


GOŚCIE .z BUKARESZTU 
Z oka!tJI święta narocloweco Rumunii oclbył się Z3 sierpnia w Warsuwie 

pokaz ftlmu "Za mostem" ret. Mircea Verolu. lest to ekranizacja powieści 
.. Mara" klasyka Uteratury rumuńskiej łona Slavici, mówiJłcej o roclzeniu się 
rewolucyjGycb postaw w Sieclmlocroclzle w pierwuej połowie ubiecteco wie
ku. llircea Veroiu llaleły do młoclej cenera.cji filmowców; zrealizował wsp61-
aie z Daaem Pitu znane u nas "ll:aml-ae cocly" oraz samocizielilie ,,Sie
dem dni" l "Hlperlon". Obecnie pnycotowuje wspólale z kiaematocrafilł 
radzleckił film .,Osłatllia aoc miłości, pierwsza noc wojlly''. 

FUm ,,Za mostem" prezentowaD w Warszawie aktorzy FLORINA CERCEL 
i AUREL CIORANU. Na konferencji prasowej coścle z Bukaresztu powiedzieli: 

- Kinematografia rumuńska nalety 
Jeszcze do kinematografii młodych, 
realiZuje zaledwie dwadzieścia kUka 
fUmów dla kln l kilkadziesiąt odcin
ków telewizyjnych. :Jej szansą jest 
grupa młodych, utalentowanych re
żyserów, do ktÓirych zaliczamy rÓIW
nież Mircea Veroiu. 

Do skucesu filmu .,Za mostem", 
zarówno u publicmości jak l kryty
ków, przyczynil si~ niewljtpllwle 
fakt, te Verolu uwypukllł społeczne 

tło wydarzeń. Ten fUm jest jednak 
świadectwem zwrotu ku przeszłości, 
nawrotu do historycznego kostiumu 
również młodych reżyserów, 5>wladec
twem utrzymywania - czy ole za 
długo! - swoiście .rozumianej mody 
retro. 

Najwybitniejsi reżyserzy rumuńJ:y 
Liviu Cłulei C,.Las powies2l0flych") i 
Luclan PlntUle (.,Rekonstrukcja"} 
pracują przede wszystkim w teatrze. 

Trudno mówi~ o specjalizacji ru
mowej równiet wśród aktorów. :Jest 
bowiem jedna dioga do zawodu ak
torskiego: Wyłsza Szkoła· Teah"alna 
w Bukaresrx:le. J tyliko w teatrze 
a'ktor mote maletć stale zajęcie. 

My tet - UIEUpelnia Aurel Cioranu 
- największe sukcesy odnosimy na 

scenie, 1'1orlna Cercel w rolach dra
matycznych, ja przede wszystkim w 
rł'pertuar7.f' komNiiowym . 

Floriaa Cercel i Aurel Cioraau 

Z polskiego kina najbardzlej ceoi 
si~ w naszym środowisku Andln:eja 
Wajdę, niezapomnianego Zbigniewa 
Cybulskiego, utotsamlanego z legen
dą .. ~oły polskiej" l Daniela Ol
brychskiego. 

PRZEGLĄDY 

WRZESIEli MIESIĄCEM POLSKIEGO FILMU 
Pod maktern polskiego filmu upły

nie wrzesień w Warszawie. Obok 
trzech premier ,,smugi clenia" 
Andtteja Wajdy, "Motylem jestem" 
:Jerzego Gruzy l .,M&łY" Syltwestra 
Szyszki pokazanych zostanie ponad. 
60 filmów w kilkunastu cyklach te
matycz.nych. Milośnicy połskiej twór
cZlOŚci filmowej nie opuszczając War
szawy będą mogli uczestniczy~ w 
III Festiwalu Filmów Pols.k ich w 
Gdańsku; od ł września fi.l.qly kino
we tego festiwalu wyświe\łać bf:dzle 
.,Relax". Od li WII"Zdnia w klnie 
.,Bajka" będzie motoa zobaczy~ fU
my nagrodzone na tegorocznych fe-

stiwalach w Gdańsku, t.agowle l Ko
szaHnie. Ponadto w kilkunastu ki· 
nach odbywa~ si~ bf:dą różnorodne 
przeglądy tematyczne. 
AU"akcją dla kinomanów bf:dzle 

pow.rót oa ekrany archiwalnych fil· 
mów polskich - .,Znachora", .,Pro
fesora Wilczura" l .,Niedorajdy", 
które znalazły się w repertuarze na 
mocy porozumienia między Filmote
ką Pol.ską i Zjednoczeniem Rozpo
wszechniania Filmów. 

W klnie .,Non-stop•· w dniach 
8-12 września wyświetlane będą 
krótkometrażowe filmy naglfodzone 
na krajowvf'h festiwalach w Krako-

Nagrody 

.. TEATR" 
WYRdZIIA WAJD~ 

Redakcja dwutygodnika .,Teatr" u
fundowała nag.rod~ Imienia zmarłe
go przed ·rokiem wybitnego retysera 
Konrada Swinarsldego za spektakl 
o szczegółnie watJdch dla wspólczes
ooicl wartoścłach ideowo-artystycz
nych. Za najwybitniejsze przedsta
wienie sezonu lł75,76 uznano WY'fe· 
tyserowany pttez Andrzeja Wajdę 
spektakl sz&uQci .,Gdy rozum ipl" 
Antonio Buero Vallejo w Teatrze na 
WoU w Wanzawie. 

NA PLANIE 

Wsz~stkim., 
htórz~ nadesiali nam 
i~czenia 
z okazji 
30 rocznic~ 
"Filmu", 
serdeczne 
podziękowania 
sklada 

redakcja 

LISTY 

ZAIUSSI ZA lAMERĄ 
W RozaUnie pod Warszawą Krzy- JESZCZE 

sztof Zanussi rozpoczy.na 6 września 0 COl AMORE" 
zdjęcia do filmu "Barwy ochronne". 
Akcja rozgrywająca się na nauko- 11 
wym obozl.e wakacyjnym studentów 
lingwistyki stanowi pretekst do dy
skusji o postawach moralnych śro
dowiska akademickiego. Na razie 
możemy IPodać, że w tUmie wystąpią 
Christina Pa'Ul, anglel*a aktorka 
polsk1ego pochod.zenla {;,FUm" przed
stawił ją swym czytelalkom w arze 
24) l Piow Garlickl, aktor wacszaow
skiego Teatru Ro:rllllaitoścl. Zdjęcia 
Edwa<rda Klosińsklego, scenogł"afię 
projektuje Tadeua Wybult, a pro
dukcją kieruje Tadeusz Drewno. 
FUm powstaje w Zespole .. Tor". 

wie, Lodzl l Zakopanem. Do akcji 
popularyzującej rodzimą twóri:'Zość 
włączy się takte ki-no dla najmłod
szych .,Pinoklo", które od l Z w.rześ
nia, w każdą niedzielę przypomina~ 
b~d:rlie najlepsze fUmy poznańskich 
festiwali dziecięcych. 

W Międzynarodowym Klubie Ksląt
kl l Prasy na Nowym Swiecie czyn
na będzie wystawa fotografii, pro
g.ramów, plakatów l nagród gdań
skich festiwali fUmowych. 

Podobne Imprezy odbywa~ się bę· 
dą w LodzJ, Katowicach, Wrocławiu 
i Pcnmaniu. 

ROZMOWA Z MARKIEM WORTMANEM 

Do Wlfpowiedzi sprowokowała mnie 
ramleszczotUl w nr. ZS relacja z dll
skusj! mlodzleży na temat filmu 
"eon amore". Przed mlodzleżą po
stawiono problem hlerachlł wartości, 
wyboru Bluszn~j drogi na początku 
samodzielnego życia. Wypowiedzi n.le 
WlfSZiy poza ogólnłkowe ocen11, sta
wtające R4 piedestale allru!stycz114 
postawę Andrzeja, negujące jedno
głośnie pos~powanle Grzegorza. Do 
smutnej refleksji sk.lonłla mnie ta 
bezkrt~tllczna w swoich sądach po
stawa dlfskutantów. Jedynym jcunym 
punktem jest wypowiedź Beaty, któ
ra bardzo slusznle zauważyla, te jest 
to film strasznie dydaktyczny, z cu
®wnym ł szczęśliwym za.kończenUml. 
,.bądź ®bry a to ci się na pewno 
opłaci". Nle ma się tu o co spteraC', 
nłe ma konfliktu. Między dobrym l 
pokrzywdzonym a złym istnieje wy
raźna granica, której n.le pozwalają 
nartuzy~ założenia dydaktyczne. Tym 
Zllfm, czarnym charakterem Je.at 
Grzegorz. Co zrobić, aby do tej pory 
poz!ftywny w oczach Ewy chlapak 
wszedl na drogę pozwalającą ocen.ić 
jego postępowanie jako egoistyczne? 
Reżyser poślużyt się motywem cho
roby, któr11 zawsze WlfCłska lZtl l 
wzrusza wratlłwe serca widzów. 
Dziewczyna w rozpaczy odsowa się 
od ukochanego chłopca ł kiedy z 
trwogą czekamy rw wynik leJ dep
resji, lak dobra wróżka pojawia się 
Andrzej. Ate żeby maksymalnie u
latw~ mu zadanie spelnłanla dobrych 
uczynków, toruJe mu się drogę, usu
wa przeszkody. z dziewczyny robi 
się samotną studentkę architektury 
z tatusiem za granicą ł z ciocią w 
dalekim Krakowie, która ze względu 
na stosunki rodzinne ni~ może zajq~ 
stę chorą sioatrzenicq. Andrzej ma 
pole oo popisu. Nikt mu nłe prze
szkadza, bo nawet Grzegorz tD nłe
lwla®mo~cl przygotowuje się do 
konkursu. Nie ma z kim walczyć o 
mUol~ Ewy, jest sam f zwycięża. Cztl 
to nle za proster A gdybil tak obu 
chlapcom dać równe szanse (nikt z 
dyskutantów nie zauważyt, te Grze
gorz nic llie wiedzlal o chorobie Ewy 
- jest to jeden z rwjwtękSZifCh man
kamentów scerwrtusza)1 Obu, a nie 
tylko Andrzeja, postaw~ przed pro
blemem: co watllle}sze - konkurs 
l przyule laury czy ratowanie życia 
ukochaneJ dzlewczunie. Wówczas sta
liby się rywalami. katdy z nich do
kOR4lby wuboru, który wynikalby z 
jego własnej hlerachfl wartolcl, ce
lów l zadań w tyciu ludzkim. Wów
czas nasza ocena postawy altrui
stycznej, godnej pochwały, stanowlq~ 
eej przykład umiejętnolei Żllcfa w 
społeczeństwie f dla niego, a takte 
tej przeclwneJ, samolubneJ, egoistycz
neJ, wynU«zjąceJ z cenlenia własnego 
dobra, bylabll pewna, ugruntowana. 

PRÓBA ŻYCIA 
Retyser Marek Wortmaa zrealizował w wytwórni telewizyjneJ ,.Poltel" p

dziany film fabularny "Pr6ba opla", kt6ry polEDali jut aiekt6rzy amatorzy 
aoc:Aycb emisji tele-kina, a wkrótce - mamy aadzieję - poZIUijJł wszyscy. 
lest to &neci Cp_o .,Opowieści" i "GilzJe jest bOhater"l fabularny film rety
sera, Jtłóry sus(: łat temu ukończył l6dzklł a:kołę filmOWJł. "Próbę opia" 

• zrealbował katowicki ocldzial .,Poltelu"; dllte parłłe rozcrywaJJł się na SJo!· 
sku, .cctzie w jectneJ z )Jut pracuje bObater filmu. 

a Dowi6dl Pao, te tak zwany te
mat produkcyjny llie o:macza bynaj
mniej nudy, b&GliiU i scbematyu
nycb uprO$JCze6. 

- •· ... Ie nie zamierzałem tego do
wodzi~. bo nie sąd~, by ktokolwiek 
wątpił w dramaturgiczny walor ob
razów pracy. Każdy z nas na pewno 
widział fUmy - nudne i nieciekawe 
- w których właśnie sceny rol:g'ry
wające się w hucie, kopalni czy fab
ryce były jedynymi autentycznymi 
kawalkami klna. W stalowni p r aca 
jest patetyC2ll'la l ludzie tam pracu
jący Sil naprawdę fascynujący. 

• Ukazał l"a.n sympatycmJł parę 
młodycb bObaterów osaczonych przez 
splot zwyczajnych, nawet baoaloycb 
.łtlopot6w i truclaoici towarzysącycb 
s&llrtowi tyciowemu większości łeb 
r6wieśaików. Nie m&jJł mieszkania, 
z trudności'! przyzwyczajaJJł się do 
warunków pracy, musą wybiera(:: 
albO kt6reś zrezypuje z własoycb 
ambicji, albo bęcl• 5ię musleli rolE- . 
sta(:. CoclzJenoaś(: ta uzysku.je w 
Pa6skłm filmie ocromule dramatycz· 
JIY, wręc:" traf;łc~:~~y wyru. 

- Jestem zwolenni:kiem kina wiel-

J 

kich emocji. Uwatam, te retyser po
winien odwoływa~ się do uczuć wi
dza, i!o prostych i naturalnych od· 
ruchów, takich jak współczucie, od
raza, sympatia. Starałem się zaskar
bić moim bohaterom uczuda widzów. 
Czyż zresztą ich szamotanina, Ich 
uparta walka o realizację marzeń 
nie są godne naszego moralnego po
parcia! 

e z pewaoliciJł, l myślę te mało 
było ostatnio w polskim filmie bo· 
bater6w tak sympatycznych i praw-
4zJwycb, a • Jedaocze~aie wcale nie 
.wyidealizowanych. 

- z całą satysfakeją chcę tu pod· 
kreśli~ zasług~ aktorów. Maigonata 
Pritulak jest taka właiole, jak Ją 
sobie wyołmatałem w scenariuszu: 
ciepła, serdeczna l mądra. Bohater 
do momentu wyboru aktora do tej 
roU nie mial zdecydowanego oblicza 
l Mleczysław Grąbka zaproponował 
własną twarzą,- własną sylwetkil to, 
eo widzimy na ekranie. Uw4am, że 
jest to duty sukces młodego '-ktora. 

• Pny całej prostocie opow&esc& 
zastosował Pan w niej pewien cbwyt 
stylistyczny, kt6ry - byt mote -

ale w10zyscy widzowie od razu ocl· 
c:zyłajJł. 

- Tak. Pewne pactle filmu, z po
zoru realistyczne, rozgrywają się w 
marzeniach bOhaterow. Zakończenie 
tłumaczy to chyba dostatecznie jas
ną. Zgadzam się, te ryzyko nieporo
zumienia Istnieje zawsze. uważam 
jednak:, te w ten sposób udało sl~ 
wpleść w fUm nutę poetycka, która 
pn:enosi ealą sprawc na inną płasz
czyznę, nadaje jej wytszy walor mo
ralny, a widzom pozwala silniej za
aogatowa(: sl~ w sprawy bOhaterów. 
A ZJresztą widz coraz leplej daje so
bie rade z ,,nieoczywistością" w fil
mie. Nie wszystko musi by~ zawsze 
powiedzlane wprost. 

e CIEy Gastępay film będzie Paa 
teł realłzowal na Słlłskut 

- Doskonale współpracuje ml się 
z katowleką ekipą ,.Poltelu", to 
świetni fachowcy, pełni entuzjazmu. 
Będzlemy robi~ godzinny fUm opar
ty na opowiadaniu Bogdana Harnery 
,.Czysta chlru.rgia"; scenadusz naJ?l· 
sal Konrad Eberhardt. Historia z 
okcesu okupacji: dramat sumlenia 
chirurga, który korzystając ze swe
go rodzaju azylu, jaki dawał mu 
jego zawód, pragnął przetyć wojnę 
nie angatując stc fizycznie ani mo
ralnie w wydarzenia. I pewnego dnia 
przywożą mu Niemcy do szpitala 
rannego partyzanta, aby doprowadził 
go do stanu umotllwlającego dalsze 
przesluehallia. W tym momencie za
czyna się dramat leka~. dramat 
lekan;1c;lego sumienia ... 

Rozmawiał: 
OSKAR 

BOBAfilSKI 

Na okładce: 

HANNA aPIEWAK 
wan~awa 

HANNA BALIŃSKA 

Fot. Ieny Troszczyliski 



ZBIGNIEW KLACZYŃSKI 

Szansa krytyki, 
szansa filmu· 
l 

ajoczywistszym może po
żytkiem, jaki przynoszą 
krajowe festiwale filmowe, 
jest pewne ożywienie pu
blicznej dyskusji wokół 
spraw rodzimej twórczoś

ci, która w tych okolicznościach 
rozważana bywa z punktu wi
dzenia jej generalnych tendencji. 
Jakże ~ęsto jednak słyszy się 
pomówienia o jałowość tych 
syntez, o pozorność dyskU>Sji, 
które nie wytyczają przed fil
mem jakiejś wyraźnej perspek
tywy. Niewykluczone, 'Że wyni
ka to z ,rzeczywistego zawężenia 
intelektualnego horyzontu. Może 
za rzadko mówiąc film - my
ślimy o ·kulturze; za .rzadko mó
wiąc o kulturze - myślimy o 
ideologii? . 
Enigmatyczność krytycznych 

ustaleń i postulatów nie jest bo
wiem kwestią poziomu tego, co 
się w Polsce pisze o filmie. Ma-

Pytania o wartoki 

my obecnie w ·kry-tyce kilka zna
komitych piór i spory zastęp o
sób, które kompetentnie i z dużą 
swobodą potrafią formułować 
sądy na temat artystycznych 
walorów filmowego dzieła, a 
więc o sposobie rozwinięcia te
ma.tu, o rozległości interpreta
cyjnej podtekstów, o mniej lub 
bardziej celnym rozb±::::-:;;.; dra
matycznych napięć itp., co złą
czone zazwyczaj ,bywa z impres
ją na -tematy obyczajowe, histo
ryczne czy psychologiczne. Tek
sty te są, oczywiście, płodem nie
jedna'kiej pomysłowości i pisar
skiej sprawności. A'le formuła 
zawsze ·pozÓstaje ta sama: dzieło 
jako pewien incydentalny, arty
styczny fenomen plus felietono
we impresje na podpowiedziane 
przez film tematy, które stają 
się okazją do popisu wrażliwoś
ci, erudycji i błyskotliwości au
tora. Niezmiernie rzadko nato-

miast krytyczny pogląd jest re
zultatem osądu nie tylko dzieła, 
lecz także stojących za nim 
światopoglądowych tendencji; 
wynikiem konfrontacji sprecyzo
wanych ideologicznych założeń 
z myślowymi propozycjami u
tworu. Tak'i stan ·rzeczy upodab
nia krytykę do ~hóru solistów, 
którzy licytują się na oryginal
ność -własnych melodii. Są to z 
natury rzeczy <głosy niezdolne do 
zestrzelenia się w znaczący in
telektualny nurt, w jakiś zarys 
systemu wartości koherentnego z 
ideową, społeczną i cywilizacyj
ną problematy.ką socjalistycznej 
kultury. 
Można 1by dojść do wntiosku, 

że pod względem intelektualne
go ruchu wokół ·\kina • jesteśmy 
aktualnie ubożsi aniżeli przed la
ty dwudziestu. Mam na uwadze 
intelektualne ożywienie, jakie 
towarzyszyło "szkole polskiej". 

Charakterystyczna była przy tym 
szerokość frontu dyskusji: gar
nęli się do niej pisane, krytycy 
literaccy, pubHcyści. Pisano o 
fi:lmie. Ale dyskutowano o kul
turze. O tym, jak w filmach tych 
narodową romantyczną tradycję 
weryfikowało doświadczenie 
konspiracji, powstania warszaw
skiego, czy najogólniej ruchu o
poru; o :pojmowaniu patriotyzmu 
i heroizmu; o tym, czym by la 
wojna dla duchowej egzystencji 
narodu. Prawda, "szkoła IPOlska" 

·była fenomenem niepowtarzal
nym. Nlie idzie tu tyle o erupcje 
świetnych talentów, ile o bardzo 
specyficzne uwarun,kowanie zja
wiska. Filmy te, nieomal mono
tematyczne, znajdowały niezwy
kle silny emocjonalńie oddźwięk 
w społeczeństwie, dla którego 
wojna by.ła najg.Jębszym, roz
strzygającYim doświadczeniem. 
Historyczny zaś chara·kter owej 
twórczości z natury rz~y ogra
niczał jej treści do faktów i 
spraw rozpatrywanych z pewne
go dystansu. Sama historia tbyła 
tu więc czynnikiem, który kiero
wał dyskusję na ograniczony ob
szar doniosłych problemów. 

F 
ilm nie znajduje jut diiś 
tak jednolitego rezonansu. 
Byłabyż to te-raz - jak ·u
trzymują niektórzy -
twórczość niższego lotu? 
Sztuka grająca Skromniej

szą w kulturze rolę an~żelł ta, 
jaką powierzył ~ej wielki sezon 

ciąg dalszy na str. 4 



ciąg dalszy ze str. S 

,,suoły polskiej"? Nie sądzę. 
Sprawa zasadza się raczej na 
absolutnie odmiennej sytuacji 
samego filmu, który ostro zróż
nicował się wewnętrznie, rzekł
bym nawet - rozpadł na zjawi
ska trudno porównywalne, o nie
jednakim społecznym adresie. 
Inne są również społeczne od
niesienia fillmu, który obecnie 
zwraca się do generacji o posta
wach ukształtowanych przez zu
pełnie odmienne doświadczenie. 
Życiorysy współczesnej widowni 
zapisały przede wszystkim wiel
Ide ruchy migracyjne i ZWH\Z3-

ny z: nimi proces społecznego a
wansu ogromnych ludzkich rzesz. 
W tych warunkach znaczenie 
filmu niepomiernie wzrosło, choć 
jednocześnie uległa komplikacji 
jego społeczna rola. Z jednej 
strony staje on wobec presji spo
łecznych potrzeb, na które od
powiadać musi - jeżeli ma być 
akceptowany w skali społeczne
go zamówienia - na płaszczyź
nie tych pojęć. konwencji i re
cepcyjnych nawyków, z jakiej je 
formułowało społeczeństwo. Z 
drugiej zaś strony - sztuka filmo
wa nie może rezygnować z funk
cji czynnika stymulującego roz
wój kultury, co z natury rzeczy 
zakłada konieczność wykracza
nia poza sferę obiegowych pojęć 
i aktualnego stanu wrażliwości 
estetycznej. Sztuka wszakże -
parafrazując znane twierdzenie 
Marksa o stosunku podmiotu do 
przedmiotu w społecznym proce
sie produkcji - tworz.y nie tyl
ko dzieła dla odbiorcy, lecz tak
że odbiorców dla dzieł. 

W 
poruszonym tu' przykłado
wo kompleksie zagadnień 
współczesnego filmu naj
oczywiściej nie da się od
dzielić problemów kina od 
spraw kultury, które ata

kują nas najczęściej pytaniami 
o wartości. Jeżeli bowiem - jak 
mniemam - kino w pewnym 
zakresie swej egzystencji skaza
ne jest na poruszanie się w ob
rębie stereotypów, to przecież 
niepodobna sensownie mówić o 
tych procesach bez ustalenia te
go, co uważamy- za wartości 
pierwsze dla współczesnej kul
tury. Można np. - jak to miało 
już miejsce z okazji sienkiewi
czowskich ekranizacji - atako
wać filmy historyczne za utrwa
lanie stereotypów z natury rze
czy nie korespondujących wprost 
ze współczesnym życiem. Lecz 
można również w tej właśnie 
sferze odnaleźć znakomite war
tości. Uznać mianowicie, że o 
społecznych skutkach tych dzieł 
decyduje nie tyle literalny sens 
owych stereotypów (także zresz
tą inaczej odbieranych aniżeli 
przed pół wiekiem), lecz ich 
wartość emocjonalna, która o
gromnym ludzkim masom daje 
głębokie przeżycie kulturowej 
wspólnoty. A więc masowość, 
która w określonych warunkach 
przeradza się w wartość ducho
wą, w pewną jakość niezmiernie 
cenną dla kułtucy? Oczywiście 
tak, choć zgoda na to nasuwa z 
kolei pytanie: dla jakiej kultu
ry? Uznać bowiem owo przeży
cie wspólnoty za wartość - to 
znaczy dokonać pewnego ideo
wego wyboru. Opowiedzieć się 
za pewnym systemem wartości, 
który sam przez się należy do 
określonej wizji kultury. Wybo
rów takich nie można uniknąć, 
gdy idzie o wartości. A wiE:c t1ie 

Pisano o filmie - dyskutowano o kuLtu-rze 

można ich uniknąć ani w sztuce, 
ani w kulturze. 

Dotyczy to szczególnie kultury 
rozpatrywanej w najogólniejszym 
jakby planie jej podstawowych 
funkcjL Za najważniejszą z nich 
uznał znakomity socjolog, Jan 
Szczepański, funkcję jednoczącą. 

.,Naród - pisał w .. uwagach o 
teoretycznych założeniach plano
wania kultury« - jest jednością 
przede wszystkim kulturalną". 
Upowszechnienie kultury jest 
więc w naszych warunkach .,po
t:hodną rewolucji społecznej, wy
suwającej na czoło narodu kla
sy kulturalnie upośledzone. Wy
konanie historycznych zadań 
klas pracujących wymaga od 
nich szybkiego postępu kultural
nego, jeżeli wykonywany przez 
nie plan przebudowy społecznej 
nie ma ulec wypaczeniom. U
czestnictwo we władzy, w zarzą
dzaniu przemysłem, ·W kierowa
niu instytucjami społecznymi 
wymaga określonego poziomu 
kulturalnego, kultury intelektu
alnej i społecznej". Cytat ten 
wyjąłem ze szkicu napisanego 
przed siedemnastu laty. Mógłby 
on dziś stać_ się .rodzajem testu. 
który przymierzony do faktów 

wystawiłby pochlebne świadec
two rozwojowej prężności naszej 
kultury, choć zapewne nie był 
to rozwój równomierny. Takie 
i w filmie można wskazać doko
nania o ogromnej kulturalnej 
wadze i jednocześnie zapóźnie
nia w docieraniu do wielu spraw 
ważnych dla naszego życia . 

l 
am na uwadze powszech
nie z;nane sukcesy naszych 
filmów historycznych, któ
rych integracyjna i kultu
rotwórcza rola stanowi ob
szar wartości raczej bez

spornych. Pozostaje jednak tema
tyka współczesna, o której nie
omal nie umiemy już mówić bez 
utykania na stale tych samych, 
w kóliko powtarzanych frazesach 
o konieczności rozszerzenia, u
łatwienia, "zielonych świateł" 
dla tego tematu itp., przy czym 
natężenie owych głosów pozosta
je zazwyczaj w odwrotnej pro
porcji do ilości (a szczególnie ja
kości) scenariuszy doznających 
jakichkolwiek przeszkód. Ale nie 
o to idzie. Spróbujmy wyelimi
nować z tych spraw kwestie na
tury strukturalno-orgamzacyjnej, 

a także incydentalne zadrażnie
nia, których nie da się uniknąć 
w tak skomplikowanej produk
cji. Zapytajmy mianowicie: przed 
czym mają się palić owe .,zielo
ne światła"? Pn:ed wszystkim, 
co mieści się w worku pod ty
tułem ,.temat współczesny"? 
Byłaby to wykładnia nazbyt 

szeroka jak na społeczeństwo, 
którego życie podporządkowane 
jest pewnym ogólnym i po
wszechnie akceptowanym celom. 
Nie rozwiązują w gruncie rzeczy 
sprawy także skądinąd słuszne 
podpowiedzi tematyczne, jak np. 
"róbcie filmy o robotnikach": 
sfera produkcji, naturalna nieja
ko scena życia proletariatu orno
że być w filmie równie dobrze 
kulisami dla ekspresjonistyczne
go bełkotu, jak i miejscem, gdzie 
odkrywa się nową sferę moral
nej problematyki, nowe rysy e
gzystencji - społeczeństwa. Jeżeli 
uznać - co znowu jest sprawą 
ideowego wyboru - że właśnie 
ten drugi rodzaj artystycznych 
rewelacji jest sprawą najbliższą 

interesom naszej kuąury, to ist
nieje potrzeba pogłębienia dy
skusji co najmniej o ten szczebel 



komplikacji, który określić moż
na jako problematykę artystycz
nych postaw . . Nie jest bowiem 
obojętne - w przekroju twór
czoki indywidualnej - z jakie
go punktu widzenia przedsta
wiamy współczesność: inaczej 
odbija się ona w kreacjach, kt6-
rych materię ;pierwszą stanowiły 
neurotyczne Jęki i myślowa bez
radność twórcy wobec rzeczywi
stości; inaczej tam, gdzie intuicję 
twórczą wspierał element ideo
wego i racjonalnego obrachunku. 
Inaczej również - w przekroju 
g.meracji - wygląda hierarchia 
zaintere59wań ~udzi, któny do
szli do socjalizmu drogą bardzo 
trudnych wyborów; inaczej zaś 
kształtuje się ona w odczuciu 
osób, dla których socjalizm był 
rzeczywistokią zastaną, pozba
wioną alternatywy. Nie jest za
tem przypadkiem, że rozwój te
matu WSlpółczesne,go wiąże się z 
dojściem do głosu pokolenia cał
kowicie ukształtowanego przez 
nową rzeczywistość, dziedziczą
cego już świat przeorany przez 
rewolucję; ani też fakt, iż poko
lenie to ześrodkowało swoje za
interesowania na zagadnieniach 
jakości łycia w naszym społe-

czeństwie, a więc na problema
tyce moralnej. 
Są to procesy Wielekroć już 

opisane, C'boć jednocześnie wy
znaczające jakby graniczne 
punkty krytycznego J"o:z,poznania. 
Sama obecność refieksji na te
maty moralne liczy się w opra
cowaniach krytycznych automa
tycznie na dobro filmu jako WY
raz ,,moralnej pasji". Nikt jut 
natomiast nie kwapi się ro:z
strząsać: w jakiej światopoglą
dowej walucie wypłaca się ta 
pasja? A przecież w tej dziedzi
nie zagadnień nie ma bardziej 
rozwiniętego poglądu, który nie 
ciążyłby ku pewnym szerszym 
nastawieniom światopog,lądo
wym. Oczywikie, nie idzie mi o 
łilmy, których uboiuchne pseu
dokonflikty załatwia znakomicie 
aktualna część dziesięciorga 
przy'kazań. Nie .mam tu zresztą 
zamiaru podrywać autorytetu 
tych norm, będących cennym; 
historycznym dorobkiem ludz
kości. Mam ala uwadze po prostu 
ich oczywistą nieprzydatność 
wszędzie tam, gdzie dochodzi do 
konRiktów równorzędnych mo
ralnie racji, co - jak wiadomo 
- jest sytuacją klasyczną dla 
:;ztuki i częstą, niestety, w życiu. 
,,.Niebo nade mną i prawo moral
ne we mnie" nie podpowiedzą 
mi, jak ustosunkować się np. do 
konfiiktu słusznych moralnie 
praw jednostki z równie zasad
nym interesem społecznym gru
py. W takich przytpadkach po
trzeba po prostu wiedzy: znajo
mości działających społecznych 
mechanizmów, odniesień i fak
tów, które umożliwią przewidy
wanie najdalszych skutków każ
dego z możliwych rozwiązań. 
Pierwszeństwo problematyki po
znawczej przed 'Problematyką 
moralną w doświadczaniu ludz
kiego losu znajduje nie t~ko 
wsparcie tradycji mar.ksistow
skiej, lecz także potocznej zdro
worozsądkowej intuicji. Słysza
łem niedawno nieodparcie traf
ną uwagę: każdy, nawet naj
skromniejszy film historyczny 
poprzedzają odpowiednie studia. 
Dlaczego nie studiuje się współ
czesnośd? 

P 
ytanie to z ogromną ła
twością można by poprzeć 
przykładami utworów, 
których treki są nieweso
łym przykładem braku in
telektualnej kultury, nie 

mówiąc jui o jakichś wyrafnych 
światopoglądowych założeniach. 
Zapewne, artystyczna kreacja 
ma swoje własne autonomiczne 
prawa: nieprawdą jest jednak, 
że wyobraźnia i intuicja wyru
gować może bez szkody dla sztu
ki czynnik intelektualny - po
znawczy, filozoficzny, ideowy. 
Oczywikie, istnieją dzieła i kie
runki programowo aintelektual
ne, zakładające prymat sponta
nicznej ekspresji nad racjonal
nym poznaniem. Lecz nie tędy 
chyba droga ku sztuce, która w 
polskiej współczesnej kulturze 
ma być źródłem społecznej sa
mowiedzy, ma ugruntowywać 
poczucie tożsamości nowego soc
jalistycznego narodu. Walka o 
taką sztukę - to walka o po
zycje ideologicznej refieksji w 
krytycznym myśleniu o filmie. 
To 'SZansa kryty'ki i sza~nsa fili
mu. 

ZBIGNIEW 
KLACZY}(ISJU 

Zblienia 

' 

Z kogo 
się śmiejem}}? 

W id mo wolności" Bunuela weszło to Warszawie na 
ekrany w "Sali Kongre:sowej", tam też je sobie po 
raz wtór11 obejrzałem. Spektakl miał w :sobie co§ z 

'' :suT1"ealistycznego dowcipu. ,,Sala Kongre:sowo" ma 
do§ć specyficzną publiczność, zupełnie łnną niż 

"Wars", najambitniejsze kino warszawskie, inną rzecz jaS71a niż kina studyjne. Ze ;e:st wielka, że trzeba jq czvmś zapełnić, idą tu 
z refr .. CJI filmy tak zwane kasowe Tym razem kto! wpadł na po
mysZ, żeb11 dać Bunuela. Buńuel w świetnej oprawie, wśród kry
sztalowych żyrandoli, bieli krze:seł i czerwieni pluszowych obić, 
Bunuel dla miłośników ,,Szczęk", ,,Straceńców", "Ucieczki gang
steTa" i tvm podobnych rzeczJI . Pomysł sam w sobie naprawdę QOdzien uwagi. 

Gdy film się zaczął, siedząca zo mną pani rzekła do męża, czy 
prz11;ociela: o mówilam ci, że to film historyczny. Potem przez 
chwilę słuchałem, co owo pani m11.fli o utworach hist0111Czn11ch. 
Złe myślało. Ale też wkrótce zamilkła i do końca nie wykTztusiZo oni :słowo, ba, nawet nie szeleściło popieTkami od cukierków. Za
murowało ;q. Z różnJICh miejsc sali rozległy się 1D'Jibuchy !miechu, co prawda, pojedvncze, ale za to tok glo$ne, że drżeć musiał cał11 
Pałac Kultury. W pewnej chwili zdawaZo mi się, że jakie§ trzy
dzieści, czterdzieści rzędów ode mnie kto§ z rodości dostal konwulsji. T11mczasem raz po raz pojedyncze osobll. cz-y mole grupki 
WliChodziłll z sali. No zakończenie ktoś głośno bił brawo, nato
miast parę osób gwizdało. Krótko mówiąc, atmosfera jak za daw
nllch, dobrvch lat, kiedll SUT1"eoli§ci tocz11Zi swe boje. 

A sam Bunuel? Prawdę mówiąc, namwają mi się same frazesy. Jakoś lawina superlatliWÓW, nad którą nie umiem zapanować. 
Siedzę tę twórczość, od kiedy zaczqlem interesowóć się kinem -
pieTwszy tekst, jaki ogłosiłem dobre kilkanoście lat temu, poświę
conll bllł włamie Bunuelowi - i zawsze mnie fascynowolo, :szoko
wała i co więcej, zaskokiwało na każdym kroku. Mówimy Bunuel, 
o tak naprawdę, to ilu ich bllło? Pomiętam, co więcej - po tylu lotoch pamiętam bardzo wvroźnie, okrutnego moralistę z ,.Los ol
vidados". Później za§ pojowiły się te niezWllkłe filmy, ,.Nazarin" i ,.Viridiana", w ktÓTl/ch dowodził, że w dzisiejszym !wiecie nę
dzl/, różnic klasowych, wyzysku, świętość nie tylko nie jest możliwo, ole ustawicznie przekształca się w swe wlo:sne przeciwień
stwo, niejoko prowokując zbrodnię. A jeszcze potem, po lotach, 
Buńuel, kt6rv w ,,Nazorinie" i ,.Viridianie" zdawal się być radll
kolnym ateistą, o co najmnie; bluźniercą, w nie dokończonllm 
"Sz11monie Słupniku" i zwłaszcza w .,Drodze mlecznej" okazał się 
teologiem i mistllkiem. l były jeszcze i-nne niespodzianki. Choćby 
,.Piękno§ć dnia", kiedy artysta filozofujący, moralizujący, upra
wiającli publicystykę społeczną, sięgnął naQle ku wnętrzu ludzkiemu, ku jego pokładom najmocniej ukrytvm, stlumionllm i irracjo
noln)lm. Później za!, w ,,Dyskretnym uroku burżuazji", poznaliś
my ;e:szcze inneQo Bunuela. 

Nie chcę tu sugerować, że dzieło hiszpańskiego ortystu jest ekle
ktyczne. Przeciwnie - jest wyjątkowo jednolite, ale zarazem peł
ne nie:spodzionek. Od lat Fellini to po prostu Fellini, Bergman to 
Bergman, artyści, którz11 do stworzonego obrazu świata dodają 
już tylko nowe szczegóły. Z Bunuelem jest inaczej. Niemal kaide 
jego dzieło - niemal, bo bllwoły też gorsze i mnie; znaczące, 
twórca "Anioła zagład11" ·wcale nie jest róumv, ba, w.łród wiel
kich mistrzów bodaj najczęśdej zdarzają mu się niewypały -
otóż niemol każde jego dzieło zmusza do nowej interpretacji fe
nomenu pod nazwą Bunuel. Jest tutaj tak, że kolejne utwory r zu
cają nowe światło na całość stworzoneQO obrazu !wiato. Toteż to 
dzieło ciągle nie jest zamknięte i w miarę, jak się rozwija, odsła
nio coraz to nowe sensy. 

Mam wrażenie, że Bunuel w ogóle lubi układ dwójkowy - to znaczv chętnie powtarza te samP. tematy, te same formy narracyj
ne, te same style. Ostatnio jest jak gdyby w krainie łagodności. 
Zamiast przerażać, budzić wstręt i pogardę, zachęca nos do śmie
chu. Opowiada - jak dobry gawędziarz - historyjki, anegdotki 
i dowciPJI. Tok było w "Dyskretnym uroku burżuazji", tak jest teraz w "Widmie wolności". Ostatni film, przynajmniej formal
nie, jest dużo prostszy. Ot, dowcipy ;ak koraliki nanizano na sznu
rek i każdy z nich na dobrą :sprawę mówi to samo - że magloby 
bllć inaczej, niż ;est i że ;est inaczej, niż się z pozoru wydoje. W 
wypadku poprzedniego filmu śmiech Bunuela był zjadliwy, przy 
pozorach łagodności krvł w sobie prawdziwe żądło, tutaj natomiast z pozoru mom11 do czvnienia z niewinnymi igraszkami dow
cipu i WliObrożni. Ale też tam moglibyśmy się spokojnie śmiać z 
burżuazji, a tutaj z kogo się śmiejemy? 

Mam wrażenie, że ci, którzy wychodzili z soli, doskonale wie
dzieli, z kogo nie chcą się śmiać. 

JERZY NIECIKOWSKI 



Zdarzenie 
błahe 

na -pozor 
• 

PREMIA (Premia). Retyseria: SiercieJ Mlkaellan. Wykonawcy: Jewclenlj Leo· 
now, Władimir Samojłow, Michaił GJuzskl, Oleg Jankowski i inni. ZSRR, 1915 

P rzez bezdroża wiel
kiej budowy przewa
la się ogromny samo
chód z jedynym, wio
zącym wielką teczkę, 

pasaierem. Dokoła szkielety kon
strukcji, błoto, ciężarówki, sporo 
nieładu. Człowiek z teczką to 
majster, który przyjechał wypła
cić premię. Wypłaca. Wszystko 
normalnie. Tylko 'jedna z brygad 
nie chce premii odebrać. Dlacze
go? Brygadzista, starszy, bryło

waty robotnik powiada, że wyjaś
ni sprawę na posiedzeniu komite
tu zakładowego partii. 

Wydarzenie to uruchamia łań
cuch reakcji. Ciekawość krzyżuje 
się z niepokojem. O co chodzi? 
Do czego zmierza brygada? 

W tym samym dniu, w godzi
nach popołudniowych zbiera się 

komitet. Siedmiu ludzi rozważa 
zaskakujące postanowienie bry
gady. W posiedzeniu bierze udział 
brygadzista i młody, trochę spe
szony przedstawiciel Komsomołu. 
Prezentują swoje racje. 

Brygada uważa, że na premię 
nie zasługuje, bo nie wykonano 
planu. Jak to nie wykonano? 
Wskaźniki zostały osiągnięte, a 
nawet przekroczone. Tak, ale 
uprzednio plan został obniżony. 

Obniżony, bo był nie do wykona
nia. No tak, ale w trakcie wyko
nywania było tyle przestojów i 
bałaganu, że można było wyko
nać plan pierwotny. Brygada to 
wyliczyła. Jak można wyliczyć 

to w brygadzie, skąd dane, fa
chowcy z planowania mówią 

przecież co innego. Dyskusja się 
zaognia. Zarysowują się wyraźnie 
rozbieżne stanowiska. Z jednej 
strony brygadzista i jego pomoc
nik, z drugiej wielki .,establish
ment" budowy: dyrektor, szef 
planowania, sz•!f bhp ... 

Zebranie komitetu zakłddowe
go ma przebieg dramatyczny, czę-

' 

sto dochodzi do ostrych spięć. Na 
pozór drobna sprawa premii sta
je się punktem wyjścia do roz
ważań nad trudnym, nie wolnym 
od sprzeczności procesem tworze
nia się nowych stosunków mię
dzyludzkich, nowych postaw, no
wych hierarchii wartości. 

Swiat w filmie Siergieja Mi
kaeliana nie jest czarno-<biały, nie 
dzieli się po prostu na tych, co 
mają słuszność, i na tych, którzy 
się mylą. Racje prezentowane 
przez uczestników zebrania rów
nież nie podlegają dychotomicz
nemu podziałowi na prawdę i 
fałsz. 

" Jest racja brygadzisty i jego 
zespołu. Odmowa przyjęcia pre
mii to tylko pretekst. Brygada 
chce likwidacji przestojów, zna
cznie obniżających zarobki, czego 
wcale nie rekompensuje niewiel
ka premia. Chce właściwej orga
nizacji pracy, przeciwstawia się 

marnotrawstwu energii jednostek 
i zespołów, protestuje przeciw 
brakowi porządku. 

Brygada potrafiła wyliczyć 

straty nie tylko własne, ale i ca
łego przedsiębiorstwa, opracowa
ła nawet specjalną metodę ra
chunku. Kilku młodych robotni
ków studiuje przecież zaocznie na 
wyższych uczelniach, kilku zaś w 
technikach. Brygada pragnie pra
cować dobrze i rzetelnie, rzetelnie 
też chce z wyników swej pracy 
korzystać. 

Ale jest i racja dyrektora. Po
czątkowo widzi on tylko niewiel
ki incydent, który łatwo można 
zażegnać prostą decyzją: dać bry
gadzie cement i usunąć przestoje. 
Potem dostrzega, że sprawa jest 
szersza i bardziej złożona. Zaczy
na doceniać J rozumieć postawę 
robotników, uświadamiać sobie 
społeczne skutki (o ekonomicz
nych wiedział wcześniej) dezorga
nizacji panującej na budowie; 

świadomości tej towarzyszy gorz
kie, drażniące poczucie własnej 
bezradności. Wie przecież i wcale 
tego nie ukrywa, że prace budo
wlane rozpoczęły się bez właści
wego przygotowania, a on sam, 
decyzjami podjętymi "na górze" 
został mechanicznie wtrącony w 
określoną sytuację. 

Czy można było nie rozpoczy
nać? 

Budowany zakład jest potrzeb
ny gospodarce i wymaga szybkie
go uruchomienia. A czy można 
się było nie zgodzić na kierowa
nie tym przedsięwzięciem? Jeśli 

nie on, zgodziliby się inni. Pró
bował przecież bezskutecznie pro
testować. 

Dyrektorowi nie można zarzu
cić braku energii, fachowości, roz-

sądku, zaangażowania. Wplątany 

jest jednak głęboko w skompliko
waną dialektykę .,obiektywnych 
przyczyn" i "subiektywnych trud
ności". 

Jest wreszcie racja sekretarza. 
Racja interesu klasy robotniczej, 
interesu ogółu społeczeństwa, 

przeciw racji interesów partyku
larnych, przeciw taktyce osiąga
nia słusznych celów bez liczenia 
się z kosztami społecznymi. 

Wobec tych racji bohaterowie 
filmu muszą dokonać wyboru. W 
ich motywacjach ekonomika zde
rza się z moralnością, interes 
własny z pryncypiami ideowymi, 
uczciwość z obawą. •Każdy zo
staje jednak postawiony w sytu
acji, w której nie ma możliwości 
komp~omisu. Kompromisu, które-



go od początku wszyscy, z wy
jątkiem brygadzisty, poszukują. 

Racje są złożone, ale wybór musi 
być jednoznaczny. "Tak" lub 
"nie", "za". lub "przeciw". 

Jest w tym filmie moment, w 
którym glos dyrektora ma zade
cydować, czy komitet uchwali 
konieczność zwrotu premii przez 
całą załogę, a tym samym odsło
ni "górze" prawdziwą sytuację 

budowy, czy też wszystko pozos
tanie po staremu. Jest to wybór 
między interesem osobistym a 
godnością, ,między, być może, 

utratą stano'Yiska a utratą twa
rzy. Kiedy zmęczony i poszarzały 
dyrektor podnosi w górę rękę -
jesteśmy po jego stronie, ale za
dajemy sobie pytanie, czy w ta
kiej sytuacji mielibyśmy dość od-

wagi i siły, aby postąpić podob
nie. 

Przebieg posiedzenia komitetu 
śledzimy zafascynowani jak na 
dobrym "suspensie". Wynika to, 
nie tylko z prawdziwości filmu, 
ale i z czystoś~i· ·jego formuły. 
Fillr) zrealizowano prostymi środ
kami, ascetycznie, prawie bez 
muzyki, pozbawiając obraz 
wszelkich ozdobników, lokując 
akcję w najprostszym wnętrzu, 

w baraku budowlanym. Jak w 
klasycznej tragedii zachowana 
jest jedność akcji, miejsca i cza
su. Urzeka precyzja konstrukcji 
i doskonałe aktorstwo. Napięcie 

nie słabnie ani na sekundę. 

,,Premia" jest bez wątpienia 

ważnym wydarzeniem w rozwo
ju współczesnego kina socjałistycz-

- . 

nego. Giną w nim trady
cje tzw. produkcyjniaków, w 
których intencje twórców i mece
natu rozmijały się ze stanem fak
tycznym, a postacie bohaterów 
bardziej wywodziły się z obszarów 
powinnośd niż rzeczywistego bytu. 
Dziś wiemy, że film o realiach 
socjalistycznej produkcji może 

zdobyć uznanie krytyki (co zaw
sze było łatwe) i aplauz widow
ni (co zawsze było trudne). 

"Premia" kontynuuje i wzbo
gaca temat. Mówi nie tylko o 
tym, że budowa społeczeństwa 

komunistycznego jest zadaniem 
ważkim i historycznie donios
łym. Mówi także, a może prze
de wszystkim, że jest to zadanie 
~rudńe, a ci, którzy je podjęli i 
prowadzą, muszą zdobyć się na 

wielki wysiłek i moralną. odwa
gę. Zmieniają świat, a w trak
cie tego zmieniają siebie. Film 
zdecydowanie i przekonywająco 

rozbija tradycyjny stereotyp "ro
botnika" i pokazuje metamorfo
zę klasy robotniczej, dziś coraz 
bardziej wykształconej , rozu
mnej, gospodarnej. Pokazuje 
konflikty naszych czasów wnik
liwie, bez uproszczeń, w całej ich 
złożoności. 

Zdarzenie polegające na tym, 
że mała brygada na wielkiej 
budowie zrezygnowała z premii, 
było błahe tylko na pozór. Oka
zało się warte wielkiego filmo
wego poematu. 

JERZY 
SCHtJNBORN 



- Gratem gracza Fot. Jerzy Troszczyński 

' 

ieskonczony czas · 
pro b 
Znamy ~eonarda Pietraszaka z dużego i małego ekranu,. 
z widowisk telewizgjngch, z filmów jak gdgbg od bardzo 
dawna, a przecież serial "Czarne chmury" powstał dopiero 
trzy lata temu. 

O ~lm~co T=~l ~!, 
wcześniej: po stu
d iach altłonkich tra
fił na .cenę w Poz
Da.Diu, potem zaan

cażowal co warszawski Teatr 
Klasyczny. Tu spędził pięć lat, 
moie oajtrudniejszych. 

- Dziś zdaję sobie sprawę, że 
te pierwsze lata w Warszawie 
minęły tak, jakby mnie tu nikt 
nie zauważyŁ W Poznaniu by
łem - jak to się określa -
gwiazdą, grałem główne role, 
wygrywałem plebiscyty popu
larności. A tu - od razu lodo
wata kąpiel. Po pierwszej pre
mierze powinienem był właści
wie wyjechać. Mówili wtedy ko
ledzy z Poznania: wracaj, wi-

a 

dzisz, że cię nie chcą. Pomyśl do
brze, aby nie było jeszcze jednej 
klęski. Potem jut nawet do nas 
nie będziesz mógł wrócić. Ale 
młodość jest uparta, chciałem 
zostać. Na szczęście byli ludzie 
życzliwi, jak Andrzej Konie, 
który mnie obsadzał w tym, co 
robił dla telewizji, bylebym tyl
ko· grał. Wierzył we mnie. Taka 
wiara jest niezbędna, człowiek 
nie może być dla siebie samego 
obiektywnym sędzią. Niech to 
nawet będzie gra, której reguły 
znam. Moją pierwszą rolą w 
prawdziwym, zawodowym tea
trze była rola Gucia w .. ~Hubach 
panieńskich".- Miałem tremę, po 
próbie generalnej byłem wręcz 

załamany. I wtedy przyszedł do 
mnie Jerzy Koller, kierownik li
teracki naszego teatru, człowiek, 

który pamiętał na scenie Helenę 
Modrzejewską i powiedział: wi
działem tylu aktorów w roli Gu
cia, ale tak jak ty interesującego 
- nigdy. Kłamał, na pewno kła
mał, ale jakże te słowa mi wte
dy · pomogły. Tacy ludzie sank
cjonowali jaJroś to moje war
szawskie trwanie odmierzane 
kolejnymi rolami, lepszymi, gor
szymi. Człowiek musi wierzyć, 

że to, co robi, ma sens. Tylko 
wtedy może i chce się rozwijać, 
iść na.przód. Aktor musi grać i 
stale się sprawdzać, każda nowa 
rola wzbogaca, coś przydaje. Je
śli się do pewnego czasu nie 
podda, nie zwątpi w siebie - ma 
szansę się utrzymać. Jak gdyby 
czas pracowal dla niego. I nawet 
nie chodzi o to, czy jest zdolniej-

szy, bardziej utalentowany. Musi 
przekonać do siebie. 

Po kilku lała(:h w Klasycznym 
przeszedł do Komedii. Grał role 
uwarunkowane charakterem łea
łru, podobne do siebie. •11m 
chciał twarzy charakterystycz
nych. na:ED.Uzonych życiem. Mó
wili o nim: za gładki, chłopaczek 
Jakich wielu. A potem ~ złama
ny nos, Jakaś szrama, trochę 
zmarszczek. Czas zrobił mu 
twarz i nadchodziła szansa. W 
środowisku aktorskim mówi się: 
rola robi aktora. Rola zauwa:io
aa. 

- Trudno nie zauważyć bo
hatera kilkuodcinkowt>go serialu, 
jakim były "Czarne chmury". 
Choćby się o nim źle mówiło i 
pisało. Myślę, że nie jest najle
piej, gdy mówią o roli tylko do
brze, pochwały usypiają. Ci nie
zadowoleni, niechętni, atakujący 
są solą aktbrstwa. Oni prowoku
ją .rozwój, konieczność szukania 
nowych środków wyrazu, nowych 
możliwości. Jeszcze mam kogo 
przekonywać, z kim się mierzyć. 
Jeszcze za mało umiem. Gdyby 
wyciągać wnioski z przyjęcia 
przez prasę "Czarnych chmur" -
nie powinienem nigdy więcej zo
baczyć. kamery. A jednak tak się 
nie stało. 

Zaakceptowała co publiczność. 
To Jeco fotocrafię wieszaJ~t dziś 
często nastolatki obok zdjęć Sta
nisława Mikulskieco. Janona 
GaJosa i innych aktorów-od
twórców głównych ról w popu
larnych serialach. 

- Aktor tęskni do popularno
ści, szczególnie taki, który czekał 
przez lata i marzył o tym, by 
nie przekręcano jego nazwiska. 
Taką popularność może dać te
lewizja. Ale zamknąć się w jed
nej roli to tak, jakby czytać tyl
ko jedną książkę. Można w niej 
zatonąć i nic już wtedy nie wia
dbmo na pewno: gdzie fikcja, a 
gdzie świat realny gdzie 
prawda, a gdzie fałsz. A prze
cież każdy nosi w sobie niepokój, 
że jeszcze to nie jest to, co być 
powinno, chce, by ciągle trwał 
czas prób. Chyba tym właśnie 
jest aktorstwo - nie kończącym 
się ciągiem prób, które mają nas 
zbliżyć do jakiegoś ideału. 
Gdzieś tam. może na końcu dro
gi, jest ten mglisty wzorzec, tt>ś 
doskonałego. Ale nie można go 
uchwycić. Mam świadomość 
własnych klęsk, chciałbym zrów
noważyć je sukcesami, przynaj
mniej zrównoważyć. Groziło mi, 
że zostanę Dowgirdem. W czasie 
realizacji "Czarnych chmur" py
tano mnie, czy się tego nie boję. 
Wtedy widzi się tyllro plusy. Od
powiadałem ze śmiechem: zgolę 
brodę i nikt mnie nie pozna. 
Udało się. Dziś myślę, że aktor, 
który zdobył serialową popular
ność, może być kimś mile widzia
nym i w następnych wcieleniach. 
Równowaga zostaje przywróco
na, gdy następna rola będzie zu
pełnie i~na, choć równie wyra
zista. Ja zagrałem oszusta ma
trymonialnego Brzusia w wido
wisku telewizyjnym "Chcę wyjść 
za mąż", jednym z serii "Proszę 
wstać, sąd idzie". Na jakimś 
spotkaniu z publicznością zadano 
mi pytanie: gdzie było pana wię
cej, w Dowgirdzie, czy w Brzu
siu? Myślałem potem, jak naz
wać, jak określić budowanie po
staci. Wydaje mi się, że aktor nie 
tyle się dopasowuje do postaci, 
co z nią mierzy. Jeśli zbyt świe
tlana, trzeba ją atakować, jeśli z 
góry skazana - ·bronić. Najbliż
sza .prawdy jest postać niejedno
znaczna, kontrowersyjna, dopu-



- Najciekawsze to, co pTzede mną 

szczająca różne interpretacje i 
oceny. Zresztą to taki ludzki od
ruch; nie dać się poznać do koń
ca, umknąć ostatecznej klasyfi
kacji. 

,,._zm~cniał się im przed oczy
ma. Był .Tomem i Jamesem, i 
mężczyzną o nazwisku Swit-

' chman, i jeszcze jednym - o 
nazwisku BuUerfield. Był bur
mistrzem miasta i młodą Judytą, 
mężem Wiliamem i żoną Klary
są. Topił się jak wosk kszłałło
wany przez ich myśli. Krzyczeli, 
pchali się, prosili. On też krzy
czał, wyciągając ręce, twarz 
zmieniała mu się za każdym żą
daniem... Leżał na bruku, jak 
stopiony wosk, który zaczął styg
nąć, jego twarz była jednocześ
nie wszystkimi twarzami ..• Deszcz 
padał na nierozpoznawalną 

twarz.-" (Ray Bradbury, Kroni
ki marsjańskie). 

- Aktor powinien mieć tyle 
twarzy, ile ludzie chcą zobaczyć. 
I grać, jak najwięcej grać. Nie 
boję się epizodów, nawet jedno
dniowych, jeśli jest to postać, 
której nigdy nie grałem. W cza
sie, jaki jest potrzebny do zagra
nia jednej wielkiej roli, można 
zagrać cztery mniejsze, ale zró
żnicowane. Udowodnić sobie i 
innym, że jeszcze to możesz, że 
jeszcze masz coś do powiedzenia. 
Choć i tak nikt nie zdąży powie
dzieć wszystkiego. Czy Humph
rey Bogart zdążył? A grał prze-

ciąg dalszy na str. 10 



ciąg dalszy ze str. 9 

cież do końca l zawsze propono
wał coś interesujące~. Nie jes
tem wprawdzie Bogartem, ale to 
nie zwalnia mnie od konieczno
ści poszukiwań. Duia rola jest 
potrzebna na początku, by wi
dzowie cię poznali, byś stał się 
kimś znajomym. Inaczej potem 
patrzą, dla kogoś bliskiego moż
na być pobłażliwym, wybaczać 
mu niedociągnięcia. Populamość 
daje aktorowi na co dzień pe
wien rodzaj życzliwości ze strony 
ludzi zupełnie mu obcych. Jak 
gdyby chcieli mu w ten sposób 
podzięłrować za wzruszenia, ja
kich dostarczył swoją grą. 

Przez szesnaście lał pracy na 
scenie zagrał kilka ciekawych 
ról - Mackle Majchra, Romea 
czy molierowskiego Don .Juana. 
Tęsknił do filmu, ale ez:y film 
może spełnić marzenia, w:rpełnić 
iycie akłora? 

- Każdy aktor chce zagrać w 
filmie. Myślę, że ci, którzy mó
wią, że film ich . nie interesuje 
- również. Cóż za aktor byłby 
w stanie odrzucić taką próbę. 
Przecież tylko w filmie i telewi
zji - jak w lustrze - mbż.na 
zobaczyć swoją grę. W teatrze 
nigdy. Już kiedyś, dawno, gdy 
marzenie o aktorstwie przybrało 
realny kształt, myślałem: oto za
łożę na twarz przezroczystą ma
skę, przeistoczę się, wejdę w no
wą skórę. Gdy grałem na scenie, 
było mi żal, że nigdy nie będę 
mógł s(lOjrzeć na siebie z zew
nątrz. Tak jak głos nagrany na 
taśmę magnetofonową, dziwisz 
się, nie poznajesz go, a to jest 
twój głos - jaki słyszą inni. A 
liczy się to, co oni widzą i sły
szą, to istnieje. Mówią mi: w tej 
roli byłeś dobry, tłumaczą dla
czego. Opowiaqają jednak o so
bie. Tworzą mnie przez własne 
doznania, wzruszenia, myśli. 
Inni mówią: byłeś niedobn·. 
płytki, robiłeś miny. Nie znaletli 
widać w sobie proponowane~o 
przeze mnie wizerunku. Nie 
przekonałem ich. Film daje moż- . 
liwość spojrzenia na siebie z 
zewnątrz. I chociaż poprawić ni
czego już nie możesz, zapamię
tasz przy następnej roli. Dziś 
wiem, że bardziej interesujące 
jest raczej niedogranie czegoś niż 
pokazanie z całą silą ekspresji. 
Byłem dawniej zafascynowany 
teatrem włoskim, zwłaszcza ak
torem Marcello Morettim z Pic-

colo Teatro, który niegdyś bawił 
w ?olsce. Teraz taki typ aktor
stwa wydaje mi się nieco staro
świeckL 
Każdy film, w którym grałem, 

pozwolił mi zgromadzić jakieś 
nowe doświadczenia, nauczyć się 
czegoś. Raz zdarzyła się rzecz, 
której nie zapomnę - w "Znikąd 
donikąd" Kutza. Jedna scena -
pojedy!lku. Przestałem myśleć o 
tym, że za chwilę zaterkocze ka
mera, że dookoła są ludzie. Mo
ment, w którym chciałoby się 
z siebie wydobyć wszystko, co 
się gromadziło . przez lata. Po 
czymś takim człowiek jest zu
pełnie wytrącony z równowagi. 
Siedziałem jeszcze z godzinę, gdy 
wszyscy poszli i wciąż żyłem tą 
postacią, z którą się tak utożsa
"miłem, że zapomniałem, gdzie 
, jestem i że gram. Chyba tak nie 

· można, aktor powinien mieć dys
tans do tego, co tworzy. 

· Z nowym· sezonem przechodzi 
do Teatru Noweco. Wiąie z łym 
wiele nadziei. 

- Jednak trzeba stawiać na 
teatr, aktor musi grać, a film 
jest zwodniczy. Ale gdy pojawi 
się interesujący projekt filmo
wy, postaram się znaletć i na to 
czas. 

Na ekranie ocląda1117 co Jako 
Marka KołodzieJskieco, bohate
ra filmu AndrzeJa J . Piołrow
skieco "Wielki układ". 

- Rola współczesna, człowie
ka mniej więcej w moim wieku. 
Wbrew pozorom dość trudna, bo 
jakby bardziej sprawdzalna, 
widz ma możliwość porównywa
nia bohatera z sobą, znajo
mymi, kimś z rodziny. W fil
mach historycznych trochę przy
słania kostium, czas - tu każdy 
drobny nawet fałsz jest jakby 
ustokrotnrony, łatwiej zauważal
ny. Jaki jest ten człowiek? Na 
zewnątrz bardzo chło!)ny, jest 
przecież graczem, nie zdradza 
wprost swoich myśli i uczuć, 
trzeba je było sygnalizować bar
dzo ostrożnie. Postać niejedno
znaczna, nie można go natych
miast sklasyfikować. Praca nad 
tą rolą dała mi wielką satysfak
cję. l chyba była jakimś punk
tem dojścia, zamknięciem okresu 
tęsknoty do ekspresji. Ten etap 
na pewno jest już poza mną. 
Najciekawsze to, co przede 
mną. 

Notowała: 
EL2:BIETA DOLIŃSKA 

- Zdorzuła się rzecz, której nie zapomnę 

Na festiwaLe t rafiajq najczęściej filmu niezaLeżnych 

MKO 
POWOlANI E' 

Małe kinematografie: trudności z produkcją, z utrzyma
niem się na własnym. rynku, z przełamaniem barier zamyka
jących drogę do widzów w innych krajach. A przecież nie są 
to kłopoty jedyne. O żywotnych problemach kina belgijskie
go pisze Georges Lebouc na łamach miesięcznika "Cinema 
'16", w artykule sumującym wnioski dyskusji "okrągłego sto
łu" z udziałem filmowców. Oto fragmenty artykułu. 

Z 
aledwie powstał zarodek 
przemysłu filmowego w 
Belgii, producenci nadali 
filmowcom status praco
wników niezależnych. Ale 

pracownik zatrudniony przy re
alizacji określonego filmu jest w 

świetle prawa podporządkowany 
producentowi; skoro zaś istnieje 
stosunek podporządkowania -
istnieje też stosunek pracy. Tego 
jednak producenci nie zamierza
ją uznać ( ... ), bowiem gdyby uz
nali - byliby zobowiązani do 



określonych świadczeń socjal
nych. Gdyby filmowiec miał sta
tus robotnika lub urzędnika 
byłby członkiem jakiejś grupy, 
np. związkowej, mogącej stawiać 
producentom określone wymaga
nia; będąc niezależnym, jest cał
kowicie samotny. Co prawda wła
dze państwowe zażądały zatrud
niania personelu technicznego 
zgodnie z przepisami w sprawie 
umów o pracę. Ale od tego czasu 
nie powstał jeszcze ani jeden 
film belgijski; wydaje się, że pro
ducenci zaprzestaną swej dzia
łalności na rok czy dwa - lub, 
zmuszeni do zastosowania prze
pisów umowy o pracę, będą pła
cić filmowcom jeszcze mniej niż 
przedtem. 

Ludzie z dyplomami, świeżo 

upieczeni absolwenci uczelni fil
mowych, absolutnie nie potrafią 
bronić własnych praw. Problem 
"przeżycia" jest dla nich tak wa
żny i tak trudny, że często zga
dzają się na bardzo złe warunki 
pracy. W najbliższej przyszłości 

trzeba więc będzie podjąć dysku
sję na ten temat, biorąc jako 
punkt wyjścia belgijskie prawo 
pracy. Nie można bowiem umie-

szczać personelu technicznego ki
nematografii poniżej najskrom
niejszej siatki płac. ... 

Francja, której kinematogra-
fia legitymuje· się 80-letnią tra
dycją, coraz wyraźniej zmierza 
do zwiększania wpływu państwa 
na przemysł filmowy. Belgia za
częła od tego - i zaczęła bardzo 
źle. Filmowcy są całkowicie uza
lE'inieni od ministerstwa, które 
daje grosze - zresztą więcej na 
szkolnictwo filmowe niż na pro
dukcję - i od małych produ
centów będących na dobrą spra
wę tylko administratorami, ale 
żyjących jak producenci w ca
łym tego słowa znaczeniu. 

W dyskusjach, które twórcy 
prowadzą z producentami, każdy 
mówi innym językiem. Produ
CE'nci bronią przede wszystkim 
swych monopolistycznych pozy
cji. Producent zadowala się o
trzymaniem prawa zarządzania 

funduszem, przyznanym po prze
dłożeniu scenariusza przez auto
ra, i utrzymywaniem się z tego 
zarządzania. Nie tyle więc pro
dukuje on filmy, które ktoś ma 
oglądać, ile pozwala krąiyć pie
niądzom ministerialnym, z myślą 

szechntaniu filmów szwedzkich 
za granicą. 

W Belgii natomiast robi się 

wiele, aby doprowadzić realiza
cję do szczęśliwego końca, ale 
nie robi się nic, aby później ktoś 
ten film oglądał. Prcx1ucent bel
gijski .nie wyklada przec1ez 
swych prywatnych kapitałów, nie 
ma więc powodu, by interesował 
się dystrybucją. Nikt nie dba o 
reklamę, o zorganizowanie ma
teriału fotosowego, a skoro filmy 
robi się nie po to, aby je poka
zywać, to w laboratoriach wy
ltonuje się zaledwie dwie, trzy 
\topie. Są one zresztą bardzo 
nierne technicznie, przegrywają 

w konkurencji z filmami zagra
nicznymi, ponieważ wykonuje się 
je przestarzałymi, rzemieślniczo

-chałupniczymi metodami 6a sta
rych maszynach. 

W ubiegłym roku belgijskie mi
nisterstwo kultury udzieliło kine
matografii pomocy w wysokości 

35 milionów franków belgijskich. 
W tym roku suma ta przekroczy 
45 milionów. Ale pieniądze te są 
zbyt rozproszone, obdziela się ni
mi zbyt wiele filmów, co unie
możliwia· rozruch przemysłu fil
mowego. Subsydia państwowe 

pozwalają żyć kilku producen
tom, ale nie starczają na opła
cenie filmowców, opuszczających 

szkoły filmowe. Dyplom ukoń
czenia szkoły daje więc niejako 
automatycznie prawo do zasił

ku dla bezrobotnych. 

Innym źródłem pieniędzy są 

subsydia przyznawane przez mi
nisterstwo spraw gospodarczych 
(80 milionów franków), przede 

.,Oczekuję i ściskam" Mana Lobeta wszystkim dla krótkiego metrażu. 

o korzyściach pewnej grupy lu
dzi. Istotą jego działania jest 
utrwalanie tego monopolu - w 
walce ze związkami i z produ
centami niezależnymi, to znaczy 
z realizatorami, którzy nie chcąc 
wchodzić z nim w układy sami 
sfinansowali swe filmy. Zresztą 

najczęściej filmy, które zdobyły 
pewien rozgłos (zwłaszcza na fe
stiwalach), które przez wiele ty
godni utrzymały się na afiszal'h 
kin paryskich, to filmy owych 
producentów niezależnych. Nie
stety, te filmy natrafiają na wiel
kie kłopoty finansowe, ponieważ 
ich autorzy ponoszą bezpośrednią 
odpowiedzialność pieniężną, są 

traktowani jako amatorzy w 
dziedzinie produkcji i nie potra
fią się bronić. 

Film wyświetlany tylko w Bel
gii nigdy nie zwróci kosztów swej 
produkcji, musi być wyświetlany 
również za granicą. Skoro państ
wo jest głównym producentem. 
powinna także istniet państwowa 
instytucja zajmująca się sprawa
mi dystrybucji. Kino szwedzkie 
zawdzięcza przeciei swe sukcesy 
w znacznej mierze temu. że pań
stwo udziela pomocy w rozpow-

Produkcja krótkometrażowa za
pewnia niezłe zarobki jednej czy 
dwóm osobom, które realizują, 

dajmy na to, dokument o Turcji, 
ale jednocześnie kręcą dochodo
wą reklamówkę dla towarzystwa 
lotniczego. 

Od pewnego czasu sprawy ki
na belgijskiego są tematem roz-" 
ważań w ministerstwie kultury. 
Miejmy nadzieję, że nie powtó
rzą się takie sytuacje, kiedy pro
ducent nie podlegał żadnej kon
troli, kiedy mógł zagarnąć sub
sydia, nie płacąc nikomu ani gro
sza. 

Trzy sprawy więc wymagają 

uregulowania. Należy się doma
gać, aby pomoc państwa służyła 
kinematografii, a nie zaspokaja
niu luksusowych potrzeb produ
centów. Należy zrobić wszystko, 
aby filmy były rozpowszechniane. 
Trzeba także uregulować sprawy 
socjalno-bytowe pracowników 
kinematografii. Zbyt długo bo
wiem hołdowano zasadzie, że 

artysta powinien być głodny, a 
ci, którzy pracują dla kina, robią 
to z czystego "powołania". • 

t t 
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CORNELIA PAVLOVICI 
Tę młodą aktorkę ru

mUJ'Iską oglądaliśmy w 
filmie "Sctana" retyse
rii Constantina Vaeni 
w roll ukochanej głów
nego bohatera. Cornelia 
Pavlovlci odwiedziła 
wówczas Polskę, pre
zentując film publicz
ności Warszawy i Kra
kov.'a . 

FAKTY 

Alfred Hitchcock stwier-
1zil niedawno, te ze 
swych 53 filmów zrealizo
wanych w ciągu czterdzie
stu lat najwytej ceni nie
mego "Lokatora" z r. 1926, 
"Trzydzieści dziewięć kro
ków" (1835), "Okno na pod
wórze" (1954), "Zawrót gło
wy" (1858) l ostatnie dzieło 
- "IDtrygę rodzinną". 

* 
Komediowy scenariusz Nel
la Simona .,Bogart spal tu-

• taj" (Bogart Slept Here) 
próbowal przed rokiem 
przenieść na ekran Mlke 
Nlchols, jednak po tygod
niu realizacja została prze
rwalla z powodu nieporo
zumień z grający.m główną 
rolę Robertem De Nlro. 
Obecnie fUm retyseruje 
Herbert Ross, gra Richard 
Dreyfuss, a jego partnerką 
jest Marsha Mason. 

* 
Dzieje lekarza, który sta
wia pierwsze kroki w no
wym dla siebie, wiejskim 
środowisku, ukaże film 
Frantiśka Vlaćila "Doktor 
Meluzin". Rolę główną gra 
Rudolf HruSinsky, wystąpi 
także dawno nie widziana 
.Jana Dlt~tova. 

* 
Raz jeszcze Andersen: baśń 
"Księżniczka na grochu" 
filmuje Borys Rycariew, 
rolę tytułową gra Swletla
na Orłowa. 

* 
Antynagrody: pismo ame
rykańskiego . uniwersytetu 
Harvard uznało za najgor
szy film roku "Barry Lyn
dona" Stanleya Kubrlcka 
("filmowy katalog tapet" -
brzmi uzasadnienie), a za 
najgorszych aktorów 
Dla·nę Ross i Ryana 
O'Ncala. 

* 
Znakomita aktorka charak
terystyczna LudrnUa Zajce
wa gra w tragl.·komedii 
"Kadkina znają wszyscy" 
rolę wlejsklej kobiety, mat
ki czwo.rga dzieci, której 
mąż powracaJącY z frontu 
przywozi znalezione nie
mowlę . Partnerem aktorki 
jest Gieorgij Burkow, re
żyserem filmu Natalia 
Troszczenko. 

MATKA 
KOSMOl 

Pierwszy człowiek 
sie - JuriJ Gagarin. 
zwisko wpisane ze 
zawsze w dzieje lud 
Wytwórni im. Gorki 
staJe film, który po 
rija Gagarlna jakiego 
my, film poświęcon: 
stwu kosmonauty. l 
"!J:ak •-lHleyRała -.tę 
napisał Jurij NagibiJ 
rem jest Boris o 
Glówn~ rolę gra u 
neJ ze szkól mos: 
Oleg Orlow, ale s 
wai:n~ postaci~ Je' 
Gagarina, crana FI 
Lułynę. Na łamacb 
skiego Filmu" aktorł 
spotkaniu z Ann~ GI 

- Widzowie zobac 
małego chłopca, któ1 
tern jest dom i roc 
w dzieciństWie chara 
wieka kształtuje się 
mierze pod wplywe 
Dlatego właśnie pos 
Gagario ma tak 

Łari~a Łui:yna i OleK 

Kartka z Hollswood 

BOHATEROWIE TYGODNIA 
Nie, tytuł nie odnosi się do treści 

filmu ,.Dostawa specjalna" (Speclal 
nelivery), opartego na sensacyjnej 
niegdyś sprawie obrabowania banku 
przez grupę byłych "marines"; cho
dzi o ludzi związanych z realizacją 
tego obrazu. Reżyser Paul Wendkos 
przed laty lansowany był przez fran-

Cybill Shepberd i Bo Svenson w ,.Do
stawie specjalnej" 

cusklch krytyków spod znaku "no
wej fali" . którzy odkrywali amery
kańskie kino .,B", doszukując się w 
seryjnych !ił mach wartości nie tylko 
formalnych , ale wręcz f ilozoficznych. 
Wendkos uważany był właśnie za 
jednego z tyc h rE'zyserów, którzy 
tworząc "czarny " , zagęszcz :my obraz 
Ameryki w swoich filmach kryminal
nych. dokonywali rozrachunku z jej 
neczywistośclą. Wydaje się jednnk, 
że nie potwierdził wiązanych z nim 
nadziel. Po kilku filmach pełnych ak-
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znaczenie. Przyjęłam tę rolę 
zdając sobie sprawę z odpo
wiedzialności l powagi zadania. 
Staralam się w czasie zdjęć 
uczynić wszystko, aby poka
zać w sposób przekonywający 
kobietę, która dala śWiatu bo
hatera - pierwszego wysłan
nika w kosmos. Pracując nad 

-seenariuszem Jur-ij Nagłbłn 
starał się odtworzyć prawdę 
wydarzeń, a przede wszystkim 
uchwycić Istotę charakteru te j 
kobiety. Określić ją można 
dwoma słowami: godność l 
dobroć. Utwierdzilam się w 
tym przekonaniu, kiedy doszło 
do spotkania z Anną Gagarin. 
Moja bohaterka urodziła się w 
rodzinie robotniczej, w starym 
Petersburgu. wcześnie osiero
cona przeniosła się do rodziny 
na wieś. Przywykła do cięż
klej, chłopskiej pracy, zWiąza
ła się z ziemią, wyszła za mąż 
za wiejskiego cieślę. Urodziła 
czworo dzieci. 

Anna Gagarln m a dziś 73 la-

Orlow w filmie "Tak zaczynała się legenda" 

ta. Jest pełna werwy, santa 
prowadzi gospodarstwo. Dom 
jest czysty, jasny, zwyczajny. 
I tylko spoglądaJące ze wszys
tkich $elan fotogr.a!ie uśmiech
niętego, pełnego radości życia 
Jurija w cywilu i w skafandcze 
kosmonauty przypominają, że 

·znajduję się u matki bohatera. 
W wiejskim domu stawlal 
swoje pierwsze kroki na ziemi 
przyszły kosmonauta, potem 
rodzina przeniosła się do mia
sta, nazwanego dziś Ich na
zwiskiem. Dom we wsi za
mieniono w muzeum, Anna 
Gagarln mieszka naprzeciw, 
ale wszystkie swoje wolne 
chWile spędza właśnie tam, 
wśród pamiątek po Juriju, 
oprowadzając tych, którzy 
wciąż prz;ybywają, aby poznać 
dzieje jego życia. Stara kobie
ta oplekuje się muzeum, dba 
o porządek, robi wszystko 
własnymi rękaml. Tymi ręka
mi, które myły, ubierały, 
pieściły, kiedy dzieci były 
małe ... 

Zostałam serdecznie przy jęta 
przez rodzinę l poczułam się 
wśród nich jak wśród swoich. 
Porznalam siostrę l braci Juri
ja. To bezpośrednie, osobiste 
doświadczenie pomogło mi głę
blej poznać charakter i du
szę skromnej radzieckiej ko
biety, jaką jest Anna Gagarin. 

Fot. Sowietsklj Film 

:ji (w Polsce znany jest western 
,Twarz zbiega") przeszedł do telewi
:ji realizując cale lata dość przecięt
te seriale. Rzadkie powroty na wielki 
:kran nie przynosUy dzieł godnych 
!Wagi, choć k asowym powodzeniem 
'ieszyły się widowiska .,Broń dla 
:iedmiu wspaniałych" kolejna 
versja s amurajskiego tematu .,prze
łumaczonego" na western i ,.Orga
tizacja", mroczny film w stylu pót
liejszego ,.Ojca chrzestnego". 

.,Dostawę specjalną" odnotować 
rze ba jako film sprawnie zreallzo
vany, pełen emocj i, z ironicznym 
,skończeniem rozgrywającym się na 
•okładzie słynnego niegdyś statku 
,Queen Mary". zwraca uwagę rów
rteż sekwencja wstępna, w której 
•ohater pojawia się w charakterze 
'abrykantl\ zabawe k - w istocie jed
tak przygotowuje broń dla napadu. 
ira go Ro Svenson, Szwed z pocho
lzenla, były mistrz judo, aktor 
:prawny fizycznie, obdarzony sym-

patyczną osobowością . Ale gwiazdą 
filmu jest Cyblll Shepherd, aktorka, 
którą nie tak dawno lansowano ja
ko pierwszą gwiazdę nowego Holly
wood. Eks-modelka, odkryta przez 
Petera Bogdanovicha, grała w jego 
fUmach .,Ostatni seans filmowy" i 
,.Daisy Miller" oraz w musicalu .,Na
reszcie miłość". Jest niewątpliwie 
piękna, ale krytyka dość ostro kwe
stlonuje wszechstronność jej talentu. 
Musical chyba rzeczywiście przekra
cza jej możliwości - totet Bogda
novich zrezygnować musiał z kosz
townego widowiska, które dla niej 
planował. Cybill Shepherd wystąpiła 
niedawno u boku Roberta Oe Niro 
w ,.Taksówkarzu", nagrodzonym w 
Cannes, co znacznie wzmocniło jej 
pozycj~. ,.Dostawa specjalna" czyni 
z niej znowu ,.bohaterkę dnia" -
ale czy na długo? 

LEILA SOREI.t. 

l 

GREGORY 
PECK: 
jestem 
opty_mistą 

Gregory Peck występuJe w swoim ł& filmie: ,.Omen" (The Omen) Richarda Don
nera. Treść zapowiada dośt dziwaczną mieszaninę motywów demonlcznycb 1 poli
tyki: we wpływowej roclzinie ameryka6skieJ szatańSkie moce umieszczają sweco 
wysłannika - dziecko, które oslągnąć mo:te w przyszłości władzę zagrałającą światu. 
Peck nie przejmuJe się jednak nonsensowll4\ akcJą . .Jest aktorem, który wierzy w 
kino komercyjne i dobrą, profesjonalną realizację. Mówi o tym w wywiadzie dla 
miesięcznika .,Films in Review", wspominaJąc swoje doświadc;z:enia: · 

- Jeżell czegoś żałuję w mojej karie
rze, to odrzucenia roll w filmie .. 't{ sa
mo południe". Zaproponowano mi ją 
przed Gary Cooperem, ale kilka miesię
cy przedtem ukończyłem film ,.Rewol
werowiec" l wydawało mi się, te będą 
to obrazy zbyt podobne. Chelałem być 
przede wszystkim aktorem, nie gwiaz
dą... Nie mógłbym być lepszy od Gary 
Coopera: zrobił znakomitą robotę. uwa
żam jednak, że móglbym tę rolę zagrać 
i taluję swojej odmowy. Podobne nie
porozumienia wydarzają się Innym . • Od
niosłem sukces w filmie .,Punkt dwu
nasta" (Twelve O'Clock High) - a te; 
właśnie rolę odrzucił John Wayne. Trud
no Więc z góry właściwie ocenić scena
riusz. 

e Które ze swoich kreacji ceni Pan 
szczególnie? Wiem, że lubi Pan rolę . At· 
ticusa w .,ząbit drozda" - ale inne! 

- Lubię także jeden z wczesnych 
westernów, ,.Zólte niebo" (Yellow SkY). 
l,.Rewolwerowca". Ale uważam też, że do
brze grałem w niewielkim filmie ,.Spra
wa Macombe" (The Macombe Affair). 
Reżyserował go zoltan Korda, którego 
uwielbiałem. Trzy czwarte tego rumu 
to najlepsze, co z prozy Hemingwaya 
przedostało się na ekran. Przenieśliśmy 
dosłownie jego dialog z kart opowiada
nia. Nie pozwolono nam jednak ;u jego 
ironiczne zakończenie, ponieważ działała 
wówczas cenzura Haysa. W opoWiada
niu żona, która zabija m-:ża w czasie 
safari, odchodzi wolna - w filmie nale
żało ją ukarać. Chcieliśmy bardzo zro
bić prawdziwy film w stylu Hemlngwlł
ya. Zapłaciliśmy mu BO tysięcy dolarów 
za prawa do tekstu, który mial już wów
czas piętnaście łat, i potem staraliśmy 
się nawiązać z nim kontakt, żeby po
mógł nam wybrnąć z kłopotów. Ale nie 
odezwał się ani słowem. Zupełnie nie 
obchodziło go, co kino wyczynia z jego 
tekstami. 

e Na początku swej kariery pracował 
Pan z Hitchcockiem w filmach ,,Akt 
oskarżenia" i "Urzeczona". Był Pan za
dowolony z wyników'? 

- Powinienem być w owym czasie 
bardziej dorosły, wtedy wszystko lepiej 
by poszło. Nie sądzę, żeby te dwa fU
my zawierały godne uwagi rezultaty 
mojej pracy. Ale nie z winy Hitchcocka. 
Gdybym nie był tak zielony, mote mógł
bym stać się aktorem Hitcha, podobała 
mi się praca z tym reżyserem. 

e Czy to samo odnosi się do Kazana 
w "DżentelmeńskieJ umowie" (Gentle
man•s Agreement)? 

- Tak. Lubię bardzo Kazana, ale nie 
uważam, aby był odpowiedninl dla mnie 
reżyserem, a ja odpoWiednim dla niego 
aktorem. Wydaje mi się, te potrzebu je 
kogoś w swoim stylu - typ .,miejski", 
inaczej wychowany, odmlenny fizycznie. 
Brando czy James Dean bardziej odpo
wiadali mu temperamentem. Nie sądzę, 
też, aby zgadzał się ze Spencerem Tracy w 
czasie realizacji ,.Morza traw". Cenię 
jego fUmy, ale uważam, że nie odbiera
my na tej samej długości fal.. . 

e Czy pamięta Pan Selznicka z okre
su .,Pojedynku w słońcu"? 

- Selznick? Och, był na czele wszys
tkiego. I jak już zaczął robić western, 
to był to film na wielką skalę. Dla mnie 
jest w tym obrazie coś rokokowego, 
nawet wschodniego. Choćby sekwencja 
wstępna nigdzie nie było takiego 
baru, jak ten, w ~tórym kazał tańczyć 

Tilly Losch. Selznicka nie obchodził 
.prosty realam. zawsze chelał wielkiego 
widoWiska. Był ekstrawagancki. .,Poje
dynek w słońcu" to nie był western, 
ale zabawa, jaką sam Selznlck zafundo
wał sobie z reali~cji ,,w stylu Selzni
cka". Kierowal wszystkim nie oglądając 
się na Kinga Vidora, a żaden prawdzi
wy reżyser nie wytrzyma tego na dłuż
szą metę. King jest cierpliwym człowie
kiem i przez jakiś czas zgadzał się, ale 
w dniu, w którym David zaczął reżyse
rować sceny czysto aktorskie, po prostu 
wstał i poszedł sobie. Nigdy nie zapo
mnę, jak schodził pochyłością wzgórza. 
do drogi, gdzie zaparkowany był jego 
czarny cadillac. To było dtugie, :bardzo 
długie schodzenie. Wsiadł do samochodu, 
który ruszył wolno w pustynię i znik
nął. A wtedy Selznick: ,.Czy powiedzia
łem coś niewłaściwego?" ... 

e Czy to prawda, łe Louis B. Mayer 
plakat, kiedy oclm6wil P an pocipisania 
kontraktu z MGM? 

- Tak, to prawda, ale myślę, że robił 
to codziennie. Czasami nawet dWa razy 
dziennie. Nie mógł znieść żadnej odmo
wy. 2ądał ode mnie podpisania siedmio
letniego kontraktu na wyłączno~. Chciał 
kierować moją karierą, stać się dla mnie 
dobrym wujaszkiem. Tymczasem ja 
chciałem od czasu do czasu wracać do 
teatru l nie być z nikim zWiązany. 
Oświadczyłem mu, że czuję się zaszczy
cony i chętnie będę u niego kręcli film 
od czasu do czasu, ale tego rodzaju kon
trakt mnie nie interesuje. l wtedy właś
nie odegrał swoją Wielką scenę. W pew
nym sensie był usprawiedliwiony, ponie
waż uczynil gwiazdami Ciarka Gable, 
Joan Crawford, Mlckey Rooneya, Judy 
Garland i wielu innych. Chciał, tebym 
znalazł się na Wieiklej liście Metra. Wy
buchnął płaczem, ale lubll to robić i 
przypuszczam, że dobrze się baWił. 

e Podobno spierał się Pan z .Johnem 
Hustonem przy realizacji .,Moby Dicka"? 

- Myślę, że uczyniono za wiele rozgło· 
su wokól mojego - jak to się określało 
- niezadowolenia, ale mam o tym fil
mie zdecydowane zdanie. uważam, ze 
jest Zbyt dosłowny i za wolny, bynaj
mniej nie w sposób wyrafinowany, ale 
szkolarski. Weszliśmy na pokład szku
nera 1 zaczęliśmy gadać, gadać, gadać. 
MówUiśmy niektóre z wielkich tekstów 
MelvUie'a, ale filmu nie starczyło ani 
na połowę tych dialogów. Wolałbym, aby 
to był film o nieustannym pościgu, osz
czędny w słowach, żeby alegoryczny sens 
tej historU jasny był bez bombardowania 
Widowni długimi pasażami z prozy pi
sarza. Jest to dla mnie film nazbyt aka
demicki. 

e Ktoś powiedział - chyba Peter Bo
cdanovich - łe wszystkie dobre rumy 
zostały Jut zrobione. Czy zgadza się Pan 
z tym zdaniem? 

- Wydaje ml się nonsensowne. Można 
zrobić jeszcze wiele ekscytujących fil
mów, a forma ulega ciągłej przemianie. 
Film to właśnie proces nieustannej prze
miany. Najlepsze filmy dnia dzisiejszego 
są pod wieioma względami lepsze od 
dawnych, paniewat rozszerzył się zasięg 
tematyczny. Kino przyciąga intelektu
alistów l ludzi o dużej wrażliwości ar
tystycznej, jacy dawniej nie Wiązaliby 
się z tym medium, ludzi, którzy bylibY 
raczej poWieściopisarzami czy drama
turgami. Jestem Wielkim optymistą. 
uważam, te od Wmu motna jeszcze Wie
le oczekLwać. • 
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KORESPONDENCJA WłASNA 

Na niektórych pokazach brakowało miejsc nawet dla posia-:_ 
daczy kart prasowych. Skąd ten tłok? Dlaczego festiwal po
trafił przyciągnąc do kin tylu widzów? 

J 
edna ze szwajcarskich gazet 
wytłumaczyła to Po prostu w 
tytule sprawozdania: ,,Dzie
sięć dni filmowego tlenu dla 
kraju anemicznego kultural
nie". Na program owych dni 

składały się filmy niezmiernie 
różnorodne. Locarno poświęciło 
swoją tegoroczną retrospektywę 
twórczości Pietro Germiego, skła
dało hołd Pasoliniemu, Fritzowi 
Langowi (uroczysty pokaz "M -
mordercy"), ViseonUemu (przy
pomnienie "Opętania''), udostęp
niało ekrany wszystkiemu, co 
charakteryslyczne i nowe we 
ws.półczesnym kinie. !Można więc 
było zobaczyć wielkie skandale 
(w rodzaju ,.Sal~, czyli 120 dni 
Sodomy" Fasoliniego i ,,Imperium 
zmysłów" Oshimy), znużoną, o
cierającą się często o grafomanię 
awangardę lat siedemdziesiątych 
("Złote płatki" Wernera Schroete
ra, "Cień aniołów" Daniela Schmi
da, "Jej weneckie imię w opusto
szałej Kalkucie" Marguerite Du
ras), filmy obrazujące niepokoje, 
popielenie buntów, rozczarowania · 
dzisiejszych zachodnich społe
czeństw konsumpcyjnych (,.Wielki 
wieczór" Francisa Reussera i "Jo
nasz, który 'będzie miał 25 lat w 
roku 2000" Alaina Tannera), mą
dre filmy obyczajowe, komedie i 

tł 

groteski z krajów socjalistycz
nych (,.Afonia" Danieliji, .bułgar
ska ,,silna woda" Iwana Terzije
wa, otwierający program Tygod
nia FIPRESCI ,,Awans" Zaor
skiego). Także bezlitosny amery
kański reportaż .,Grey Gardens" 
o przegranym życiu dwóch ko
'biet - 78-letniej Edith Bouvier 
Beale i jej 56-letniej córki, ,,ma
łej" Edie; to, że dbie bohaterki 
są spokrewnione z Jacqueline 
Kennedy-Onassis nie posiada 
istotniejszego znaczenia dla auto
rów: Davida i Alberta Maysle
sów, Ellen Hovde i Muffie Me
yer, mistrzów "cinema direct". 

Locarno dawało takie świadec
two życiu ludzi z krajów Trze
ciego świata. Haile Gerima, mło
dy Etiopczyk wykształcony w 
Stanach Zjednoczonych, w ciągu 
kilku miesięcy nak~ęcił za sumę 
dwudziestu tysięcy dolarów re
welacyjny antyfeudalny i antyko
lonialny film "Żniwo: trzy tysiąc
lecia"; uhonorowany zresztą dwie
ma nagrodami. Trójka młodych 
uchod!ców chilijskich: Rodrigo 
Gonzalęz, .Marilu Mallet i Jorge 
Fajardo w filmie ,.Nie ma za
pomnienia" pokazuje trudności 
przystosowania się eińigrantów 
w nowym środowisku. Integracja 
następuje powoli: pierwszym e-

tapem jest getto, korzystanie z 
pomocy finansowej obcego rządu 
(w tym wypadku francuskiej pro
wincji Kanady - Quebec), póź
niej ,.osiadanie", aklimatyzowanie 
się. Dramatem kaidej emigracji 
jest przede wszystkim to, że u
chod!cy z oczywistych względów 
nie chcą rezygnować ze swego 
dotychczasowego statusu socjal
no-zawodowego. O wiele jednak 
większą tragedią jest niechęć, u
przedzenia. kołtuństwo środowi
ska, w którym zmuszeni są ży~. 
Oto niemal w samym centrum 
Paryża istnieje dziellnica zwana 
poetycko "Goutte d'Or'' - Złota 
Kropla. Góruje nad nią zwalista 
bazylika Sacre-coeur, niedaleko 
migoczą światła Pigalle, w dzień 
kłębi się tłum wokół stoisk tanie
go domu towarowego z konfek
cją. Ale gdy mikają klienci i tu
ryści, poiostają ci, którzy tutaj 
mieszkają, pracują, śpiewają w 
swoich knajpkach, tańczą, bawią 
się, cierpią i umierają. Tunezyj
ski reżyser Naceur Ktari dał swe
mu filmowi tytuł "Ambasadorzy". 
Tytuł pełen ironii i goryczy, po
nieważ arabscy robotnicy w Pa
ryżu są ambasadorami swych 
krajów, tyle że poibawionymi ja
kichkolwiek pełnomocnictw i 
praw broniących ich przed nie-

równymi płacami, prze5ądami, 
rasizmem, pogromami. Siłą de
biutu Ktariego jest znakomity o
pis warunków życia i obyczajów 
arabskich imigrantów, słabością 
czarno-białe przedwstawienie: A
rabowie - francuskie kołtuń
stwo. 

T 
urek Bay Okan skłonny 
jest oskarżać bardziej obo
jętność cywilizowanych Eu
ropejczyków niż ich rasizm. 
Jego film "Autobus•· opar
ty jest na znakomitym po

myśle. Na Kulturhuest, plac w 
sercu Sztokholmu, zajeżdża stary, 
zdezelowany autobus. Siedzi w 
nim dziewięciu ludzi. Ten, który 
ich przywiózł, obiecując pracę, 
znika. Dziewięciu Turków siedzi 
w autokarze o zasłoniętych firan
kach. Są pozbawieni pieniędzy, 
dokumentów, roztaczający się 
wokół świat połyskliwej, schlud
nej nowoczesności jest o'bcy i 
wrogi. Ruchome schody budzą 
lęk, nigdy przedtem nie widzieli 
czegoś podobnego. Sztokholm dla 
chłopów z Anatolii jest obcy w 
równym stopniu, • co dla Europej
czyka nieznana planeta. 
Turczynką z Anatolii jest także 

. bohaterka filmu ,.Wesele Shirin" 
(pisaliśmy o nim obszernie w nr. 
25) Hełmy Sanders. Młode kino 
RFN zyskało w jej osobie nowy 
talent. Należy sądzić, że zyska 
sławę równą tej, którą sycą się 
Fassbinder, Kluge (autor dosko
nałego, gro!nego .,Mocnego Fer
dynanda" prezentowanego tu po
za konkursem) czy Volker Schlon
dorff, twórca .,Niepokojów wy
chowanka Torlessa", "Utraconej 
czci Katarzyny Blum", a w tym 
roku .. Dobicia", według powieści 
Marguerite Yourcenar, fiłmu, któ
rego tematem jest romans nad
bałtyckiej arystokratki i pruskie
go oficera, broniącego w roku 
1919 Estonii i Litwy "przed bol
szewizmem". Schlondorff tlum.a
czy, że jego 'bohater to typowy 



przedstawiciel kasty młodych 
wojskowych z Europy Srodkowej, 
którzy nie chcieli pogodzić się z 
wynikami I wojny światowej, 
pragnęli opóźnić bieg wypadków, 
a nawet go odwrócić. Tak rzeczy
wiście było. Ale motywacja: pan
na z arystokratycznego domu 
przechodzi na stronę "czerwo
nych", ponieważ nie może znieść 
obojętności mężczyzny przedkła
dającego wojenne rzemiosło nad 
miłość. razi sztucznością i wręcz 
śmieszy. 
Już w kilka dni po rozpoczęciu 

festiwalu w zachodnioniemieckim 
tygodniku "Welt am Sonntag" u
kazał się artykuł oskarżający dy
rekcję o propagowanie pornogra
fii (dowodem miał być przegląd 
filmów Pasoliniego, a zwłaszcza 
"Sal~") i zachwianie proporcji 
między kinem zachodnim a socja
listycznym przez nadmiar filmów 
z Europy Wschod~iej. 

A
. ni jeden, ani drugj zarzut 
utrzymany w tonie brutal
nej napaści nie odpowiadał 
prawdzie. Niesłychanie dra
styczny film Fasoliniego 
"Salł>, czyli 120 dni Sodo

my", szukający analogii dla naj
okrutniejszego, najkrwawszego 
okresu w dziejach włoskiego fa
szyzmu w dziele markiza de Sa
de'a "120 dni Sodomy, czyli szkoła 
libertynizmu", swoistym katalogu 
dewiacji seksualnych, pozostanie 
w dziejach sztuki rumowej nie z 
pcwodu swej formuły estetycz
nej i totalnej negacji wszystkie
go: natury, historii, kultury, ale 
jako symbol bezradności artysty 
w przeniesieniu na ekran świata 
Sade'a, nadaniu mu znamion re
alności i jako symbol bezradności 
artysty wobec czasu swej młodo
ści i czasu faszyzmu. Z najbar
dziej zresztą uzasadnionymi za
rzutami wobec .,Saló" wystąpił 
przed kilkoma miesiącami znako
tymi krytyk francuski Roland 
Barthes, autor książki .,Sade, 

Fournier, Loyola", na którą Pa
solini powoływał się jako na swą 
podstawową lekturę . .,Faszyzm -
pisał Barthes - jest niebezpie
czeństwem zbyt groźnym i pod
stępnym, aby stosować w stosun
ku do niego prostackie analogie 
(.-) Naszym obowiązkiem jest do
kładne przemyślenie tego ~awi
ska, zanalizowanie go pod wzglę
dem politycznym. Sztuce, jeżeli 

dotyka tego tematu, pozostaje tyl
ko jedno; dać prawdopodobień
stwo, ukazać, jak faszyzm się ro
dzi, a nie pokazvwać, do czego 
jest podobny". 

Trudno także określić jako 
pornograficzny film Nagisy Oshi
my .,Imperium zmysłów", mimo 
że przez blisko dwie godziny ka
mera nie opuszcza bohaterów u
prawiających miłość aż do zatra
cenia, aż do zbrodni i kastracji 
dokonanej już na trupie mężczyz-

IAGRODY: 

ny przez kobietę. Film redukują
cy ludzi do funkcji przedmiotów 
czy erotycz:~ych robotów? A mo
że raczej poemat o klęsce erotyz-
mu? · 

Filmy Fasoliniego Oshimy 
miały tyluż przeciwników, co 
zwolenników. Ich ekshibicjonizm 
i drastyczność szukają alibi w 
ambicjach przeprowadzenia me
tafory, tonie tragjzmu i powagi. 
Nie istnieje natomiast żadne u
sprawiedliwienie dla nadętego 
brytyjskiego "Sebastiana" Paula 
Humfressa i Dereka Jarmana, re
widującego tak rozpowszechniony 
w ikonografii mit o świętym Se
bastianie, chrześcijańskim mę
czenniku z epoki panowania ce
sarza Dioklecjana. W ujęciu Bry
tyjczyków staje się zupełnie nie
dwuznaczne, że Sebastian poniósł 
śmierć nie za swą wiarę, ale dla
tego, że odmówił erotycznych u-

Graud Prix (Złoty Lampart): ,.Wielki wiecz6r" (Le Gralld Soir), rri. 
Franc:is Reusser, Szwajcaria; 

Nacrodll Specjalna .lury (Srebray Lamp.ar._: ,.:tniwo: łray tysł,c:lec:ia" 
(Mirt sost shi amit), ret. Halle Gerima, Błiopla; 

Br4zowy Lampart: .,Marsz triumfalay•• (llarcla łrioafaleł, ret. Marco 
Belloc:c:hio, Włochy; 

Wyr6tuienia specjalne: ,.Silaa woda" (Silaa woda), ret. lwaa Terz.ijew, 
BułcariJa i ,.Nie ma zapomniea.ia" (O a.'Y a pu d'oubli), ret. Rodrico 
GoDZ.alez, Marilu Mallet i .lorce Fajardo, &aaada; 

Nacroda iJD. operatora Braesta Altarll: Renato Betta. Szwajcaria -
autor zdję~ do fUm6w: .. Wielki wieczór", ".loa.uz. kUiry ltędz.ie mial 
zs lat w roku Z..,. (.lonas, qui ,ura zs ans en l'an _, - Alaina 
Tallłlera i ,.Człowiek do wnystldeco" (Der Gehłl.lfe) Thomasa K.oerfera. 

NAGRODY FIPRBSCI (e11: aequo): "Wenie Shlrln" (Shirins Hoc:hzeit), 
ret. Helm.a Sa.uden, RFN; ,..Jonasz. kt6ry ltęclaie llliał Z5 lał w roku 
Z .. ). 

Nacroda spec:jalaa jury FIPRESCI: .,Salo, czyll lZł 4Dł Soctomy•• (Salo 
o Ie Ul ciornate di Soctoma), ret. Pier Paolo Puoliui, Włochy. 

NAGRODY .lURY EKUMENICZNEGO: Grand Prix: ,.:tnlwo: tny ty· 
sl4c:lec:ia"; WYT6łuienia: ,.Ambasadoray" (Lei Ambuadeun), ret. Na· 
c:eur K.tarl, TunezJa. ,.Dojnaloi~" (Reifezelt), ret. Sohrałł Sllahld-Saless, 
RFN, .,.lnus z Ołłakrinc" (.lesus von OUakrlncl. ret. Wilhelm Pellert, 
Austria. 

.,.Jonasz. który ~dzie mial ZS lał w roku IIII" AlalDa Taanera (Szwajcaria) 

sług dowódcy swego garnizonu, 
ponieważ związany był miłością 
z innym mężczyzną. 

Co do drugiego zarzutu z ,.Welt 
am Sonntag", o nadmiarze filmów 
z krajów socjalistycznych, to war
to powiedzieć, że zaledwie dwa 
znajdowały się w oficjalnym 
konkursie: "Requiem dla rewolu
cjonisty", debiut Węgra Ferenca 
Grunwalsky'ego, dawnego asys
tenta Miklósa Jancsó (co zresztą 
pozostawiło wyraźne ślady we 
wtórności tego filmu wobec dzie
ła autora ,,Desperatów·') oraz 
.,Silna woda" Bułgara Iwana Ter
zijewa, cienka, gorzko-śmieszna 
komedia o poszukiwaczach no
wych ujęć wody z doliny Dunaju. 
Film nasycony obserwacjami 
godnymi kina Panfiłowa, Olmie
go, najlepszych dzieł Czechów. 

B 
ohaterowie filmów Hełmy 
Sanders, Baya Okana, Na
ceura Ktariego, Heile Geri
my, Rodrigo Gonzaleza, 
Marilu Mallet i Jorge Fa
jardo z trudem, Po omacku 

szukają swego miejsca w naszym 
wieku XX. Dla wielu z nich ten 
wiek jeszcze się właściwie nie za
czął. Natomiast ci, którzy w nim 
żyją, obywatele Szwajcarii, zasta
nawiają się, ,jak opuścić wiek 
XX". Taki właśnie podtytuł nosi 
film Alaina Tannera ,,Jonasz, 
który będzie miał 25 lat w roku 
2000". Osiem postaci w poszuki
waniu nowej formy tycia. Ludzie 
z różnych środowisk, różnej pro
fesji, w których świadomości maj 
roku 1968 pozostawił trwały ślad. 
Bohaterowie uhonorowanego 
Grand Prix ,.Wielkiego wieczoru" 
Francisa Reussera również nie 
mogą i nie chcą wykreślić z p~
mięci okresu buntu sprzed ośm1u 
lat. Dla wielu innych rok 1968, 
powiada Reusser, zatarł się w 
mgłach codzienności i rozczaro
waniu. Zarówno Reusser jak i 
Tanner potwierdzają, że kino 
szwajcarskie, które narodziło się 
niedawno, posiada już własny ton, 
wyczulenie na dobrze znaną au
torom codzienność, echa roman
tycznego rewolucjonizmu. Do 
Reussera i Tannera dołącza się 
takie Thomas Koerfer, autor 
zadziwiającego ,.Człowieka do 
wszystkiego", opowieści o szalo
nym iniynierze-wynalazcy i jego 
słudze. Mimo że akcja rozgrywa 
się na początku stulecia, film Ko
erfera zapowiada te wszystkie 
niepokoje, które są udziałem bo
haterów ".Ionasza" i "Wielkiego 
wieczoru". Operatorem trzech fil
mów szwajcarskich prezentowa
nych w Locarno był Renato Ber
ta, wyróżniony za swe prace na
grodą jury. 

Tak jak dla wielu cudzoziem
ców selekcja szwajcarska była 
rewelacją, tak selekcja amery
kańska (również trzy filmy w 
konkursie, wśród nich .,Pozostań 
głodny" Boba Rafelsona, autora 
,.Pięciu łatwych utworów") była 
rozczarowaniem. Trudno było w 
niej znaleźć coś, czego nie znało
by się jui z innych filmów, co 
nie byłoby naśladownictwem, po
wielaniem utartych wzorów i mo
tywów. 

Nie było w Locarno filmów 
wielkich, dzieł mistrzów. Były na
tomiast filmy interesujące, czę

sto kontrowersyjne, były filmy 
ujmujące przenikliwością opisu i 
zaangażowaniem w codzienność 
naszego stulecia. 

MARIA 
OLEKSIEW l CI 

tS 
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KORESPONDENCJA Z SOFII 

Dwadzieścia siedem lat ło zapewne zbył krótki okres na ostateczne 
ukształtowanie się szkoły artystycznej o solidoych tradycjach, boga
łych środkach wyrazu, oryginalnym cbara~ene narodowym. A Jed
nak na świecie zaczęło być głośno o bułgarskieJ szkole filmu animo
wanego. 

Wystarczy wspomnieć, że buł
garskie filmy animowane zdoby
ły jui 83 nagrody na festiwalach 
międzynarodowych, a 103 filmy 
wyróżniono za granicą .dyploma
mi u-znania. Filmy rysunkowe za
wędrowały do prz.eszło 80 kra
jów. W BuŁgarii i za granicą de
sz.ą się one na ogół uznaniem wi
dzów dzięki poziomowi artystycz
nemu, dowcipowi, pomysłowości, 
oryginalnemu operowaniu barwą. 
Prz.ejawia się w nich bodaj naj
wyrainiej swoiste poczucie hu
moru Bułgarów. Tu właśnie, w 
powiązaniu te} sztuki z wrażli
wością plastyczną, zainteresowa
niarot i psychiką bułgarskiego 
widza należy doszukiwać się źró
deł jej popularności. 

Buligarski film animowany od 
momen.tu .narodzin czerpie z bo
gatych źródeł twórcz.ości ludo
we}, sięgając do ulubionych te
matów .i bohaterów. Należy tu 
wymienić nazwisko Todora Dino
wa, ojca bułgarskiego filmu ani
mowanego. Pierwszy obraz Dino
wa, ,.Junak Marko" (1955), otwie
ra historię bułgarskiego filmu 
rysunkowego, dziś jui opartego 
na ,profesjonalnej osnowie i kry
jącego w sobie duże możliwości 
rozwoju. Z nazwiskiem Dinowa 
łączą się też pierwsze sukcesy 
filmu rysunkowego - . .Bajka o 
gałązx:e sosnowej", "Prometeusz", 

,.Stokrotka", które roz.sławily ani
mację bułgarską na początku lat 
sześćdziesiątych. 

Odkrycia następują jedno po 
drugim, rodzą się nowe tematy, 
postaci~. rozwiązania kolorystyu
ne, becbnika. Proces ten dopro
wadza stopniowo do powstania 
bułgarskiej szkoły filmu animo
wanego, opierającej się na zało
żeniach estetyki realizmu s~cja
listycz.nego ~raz tradycjach naro
dowej myśli twórcz.ej. Formują 
ją tacy twórcy, jak Donio Do
new, Stojan Dukow, Radka By
cz.warowa. Christo Topuzanow, 
lwan Weselinow, Zdenka Dojcz.e
wa, Iwan Andonow i inni. Każ
dy z. nich d)"Sponuje własnym 
sposobem ujmowania s-praw i rze
czy, własnymi upodobaniami, 
temperamentem i stylem, Film 
rysunkowy wzbogaca się o różno
rodne metody 'realizacyjne i roz
wiązania plastyczne, lata sześć
dziesiąiłe są okresem obfitej pro
dukcjł, która święci triumfy na 
świecie. Qprócz filmu lalkowego 
"Niewidzialny Marko" Stojana 
Topałdżikowa i miniatur Todora 
Dinowa u1.nanie publicz.ności za
granicznej zyskał obraz .. Parada" 

ciąg dalszy na str. 22 



Pascuat· Duarte 
N 

iewielu projekcjom 
canneńskim towa
rzyszyła tak histery
czna reakcja widow
ni, jak w przypadku 
filmu .,Pascual 

Duarte". Festiwalowa sala zrazu 
oniemiała na widok krwawych 
czynów bohatera, młodego wieś
niaka hiszpańskiego, by w miarę 
akcji protestować coraz intensyw
niej i głośniej, gwiżdżąc i trzas
kając fotelami. Przecież odbiór 
ten, wbrew intencjom publiczno
ści, przemawiał na rzecz twórcy, 
27-letniego autora .,El desastre de 
Annual", Ricardo Franco. 

Okrucieństwo filmu "Pascual 
Duarte" nie stanowi bowiem celu 
samego dla siebie. Wyrasta z 
określonego podłoża i atmosfery, 
kieruje uwagę na procesy i zja
wiska pozornie nie mające ze 
zbrodniami bohatera bezpośred
niego związku. Najwygodniej 
tych współzależności nie dostrze
gać, szczególnie gdy wiodą ku 
diagnozom burzącym wewnętrz
ny spokój i obalającym raz przy
jętą wersję. Oto ona: był to ca
sus maniakalny, wyrosły z pry
mitywnego podłoża i obciążeń 
dziedzicznych. Pascual Duarte 
wielokrotnie zabijał: najpierw 

psa, potem okrutnie muła, potem 
zastrzelił przyjaciela swej siostry 
i właściciela ziemskiego, na ko
niec własną matkę. "Sadysta" lub 
.,spotworniałe indywiduum". 

Rzecz jednak w tym, że zbrod
nie Pascuala Duarte przypadały 
na charakterystyczne interwały 
hiszpańskiej historii naszego wie
ku. Urodzony u progu stulecia w 
zacofanej wiosce, żyjącej rytmem 
nie zmienionym od dawien dawna, 
zaczął Pascual zdradzać dziwne 
skłonności po serii anarchistycz
nych zamachów w . Barcelonie, 
potem po dramatycznej prokla
macji republiki, napiętej atmos
ferze rządów Frontu Ludowego, 
wreszcie podczas końcowej fazy 
wojny domowej. Nie były to 
żadne irracjonalne wpływy, po
nieważ każda zbrodnia Duarte 
posiadała także bezpośrednią 
przyczynę. Pascual nie umiał się 
pogodzić z faktem odejścia sio
stry do miasta, gdzie ,.opiekun" 
zmuszał ją do sprzedawania 
swych wdzięków, czuł wew[\ętrz
ną potrzebę rozliczenia się z wła
ścicielem ziemskim decydującym 
w ich wiosce o wszystkim. Zabił 
muła w szale, gdy ten zrzucił fe
go ciężarną żonę, powodując jej 
śmierć. Jednak żaden z tych czy-

nów nie sprowadzał się tylko do 
gwałtownej reakcji człowieka o 
stłumionej świadomości. ( 

By dotrzeć do sedna sprawy 
Ricardo Franco odchodzi od mo
tywacji przyczynowo-skutko
wych, od "tradycyjnego opowiada
nia. W mozaikowej kompozycji, 
przyjętej za wydaną także w 
Polsce książką Eliasa Querejety 
,,Rodzina Pascuala Duarte", błys
ka raz po raz nieoczekiwana idea; 
im bliżej końca filmu, tym jej 
kształt staje się coraz bardziej 
zdecydowany. Zmierza jednak re
żyser do tej Cliagoozy nieśpiesz
nie. Zaczyna rzecz .,od końca", 
przedłużając pozornie nieważną 
chwilę odprowadzania skrępowa
nego postronkiem Pascuala, któ
rego ulibrojeni w fuzje chłopi 
traktują familijnie, bez okrucień
stwa i zacietrzewienia. Domyśla
my się, że Duarte popełnił zbrod
nię, tym bardziej zastanawiające 
jest wyrozumiałe milczenie straż
ników. Podają mu papierosa, po
zwalają odpocząć, nasycić się raz 
jeszcze widokiem ziemi w blas
ku zachodzącego słońca. 

Jest w tej początkowej scenie 
wizualny klucz do filmu. Pascua
la Duarte ukształtowała przecież 
tradycja egzystencji w nędzy i 

znoju, wśród chorób. W świecie 
bez nadziei i perspektyw, w uni
wersum podporządkowanym je
dynie fizycznemu przetrwaniu -
zaczyna kiełkować nie skoordyno
wany i nie ujęty w racjonalne 
karby bunL Zabicie psa na polu, 
w chwili )ego ufnej nieuwagi, ma 
sens wyzwania rzuconego utrwa
lonym normom, by ,,za dobro i 
przyjaźń nagradzać, a za zło i 
zdradę karać". Ten nieświado
mie ·anarchistyczny styl myślenia, 
wyrastający, raz jeszcze podkreś
lę, z gniewnej reakcji na zastany 
ład, którego nikt ani nic nie pró
buje odmienić - niebawem znaj
dzie sprzyjający klimat w wyda
rzeniach zewnętrznych. 

O politycznych wstrząsach tar
gających życiem Hiszpanii lat 
trzydziestych sygnalizują tylko 
dolatujące z radia urywki prze
mówień, radosny gwar fetujących 
z powodu zwycięstwa sił postępu 
w wyborach, wreszcie pacyfika
cyjne p~marsze ludzi w franki
stowskich mundurach. Pascual 
Duarte nie był na pewno świa
domym obserwatorem dramatu 
swego kraju, z właściwą chłopom 
intuicją odbierał owe impulsy, 
które wzmacniały to znów osła
biały jego poczucie stabilności. 
Kiedy nadzieje runęły, kiedy roz
padł się ostatecznie porządek, na 
którym można było coś jeszcze 
budować, zaczął dążyć do samo
unicestwienia. Zabił swą starą 

matkę. Ta szokująca zbrodnia 
ma charakter głęboko tragicz
ny: mierząc w matkę - Pascual 
celował przede wszystkim w sie
bie. Uwolnił ją od złego i niepew
nego życia, by znaleźć samemu 
okrutną śmierć w kleszczach 
frankistowskiej garrotty. 

Sugestywny w swym niepoko
jącym klimacie i nie skoordyno
wanym wywodzie "Pascual Duar
te" zdaje się nieoczekiwanie ko
respondować z filozofią ,,Na wy
lot" Grzegorza Królikiewicza. Od
niosłem wrażenie, że hiszpański 
reżyser poszedł pokrewnym tro
pem: powiedział, iż obiektywna 
potworność czynów jego bohate
ra wyrastała z potworności, wy
naturzeń, jakim poddany został 
człowiek doby hiszpańskiej wojny 
domowej. Spróbował nawet zasu
gerować coś więcej: dostrzegł w 
czynach Pascuala głęboko przej
mujący protest przeciwko nad
chodzącemu porządkowi, wypo
wiadany już nie krzykiem, lecz 
okrutnym aktem. Nie wyklucza 
to potrzeby zastanowienia się nad 
subiektywnym charakterem tego 
eksperymentu moralnego, nad 
kontrowersyjnością filozoficznego 
przesłania, nad skalą użytych 
środków artystycznych. 

Jednego wszakże nie można od
mówić filmowi: śmiałości i ambi
cji, które są wyznacznikami wa
lorów intelektualnych i politycz
nych. Tam, gdzie zachwiana zo
staje egzystencja człowiecza, 
gdzie zadaje się ciosy konstruk
cjom wspierającym ład i porzą
dek moralny, muszą pojawić się 
wynaturzenia. Nie tylko jako 
konsekwencja, przede wszystkim 
jako protest. Takim głosem "z 
dołu" okazało się .,zbrodnicze ży
cie Pascuala Duarte". 

WOJCIECH 
WIERZEWSKI 

PASCUAL DUARTB, ret. Ric:ardo 
Franco, Hiszpania 
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krecaja 
nasi 
D okumentalista Marcel 

Łoziński, tegoroczny 
laureat festiwalu· w 
Krakowie, pracuje 
nad filmem średnio
metrażowym "Jak 

żyć?". Pojechaliśmy za nim do 
miasteczka S., na obóz dła mło
d~h małżeiistw. 

• • 
- Leszcu biorą? 
...:::· Dresreze biorą.! 

• 

I zaczyna lać. Stoimy pod dasz
kiem stołówki. Meg.alfon na soś
nie gra. Co chwi.la ktoś wychodzi 

Wywoływali numer domku, trze
ba było powiedzieć swój numer 
i w tango. Ci z domku 43 naj
pierw nie chcieli tańczyć, potem 
ten mąż zatańczył z żoną jed
nego działacza i ona, ta z 43, 
wyszła z sali, trzasnęła drzwia
mi. -Niby rie scena zazdrości. Oni 
to wszystko fiłmowałi. Te dwie. 
pary 'to są chyba podstawione, 
wie pan? 
Chodzą z kamerą. Tam, mię

-dzy domkami. Filmują. nas jak 
jemy. Dziś też chyba będą, bo 
żarówki wkręcone: A tak, to nie 
ma: co robić. 

z obiadu i zatrzymuje się ,pod , 
daszkiem, obok faceta z wędką. 
W domku ktoś zaga:dał: Si.ng sing, 
kochaneczkU/ mój. 

• • • 

- A co to za tablica z punkta
mi?- p)"tam. 

- To maJ;żeństw.a są punkto
wane - mówi mi dziewczyna, ta 
sama, która otwierała bramę. 
Jest duża, umałowa,na jak Mary 
Pickford i zaciąga, bo się uro
dziła we W.rocławiu, jej trzy 
koleżanki tei zaciągają i wszy.st
kie sa z Ełku. 

- To jest punktacja na naj,
lepszą roc:lzitnę. Tu są dni, a tu 
są stopnie. U mnie, proszę roba

. czyć.: było +3, a dziś mam -3. 
-Za co? 
- Nie brałam udziału w q u i-

z i e. 
- Albo w jadalni - mówi 

druga - jak ktoś krzyknął na 
dziecko przy śniadaniu, zaraz mi
nus. A w ogóle to tu nie ma żad
. nego programu. Nudno tu jest. 
Zdaje się, drz.iś mają być trzy · 
WtE!sterny ... ? 

- No, a filmowcy? - mówię 
- to !Przecież też atmkcja. 

- By.ł Taz wieczorek i na tym 
wieczorku kręc}li. 

- Jak to tbyło? 
- Pary miały się prezentować. 

Z megalfonu na sośnie słychać 
kobzę. Dzieci pod daszkiem gra
ją w ping-1JOnga, bo tu jest na
wet pr:zechowalnia dzieci. Dom
ki stoją ok1no w okno. Z jednej 
strony las sosńowy, z dnugie) je
zioro. Teren ogrodz.ony siatką. 

Jury śledzi mal:lleństwa. - jull'y 
tajne - żeby potem fPl'ZYznać na
grodę, !Pl'ałkę automatyczną. Fil
mowcy śledzą wszystkich. A m~ 
śledzimy filmowców i obóz. 

APEL 
WIECZORNY 

.Maluchy ustawiają się na linii 
narysowanej na piasku. KaiDtE!ra 
w środku. koło flagi . 

- Baczność! Grupowi do ra
portu wystąp. Przemyśl, Ełk, 
reszta świata. 

Nasza znajoma dziewczyna ·tre
nuje śmiech ..kresowy". Kiedy 
bym u koleżank.t w Ełku· na 
w ó d c e w e s e 1 n ej, też się 
tak śmiała, ale_ nie mogli 



poznać kto, bo ona to robi przez 
nos. Najpierw długi pisk: IiidiL.
potem nosowe ha-ha.-ha! 

- Przestańcie szumi.ee, tu jest 
ape1! iPolecam zorganizować za
bawę taneczną. Poopisano: Ko
mendantl Obozu.. Spocznij,! Przy
wOlwj~ obóz do porz.ądku. I tt~le
w.i.z.ia niech nam. teraz nie prze
szkadza (ek~ WFO .nazywają 
telewiz.ją.). Uwaga! Wczoraj w no
cy niezidentyfikowana grupa 
przechoclz.i.Ła. przez ogrodzenie. 
Znacie ~ grupę;? · 

- Nie znamy, bo same tyłki 
było wddać. 

- Nie zabraniamy wchodzenia. 
Od tego !brama, są schod.y wyla
ne, a nie przez. płoty. 

- Dz.iś wzywaliśmy na kon
kurs wa·reabowy, nikt s!ę ni~ 
zgłosił, Prz.ypomd.nam, że wszyst
kie te konkursy liczą się do 
.,wzorowej rotdziny". Dzieci, pro
szę ładnie się ustawić i cichlllt.ko 
być. Nie bawić się koło kabla! 

Z boku.,. pod sosną, siedzi na · 
stołk11 ,pani iPaszkowska, diŹWię
kow.i.ec, ze swoian sprzętem. Cze
ka. 

- Chciałbym udzJ.elić nagany 
koleżance z d o m k u 43 ..• - oho, 
kame·ra się włą~z.a. - postawa 
kolei~ na zabawie była a~po
le<:zna! Obóz baczność! 
Wygląda na to; że jiUż konie<: 

apelu. A filmo)VCY niewiele z te
go kręcą. 

•Po pół godzinie, kiedy wraca
my z kolacji., tam jeszcze stoi 
gi'i\l.pka·. A wantura•? Powied~y, 
wymiana zdań w kręgu m.ęż
czy.z.n. Nad nimi na dłiugiej węd
ce w.isi bańka mikrofonu. Kręcą. 

- o co J)OISUo? 
- Jeden miał pretensj~ do 

kaowca, że za mało imprez. kao
~e<: u.ciekł przed chwilą.. 

Teraz do faceta w czail'nej wia·
tróWICe fPOdchodzi dzirewczyna, 
chyba jego żona, odciąga go w 
stronę boiska. iWęd·ka z mikro
fonem wycofwje się,., Reżyser do 
kamery: 

- Na nich; d.dlioto., co ty robisz, 
na nic.hi! 

Petrycki z okiem w kamerze 
odpowiada s.pokojnie: 

- Niech mi kt.ot pnejdzie 
przez pierwszy plan - t Łoziń
sk.i natychmiast przebiega przed 
kamerą,. robiąc nieootrOIŚiĆ. Para 
się oddała. Operator ,.prowadzi 

ich" transfokatorem, aż wycho
dz.ą. z poLa widzenia. 

- Dobra, mamy to. 

ROZMOWA 
Z MARCELEM 
ŁOZIŃSKIM 

-· To była ilłlscenizacja? 
- Nie. awantura sama wybu-

chła. Wiedzieliśmy, że Wojtek 
(ten Wl czarnej' wiatrówce) jest 
naburzpwany na kaowea. Ale apel 
się skończył, a Wojtek n:i,c. więc 
odeszliśmy. Olll widział, że .nas już 
nie m.a i zaezął się kłócić, wtedy 
zawróci.U.śmy i sg.ybko .zaczęliśmy 
to krecić. 

- To jest wasz człowiek?. 
- Tak, ta !J)ara przyjechała tu 

z nami. Małżeństwo z domku 43 
też. 

- Czy przyjechał !.Pan z goto
wym scenarWs.zem? 

- Nie z gotowym scenariu
szem, a tylko z pewnym pomy
słem. Znam takie imprezy }ak ta. 
Jest tu 30 młodych małżeństw z 
różnych miast, z różnych środo
)Yisk. Część z nich przyjechała 
z nadzieją załatwienia własnych 
spraw między sobą·. Dla mnie jest 
to świetna okazja pokazania pew
-nych konfliktów jakby w z.agę
szcZJeniu' Badamy, na ile form•a 
•. .zorganizowanego szczęścia mał
żeńskiego" .się sprawdza. 

Przewodnim motywem życia na 
obozie - a także nas:z.ego filmu 
- jest konkurs na wzorowe mał
żeńs~. Obóz i wszystko, co się 
tu dzieje, jest autentyczne. wto
pione W! ten obóz. 

- A na czym właśdwie pole
ga konlflikt? 

- Ten w czarnej wiatrówce, 
energiczny, aktywny - dzia.ła. 
Bez naszej interwencji dostał się 
do rady obozu, a nawet do jury. 
A .para z domku 43 - odwrot
nie: w nic się nie włącza, nie bie
rze udziału w konkursach. g,póź
nia się na a.pele ... Ale to nie jest 
tak, że ja im mówię: spóźniaj.cie 
się. To wychodzi samo. 

- A co punktuje ju.ry? 
- Wszystko. Mam tu: wypisa-

ne: wzajemne stosunki międz)' 
mał:i.onkarnQ,, częstość orzebywa
nia raZJem~ publiczne okazywanie 
sobie wyrazów sympatii, sonecz
ki. stosunek do d7J.eci. udział w 
imprezach., w qui:zde itd., itxł. Czy
stość.- Wygra.ją ci. co będą mie
li najwięcej' punktów :z. e w s z Y· s-
tkile,g o. . 

- Film się zakończy rozstrzyg
nięciem konku'I'Su? 

- Potem przewidu1emy jesz
cze dyskusj~ nad wynikami i .sce
nę we czworo, taka mocna 
rozmowa między dwoma mał·żeń
st'Wiami. Tam się powinny zetrzeć, 
j!UŻ WJProst, te dwa poglądy. 
Wła.śnJ.e to:, jak żyć? Powinno się 
okazać, czy oni po tym obozie są 
bardziej do siebie, czy przeciw
nie. 

- A więc insceni!Lacja? 
- Przez cały czas obserwuje-

my te dwa. małżeństwa od środ
ka:. Posługudemy się w tym celu 
psycho.dramą.. Jest to jak.i& rodzaj 
inscenizacji, ·ałe nie na zasadzie 
odgrywania kogo ilnn~o. Ci• lu
d'l.ie są tak dobrani, że pasu.ją do 
naszej koncepcji. 
Skręciliśmy już taką scenę' mtę

dzy działaczem a jego żona:- Ona 
ma do niego pretensje, że za ba•r-

dzo się udziela. a za mało ma 
czasu dla niej. 

- N a ile to mogło być szcze
re? 
-Jakieś podstawy mogła 

mieć-. Z drugiej. strony, lfakt, że 
oni grają niezupełnie siebie, 
da~ im poczu'Cie bezpieczeństwa, 
a nam pozwala na lł)eWne m.ani
pułaeje. Ponieważ są to nasi lu
dzie, mamy więc prawo i ich 
zgodę, by wnikać w ich życie. 
M~y nimi sterować po to"aby 
nasza myśl wypadła .precyzyjniej. 
Np. możemy nanudć tonaeję spo
ru. Jest tu z nami: specjalista, 
pan Andrzej Samson z Ośrodka 
Terapil Rodzin, i on przygotowu
je psychodramy. 

- :Więc ~-ą to j-akby dwa fil
my? Jeden ps,yehologicz.n.y, dru
gi - repo.rtaż z obozu? 

- Nie, dątymy do pełnej jed
nolitości.. Chcemy, żeby to, co jest 
inscenizowane, w niczym nie od
biegało <>d dokumentu. Nie pier
wszy •raz stosuję tę metodę. 

Nasi .,aktorzy" zostali jui ku
pieni, są !bliżej z obozem ni!i z 
nami. Jestem nieraz zaskoczony, 
że to, eo chcieliśmy osiągnąć za 
pomocą namowy, dzieje się samo, 
a my to tylko łapiemy - tak jak 
tę kłótnię po apelu. 

Chcemy przeprowadzić pewną 
myśl, a zarazem uniknąć fałszu. 
Nie naginać życia do naszego za
miaru, nie upraszczać. Nie inte
resuje mnie ani czysty doku
ment. ani fabuła z aktorami. 
Robiąc "czysty dokument" -

tylko patrzymy. W fabule - po
sługujemy się wymyślonymi 
schematami•. Staram się wycią.g
ną.ć korzyści z <>bu metod: fabu
larnej i dokumentalnej, Plusem 
fabuły jest precyzja. Plusem do
kumentu - brak fałszu. Ktoś po
wiedział: realirować film, to zna
czy znaleźć moment równowagi 
mię,dzy własną ideą - a suge
stiami rzeczywistości.. Staram się 
wpłynąć na. rz.eezywistość. a na
stępnie stwoll'Wną sytuację trak
tować jako otwartą. 

- To jest właśnie ten Mscena
riusz-maleństwo", proponowany 
dokumentalistom przez Dżigę 
Wiertową, o którym iPan kiedyś 
pisał? 

- Taka "łączona" metoda jest 
dLa mnie ideałem. Najfajniejsze 
na tym obozre jest to, że już na
prawdę nie wiadomo, co jest in
scenlizacją.. a co życiem. Pracuje
my w bardzo małej, zaprzyjaź
nionej ekipie ~ myślę, że do nas 
też juź się wszyscy przyzwyczaili. 

Jest ze mną Jacek Petrycki - o 
perator, Halina Paszkowska -
dźwiękowiec, Jerzy Tomaszewicz 
- kierownik produkcji, asystują: 
Jerzy Dia.dlowicki, socjo1og, i An
drzej! Samson, .psycholog. 

- M3l Pan dobry sprzęt. 
- Nie narzekam. Jest to pier-

wszy film dla Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych - a wię,c, za
znaczam, przeznaczony dla kin -
robiony na taśmie 16 mm. Po
tem materiął będ:z.ie przekopio
wany na 35 mm. Jest to metoda 
poW\Sz.echna na świecie, u nas 
wci~ nowość. Tylko za :pomocą 
lekkiej, ręcznej kamery można 
uehwycić pewne sprawy. Taki 
film. jak nasz. byłby n ie do po
myślenia na 35 mm. W WFD jest 
teraz dobra atmosfera dla takich 
eksperymentów. Cieszę się, bo 
właśnie dzisiaj odebrałem nową 
porcję taśmy. 

ROZMOWA 
Z KOBIETĄ 

Z MIASTECZKA 
Następnego dnia pogoda się nie 

poprawiła. Filmowcy kręcili w 
domku 43. Wyszedłem więc sam 
poza ogrodzenie. W lesie ciepło, 
ziemia pa>nl!je. Z piaszcz.ystej gór
ki ljeżdża wóz, na wode - sta
ra kobieta . 

- A gdzie to pan idzie? Może 
podwieźć? 

- A Pani gda:ie jedzie? Można 
się zabrać kawałek?• - Usiadłem 

. na desce, jedziemy powol·i przez 
las i rozmawiamy. · 

- Widzi pan, jak tu bidnie? -
Opowiadam o obozie dla młodych 
małżeństw. Stara kobieta trzyma 
lejce i mówi: 

- Przed wojną to tu było dla 
młodzieży więcej rozrywek. Har
monia, skrzY'pce. Orkiestra nocą 
szła nad jezioro, na plaży były 
tańce. w. remizie strażackiej, w 
ratuszu... U nas w mieście stało 
wojsko - I Pułk Ułanów Kre
chowie<:l~_ich. To i było weselej. 

TADEUSZ 
· SOBOLEWSKI 

Zdjęcia: 
'ERZY 

TROSZCZYŃSKI 
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Spotkanie 
z ALEXANDREM KLUGE 

Film ,.Mocny Ferdynand" Alc
xandra Kługego. Scena nr lł9, 
ostatnia. 

W samochodzie Fernynand Rleche, 
przykuty do jednego z policjantów. 
Naprzeciw' reporter Klaus AHmann. 

ALTMANN: Dlaczego strzelileś? 
RIECHE: Strzeliłem, bo miałem 

broń . 
ALTMANN: To nie jest odpowledt. 

Co ci~: do tego skłoniło? 
RIECHE: Robi mi si«: niedobrze, gdy 

myśl«: o tym, co Wiemy o pewnych 
grupach, które obSerwujemy. Robi mi 
się nledobrze, gdy myślę, :ie tylko bie
gam i nie mam prawa działać. Jesteś
my przygotowani i spraw.ni. Strzeli
łem , by .na nas zwrócić uw.agę. 

ALTMANN: Tylko dlatego! Może 
działałeś z pobudek politycznych? 

RIECHE: Z troski o sprawy bezpie
czeństwa publicznego. Chciałem udo
wodnić, że zabójca może dostać się do 
ministra mimo obstawy, że w każdym 
przypadku możemy dokonać tego sa
mego, jeśli przejdziemy do obozu wro
ga. To znaczy - nasze usługi są po
trzebne. UWierz mi. to był naprawdę 
tylko .,strzał 107.najmujljcy". Celowa
lem w ścianę 7.a ministrem. Pollisk 
mial przelecleć pół metra przed jego 
twarzą. 

ALTMANN: Czy jesteś zadowolony 
z tego sukcesu? -

RIECHE: Oczywiście, że nie. 
ALTMANN: CZy liczyłeś na coś 

więcej? 
RIF.<::HE: Trzeba si«: jakoś samore-

alizować. . 
ALTMANN: .Strzałem zza węgła? 

Kina bojkotowały 

RIECHE: Musimy. ponieważ nie 
wcielimy w życie tego, do czego je
steśmy powołani. Jesteśmy realistami. 

ALTMANN: TWój cel praktyczny? 
RIECHE: Rozpracowałem wszystko. 

Najważniejszy cel to otrzymanie po
zwolenie na robienie tego. do czego 
czujemy się powołani. 

ALTMANN: Strzał do mlnl.stra. któ
ry wybiJ mu zęby l spowodował uraz 
głowy; czy to był właśnie ten krok do 
osiągnięcia celu! 

RIECHE: Już powiedziałem: to był 
feralny strzał. 

ALTMANN: Chwaliłeś się przed 
chwilą swoimi umiejętnościami l zdol
nościami. a jak przyszło do czego, źle 
celowałeś. 

RI.ECHE: To nie był niecelny strzał. 
tylko ooruszył się minister. 

ALTMANN: PoWinneś był to U· 
wzgl«:c~ n l t. 

RIECHE: TaJe. Uwzględniłem . 
ALTMANN: Naprawdę chciałeś się 

oddać policji po strzale? 
RIECHE: Pollcjancl z 14 Komisaria

tu nie złapali mnie. Ale funkcjonariu
sze z Sicherungsgruppe z f!onn są 
młodzi, lepiej biegają l pr7.Pszli sto
sowne przeszkolenie. Tak s :.mo jak ja. 
Można więc założyć, że zawsze z.lapią 
zabójcę po oddaniu strzału. Pozwala 
to karat przestępstwa, nie zapobiega 
jednak zamachom. 

ALTMANN; Ryzykowałeś świado
mie? RIECHE: Tak, naprawdę. (Wy
rywa mikrofon. Trzyma go tak, że re
porter nie może przeszkadzać. Odpo
wiedź będ2lle dłuższa. •niż ch.ce pytają
cy.). Taktyka. jak twierdzi nasz prze
ciwnik, a my na pewno chcemy uczyć 
się od niego, jest rozciągnięciem stra-

K!uge: - Staramy się formować potityk~t filmową 

legli na działalność praktyczną. Jeżeli 
wstawimy słowo .,zamiary" w miejsce 
słowa .. strategia", wtedy czynnik nie
pewności, który dotyczy wszystkiego, 
co robimy, musi mieć wpływ na indy
widualne działanie. (Oddaje mikro
fon). Nie można prowadzić żadnej fa
bryki bez .•·yzyka. 

ALTMANN: Mógłbyś wyrazić się 
jaśniej? • 

RIECHE: Tak, chętnie. Przestrzeli
łem policzek ministrowi, ponieważ na
sze życie nie ma precyzyjnego celu, 
dlatego nie zawsze strzela się do celu 
precyzy jnle. 

Rleche oparł się głębiej. Po raz wtó
ry przemawiał do milionów. Tyle o 
nim. v.-ywlad skończony. 

- Nie:zi~dne jest zrozumienie 
nacjonalizmu i faszyzmu. Jeśli 
spotkasz nazistę, najczęściej bę
dzie to człowiek prosty· i przy
jazny, którego nie p~ądzisz o 
nadmiar energii. Faszyzm chce 
wchłonąć takich ludzi, ukierun
kować organizacyjnie ich energię. 
Faszyści są więc materialistami 
okolicznościowymi. 

Faszyzm rozrasta się trojako: 
jako kierunek burżuazyjny; jako 
kierunek rewizjonistyczny socjal
demokratów, którzy starają się 
pozyskać wsparcie mas obietnica
mi (słowami); jako właściwy fa
szyzm, który usiluje zawładnąć e-

.. Mocny Ferdynand" 

Fot. Rudolf Dietrich 

~ergią mas nie t;ylko obietnicami 
(słowami) ale także czynami -
działani~ bardziej materialistycz
ne w porównaniu z systEmami o
partymi na założeniach idealisty
cznych. ale, w pełnym rozumie
niu, niE' jest i nie mo.te być nigdy 
wyrazem prawdziwego matE'riali
zmu. 

Rozmawiam :~: Ale:llandrem 
Klugcm w łrzy godziny po wrę
czeniu mu nagrody FIPRESCI w 
Cannes. Na nasze glosy nakłada 
się szum mona i samocho!lów. 

- W RFN działają rzecznicy 
represji. Z drugiej strony jest coś, 
co nazwałbym ,.nowym subekty
wizmem"; to postawa i poglądy 
,.złotej młodzieży'' w sztuce, prze
myśle i polityce. Sądzę, że repre
syjność wzrasta. Należy ją rozpo
znać, także jej prawa i instru
menty, ale zachować wiarę w 
przyszłość, postawić na długoter
minową nadzieję. Bowiem na 
dłuższą metę represja nie spraw
dza się, przesto.j(' funkcjonować. 

Nie wolno poddać się propagan
dzie przemocy. Represja chce się 
przekształcić w samoistną siłę. 
jest nią niekiedy, jednak niedłu
go, gdyż kapitalizm nie potrafi 
twouyć wartości istotnych i 
trwałych. Jeśli coś potrafi, to tyl
ko zorganizować przywłaszczanie. 
Także faszyzm nie tworzy żad

nych wartości, tylko potrzebuje 
cudzej pracy i energii, które za
traca_ Broni swego istnienia gor
liwością, posuwa się nawet dalej, 
niż przewidywały rozkazy. 

Kluce ma czterdzieści cztery la
ta. Mieszka w Monachium. De
biutował w roku 1966, zrealizował 
Jui sześć filmów: .,Pożegnanie z 
dniem wczoraJszym" (Srebrny 
Lew w WenecJi), .,Artyści pod 
cyrkową kopułą: bezradni" (Zło
ty. Lew w Wenecji), ,.Wielki za
siek", ,.Dorywcza praca niewolni
cy", "W niebezpieczeństwie i du
żeJ biedzie drora pośrednia wie
dzie do śmierci" (razem z Edga
rem Reitzem) i ,.Mocny Ferdy
nand". 

- Napisałem "Jawność i do
świadczenie'', książkę o organiza
cji życia w republice proletariac
kiej i republice burżuazyjnej. U
dowadniam w niej, że są dwie 
podstawowe strefy społeczne: fa
bryka i rodzina. Tworzą one 
prawdziwego człowieka. Dlatego 
życie publiczne, regulowane przez 
państwo i politykę, jest tylko or
ganizacją, nie koniecznością; tak 
rozumiane elementy publiczne nie 



są istotne. Wszystko, co wiąże się 
z działalnością fabryki, wyraża się 
procesami dialektycznymi - to 
moje podstawowe zainteresowa
nie i przyczyna zrealizowania 
"Mocnego Ferdynanda". 

~iie tylko filmuJe, także pisze. 
Ma w dorobku kilka książek: •• u
padek VI Armii'', ,,Jawność i do
świadczenie .. (napisaną z Oska
rem Neg&em), "Procesy nauc:~:ania 
ze śmiertelnym skutkiem" i ,;t.y
ciorysy - lista obecności na po
grzebie". Jego credo jako filmow
ca i pisarza: 

- Wierzę, że różnice klasowe. 
że walka klas jest nie tylko ze
wnętrzna, lecz także wewnętrzna ; 

chodzi o percepcję, o metody or
ganizowania lub tłumienia świa
domości. Fostępujemy s tronniczo. 
jeśli o'dwołujemy się do tej ak
tywności, która została j uż wy
ciszona przez szkołę i un iwersy
tet. Zasadniczym celem wycho
wania nauki i sztuki jest o rgan i
zowanie zbiorowego doświadcze
nia mas. Wszystkie inne aspekty 
sztuki są mało interesujące i bez
użyteczne. Jeżeli człow:ck jest 
wyobcowany z rzeczywistośc i. je
go język będzie tąkże wyobcowa
ny. 

Kino - liieratura - społc
czeńsiwo. Klugc ma jasny pogląd 
w łych sprawach. 

- Pisanie i filmowanie to są 
dwie różne płaszczyzny. Wolę ro
bić filmy, ale pisaniem mogę wy
razić się lepiej, mogę dać teorety 
czne wytłumaczenie życia prak
tycznego. Kokosch, teoretyk 
marksizmu, redaktor .,Die Rote 
Fahne", powiedział: .,Nie ma ni
czego tak praktycznego, jak do
bra teoria" i wydaje mi się, że 
marksiści wiedzą o tym. Z dru
giej strony teoria nie wyczerpuje 
nigdy konkretności; należy nie 
tylko pisać książki, kręcić filmy, 
wymyślać teorie, ale organizować 
się w grupy, dopracowyw~ć wz<!r-;
ce postępowania. NaJtrudmeJ 
związać się ' z rzeczywistością i 
wyrazić to, do czego brak jeszcze 
doświadczenia. 

Na ubiegłorocznym fesUwału w 
Locarno , wystąpił na konferencji 
prasowej i analizowal "Kochajmy 
się" Krzysztofa Wojciecbowsk.ie
go; dostrzeci w tym tumie zapis 
dokumentalny, k&óry reżyser re
aUsłyczuie przetworzył i wsparł 
formami wyższymi - symbolami. 
W ,.Mocnym FKdynandzie" nie 
ma symboli., ale jesł obserwacja 
neczywisłości zamieniona w cro
teskę. 

- .zrealizowałem tylko jeden 
film dokumentalny - "W niebez
pieczeństwie i dużej biedzie dro
ga pośrednia wiedzie do śmierci". 
Oczywiście, są dwa sposoby ro
bienia filmów, oba znane od za
rania kina; można je nazwać ,,a 
la Lumiere" i "a la Melies•·. 

Jeżeli chcę pokazać to, do cze
go niektórzy dążą, jakie mają za
miary typy w rodzaju Ferdynan
da Riechego, jak będą zachowy
wać się w sytuacjach kryzyso
wych, na przykład podczas gene
ralnego strajku, katastrofy lub 
wojny domowej - wtedy . robię 
film fabularny. Jeżeli jednak te 
sytuacje nie są tylko potencjalne. 
jeżeli spełnia się zagrożenie -
wtedy robię dokument. Nie mogę 
stosować metody dokumentalnej, 
gdy sprawa istnieje jedynie w 
mojej głowie, jest rezultatem mo
jej oceny świata i moich przewi
dywań. 
Przykład pierwszy: chilijska 

generalicja i armia prezentowały 
się pokojowo i sympatycznie w 

F ilm to przede w szystk im spr aw a wyobraźni 

czasach prezydenta Allende. Ci 
sami ludzie przemienili się nagle 
w krwawą juntę, w instrument 
bezwzględnej represji. Film do
kumentalny potrafi zarejestrować 
ten fakt , ale nie potrafi go wy
tłumaczyć, nie umie wydobyć po
tencjalnego niebezpieczeństwa, 
które już było wcześniej, kiedy 
ci wojskowi zasługiwali na mia
no .,dobrych". 
Przykład drugi: kolonialna ar

mia portugalska pełniła rolę jed
noznacznego instrumentu represji. 
Pewnego dnia ta "zła" armia 
włączyła się do puezu, zaczęła, w 
pewnym stopniu, przyczyniać się 
do realizacji programu lewicy. 

Przemiany ·w armii chilijskiej 
i portugalskiej warte są teorety
cznej refleksji. To bardzo ważne, 
by rozumieć takie procesy dziejo
we. 

Bobaterem groteskowego filmu 
Klocego jest Ferdynand Rieche, 
szef straży fabrycznej, pozornie 
śmieszny, naprawdę groźny: roz
przesłrzenia faszyzm. 

- Ferdynanda Riechego gra 
Heinz Schubert, wychowanek 
Brechta, przede wszystkim aktor 
telewizyjny, bardzo ceniony przez 
robotników. Jest dla nich mode
lowym i autorytatywnym bohate
rem. Jest także autorytatywny dla 
tych, którzy nie mają aut?rytetu 
w moich oczach. WystępuJąC w 
telewizji mówi do robotników 
prosto. ich językiem, ma ich za 
sobą. W moim filmie zagrał zu
pełnie inną rolę. 

Film7 w rodzaju "Mocnego 
Ferdynanda" nie mog~ Uczyć na 
jednoznaczne reakcJe. Doświad
czył tego Kluce. 

- Przyjęcie w Cannes było in
teresujące, .na ogół po mojej my
śli. W RFN wyświetlano film tyl
ko trzy tygodnie, krytycy zarea
gowali z pozycji filologicznych , 
próbowali dowieść, że może być 
przykry dla widzów. Dyskuto~a
no, czy jest rzeczą · wlaśc1wą 
śmiać się z represji, czy - pyta-

no - ten śmiech nie jest chwy
tem poniżej pasa. 

Zapala papierosa, po namyśle: 

- Uważam, że śmiech to forma 
krytyki. Cierpienia rodzą protest, 
nawet w postaci komiksu. Jeżeli 
pojawia się represja, powinien 
znaleźć się ktoś, kto dostrzeże 
także jej śmieszności, podstawo
we założenie obróci w żart, uczy
ni z niej ... ·komiks. To też forma 
walki! 

Sytuacja kina zachodnionie
mieckiego. 

- Staramy się sami formować 
politykę filmową. Przeprowadza
liśmy ostry atak na kino amery
kańskie, przeciwstawiamy się je
go interesom produkcyjnym. A
merykanie chcieliby skolonizować 
Europę Zachodnią, odstawić na 
bok nasze kino. 

Nie jest trudno zdobyć pienią
dze na realizację filmu, nawet po
litycznego. Jesteśmy dobrze usta
wieni organizacyjnie. Trudności 
pojawiają się gdzie indziej. Dzia
ła u nas sieć komercjalnych kino
teatrów, zrzeszonych w syndyka
cie, monopolizujących wszystko. 
Te trzysta kinoteatrów tłumi trzy 
tysiące pozostałych kin. Zbojkoto
wały "Mocnego Ferdynanda"; 
mniej chodziło o sam film, bar
dziej o nas, o naszą politykę fil
mową. 

Kinematografia i telewizja są 
związane ze sobą. Telewizja asyg
nuje rocznie trzydzieści cztery 
miliony marek na filmy dla kin, 
które dopiero po dwóch latach 
mogą być pokazane na małych e
kranach. Zmusza to producentów 
do zawierania kontraktów z 
twórcami. Druga korzyść dla nas: 
kino to przede wszystkim sprawa 
wyobraźni, a nie odpowiedzialno
ści społecznej; natomiast telewi
zja - odwrotnie. Tak to ujmuj'!, 
gdyż mamy za mało wyobraźm, 
nadto wyplenia ją biurokracja. 

Sytuacja artystyczna. 

- Każdy nowy film jest różny 
od poprzedniego. Herzog jest an-

' 

.. Poic~:natue z. dniem wczoraj~zymu 

tologistą kina zachodnioniemiec
kiego, jego Heideggerem, Wen
ders - zmysłowcem, Schlondorff 
- realistą; wszyscy oni, przyjmu
jąc nawet zły ·kierunek teoretycz
ny, potrafią robić dobre filmy. 
Myślę, że w tej chwili nasze kino 
jest różnorodne, że przyczynia się 
do rozwoju sztuki filmowej. Z 
drugiej strony mamy nadmierne 
skłonności do subiektywizmu i 
narcyzmu. 
Startowaliśmy w roku 196Z; 

ten wysiłek, mimo szerokiego 
spektrum, nie poruszył nas. Nie 
było też .żadnej wiodącej "fali", 
tylko próby tworzenia kina - od 
komercjalnego do podziemnego. 
Zależy nam na utrzymapiu tej 
szerokiej skali, a nie na stwarza
niu jednego kierunku. Różnorod
ność, tak, to najlepsze słowo. Lą
ka tysiąca kwiatów. Nie wierzę, 
że jesteśmy u szczytu jakiejś "fa
li" a potem spadniemy. Fala fa
lą,' ale przede wszystkim chodzi o 
kontynuacje. Nie są one sprawą 
ducha czy inwencji autorskiej, 
lecz zbiorowego dążenia - kolek
tywizmu. Herzog współpracuje ze 
Schlondorffem, choć nienawidzą 
się z calego serca. W ramach tej 
konkurencji formują się proce
sy kolektywne. Wierzę tylko w te 
procesy. 

Klu~e powiedział mi przy innej 
okazji. ie pamięta tysiąc cytatów 
z klasyków marksizmu. Powraca 
do teco tematu -- afor7styczmde: 

- Najlepszym ze znanych mi 
filmowców był... Karol Marks. Pi
sma Marksa to jedna z najlep
szych form literatury. Jego prak
tyczna myśl nie ma nic wspólne
go z kurzem bibliotek. Można się 
wiele nauczyć. Także groteskowe
go i ironicznego mówienia o rze
czach. Na przykład o 18 · bru
maire'a Bonapartego i o "Swiętej 
Rodzinie". 

ALEKSANDER 
LEDóCHOWSKI 
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POCZĄTEK . FLIRTU 
kina i telewizji, .Jeszcze nieśmialy, w którym obie strony były skłon
ne do komp.rom1sów, d.o dost~zegania i dyskontowania wyłącznie 
cech dodatm~h - to mewątphwie połowa lat pięćdziesiątych kiedy 
~ Stanach ZJednoczonych m.in. przeniesiono z małego ekranu 'na du
zy_ sztukę Paddy <?h~yefsk:(ego MARTY (1955), przypominaną teraz 
przez na.szą teleV~::lZ!Jną F1lmotekę Arcydzieł. Pamiętamy: flitr do
prowadził .do _martazu. ~oczątkowo _współżycie było idealne, .potem -
gdy T~ zdomm_owała _kme~atograf1ę (puste sale kinowe) - przyszły 
lata zn~echęcema małzeńsk1ego, boczenie się, próba podziału majątku, 
wreszc1~ n~dszedł okr~ stx>kojnego !pogodz.enia, wzajemnej tolerancji, 
odnaleZle~Ia. przez k~zdego .z partnerów własnego miejsca w stadle. 

"Marty n1e był dz1ełem Jedynym w tym nurcie przenikania kina 
i telewizji, ale jako utwór niezwykle symptomatyczny dostąpił wielu 
za~zczytów (4 Oscary w 1955 r., dwie liczące się nagrody nowojor
sk~ch_ krytyków, "Złota Palma" w Cannes) i wpisany został :do złotej 
ks1ęg1 współczesnej klasyki filmowej. Czym się tak bardzo zasłużył? 
_Szt~a Paddy Chayefsky'e~, j~nego z czołowych przedstawicieli 

eh ty mt~lekt~alnej US~,. zamscemzowana dla telewizji rok przed 
P?wstamem filmu ~wmez przez Dclberta Manna, to dramaturgicz
me doskonale wywazone, bogate w trafne obserwacje studium psy
chologiczno-obyczajowe o nieprzemijających walorach literackich. 
Nagrodzone Grand Prix Widowisk TV 1954 zainteresowało istnieją
cą od 1947 roku niezależną, pozahollywoodzką spółkę produkcyjną 
H-H-L (Hecht-Hill-Lancaster), która zwróciła się do autora o pra
wo zaa~aptowani!'l jego utworu dla kin. Chayefsky zgodził się pod 
warunkiem OSobistego nadzorowania filmu. Reżyserię powierzono 
wypróbowanemu autorowi adaptacji TV - Deibertowi Mannowi. Wy
bór ten był korzystny i dla pisarza, i dla producentów eliminował bo
wiem moment niespodzianki, jeśli idzie o walory in;cenizacji stwa
rzał jednak niebezpieczeństwo prostego powtórzenia głośnego' wido
wiska, a więc swego rodzaju zdrady specyficznych środków wyrazo
wych kina na rzecz estetyki telewizyjnej. Tak też się stało. Kinowy 
"Marty" ok.azał się , pozornie wierną repliką widowiska telewizyjnego, 
ale - o dz1wo! - ·to właśnie w pewnym sensie przesądziło m.in. o 
ponownym sukcesie Chayefsky'ego i Manna (Oscar za reżyserię!). 

Aby zrozumieć ten pozornie paradoksalny fakt, należy spojrzeć na 
filmowego "Marty'ego" historycznie. Dzisiaj, kiedy granice między 
kinem i TV zatarły się niemal całkowicie, a spory t> specyfikę dwu 
pokrewnych dziedzin sztuki widowiskowej toczą się na najwyższych 
piętrach teoretycznego dociekania, jesteśmy przyzwyczajeni do og
lądania w salach kinowych społecznych pejzaży, środowisk . i boha
terów, które w formie prostej, niemal reporterskiej relacji nigdy nie 
pojawiały się w filmach dawnego Hollywoodu. Właśnie "Marty" i inne 
utwory ekranowe o podobnym telewizyjnym rodowodzie (głośnych 
.,Dwunastu gniewnych ludzi" Lumeta) były pierw5zymi zapowiedzia
mi przełomu. 

Trzydziestokilkuletni, niezbyt urodziwy Marty Piletti, ekspedient 
rzeźnickiego sklepu, mimo że darzony zachłannym na włoski sposób 
uczuciem swej o}Vdowiałej matki oraz neutralną sympatią grona 
przyjaciół, żyje samotny ze swymi kompleksami. Jest skromny, nie
śmiały, delikatny i pełen poczucia godności osobistej. Na pbtańców
ce spotyka równie bezradną wobec życia nauczycielkę Klarę i !wła
śnie z nią, wbre'w oporom matki i stanowisku przyjaciół, postanawia 
·podjąć próbę ustabilizowania swej egzystencji. 

Ta prosta opowieść uzyskała rangę dojrzałego dramatu psychologi
cznego przede wszystkim dzięki znakomitym kreacjom odtwórców 
głównych ról - Ernesta Borgnine'a i Betsy Blair. Ale o pełni sukcesu 
zadecydowało wtopienie duchowych perypetii tej pary w realistycz
nie nakreślone i świetnie sfotografowane (Joseph LaShelle) tło spo
łeczno-obyczajowe. Intymnie kadrowane sceny kameralne (dużo zbli
żeń i planów średnich) przeplatają się tutaj z wnikliwie zaobserwo
wanymi pejzażami ulicznymi Nowego Jorku oraz scenkami rodzajo
wymi - w bistro, na -dancingu ... Wszystko tto wzbogacone potocznym 
językiem dialogów i dyskretną muzyką Roya Webba było przed 22 
laty czymś nowym, zaskakująco 'dużym. 

Ale "Marty" to nie tylko przykład ekspansji na duże ekrany estety
ki telewizyjnej, oscylującej między teatrem a 'kinem. To jednocześnie 
jeden z pierwszych, zarejestrowanych na taśmie, wycinkowych ob
razów. współczesnej ,~cy~ilizacji telewizyjnej". Proszę się przyjrzeć 
tym h1ernym wobec zyc1a, młodym ludziom błąkającym się między 
telewizorem a zeszytami komiksów; albo Klarze samotnej mimo 
obecności rodziców zagapionych w ekran telewizora ... 

Chayefsky stawia przed nami lustro? 

LESZEK ARMATYS 

Betsy Blair i Ernest Borf:D)ne 

"De facto" Donio Donewa 

DLA DOROSŁYCH 
l DLA DZIECI 

ciąg dalszy ze str. 16 

Chr:,:;; to Topuzanowa o tematyce 
antywojennej, wycinankowy film 
dla dzieci ,,Nożyczki i chłopiec" 
tegoż reżysera, ,,Dziura" Zdenki 
Doj(:zewej. Wyróimia.ją. się o.ne 
postawą obywatelską , dynamiką 
spoj,rzeń, charakterystyczną o
brazowością, indywidualnym cha-
~terem:. Zbiór nagród między
narodowych .powiększa się o na.j
większą - nagrodę Międzynaro
dowej: Federacji Krytyki FiLmo
we~ (FLPRESCI) na IIJ Między
narodowym Festiwalu Filmu Ani
mowane,go w Mamai (1970); jlest 
to światowe uznanie dla szkoły 
buł.garskiejt. Kino animowane za
czyna coraz skuteczniej: przenikać 
w ważne sfery życia społeczne
go, odkrywać zasadnicze treści w 
złownej wspókzesności, cora!l 
częściej, wprowadzać. problematy
kę s,połeczną. Krytykuje niepo
rządki w budownictwie (,1De fac
to" Donewa), bezmyślne wycina
nie lasów (,.Chrońcie lasy" Pa,no
wa), współczesne filisterstwo 
i konformizm (,,iMelodramat" An
donowa i "Świersz,czyk" Bogda
nowa), oddawanie hołdUJ bożysz
czom naszych czasów ("Idol" 
C~awdarowa), głupotę (,,Mądra 
wieś" j, "Trzech durniów" Done
wa). 

Istotnym momentem działal
ności twón:ów w ostatnich la·tach 
jest zwrot w stronę najmłods~e
go wi.dza. W <lążeniu do stworze
nia kina zaangażowanego w pro
blemy oJ>ywatelskie animatorzy 
bu.łga.rscy dość długo lekcewa
żyli publiczność dziecięcą. Ostat
nie kiLka lat jednak .przyniosło 
obfitą prodUkcję dla dzieci, zróż
nicowaną pod w~~mr tema
tycznym i gatunkowym - od baj
ki ludowej- ,,Koguci grosz" po 
film instruktażowy o zasadach 
poruszania się po ulicach, od se-

rii .,Zoro, Szaro i Mara" po im
presję "Cudowny kogut z cukru". 
Stopniowo wyzbyto się obaw że 
dzieci nie są w stanfe zrozu~ieć 
języka współczesnego filmu ani
mowan~o. Pogląd ten ustąpił 
miejsca zróżnicowanemu podej
ściu do publiczności dziecięcej. 
Coraz częściej ro:l)patruje się mo
żliwość szerszego wprowadzenia 
słowa do filmu rysunkowego lub 
wycinankowego, przeznaczonego 
nie tylko dla dzieci. Nie chodzi, o
czywiście, o dodatkowy komen
tarz; lekcew~one przez długie 
lata sło.wo kryje w sobie nie wy
korzystane możliwości twórcze. 

W maju br. na. XILI Międzyna
rodowym Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w. Krakowie 
przyznano filmowi "En passant" 
reż. Stojana Dukowa jedną z Na
gród Głównych. Wysokie uznanie 
widzów i krytyki szkoła anima
cji zdobyła dzięki swemu zaan
gażowaniu, mistrzostwu obrazo
wego myślenia i interpretacji zja
wisk. umiejętnościom uogólniania 
odrębnych ,przypadków, ujawnia
jącego istotne rysy charakteru 
narodowe,go. 

W 1976 •r. powstaną w Bułgarii 
23 iilmy animowane. Wiele z nich 
reprezentować będzie tematykę 
dziecięcą.; są to m. in. obrazy 
Radki Byczwarowej "Rybie oko" 
i "Fokus-mokus-preparatus", 
"żoro , Szaro i Mara - podróżni-

. cy" Projko Projkowa, .,Nowe 
przygody dwóch żabek" Rumena 
Petkowa i ,,:Rączka-rękawiczka" 
Iwana Weselinowa. Todor Dinow 
zrealizu,joe film .,Plama" o praw
dziwych wartościach życia i od
powiedzialności artysty. Do ka- · 
tegorii filmów-analiz socjologicz
nych zaliczyć można ·również 
,.Smoka" i "Muzykalne drzewo" 
Donio Donewa, "Komisje" Pen
cw Bogda-nowa, ,,Małego" Gen
ezo 'Simeonowa. Uj~mne strony 
cywi.JizacjJ. -technicznej rozpatrują 
Geor~i Czawdarow w "Dziesią
tym kręgu piekła" oraz Zdenka 
Do}czewa w ,,Niedokończonych 
etiu:dach" i "Hut'a na nosorożca". 

ALINA IW ANDZIJSKA 
(Sofia - Press) 
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Pocztówka z Oslo 

"DAGNY" 
W NORWEGII 

Po trzech miesiącach pracy za
kończone zostały zdjęcia do pol
sko-norweskiego filmu .,Dagny" 
ret. Haakona Sandeya, realizowa
ne w NRD, Polsce l Związku Ra
dzieckim; Ich ostatni etap stano
wiła Norwegia. ojczyzna bohaterki. 

Prace nad tllmem śledzone były 
uwatnie przez prasę norweską. 
Llse Fjeldstad, wykonawczyni roll 
tytułowe[, w swoich wypowiedzlach 
chwaliła klimat współpracy z Po
lakaml, stawiając ich za wzór 
swoim norweskim kolegom. Pod
kreślała profesJonalność l sponta
niczność polsklej ekipy. Zakończe
nie zdjęć uczczone zostało przez 
wytwórnię "Norsk Film" - współ
producenta - przyjęclent w 
Hvalstrand Basen, na wyspie 
w poblltu Oslo. Część oficjalna 
pełna była przemówień, w któ
rych podkreślano rolę współpracy 
w dzledzlnle filmu dla dalszego 
zacieśniania się kontaktów między 
Norwegią l Polską. t 

Równie:t ambasador PRL Ro-
muald Poles7.czuk wraz z mai
tonką wydali cocktail pożegnalny, 
zapowiadając na przyszły rok 
"Dni norwesko-polskie". Pro
gram zapowiada się bardzo boga
to: w dniach 1o-16 stycznia 1977 r. 
odbędzie się w Warszawie Ty
dzień Kult ury Norweskiej, zorga
nizowany w związku z premierą 
filmu .,Dagny•• (prawdopodobnie 
12 stycznia). Zaprezentowane zo
stani\, wystawy malarza Edvarda 
Muncha, naJwybitniejszego ekspre
sjonisty norweskiego Gustava Vl
gelanda, stawnego przede wszyst
kim z symboliczno-naturalfstycz
nego cyklu rze:tb w <parku w Oslo, 
przedstawiających losy człowieka. 
Polska TV wystaWi jedną zł! 
współczesnych sztuk norweskich. 

w dwa tygodnie pótnlej prze
widzlana jest premiera fllmu 
"Dagny" w Oslo w obecności ro
dziny królewsklej 1 początek Ty
godnia kultury polliklej w Nor
wegU. Dyrektor Norlik Film 
Erlk Borge Od"-'iedzil Polskę w 
lipcu, przeprowad .. ając w Warsza
wie rozmowy dotyczące dalszych 

Fotoreporter Rena ta PaJchel, re · 
tyaer Haakon Sandey 1 operator 
Zy,;munt Samo•luk 

planów produkcyjnych. "Dagny" 
stanie się początkiem trwałego 
współdziałania między klnemato
gratlarnl Polskl 1 NorweJU. 

Janina J anuszewska-Skreiberc 

LUDZIE 

NIE TYLKO AKTOR 
Cllnt Eastwood twlerd:l, te 

czwarty .fllm, którego jest aktorem 
l retyserem, to jego największe 
osiągnięcie. Tytuł .,Wyjęty spod 
prawa Josey Wales" (The Outlaw 
Josey Wales) zapowiada western, 
ale widzowie "M§clclela" czy 
"Joe Kldda" wiedzą, te są to ob
razy niewiele mające wspólnego 
ze stereotypem Dziklego zachodu. 
Czy opinię twórcy potwierdzi 
publiczność? Filmy Cli n ta East
wooda są zawsze kasowe, ale kry
tyka przyjmuje je na ogół z opo
rami. 

Eastwood zaczynał od teleWizyj
nych seńall, a rozgłos zdobył w 
spaghetti-westernach realizowanych 
we Włoszech przez Sergio Leone. 
Zrealizował samodzielnie j u:t trzy 
!IImy - "Udawaj dla mnie nie
pewnego" (Play Misty For Me), 
.,Mściciela" (H1gh Plalns Drifter) 
l "Sankcje Elgeru" (The Etger 
Sanct!on). 

Uczylem się - mów!. - Nie mo
glem po prostu odpoczuwac! czy 
czytać w przerwach mtędzf uję-

~~;r:!·toró~b~'::;~o~~:~~ K~!at~er~ 
czasie realizacJI fil mu .. T>omn lu) 

Clint Eastwood w fUrnie własnej 
retyserii ,.Wyjęty spod prawa Jo
sey Wales" 

swój wóz" (Pałnt ~our Wagon) 
Le• Marvln prZIISlal mi kartkę: 
"L4twlej odpocz11wa się w f.arde
roble". To prawda, latwie • Ale 
mnie nie wustarcza!a rola jednego 
z elementów łkladankt, jaką jest 
film. Bardzłej Interesujące bylo 
dla mnie zając! się osobilcle skia
Cfantem calo~cl. Teraz uzyskałem 
swobodę. Jako aktor móglbum wy
stępować w dwóch-trzech filmach 
rocznie; jako re.tvser-producent
·aktor w jedne} osobie jestem w 
stanie zrobie! t11lko jeden rocznie, 
ale daje mi to glębszą satllsfak
cj(. 

LA U REN 
HUTTON 

Przed dwoma laty była najpo
pularniejszą m•)delką Stanów Zjed
noczonych, reprezentowała typ 
"uśmiechniętej, wysportowanej 
Amerykanki". Obecnie występuje 
w !IImie " Gator" - deblucle rea
lizatorskim aktora Burta Reynold
sa, którego znamy jako telewizyj
nego porucznika Hawka: 

W l ERA 
MARECKA 
Pierwszą aktorką · radzleckiego 

teatru nazywa "Sowletskaja Kul
tura" Wlerę Marecką. W artyku
le pióra Iriny Wlsznlewskiej czy
tamy: "Lączy ona w sobie rzadko 
spotykany wrodzony talent z nie
zwykłą techniką, najbardzlej ty
powe cechy narodowego charak
teru z ogólnoludzkimi, urzekającą 
kobiecość z typowo męską logiką 
tworzenia postaci, rubaszny humor 
z lirycznym smutkiem, balzakow
ską pracowitość z urokiem pusz
klnowsklm. Zadziwia te:!: wyjąt-

kową umiejętnością wcielania się 
w najbardzlej różnorodne, skrajnie 
odmlenne postacie, których stwo
rzyła jut prawdziwą galerię. Ma
cecka posładla dar tak całkowite
go ulotsamlania się z r~raną w 
danym momencie postacią, :te wi
dząc ją w odmlennej roli wprost 
trudno uwierzyć, te to ta sama 
aktorka". • 

Te słowa najwyższego uznania 
poświęcono Wierze Marecklej, ak
torce moskiewskiego Teatru im. 
Mossowletu z okazji 70-lecla jej 
urod7.!n. 

Zapytana o sekret swego kunsz
tu, aktorka odpowiada: "W tym 
tkwl istota teatru, istota sztukt, 
która Jest jakby synte.zą często 
przeciwstawnych sobie emploi ak
torskich i charakterów ludzkich. 
Kreowanie llieału nlemotllwe jest 
bez ośmieszanta wzorców negatyw
nych l właśnie dlatego, kiedy pró
buję nakreślić wizerunek śWiatlej, 
silnej, mającej coś do powiedze
nia kobiety współczesnej, nie mo
gę oprzeć się chęci ośmieszenia 
malej mieszczki. TylkO takle po
traktowanie roli zapewnia jeJ wie
lowymiarowość, możliwość wydo
bycia bogactwa 1 złotoności ludz
kleJ psychiki. Chyba dlatego tak 
bliska ml Jest postać Aleksandry 
sokolowej - głównej bohaterki 
filmu "Ziemia wola". 

Nie tylko w teJ roli upamiętniła 
się artystka millonom Widzów ki
nowych, także polskich. Pozost.aje 
w parhięcl jej prost.a, przejmu
jąca kreacja w zrealizowanym w 

Jatach wojny filmie "Ona bron.t 
Ojczyzny", czy stworzony przez 
nią obraz Wiejsklej nauczycielki 
w tumie pod tym tytulem. 

zawsze jednak przede wszys-~ 
kim był teatr. Mając 17 lat deblu
towała w spektaklu wystawionym 
przez zespól Studia kierowanego 
przez Juńja Zawadsklego. Od tej 
chwUI, od ponad pól wieku, j ej 
sceniczne triumfy związane są z 
nazwiskiem tego wielkiego nowa
tora radzleckiego teatru. zawsze 
tet pozostała wierna Państwowe
mu Akademickiemu Teatrowi lm. 
Mossowletu. 

Wlera Marecka, L udowa Ar
tystka ZSRR dostąpiła V{ dniach 
swego jubileuszu szczególnego za
S7.Czytu; w uznaniu zasług dla 
rozwoju radzlecklej kultury Rada 
Najwytsza nadała jej tytuł 'Boha
tera Pracy socjalistyczneJ, 

KUłEMATOGRAFIKA 

JAN MŁODOlENIEC 
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