienne tycie pra
cownicy fabryki słodyczy, zosta
nie przeniesiona· na ekran przez 
Władimira Fiet,lna. Rolę główną 
gra Natalia Gundariewa. 

* Postać osławionego szefa FBI, 
Edgara Hoovera ma być tematem 
:filmu, który .na przyszły rok za
powiada wytwórnia 20th Centu
ry Fox. Podstawą scenariusza,' 
który pisać · ma Gore Vidal, bę
dzie nie ukończona jeszcze bio
grafia Hoovera pióra Ladislasa 
Farago, 69-letniego autora głoś
nej książki ,.Patton". 

* Najnowsze dane o liczbie stałych . 
kin na kontynencie afrykańskim, 
Powyżej 100 ki n mają: Algieria 
(500}, Egipt (280}, Maroko (250), 
Nigeria (110}, Tunezja (114}; po 
k1lkadziesląt kin działa w Ango
li (31), Etiopii (44), Ghanie (74), 
Gwinei (28), Kamerunie (32), Li
berii (31}, Mozambiku (47}, Sene
galu (70}, Somalii (30), Tanzanii 
(45}, Ugandzie (25}, Wybrzeżu Koś
el Słoniowej (56}, Zairze (45); . po 
kilka lub kilkanaście posiada Re
publika Czad (6}, Gwinea Bls
sau (5}, Górna Wolta (10), Kongo 
(13), Mali (17}, Mauretania (12}, 
Niger (10}, Sierra Leone (10}, To
go (7}. 

JANA 
ŚVANDOVA 
Odwiedziła Polskę przedstawiając 
film Stanisława Strnada ,.Mój 
brat ma fajnego brata. Tę cze
chosłowacką aktorkę znamy tak
że z filmu ,.I znów skaczę przez 
kałute" Karela Kachyi'ly; obe<!nie 
występuje w epickiej biografii 
malarza Mane~a ,,Paleta miłości" 
reżyserowanej przez Jozefa Ma
cha. 

Charlt·on Heston 1 John Cassavetes 

REALIZACJE 

KAŻDEMU 
CZAPKA 
POLICJANTA 

Nawet Charlton Heston gra 
dziś policjanta, bodaj po raz 
pierwszy w swej długiej, obej
mującej ponad 50 filmów ka
rierze. Specjalista od ról w wiel
kich widowiskach kostiumowych 
- .,Ben Hur", .,Dziesięcioro 
przykazań", .,Cyd", ostatnio 
.,Trzej muszkieterowie" (rola 
kardynała Richelieu} - włożył 
czapkę policjanta w sensacyjnym 
dramacie Larry Peerce•a ,.Dwu
minutowe ostrzeżenie (Two
·Minute Warning), Film ko
rzysta z mody rozbudzonej przez 

Fot. R. Sumik 

,,Francuskiego łącznika" 1 owocu
jącej dziś obrazami znacznie niż
szego lotu. Tym razem jednak 
przynajmniej temat zapowiada 
się niezwykle: olbrzymi stadion 
w Los Angeles wypełnia stuty
sięczny tłum widzów rozgrywek 
amerykańskiego futbolu, a gdzieś 
na galerii ukrywa się obłąkany 
snajper, który szuka dia siebie 
ofiar... Heston jest kapitanem 
policji kierującym poszukiwa
niami anonimowego mordercy. 

Partneruje mu John Cassave
tes, aktor i reżyser, który ukoń
czył niedawno własny film ,.Za
bójstwo chińskiego bookmache
ra" (The KUling of a Chinese 
Bookie}. Krytyka nie szczędzi 
słów uznania, podobnie jak w 
ubiegłym roku chwalila jego 
film ,.Kobieta pod presją" (The 
Women Under Influence) - ale 
dzieła Cassavetesa nie są przebo
jami kasowymi. Grając w poli
cyjnym dramacie reżyser zbiera 
pieniądze na realizację swego na
stępnego filmu. 

PREMIERY 

CHŁOPCY 
l WOJNA 

Jacques Doillon debiutował 
głośnym filmem .,Palce w gło
wie" spod znaku nowej ,.nowej 
fali", ochrzczonej mianem nec
naturalizmu. Od niedawna na 
ekranach francuskich pojaw!l się 
jego drugi film - ,.Worek na 
kule" (Un sac de billes}. Tym 
razem reżyser sięgnął po temat 
dotyczący lat okupacji. Bohate
rami są dwaj mali paryżanie, 
noszący żółtą gwiazdę i wędru
jący po całej Francji. Jest tu -
pisze w ,1Le Nouvel Observa:. 
teur" Jean-Louis Bory - nie 
tytko portret dwóch ch!opców: 
jedenastotatka t piętnastolatka, 
tecz także przypomnienie atmo
sje1'y tamtych smutnych lat. A 
Jean de Baroneelli na łamach 
dziennika .,Le Monde" twierdzi: 

,.Jacques Do!tton na szczę§cte nie 
wpad! w pu!apkę sukcesu t nę
cących propozycji. W ,. Worku 
na kule'• odnajdziemy także te 
warto.łct, któ1'e tak centltśmy w 
jego pterwszym ftlmie: twteżo.łć, 
spontaniczność, autentyzm, dys
kretnv smutek. Mimo że fłlm 
jest adaptacją autobłograttcznej 
książkf Josepha Jotto, Douton 
unikną! niebezpieczeństw łlustra
cyjno.łct. Pozosta! wterny swemu 
stytowt ( ... ) Jego tłlm nte jest 
ant !zawym melodramatem, ant 
oklepaną opowte.łctą o przygo• 
dach dziect. Bo wprawdzie Jo
seph •i Maurłce są ottaramt 
okrutnej epoki, ate także są 
dwoma lobuztakamt, umiejącym! 
bardzo szybko przystosować się 
do o,koUcznośct. Być może nie
którzy zarzucą ttlmowt Dołltona, 
że jest zbyt ma!o wymuskany, ł 
n ie najleptej skonstruowany, dztę
kt niemal spontanicznej świetnej 
obserwacji czujemy słę, jakby.ł
my zaczerpnęli haust .łwieżego 
powietrza. 

A więc dramat, ale także i 
uśmiech, unikanie wszelkiej de-

,.. 

Paul-Eric Schulmann l Richard 
eonstantiul 

Fot. Le Nouvel Observateur 

magoglł, sentymentalizmu l pa~ 
su (w przeciwieństwie do "Balo
wych skrzypiec" Michela Dracha 
czy "Starca 1 dziecka" Claude 
Berrl), 

liliEMATOGRAFIKA 
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