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z rckawów n.alikl . conreld na kol·
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20 p olskich filmów fabularnych - od •.Osta t niego e tapu"
do .. Ma tki Joanny od An iołów"
- i 40 krótkomet rażo wych pokazano osta t nio w Rio de Janeiro
na fest iwa]u zo rganizowanyn ;
pt·<ez !ilmotekę bra tylijską.
Od tej Aceny r:et. StĄnlsLaw Wohl ro.zpocz.yna
TydZień Polskich Filmów
realłzacj~ .. Pr?.ygody n owo rocznej '', w" póiC7.esnego
· K rótkometrażowych i premiera
filmu o bycza jowego według scena rlu!1: 1.ł'll Andrzeja
•. Matk i Joanny od Aniołó w." Je.- .
Mandallana. Pery~tle par y bohate rów - Krystyny
r zego Kawaferowicza odbyły się ··
roq:rywają ste w czasie nocy sylweos ta tn io w Sztokholmie.
ł Adama Krystyna ubeJrzala się 7.& chloprem, któr~ pozos ial c-dzid z tylu. Ale wisśnie 11&dC'I:u:a jenne
Jakid towarzylil"'o. Pare osób lrozy ma baloniki.
Do j ednego z nif'h klOś przy t kn-1 paple-rosa. Balonik pf;ka przy akompanlamenł'lf" łmlt>ł' hu, pisku,
wym ~ślań...

e

strowej. Ddew cz.y na l chłopie c. sk azan i n a w idy" ·a nie sle w ka wia rniach, na ulicy, w parkach postana wiają s pt.:d1.i<: u: noc t. dala o d l udzi. Ale
nawet w mle57.ka ni u jednego z p n.yjaciót n ie p&zostają s amotn i - ~eria przypadków powoduJ e. te
wetą gają Ich s prawy mieszkańców domu. w ktorym chwilowo przebywają: 7..ajmują Al«: chorą kob ietą. są ~wia dka mi kłótni i tragtc:r.nyc h nie porozum ień sąs ladó\\',

balu: od le weJ - Tade-usz Pluelńlkl,
Gulław LurkłPWICt i EmUJa Radtlejow.sk:o

Grupa potnroeajqcych :
Eł!bieta

Stuslń.sko,

układać

si~

~ nolecam}ł

O KAZIMIERZU KARASASZU -

DWUGLOS

krytyka PI"'Zedklada a.naltt.( nad syntez.e. Ni ccz.est o
mot.na na lamach prasy syntetyzujące uwagi o r ealb.atorach filmowych. o Ich metodzie twó rczej. Tym s k wapUwiej
notujemy dwie - raczej rótnobrzmaĄce - chara-kterystyki jednego z naszych czołowych dokumentali st ów - Kaztmłerz.a Karab.N;z.a ( .. ~ux.ykancl " . .. Ludzie w drodze", .. W<;zeł" . .. Pif'rWHt.Y
kro k").
Nasza

~potkaC

Leeh PijanO'A'Skl

t:.

J<o włornl

W

NOWEJ

KULTURZE (nr

6)

pisze:

"'•• mimo a a.syeen la o bserwacjami psyc.holoclcznyml, mimo
z_na komlteco. s"•oiJt~o •.aktorstwa•• ludzi na ekr,.nl~. bobr.le·
rowie fUmów Karabasza ntcdy nte w k racz.aJII ;w rejony rlkcj l
l sam t wórca pozostaje dokumentaHSI• - obserY.tuj<', ale nlł'
konst ruuJe ...••
Zdaniem Edwa rda Etlera (IOERUNKI nr 6) - Ka rab.aS'l. s toAuje •• metodę lrOjno«"u" , która polega C ma na ko nsekwentnym
utyciu deikich karA er bezszmerowyeh, umotliwiających zd h,'cia z jednoczes n ym nagrywaniem d t wleku . Konsekwencją te j
·
metody jest stosowani~ InscenizacJ i. Elie r p isze:
" ... oto lnscen l%aeja, l l o naJbardz.leJ manłfestacyjna. slala sl(
nał':teln~ m oc111 naszero tUmu dokume.nta.lneco. łwięct sukcH~·
mie jscowe... F'llm IDJcenh:owany wymar a
m~zyna rodowe l
suran nero przyrotowanta seenoplsowtro... .Jut ole na.-ina się
akcJI do seenariw:u, lecz się tę akcJę dla scenariusza buduje ...

t Jeszcze raz. Pljanows kl :
"Kio4 tarte-m slwlerctz.lł, ie Karab&ft swoJĄ metodĄ mote
stworzy(: kUkadz.leal~t rllm6w, w k tórych Wyst..\pl.- ł cónd cy.
l hutn.łcy, kra~·cy, tkacze l spawane... uwatam , te to bardzo
ambitny pro1ram twórczy ...
Etler ~atomlast (cz.y nie z.e zbyt dutQ dozą Ironii!) - wyrał.ając obawt:. :te utywana ł na d ut ywana rnetoaa trójnog u .,JtO•

towa :temrz~ wtunĄ łmtercl~·· - proponuJe :
,,Kto wie, lnote naleł.a1oby stwor:lyt dla teJ tnetody speeJaln~
r ezerwat! ... powlerzyt JĄ na. włecz.yr.te u :tywanle na.czelnemu
kla sykowi l uneralnemu twórey. ~by była dom en~~o 1 pólkiem
:::....~':!fe~~lnym pracowlleco r eiysera, dok~d mu sama nie

Tu telewizja
Moskwa...!
D uże z.aln&uesowanle 'dród
u.dzl~f'kił'h telewidzów wywo~ykl aud yt'JI pot więconych

11 1

ldne.matocrartom kraJów socjallstyczny~ h. Szczea-ólnle tywy
oddiwlek zn alaz.ly procram y
HustruJ~ce dorobek klnemato·
gratli polsklej ostatnich lal,
P.rowadzone pn:e:r. doskonalero
ina•·cę rumu, krytyk a l h.lsto-

zb~r::!~ec~~~~~- p~!~~~i:

llost rowaly rracmeoty najbardz.lej znany ch rumów fa bularn yeh ora.z. wybrane filmy krótk om etrdowe.

"P B ZY
TORZE
KOLEJOWYM"

Mikołajska (J zdję

Halina
ciu) i Marian Kocinisk grają
w krótkometrazowym filmie
fabułamym ..P rzy torze kolejowym•· - o ucieczce Żydów
z transportu. Jest to jeden z
serii iilmów o okupacji. pro ..
dukowanych

w

tuszy ń skiej

Wytwórni ,.SE-MA-FOR" . Realizatorami są: reż. Andrzej
Brzozowski i operator Jerzy
Wójcik (na zdjęciu u góry).

z nowel

zrealizował

An-

e

Kry ty ka nowoj orsk a źycz
liw i e przyjęła ,.Rozst ania'' Woj ciecha Hasa.

W "STUDIO" FILM WIEJSKI

Wraca nastrój s ylwef;trowe j nocy (4nl re :-.ic pa·
da. przygotn\l.':tn.., wi('C wo rłc:i z m, ~.. H n ą .. ). :. .....
kretarka pl anu ogtos1 ;.c~ c h w il(': •.P rzygoda no wo·
roczna .. - ujecle plen..·su·.

-

jedną

drze j Wa jda).

pomy.ł lnie.

Pierwszy .. klap~· · i pi erwu e uject 3 rumu realizowa ne Si\ w Wn n~Y.awl<>, pr7.y ulicy 7.urawlej. na do
Przygo to wania
pr-l.eclw sk l<' pu ... Tł' blon e"'" ·
z.d jef utrud nia Pr7.C"n ikliW<• zimno. w ia t r. Aktonr
schron ili s ic;- \\' pob lis kiej k ...w la mi. n a ulicy zosLała tylk o c::ru pa .. po~.t.• racających z. bi lu": pano w ie
(wsrod nich - C u • taw r.utk iew lcz. t T adeu!C z Pludnski) z resztkanU serpentyn l confet ti na płasz
cza ch. panie (~ unr7.<" 7.na ne ze studt?>nCk.lch kab.. r~tów) w fut<'r kach na rtuconych na bAlowe suknie.

w pobliskiej

Na ek ranach nowojorskich
jest .. Miłość dwu dZi estolat kó w" (jak wiadom o -

Ta noc zblit y la młodych ludzi d o t ycia. jest d la
nich jakąś próbĄ. a m ote 7..apowi(.'d7.1Ą przyszlnści.
w któr ej - wbrc"· ich mtoddeńc1.ym wyobrn ;teniom - ni e w~zystko pn.eclet. i n i<> UW!il7.e b«:dtle

PIERWSZY "KLAPS" "PRZYGODY NOWOROCZNEJ"

Anna P rucnal l W iesła w GOłQJ" schroniłł .sfę

e

wyświetlana

s. w.

Rri. Zbic niew Koźmińsk.i za·
miena zrealizować film o tematyce w iejskiej (współczesny, psych olociczno-obyczajowy) według
powle$ci J ózefa Mortona ..Mój
dru gi ożenek". Scena riu sz n aplsali wspólnie pisarz l r etyser.

e KAZlMlERZ KARADASZ - aul Or " 'lelu zna.k omhy cb dokumentów
- prz.ys&~pl wkrólee do r••alluejl ru.
mu ., Roez.nlk łl" - o o byczajach
oraz stosunk u pokolenia osłemnasto
lack6w do malej l bardzlej wdnych
spra w współczesnojd,
e WLADYSLA W S L FS ICKJ przy.
rocowLtje dwa tilmy: o Cya:an.ach 1
o wieJskiej nau~zydelce.
•

J AN LO!\INICK I ueallz:lOe rllm

o karlerach P olakó-a·. Ile-tyser studiu-

Je ma1erlaly ankiet zorcaruzowaoych
przez reda kcje pism: ..Dookoła Sl41a·
t a " . ,.Polhyka.. j .,Zycie Warsza.·
\\' y ...

Jeżęli tak. zrozumie się ll! n. fil m , zrozumiale sit:
3tanq .ou;e nie kończące się widok i m o.,twe; twa.rz11
ViUorii. Bo inauej jest pr zesadq, nieznośnq prz~

NAGRODZONO
FIL\1Y

TURYSTYCZNE
P ~~~0 ~u::&!0~ur;~t;~~~-.
zMa:anłzowanym

przn

Glówny

Komitet KultUTY FizyczneJ t Turystyki, przy współtutzlale :zarz~
du Potskteso Towa.nystwa Tury-

styc:zno-K.rajomawczeco ora.z

re-

da.kejl m a cazynu ,,Swla towld'',
WIELK Ą SAGBODĘ
pru.wodnkz.ll)ce&:o GKKFiT (15 tys .

naJiepszcco tnmu

zJ,

dla

turystyC"znego

otnymal film •produkcJi WFO w
LodzJ pt. "SLADEM BYKCYNOWYCH WSPOl\llNKOW". Scenartusz l re'.tys:erla - Jan Rlesser.
zdjęcia

-

tarz -

Kazimierz Rudzki.

dyby "" VI Festiwalu FestiW4li F'ilmowvch dawano Grand Prix za -najwt~bit
niejszv film imprezy, to Z114CZ1/ - praktycznie biorqc - UJ najwJibi.lniejszy film
roku, glosowalbum bez wahania na ,.Zaćmien ie" Mkhelangela. Antonioniego. Wiem, że na·
trafi lbym na sprz Pciw y, zwłaszcza jeżeliby w jury
za.Sledli TJ'l.Oi koledzy pn ~J>iórzt', któr:zu z lekkim
•ercem przyznają doroczną Nagrodę Polskiej K711·
tyki Filmowej, obok .,Dziewięciu dni jednego rokuu
Romma., nleudanej i w końcu pretemjonalnej .,Nagiej wyspie" Szindo, a wvróżniajq zaledwie .,PTZJJ-

G

A ntonioniego. Ja wiem,

godę "

jest znacznie

że

spokojniej cenić dziel4 powszechnie uzna.ne niż
dJiskusyjne, niby nowoczesne a lekkostrawne, niby
gorzkie a zalecajqct' się l.u dziom. Po co sobie zębu

,

~=Ł

A Ie nie Szindo, tylko Antonioni będzie mial rak iedy naślado10cy przeżują i upo-

cję, Oczywiście,

&adq, ICdle to ;e; celebrou:anie. Niezrazumialą dł.a

widza. Niezrozumial<! także w f ilmie dla nowego
kochilnka.
Bo Piero, miody agent giełdowy, p d<>lmie jllk
niejeden k711tyk, .n ie J>O$i<ldl mqdrości t ej kobiety.
Niczego nie rozumie, niczego nie zrozt.nn ie. Wciąg·
n'iętu w machinę gieW.v, CZJI1ł1ł11 ni by machi11a,
CZJ11tny do 011lupienia, "9lUszający s ię ozvnno.ściq,
je.st jak ludzie skazani, jeszcze w Qodzi nę śmierci
żyjący •lak, jakby w
ostatniej sekundzie c hcieli
przeżyć wszysżlde dalsze. lata, których ;u.t me
będzie.

w jednej wielkiej •cenie - a jest ;ch uńęce; Vittoria to naśladuje. Odwiedziwszy sqsiadkę pn~
bylq z ·Kenii, chodzqc ;po ;e; mieszkaniu obtoi<>sZ<>·
n11m wielkimi fotografiami , niby pejzażami WJI"P
3Zczęśhwt~ch n.a.gle usmarOW4tDSZ'V się i P1'%11wdziawszy skqw stTój murzyński, demonstruje
dziki , rado.łny taniec wśród tych papierowvch pej-

Janusa Czecz, komen-

Trzy równorzędne na crody dru-

Jleco stopnia (po lZ tys. zł) pn.yznallJO rumom:
DWIE WARSZAWY", produk-

cJi' WFD

w

Wan7..awle;

scena-

Artur Mlęclzyrzeckl l !tOretyseria l zdjęda
Bomatt Wlonczd, .
,,NIOBE.. - -produkcji WFO w
Lodzl; su:narlun. - Zdz:blaw Zy1-Ubkl, re:ł:yseria A le-ksandra

_ Grand Prix dla Antonioniego

riusz. -

maD. Włoon:d:,

-

.Jask6łska, zdj~cta

Kazimierz Mucha. ·
uSUITA POLSK.A4 ' - produkcji
\YFD 'W Warsxawłe; st"enariusz l
rdyserla. - J a D Lomnickl, 2dję
t'la. J'erzy Gołdk.

Dwie r&wnonędne na.a:ro4y spe·
(po ł.SOO zł)
przyznano:
Zdz::lslawowl Zyculskłemu za DO•
watorstwo l odkryWC'ZOŚĆ t e ma&u
" ' scenariuszu do filmu ,,NIOBE"

c jalne

oraz Serctuszowi SprudłDowl
za
%C~Jt:eła.
do tłlmu ,,ZAMARLA
TLfJlNIA14 •

Ponadto Specjalna Sa1roda Wl·
dsów U O 'łYI. zl) zostanie przyznana drot;:lł plebbt'ytu p0 poka~b
nacrod%onych
rllm.ów w
Waru.awle l ,w Krakowie.
.,CZTERY OBLICZA MAZOW·
SZA.H, .•,KWIATY Z ZALlPIA''•
.. NA ,JEZIORACH" , ,.,:'i'ALĘCZOW · ·
SKA JESJElll", ,.SA~10CHODEM

PRZEZ

POLSKĘu

G()aSJUM
zostały

l .,W BABIO·
odzna1:2.one
honoro•yml,

PARKU"

dyplomami

KUPILISMY
,.Młodo
Konstantłn

w•z•chnią

jego odkl'l/cia, tak że z tego wspania·
nie pozo.st.a.nie nic.
calurn dziele autora "Krzvku". Szczególnie
o ,.Przygodzie" . ,,Nocy", "Zaćmieniu".
A w.iród nich - J)'Tzede wszustkim o "Zaćmieniu".
Konrad Eberhardt, omawiając tv ,,Nowej Kul ..
turz~ wymienionu trvptuk. pisał, że s
V:ittoria, ł;o
haterka ,,ZaCmienia.". jest niby dojrzalszą. 11iby
bardziej świadomą pTawidel życia Claudiq z ..Przygody" (obi e poot<Jcit gra zresztq U> sama aktorlroMonica Vitti). Wypad<! się z tym zgodzić. Ale, czy
chodzi tu o prawidla życia. czy śmierci raczej'?
Wl/daje się bowiem, żt wszystkie trzy filmy są
;edn11m wielkim traktatem o umieraniu. W .. Przvgodzie.. zjawia się jeszcze nadzil>ja na. życie, Claudia czyni rozpaczliwe wvsilki wydarcia się klęsce.
łego dzieła
Mówię o

4

W .,Nocy" nadziei

już

nie ma . . W ..Zaćmie-niu'' jest

.sama .śmitorć.
Film ten zaczuna się w miej.scu. gdzie .,Noc•• się
kończy. L idia-Vittoria por.zuca mężCZ1/%nę. Zdolność
kochania. zdoln ość przeżywania. gotowość -na przyjęcie żucia. opuściły jq ostatecznie. Vittoria doszła
d o kresu. Na tym -wq..skim pasemku rozgrvwa .się
dramat "Zaćmienia''. Nowa milość już ~tie będzie
milościq ; ani miłością, ani namiętnością, nawet
pr:ygodą. Tu już wszystko zarażone. niby w •. Dżu ..
mie" Camusa. W trzecim wcieleniu, dopiero w trzecim ·wci()len·iu. bohattrka tryptyku jest w pełni
.świadoma. Nie niezdolności kochania. nie nie%dolności do u:cl'ęścia., l~cz właśnie końca w.s.zustkiego.

Pelłssl.er

cja kobieca -

(najlepsza krea·
Sebastlan -

San

1961).

" Elektra... StUmow~nlll tragedia
Eurypidesa; realłzator gre<"Jd
retyser Michae-J Cacoyannts. Na·
groda t.a najlepszą ekranizacJe na
festiwalu w Cannes - 1962. w
roll t)'1ulowej Jrena Papas,
Film wyświetlany na VI Fł"F.
".Rozw6d po 'Włosku••. Najlepsz.a
kornedla
rumowa
festiwalu w
Cannes - 1962 (nagroda). Satyryczne spoJrzenie na stosunki obyC7AJowe panuj"ce w połudnlo
wycłt Włoszech. Realłzował PSetro Germl (..Pod. niebem Sycyllt".
,.Cz«wony sygnał" . •• w ślepeJ uliczce"). Graj": Marceno Mastroianni

tylko pra.rodia przeżvcia. Przez ·roześmia.nq. umaza ..
ną maskę przebija tamta twarz .
Opisana scena znajduje rozwinięcie w obrazach
rzvmskiej giełdy. To jllkby nOW1/ kochanek Vittorii
pomnożon11

tysiąck~otnie

i jakb11 taniec Vittorii

przeniesion11 w autentvcznq realno.ść. Obrazv gielwrzeszczących ludzi, napierających na b!Uu·
strady, za którymi siedzą sędziowie, spokojni urzęd
nicy przvwodzą na pamięć maiowidla Sqdów
Ostatecznvch. Tlum z W'Jiciqgniętymi rękami, z WllkrzJtUiionymi twarzami, otwa-rte d o k rzyku usta.
nieme usta, bo nikogo nie .si1/Chać w ogólnum
wrzasku. W sali kami enne;, niby wśród skal, jedni
spadają, drąceni do pi ekiel, inni jeszcze .się broniq, usilując przebłagać Boga.
Fina! dziele jest jednym z najpotężniejSZliCh fi·
nalów w hist.crrii kina. N agle w Ś7odku dnUJ.
w środku miłości kochanków. w samym .środku
operacji giełdowych zapada noc. Słońce zasl4nia cień, niebo staje się biale; puste jezdnie, puste
chodniki, '{1Uste skrzyżowanie dróg, przv ktÓI'l/m
spotvkali się kochankowie. Wielka lampa uliczna
wypełnia obraz. nibv zgasłe skońce wieszczące
swia·tu ,koniec.
Po tum dziele przez dlugi czas nie będzie moż
na patrzeć na inne filmv.

dl/ ,

!

ALEKSANDER JACKIEWI CZ

-

zielono". Reżyser
Wojnow f •. Przerwany
urlop") potram odkryć nowe wartości w wyświechtanym nieco temacie miłości dwóch przyjaciół
do jedneJ dziewczyny Grają: O.
Tabakow. 1. Pierewierzlew,
A.
Szeremietlewa.
,.Dwa oblle:z.a zemsty". Weslern
nagrodzony Zlot~ Muszl:t na f estiwalu w San Sebastian - 1961.
M a rlon Brando jako
retyser ł
wyttonawca główneJ roli. Ponadto
&raJą: Karl Malden. Katy Jurado
Plna

zaży. Jest to uena pruraża;qca, bo śmitch Vittorii, jej żvwiolowv taniec, jej piski i ok1'Ztlki - to

('Znakomity),

Daniełll

Roe<:a.. Leopoldo Trieste. FU!n z.
repenuaru VI FFF.
"J'aka ra.doł~ ty~r' MłodY czło
wiek zostaje przez pomyłkt uznany za wodza anarchistów. Akcja
t ej komedii (produkcja f rancuskowłoska) rozgrywa
ste · w latach
dwuclzH'stych Grają: Alain Delon.
Barbara Kwl&tkowska-Lass. Paolo
S\oppa. Retyse rowal Rene Cteme.nt 1 (,.Bitwa o szyny", .. Gervalse.. , ,.Monsieur Rlpols").
.,VIa MarJułt&". Dramat psychologiczny o mieszkańcach nym·
sklej d.zletnky artystów. Grają:
Antonelia Luałdl. Gerard BLain..
Franco Fabr12.1, Yvonne Fumeaux.
Retyserowal
Mario
camerlnl
(,.Cz.łowtek bez jutra").

s :::;.:•:0{:.~~ ~.::!.j~;
-Złote

lała

ROIIY"'f'oodu .. , amerykański seryj11y
pro&:,..m • filmowy.
który
zaezęla
pokazywat ft.&aza
tttl~wlzJa.

W

moolabł

nycb

zdJeć

tracmcntów
.u.łych

:w

dokumeot.alfilmowych t
filmów • 'p ow-

VSA 'W

~w

szych dz.lesl-tkacb la& nanq:o wieku, jest co41 wltce,t .Dłi tylko urok •Die-dawDeJ i - cłzitkł temu - ba rdzo zabaWBeJ przeszłołt:i.
W staryt:b JUm.ad:l Maek
Settttrila
l
l<m)>eb
przedołków
'CbapUDa... -w

dzidach Gritlłtba 1 opowlastkach z. M..ary Pkkłonl
- ,t:Jo tdz.islaJ trwa' na taśmacb tywioł klAa,. które

nlezdyi szturmem

z.dobyło

publicznoś~, dzl·
jak się okazało
z J)daym 6\lkc~nm mo-

c7.łowieka

rnateri~

z

kryje
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się teraz próbą o.<ądu , zrozumienia, upon.ąd
kowania t"J:eczy ją otaczających.
Dokonuje się więc charakte.rystyc=e odwrócenie ról: ~o Jo jest tutaj poważna, jakby przedwcześnie postarzała. a obok niej
widzimy matkę-idiotkę zajętą nowym romansem, glupawego adoratora mamy, później
wowu chłopca homoseksualistę, którego
dziecinność Richardsen podkreśla w scenie
tańca wokół palącej się kukly "dziad ka Mro-

za". Wyprawa do wesołego rn:.iastecz.ka także

odgrywa tutaj niebłah ą rolę: poważna, nadąsana Jo jest świadkiem wygłupiania się
ludzi dorosłych, któcych grono ma niebawem
powiększyć. Jedynie krótkotrwały. przelotny
romans ~ Mulatem daje jej niejasne przeczucie tego. czym powinno być prawdziwe
uczucie. mi łość. rzeczywiste doznanie; ale
właśnie ten epizod i tutaj gorzka ironia

Richardsona wydaje się niewątpliwa czymś w rodzaju prz.edtuż.cnia zabaw
ciństwa ; świadomość

był
dzi~

tego. co się naprawdę

wydarzyło. nadeszla później. Czy w ciągu
tego momentu Jo rzeczywiście zdołała za-

kosztować

szczęścia?

słodyczy ,

owego smaku

Chyba nie -

smaku

tylul filmu brzmi

jronicznie. Na strychu dziwnej rudery Jo
oczekuje z niechęcią na dziecko. które ma
stanowić

cenę jej przetyć na-pól uświado
mionych. przedwczesnych. połowicznych.
Smutne dz;eje Jo zdają się przypominać
histońę jej rówieśnicy Ditty z klasycznego
aziś filmu Henniga Jensena. Ale w świecie

KONRAD
EBERHARDT

SMAK
•

DOJRZAJ·~OS<: I
sinieje słynne powiedzenie Norwida,
:że sztuka osiąga swą doskonałość. gdy
nie możn a odkryć środków, dzięki którym dana rzecz została wyrażona. Może streszczam to niezupełnie ściśle, ale
ogólny sens jest na pewno taki i chyba najtrudniej zgodzić się z tym
włamie w filmie. Tu bowiem rzemiosło stara się bardziej niż w innych
dziedzinach sztuki podkreślić swoją rangę.
swój udział w ewentualnych sukcesach.
Wszystkim zresztą taki stan rzeczy odpowiada; widz lubi mieć pewność. :że rzecz
została dobrze, efektownie zrobiona; także
krytyk pragnie zarezerwować sobie prawo
osądzenia ,,pracy kamerY(. "montaż.uu itd.
Zdai'ZĄją się jednak filmy, takie jak "Cienieu Cassavetesa czy ,,Smak miodu" Richard- •
sona. wobec któcych nasza wiedza na temat
•

I

"środków v.--yrazu", ,języka filmuu staje
się osobliwie bezużyteczna. Celowo wymieniam dwa• tak różne tytuly: ,,Cienie". film

pólamatorski, zrealizowany niechlujnie, niemal na przekór zasadom dobrej roboty w tumie, a przecież wstrząsający, głęboki, odkrywczy. "Smak miodu" - film doświad
czonego autora. I podobnie jak poprzedni film mądcy, głęboki, prawdziwy.
Oglądając .,Smak miodu". trzeba silą naginać się do mytli, :że w ogóle film ten został
z rob i o n y, a co więcej. że tworzywem scenariusza była sztuka panny Delaney, przebój scen ooropejskich. w tym także i polskich. Trudno w to uwie>-zyć, ponieważ filn1
jest jednolitym, szacym malowidłem, w którym niepodobna dopatrzyć się jakichkolwiek
szwów. ściegów. a tym bardz.lej scen icznego
rodowodu. Wszystko ma tu tonację angielski~ mgły, jest zmatowiałe, żaden szczegół
nie stara się wysunąć przed inny. żadne
ujęcie nie pragnie być lepsze, doskonalsze od
poprzedniego - obraz oddziaływa na widza całością.
Ewolucja twórcr.ośct Tony Richardsona jesl
oczywista: ,.Musie-hall·' mial swoje popisowe paTtie (zawdzięczamy je w dużej mierze
udzia łowi Oliviera); ,.Miłość i gniew" urzekała posze2ególnymi sekwencjami
(świetne
sceny dworcowe, pogrzeb stareJ wdowy),
a także epatowała tym absurdalnym zadrę
czaniem się dwojga Judzi w imię n ie wyjaś
Były w ,t ym filmie wyczu-

nicnycll racji.

walne. choć nieczytelne dla nas deklaracje
angielskich ,.gniewnych". jakieś nieskrystaliuogólnień. Ale
oto przyszedł ..Smak miodu" i okaza ło s ię,
że wa1·tość tamtych popisów, deklaracji i aluzowane ambicje filozoficznych

zji równa się zeru w zestawieniu z banalnymi doznaniami zwykłej dziewczyny .,wcho·

w iycie".
Bo .•Smak miodu" jest właśnie filmem
o ..wchodzeniu w życie" - trudno zaiste
znaleźć bardziej ograny temat. Nie ma ,._. nim
żadnych programowych czy myślowych 'za.
łożeń. nie ma chyba także żadnej filozofii.
Już podczas długiej jazdy autobusem. gdy
za oknami przesuwają się szare, odpychające
przedmieścia wielkiego miasta, orientujemy
się. że najw1lększą wartość będzie tu miało
spojreenie samej Jo, która z dziecka przeistacza się w c:zlowieka dojrzałego, a więc
inaczej niż d otychczas widzi otaczający świat.
Co zobaczy i jak? Każde spojrzenie..Jo staje
dzącej

.,Ditty" rzeczy mają swoje nazwy: jest zło

i dobro.

są

ludzie szlachetni, którzy

przyjść z pomocą.
nieszczęście. jest

i ludzie

pragną

źli sprowadzający

wreszcie grzech i cnota.
Natomiast Jo porusza się w świecie, w k:t6..
cym tamte klasyfikacje strac ily rację bytu:
podobnie jak w .,Czterystu batach" Truffauta ludzie nie są dla niej ani specjalnie
dobrzy, ani źli , co najwyżej n iezbyt sensowni. nikt jej niczego nic wyrzuca ani nie

zabrania. Może robić co chce; małe szanse.
aby zdołała kogokolwiek 7.&skoczyć swoim
postępowaniem. W niektórych inscenizacjach
sztuki Delaney matka porzuca córkę. dowiedziawszy się, że d ziecko. które przyjdzie na
swiat będz;e kolorowe: w zupełnej pustce
rozlega się krzyk samotnej Jo. Richa rdson
rezygnuje z tego efektu. tutaj mat.ka macha
ręką z rezygnacją, w końcu wszystko jednona tych marginesach s poleczenstwa, na których wegetują. mogą kerzyslać z zupełnej
swobody.
l okazuje się, że ta wolność jest w filmie
Tony Richardsona czymś. co budzi przeraże
nie, jakąś karykaturą wolr.ości osobistej i toJerancji wymarzonej przez utopistów i szer..

mierzy postępu; jest jakl: mś ahumanistycznym obszarem pustki. obojętności, bezwładu.
Tak jak świetny film Karela Reisza " Z soboty )'la nie<ixielę" podobnie znakomity
..Smak miodu" sygnalizuje, że przemiany
norm moral nych i obyczajów, dokonujące si~
współcześnie,

mają

1akże

swoją

wartość

ujemną, niosą z sobą nowe d ramaty. a pnede wszystkim ów gorzki smak wolności. któ-

ra nie przydaje

się

na nic.

brztztjami

a
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rzykro źle pisać o pol~
sk.im filmie, Tym bardziej zaś przykro. że cho·
d zi o film W itold a Lesiewicu~ którego twórczość
wywod7.ącą się ze szkoły
dokum entalnej - bard7.o
cenię. Uważam jego - wyraźnie
zresztą nie docenion y przez krytykę ,.Kwiecie ń" za jeden z
najciekawszych filmów o wojnie.
Oglądając zaś tilm ,.Między brzegami" - nie ma się wrażenia. że
jego autorem jest
realizator
,.Kwietnia" i ,,Roku pierwsze~o''.
Lesiewicz

robił

ten film chyba

wbrew sobie samemu. J ako doświadczony dokumentalista, chyba weń nie \\ier zyl, nie mógł
przecież uw ierzyć

w ten niepraw-

dziw}' obr az :7.ycia, który tworzył

na podstawie niedobr ego scenariusza Kazimierza Orłosia. Zapewne, trudno czasem ustrzec się
jakiegoś drobnC'go fałszu, a le nie
mo~na

na falszu

budować,

reali-

utworu o ambicjach społreznych. w który mają uwierzyć
tysiące Judzi. Wszystkie inn e nie·
kon srk wen cje i niedostatki .,Mię
dz~: brzegami'' a jest ich bardzo w iele - wynikają, jest em o
tym przekonany. z tego błędu
główn.ego. leżącego
u podstaw
scena riun,a i filmu.
Mała wioska rybacka, wciśnię
ta między jezioro a morze. Dotąd,
jak się zdaje. życie płynęło tu na
ogól spokojnie, aż pewnego dnia
dos.zlo do zdarzeń niezwyklych.
A więc - młody rybak Julek
ukrywa się przed milicją, ściga
jącą go za jakąś - dość tajemniczą krad zież, jak się potem
okazuje: kupy star ego żelastwa,
wśród której znajduje się pocisk
rlo granatnika, a także hitlerowski hełm i lorneta polowa. Do
j..cinego z rybaków przyjeżdża jego poprzednia żona. z którą ma
on syna - dochodzi do scysji na
tle prawa matki do dziecka, przy
czym chiopak uważa ją za obcą
kobietę. St.ary · szewc Filip, namówiony przez ma ł ą Madzie przyrodnią siostrę chłopca, rzuca
niespodziewanie robotę - a ma
j ej sporo - i idzie zbierać maliny; podczas tej wyprawy kąsa go
w rękę żmija. O żmijach w tej
okolicy nie słyneli najstar si ludzie - wszyscy są więc przeko·
nani, że staruszkowi coś się
uroiło i nie zwracają uwagi na
jego ·biadolenia. W tym czasie
grupa chłopców postanawia wy·
sadzić znaleziony w bunkrze pocisk do granatnika (t.ak, ten skradziony), na nieszczęście jednak
w
ostatniej chwili na dbiega

zować

wszędobylska Madzia i siada
słownie o m etr od płonącego

kó ł

pocisku ogniska;

dowo-

następuje

potężn a eksplozja, która powinna
rozszarpać na s trzępy kilku lu-

dzi. ale dzi ewczynka jest prawie
nietknięta.

Powstaje - węzlowy dla filmu
- problem przewinienia rannego
dz iecka do szpitala. k tóry znajduje się w miasteczku. po drugiej stronie jeziora; zawiadomiony t elefoniC'Z nie tamtejszy lekarz
tłumaczy się brakiem kar etki i
prosi, żeby przytransportować
dziewczynkę lódką, choć - jak to
potem obserwujemy - w miasteczkowej przystani aż roi się
od mot.orówek i lekarz mógłby
się którąś z nich pofatygowaC.
Okazuje si ę on jednak człowie
kiem bez serca. a jego bratnia
dusza w osobie letnika, romansu jącego akurat zawzięcie na pl aży
w pobliżu w ioski - również nie
chce uży czyć swej motorówki.
Obsen\· ujemy teraz długotrwałą
bieganinę, w której prym wiedzie
córka jednego z r ybaków - Marysia, zachowująca się ja k panienka z ..dobrego domu". P onieważ w wiosce nie ma mężczyzn
(wszyscy wypły11ęli rano w mo·
n.e na palów). do akcj i wkracza
dziadek Filip; nie zważając na
pogarsza jący się stan jego ręki decyduje się na samotny rejs
przez j ezioro z ranną dziewczynką. A mężczyzna we Wsi jest:
l\'larysia odnajduje na strychu
ukrywającego się Julk a. który
dekonspiruje się i chce pomóc w
przewiezieniu dziecka; następuje
nowa wielka bieganina, której
celem ma być uzyskanie m otGrówki Ód romantycznie usposobionego letnika . Niestety. bez
skutku! Letn ik jest bardzo zajęty
młodą <fz.ieWczyną i nie ch ce, że
by mu przt..-szkadzano, a tymczasem star~ec obezwładnian y przez
alakujący go jad. omdlewając ze
zmęczenia, wiosłuje w kierun ku

Letnik jest bardzo

zaję fiJ

go scena riu sza, nie- słuchając takich. żc nują.cych często, kwestii
(jeden z letnik ów. popijając piwo, mówi do skarżącego si ę staruszka: ja już widziałem takiego,
co go ukąsiła żmjja - umarł w
strasznych męczarn iach ). Film
Lesiewicza usiłuje ponadto s ugerować. że Polska składa się w
większości z ludzi złych i nieczułych na cudze nieszczęścia; aż
tak źl e nie jest, świad czy o tym
po prostu nasz dzień powszedni.

m l odq dtiewczynq ...

Ze znieczulicą, groźną chorobą
... połeczną, nal eży - rz ecz jasna walczyć. Ale nie w ten sposób.
\\' jednym z w~: wiadów - podczas
realizacji
Lesiewicz
oświadczy ł, że pewne uproszczenia f abularne w .,Między brzegami" są nawet założon e. Trzeba
przeciw lemu stanowczo zaprotestować : lilm. tak jak kaźdy rodzaj sztuki. uproszczeń nie znosi
- nie znosi ich rów nież samo
życie.

miaste<"~ka.

Finału nietrudno się domyślić
- jeSt on tragiczn:r . .Jeżeli twórcy
f ilmu chcieli '"' ten sposób
wstrząsnąć
publicznym sumieni em - to osiągnięli cel akurat
przeciwny: wyzwolili w nas instynkt samoobrony. Nawet mało
wyrobiony widz w Polsce n ie
zniesie chyba, by epatowano go
przy pomocy takich .. chwytów"zwlasz.cz.a że samo pojawienie
się na ekranie dziecka wywołuje
już uczucie sympatii. W historię
poranionej dziewczynki można
uwierzyć (podobn e takty się zdarzają). ale nie w kontekście takie-

...a starca tvmc:asem

obe:władnia ~:u akujqcv

g o jad

ostatnich latach artystyczny voziom filmowego dokurr.:mtu podniósł się ~.nacz.nie na
całym ś-.·:i<.-cie. Często
wydaje się nawet, że

krótkie filmy w tym
szczyt doformalnej.
Metodę
,.ukrytej kamery"' doprowadzono
niemal do 1peńekcji, ZdumiewaJące efekty tej prostej przecież i
logicznej idei możemy podziwiać
w pracach Holendrów - B erta
Haanstr-y i van der Horsta, Francuza - Mario Ruspoli , Włocha Lino de! Fra. Polaków - Hoffmana i Skórzewskiego, Karabasza, l..omnickiego, młodego Niemca - W,in.frieda Junge i wielu,
gatunku

osiągnęły już

skonałości

wielu innych.

Czy czekają nas w tej dziedzinie nowe odkrycia? Spodziewać
się należy raczej dalszych ulepszeń. Oczywiście dobrego koloru,
przestrzennego dźwięku (a moźe
trójwymiarowej pla~tyki ?l i tym
podobnych udoskonaleń. będą
cych naturalną konsekwencją
oszałamiającego pOstępu technicznego. Artystyczny rozwój filmu
dokumentalnego będzie się jed-

P{fłlfPKI
PllOI'ffS:JONlfUZMU
itd.). Prawie równocześnie
jednak produk<;ia masówki, odciskanej z wypróbowanej formy, a le nie pogłębionej
choćby wnikliwą obserwacją, nie
mówiąc już o anaHzie lub prowy"

zaczęła się

wadzącej

tezie polemicznej. Re-

ceiKa wypiera trudny akt tworzenia.
Tak powstały między innymi
,.Pocztówki z Zakopanego" Hoff-

TADEUSZ KOWALSKI
nak dokonywał - niezależnie od
ulepszeń technicznych, ponieważ
jego źródła tkwią n ie w obiektywie kamery, lecz w mózgu i oku
artysty, czerpiącego materiał z
różnorodnych ,

zmieniających

się

v:ciąż

tPrzejawów życia. Ostateczpracy mierzy się tutaj. oczywiście - tak jak i w i nnych sztukach - literackich, plastycznych, muzycznych - osobistym wkładem intelektualnym,
Swieżością spojrzenia. hannonijną logiką konstrukcji, ;wreszcie
ną wartość

formą

Tu

opracowania.
zaczynają

się

pułapki.

Tkwią

one ;właśnie w owej formie. Gdy artyści osiągają pewien
wysoki stopień wprawy, rezygnują często z wszelkich czynników
pozafocmalnych - na rzecz bły
skotliwej wirtuozerii. Twoc-zą
masową konfekcję, lekkostrawną

i powszechnie chwaloną. Historia
sztuki roi się od pedagogicznie
przekonywającyeh

przykładów:

owych uczniów !barokowego majstra Beminiego, dla których nie
było .tajemnic np. w umiejętno
ści rzeźbienia w twardym marmurze po!atdowany_c h szat, czy
też zręcznych kompilatorów setek zapomnianych

już

ope1· wło

skich z początków ubieglego stulecia. Nikt już nie pamięta ich
nuzwisk. Tak samo będą zapomniani

(sięgając

do czasów

naj-

nowszych} wspóltwórcy fabrycznej

łatwizny

disneyowsk.iej pro-

dukcji.
Polsl<a szkoła filmu dokumentalnego - ·tak świetna i oryginalna - zaczyna ·wykazywać pierwsze objawy dekadencji. Nie są
one jeszcze dostrzegalne w jak;ejś
większej
skali., ale dla
uwa-&nego obserwatora - niewąt
pl iwe. Realizatorzy osiągnęli już
pewien stopień deskonałości w
sztuce fotografowania i montażu,
C'l.Yli
umiejętności
ciekawego

przedstawienia tematu. Każdego.
Niezaleźnie od
hierarchii jego
społecznej ważkości i nawet czysto .informacyjnej przydatności.
Gdy odkryto niezwykle uroki .
..zwyc.ajności" - dopracowywano się przecież jej głębszego sensu i rzeczywistego piękna niejako
od podszewki. Filmy ,tej kategorii
odnosiły
niebywale
sukcesy
("Warszawa 56", ,.Typy na dziś",
,.Muzykanci'', .,Ludzie w drodze",
.,Narodziny statku", ,.Płyną trat-

6

mana i Skór-zewskiego (nb. nagrodzone w plebiscycie czytelników FILMU}, sympatyczne obrazki migawkowe - dalekie jed~
nak od ambitnych prac tych
świetnych dokumentalistów. tak
narodziły się ostatnio tllOWe "varsaviana''
filmowe:
,.Dachy"
Dmowskiego i Pomianowskiego
oraz ,.skrzyżowanie" Lamniekiego.
O Warszawie można oczywiście
(a nawet trzeba!) nieskończenie.
I prawie każdy pretekst jest dobry, pod warunkiem jednak, źe
zostanie on wykorzystany w postaci zapłonu w koncepcji artystycznej.
Jerzy Dmowski i Włodzimierz
Pomianowski - znani pn..ecież z
pasji publicystycznej - postanowili nakręcić film o warszawskich dachach metodą "szybko,
łatwo i przyjemnie". Według recepty. Przedstawili więc zbieraninę
stołecznych
dachów. To
prawda, że nie mamy w stoli.cy
obiektów ila miarę Paryia czy
Londynu - Warszawa była zbu. 1-zona w 80 procentach, a to co
uratowało
się
z zagłady nie
kształtuje
decydująco
profilu
miasta - można było jednak
ustalić

jakiś

wstępny

~o·um

Receptura z

.•Dachy•• przedstawia widoki ranej nadko oal"clatte

ulgą wakacyjną? ...

,,skrzyżowanie"

Jana Lo-mniekiego jest źartobtiwym reportażem z dziejów pewnego na.ro:imika. Chodzi o .<krzyżowanie mię
dzy Rutkowskiego, Zgodą_ Bracką i Szpitalną. Foczątek filmu pornimo że zdjęcia te nakręcono
zaledwi-e przed dwoma laty- jest
rodzajem quizu. testu pamięcio
wego. ydzie to się' dzieje? Te tłu
my hańdlarzy z wózkami, brudni
oberwańcy
sprzedający
ciuchy,
jabłka •i paciorki, przekupki biją
ce się z kJjentkami - malowniczy, wrzący tłum na tle odrapanych murów. Dopiero, gdy obiektyw obejmuje szerszy obszar.

widz zdaje sobie nagle

mJescJa

Warszawy,
ruchliwy
zbieg ulic, gdzie d ziś wznosi się
imponujący pensjon at " Zgoda".
Następuje
zmiana prawdziwie
czarodziejska. Ubogi, choć tak
ma10wniC2y tłum - znika, Przez
skrzyżowanie
prz~chodzą
teraz
ludzie dostatnio ubrani. Wystrojone mamy oprowadzą za rączkę
czyści utki e pociechy, a uśmiech
nięty m ilicjant w tanecznych gestach reguluje ruch samochodów
kolorowych, luksusowych i
prawie wyłącznie zagranicznych.
Oczywiście to przecież tylko
Celieton dokumentalny. warszaw-

ci>oćby

szkielet koncepcyjny. Tymczasem
przegląd ten nie jest uporządko
wany ani historycznie, ani plastycznie, ani stylistycznie. ani
nawet inwentaryzacyjnie. Jest to
seria ..dachowych przypadków",
rodzaj pseudo-monogra.lii
czy
pseudo-etiudy. Obiektyw kamery
przeskakuje od dachów· ,.z ortami" (dużymi i małymi) do bań
cerkiewnych. od dachów stro-mych do dachów płaskich. z secesyjnymi ozdóbkami i rz klasyczw
nym..i ['zeżbami. Sympatyczny jest
ten fi'lm. :bo dobrze fotografo wany i przedstawia rzeczy na ogól
nie oglądane. Warszawiak jednak
będzie się zastanawiał, dlaczego
w filmie nie ma 1np. słynnego jelenia z ulicy Marszałkowskiej 2
albo malowniczych gontów. da. chówek i desek, pokrywających
jeszcze do dziś wiele starych domostw na przedmieściach Pragi.
Według jakiego klucza zbudowano tę impresję, którą zaopatrzono ponadto w niCdobry. naciąga
ny na lekkość komentarz?

z tumu .,Sk.nytowant&... w populameJ kawta.r•. sx-•aJcar-ekteJ'' u zbteeu czterecb uli ~

łll

sprawę,

?..e to przecież sam:> serce śród·

którego nie można brać
ale w tej przesadzie
konfrontacyjnej dwuletniego ok·
resu jest jakiś moment drażnią
cy. Może wówczas, gdy sobie nagłe przy.pomnimy, że niedawno,
na jesieni, widzieliśmy tu handlarki
z wózkam i uciekające
przed nadchod-zącym miUcjantem, a na wiosnę z. pewnością
pojawią się tradycyjne baby z
pęczkarni rzodkowiek w koszykach. Łomnicki doeychczas uni-

ski

żart.

poważnie,

k&

naciągniętej

tendencyjności

w dokumencie.
·Pokusa łatwej wirtuozerii?...

*

Kazimierz Karabasz ukończył
niedawno film pt. .,Jubileusz".
Treścią tego dOkumentu jest towarzyskie spotkanie byłych absolwentów <Przeważnie bardzo
leciwych) Liceum Pedagogicznego w Lęczycy, zocganizowane z
okazji stulecla tej uczelni. Pomi·
mo lekkiego tonu, którym reżyser
usilowal podmalować swoje dzieło - jest to film smutny i przyk·
ry, Stłoczony w ogólnej atmosferze do rzędu familijnej •uroczy~ci z czasów mlodości (co 113leż.y, oczywiście, rozumieć nie doslownie, lecz jako próbę określe
nia miary ważkości społecznej i
emocjonalnej tematu) - pozostawia .w idza w stanie idealnej obojętności. Zadna pasja nie ożywia
bol\ale<'ów tego przeglądu wspominek. Zade.n problem .nie s1oi
przed nimi, za 1\imi, ani też przy
nich bezpośrednio. Niczego nie
p~ą zdobywać ani zwalczać.
Szary obraz stagnacji bez perspektyw i bez wniosków publicystycznych.
Karabasz jest •a utorem fenomenalnych ,.Muzykantów". Dowiódł tu w ciągu dziesięciu minut, że czlowiekowi do szczęścia
J><XU1 chlebem .potrzebne są także
i inne war.toścL W tym wypadku - uprawianie muzyki na miarę i możliwości utrudzonych cało
dzienną pracą fizyczn~ tramwajarzy. W świetnych ,.Ludziach w
drodze" pokazał w kilku mi·
strzowskich migawkach, czym
jest duma zawodowa w środowi
sku skromnych artystów podrzędnego cyrku. Vl .,Węźle" - z
chaosu splątanych szyn kolejowych, drutów, wagonów ; gorącz
kowych nawoływań - wydobył
przecież •por-ządkujące elementy
kolejarskiej
działalności.
W
,.Pierwszym
kroku"
pokazał
wreszcie małe dzieci, z przeję
ciem chłonące trudną . wiedzę o
podstawach sztuki muzycznej.
Wszystkie te filmy były już
wielokrotnie nagradzane na wielu festi.walach. I słusznie. · Mówią
bowiem najprostszymi środkami
autentyC?.nego dokumentu o sprawach
ideą

ważkich

-

o

humanistyczną

czlowieka. Tego
"Jubileuszu"".

nasyconej
aktywności

właśnie

brak w

Jeszcze jedna ·pułapka profesjonalizmu?
TADEUSZ KOWALSKI

REQUIEM
DLA KAZIMIERZA
d111>!1 fulografik Be.
nedvkt J. Dorvs Wl/-

G

~chal

przed ITZV·
dzieslu 'lat11 "" week. end nie do KazimUrza, lecz do innego miarreż11ser

steczka,

Maria

Kwilltkowska nie mcg!al>v dmiaj uealizować
poei11Ckiego filmu dokumentalnego ,,NAD WlSl..Ą" requiem dla
zmarl11ch i zaginionych.
Dobrze slę jednak stalo,
że właśnie Kazimierz i
jego mieszkańcy, uchwyceni wóu;czas przez

Dorysa w kilkuset szkicach.
folograficzn1/Ch.,
przelncali jako bohate-

rowie

obrazów,

które

mogly dla nas ożył na
ekranie fUm01D1/17l. Ka-

zimieTz -

zabvtk01..011 i

zaws-ze modny~ mia.steortvstów i wczasowiczów, zasługuje na to,
aby mówił o nim jak
c~ko

najwięcej i
różnorodny:

w

.sposób
·piórem,

pędzlem, kamerą.

Filmu Marii Kwiatkowskiej nie nwżna zak.walifikować ani do III·

filmów oświato
u-liCh, ani do tzw. filpoWl/Ch

mów o .łztuce, któr11ch
p0'1Dslalo w lalach
pięłdziesiqt1/Ch.
,_Nad
Wisłą" to pcemat o

$p()TO

mieście sprzed lat trzydziestu,
przejmująCli
u.:iers.z, któr11 - jak cala P""•ja maTtvrologi-

czna - może być zrozumiany tylko przez ludzi znających fakty, jakie go zrod zili/.
Komentarz
Matii
Kuncewiczowej, ptscwki
Żl/jqcej od lat zo granicą, niegd11ś 1nieszkanki
Kazimierza n.ie pcdaje żadnvch 1DI/(larzeń
ani
liczb
statystvcznvch. Bardzo intym'TitJ,
m.ówiony głosem Hann11
Skarżanki
tak,
jak
::wierzenia czlcu.iekowi
bardzo l>liskiemu, dodaje ol>razom lylk~ 111le
sl6w, ile to b111o niezbędnf'.
Tlo muzyczne
•komponowal Zl>igniew
Rudziński.

Poczqtko-u;e i końco
u:e partie filmu są dziełem operatora Jerzego
Goścfka (m. in. majstersztykiem jest d!uga p~
ncrama
współczesnego
rynku od dachów do-

mów, pJprze.z podcienia
górę do fil·

i znów w
sad), p11rtie

środkcwe zawdzięczamil
fot:>gra-

fiom Dorvsa z przedwojennego TYnku kazimierz:1Wskiego,
wykoTÓŹ11l/Ch

nl/WOnl/m

Fot. B • .J. Dorys

punktów widzenia - co
właśnie umożliwiło sfilmowanie ich potem ruchomą
kamerq
przez
operatora zdjęć trickoWIICh
Władysława
TomaSZ<!unkiego.
Kupczącv
handlarze,
dzieci wybiegajqce
z
bram, kapela star11ch
tang, ,,które t~ż zabiło

.ov.·y film dokumental·
Jaworskie·
CO ,.2R0DLO•• zwraca
uwacę prostotĄ formuly i
pasJĄ reallzac:Jl. Oło v.·los1U, w któreJ koble&y mu•
·~ ebo4zlt z. wtadram1 po
wodę

d

tttery lr.Uometry.

Oto w poblltu wloskl, Da
polu je4nc&:o 2 ebJopłiw,
wytryska tródło l
nyna się nlenczęśc:le..

Tak WYJ14da wstęp. Ca·
la zaś reszta - to cykl
. zDakomie Ie
pokau.nycb
portretów (zdjęcia olenero

Cbluskleco)

mle:szkaóeów,

którzy mów~ do katnetY
i do wtdzów o kODnik·

cle,

obtU~cym

w

tra-

&kzlle
skutki
dla
eałeJ
wioski. CI, kt6ny cbocłzlll
po wodę do :f:ródla. deptall
pole wld clclela. Próbował
W)Jrowa«hlf po~dek, po-

tem.
ruc:b

zabronił.

w
umienie,

Ponły

kłonice-,

siekiery, Nieraz lała się
krew. Ponły w rucb papiery, były rozprawy SĄ
dowe ·- niejeden 'Z mieszkańcltw

za

włosllt

znalazł

ln·ataml. Jak

dę

" 'yntka

:r. wypowk41:L nie ma w
tym s poru · atakuj~~ocycb l

~ 1\MtZie
dla których po.
sporu stal się jut

atakowanych skłóttał,

wód

duszę

miasta" -

o KazimieTadeu>t KGnu:icki.
T o wlaśni e jest tematem teg:J filmu-pJematu.

KRYSTYNA GARBIE(/

ttudzl~n),

i niewesoła
V

bito

powiedział

>ZU

a:wolsł• abstrakcja Cmltszk.ańcy wioski n ie- che• arcum~ntuJ~e. h
łeb D3 to
nit uat - uplaeił za zbudowanlt dostatecznej llośd

Wieś niespokojna
J.1 ny TacSeu.sza

w ielka wojn:l", ludzie,
któr11m rii.e dane b11lo
dcżyć naszych. dni. "Za-

W tym sporze kaida ze
stron ma c:z:ęłć racJI, udo·
wadnlantJ ;dołllwoścl.4. szykanami.
acnsywnołd~
pn:eclwnllr.ów.
NajbardzleJ
tra~:lcznc
Jnt nit samo
istnienie sporu, lecz ole-o
motnośt Jcco ro2:"'1Ąunia;
w zakończeniu tumu, tak
samo .t-k na Jqo poeZl\t·
ll:u, koblt.ty bę~ szly l!"lte-ry ldlomttry z wiadrami
po wodę.
Twarz~ Judzi '" nlcru
wymowniejsze D~ słowa.
NleuawUć nie j est płellna,
uplclr.łołć unuć nie jmleezy , tracedla - w matości
swcco powodu l w
wlelllołct
zash;cu ł skutków wr«z pn:erat.a.
Film jest unutny, "czarny". ale lony ni:! krzyCut!ca publicystyka ,.czarnej serU'' sprze.d kUku lat.;
wobec ty ch obrazów nikt
nit
pozostanic
obOjęł.Dy,
cbot film n~ezcco ole rozstrzyca t ole daje t.ad.neJ
recepty - lr.a:!t myjłft;, Nit
o tródle w jedneJ wlosct ,
lec-z o :tłyeh atronub ludzklej natury. o kllm.adc
elemnoty.
~ródło " Jest. z punktu
wkh.enla warsztatu, pozor·
nie beznamiętnym opisem,
a pn:eclet dla toe:Jolora.
dla psycbotoca l dla kał.·
deco wr~c~ w lcb.a - luyje
sl~ w Dlm mater1al do reUtluJl witliclej
wariołcl.
Tea rodzaj ł lcchenJa ł dokument.o\uala. ~ ~
c:ła społffz:Deco we wtno•t·
kich

Sec•

uwiłośriactr

t

dramataeb jeSt bardzo potrzebny. Unlaebetnta ariY·
łtyeznle film
dokumcntal•
ny, cdyt pozwala mu wy.
mow:nfe l lł~boko d zł aJ:at .
w zakresie praktyki spoltt'UIIej.
LECH

PI.JANOWSK1

Um-wyd arzenie", .,bomba sezonu" - t ak określa Mlch Ht• 1\tancuu w par ysk im .,L'Express"
n owy f Hm ,.Le s Abys ses", zrealizowan y przez. Nico P apatakisa.
J a k. powstal ten film ł kim je'St Jt-·
co autor?

F

"

~~

Papatakis,
wielki
miłośnik
twórczości Genct a 1 Je.:n prz.yjacie l.
od dawna nosll sie z nmiarem adaptacji jednt-go z jes::o utworów: naJ·
pier w " Ba lkonu", a potem ,.Pokojówek". Liczyt przy tym ua współpra ·
ce pisana - w pie rwszych latach po

lo.:").

L ES A B YS S E S "

- film. któr}~ jest ·

"krzykiem człowieka poniżonego"

,
-·-

Papalak is
opracował
scł"narlusz
Abysses" wspólnie z dramaturciem J eanem Vauthler, oparł 1:'0
zaś
na g l ośneJ we Francji w tatach trzydziestych historii morder·
atwa, dokonanego przez slut~ce siostry P a p ln - na ich gospodyni
l jej cór ce. Temat UJmu tostal wle c
zacurpniety z teco samego wydarzenla, które posl użylo J eanowi Gene ·
towl przy pisaniu ,.PokoJ6w t: k" (sztu h~ u: ~pvblikowal niedawno .,oia -

.,Les

wojnie

zrealizował

. z nim bowie m
"Chant d'a mour"
Cenzura nie dopuścila tego filmu do publicznego wyświt- ·
tlanla.
\\'spółpraca z Genetem nie doszła
jednak do !';kutku. 'Prawo ekraniza·
cjl ,. Balkonu" :wstał o jut dawnieJ
z a kupione przez jakiegoś produC'enta,
zaś chor y pisarz nie z godzi! sił.: na
opracowanie adaptacji .,Pokojówek".
Papatakis siegnąl więc do autentYC-7-·
krótkometra:ł.ówkc
( Pieśń milości) .

nych w yd an:~ń l z PCimOcą Jean;~
Vat!t!';i ... ra stworzył film. który - podobnit" jak utwory Gt>neta - ..jt-st
krzykiem ('Ziowit.·ka
ponliont>..,u
l
~buntowane~ o".
rł"alizaC'ji tllmu
byly nit··
R ei.yser pracowal przez tn:~
mlestące z malą t>kip:, tf"C hnlrzną l
pięcioma
aktorami .. maltrf>tują<' i
wyciskając 7.f" wszystkich sh)dmt" poty". Obecn if' film jPst gotów 1 cuka
na pozwolenie cen:wry. Cl, którym
udalo sic ~::o obejn:N;. -~:1\ z a skoczeni
l wstrząśn le cl. J ednt chwalą film.
inni
gwałtownie
prot est ują.
sam
twórca mówi: .. Gdyby n a wet po obejrzeniu mcgn filmu lud~le mieli
ch~ć tylko wymiotowa(' albo zl o(clć
s i~ będ~ 2. tC.':o zado\\olony ... "
Nico Papatakh je~H 7. pochodzenia
Gre kiem, do Parrta przyjecha l tut
prud wojną. Po wyzwoleniu n a leial
do ~rodowiska ,.egzystł"ncj alistów",
pótnie j prowad:til znany kabare t ,.Ro·
.se -Rnuge", był meżem Anouk Aim~f.
W roku 1951!: wyjechal na dwa lata
do
Stanów
Zjednoczonych,
gdzie
współpracowal
z Johnem Cassa\·etesem prz) gloSnym lilmit ,.Cleni e " ,
nastepnie z aś powrócił do Europy i
prowadził
kampanie re- k lamową
rzecz filmu Cass a \'etes a.

Koszty

wł elkie.

Kvte~.1m i

S<l tr-Lej lek arze.
dopiero co u kończyli
iMlytut m~dyc'l.·
ny
1 otrzymali
przydziały
pracy. Jeden z nich. Zielenin. człowie k nieśmlaly . ale
<-alkowicie odda ny swemu pow o l~lniu.
jedzie wt·az 7. ml()dzlutką to ną Nin<l na daleką
wieś. Dwaj pozostali - MaksimaY• i Karpo\\' - pracuja na
oddziale kwar.;~.ntanny portu
morski('go w Leningradzie.
Film Sacharowa ukazuje ich
pierws7.e kro kj w z.awt"dzie,
pient·sze doświ.:tdC7.enia i trudności.
7. którymi p rzychodzi
borykać
~ic:
Zieleninowi w
maleń k i m wiejskim szpita~i ku.
gdzie prawie wszystko trze·
ba. robić ~amemu. i nudn<l
<:lutb~ portOW'ł jego kolegów.
zupelnie Inaczej \t·yobrM:aj(\·
cych sobie prac~ lekarza.

kt<irzy

l~:'lin8r:'ld1.kl

..Dmgi. któr e sobie wybieramy" -

film Leo ·

nl(la C.ajrlaj.a ()pa rt y na 110we1ach O. He"ry•eqo

Współcześni

"KOLEDZY"
i humoreski
O. HENRV'EGO

Rolę
Zelenina gra Wasilij
Liwa now ( .. Nie\\'ysłany list").
:ovtaksimo\\' a Waslllj Lanowoj , a K."'rpowa - Oleg Ano·

TRZY NOWE HOLI

nna Mag:nanl. po p o wrocie z H ollywooou.
kornita aktorka ugrała główne\ role w
a o becnie \t')'St<:l)uj(> w ..Sagopo" . nowym l
MaJmani b.-:dz.te .. Co ,;;~dz iC' l e o kslętycu" - de

A

friew: w rol~ozh k obiecych :-.lina Szack n jako Nina i Tamara Siemlna ( .. ~m:lr"twych·
wst:m ie") jako sio'>tra szp:.
taJna.
Inną 00\\'1\ pozycj:'j
Mo~l il~
mu jest ekranizacja tn.ech no·
w<.>l Swietne2o amt'rykAńsk iC-

Pocztów"a
z Ho§"W fl
go

hum orysty

O.

Henry·ego

pod W'>Póln~·m tYtu le-m ..Drogi. które sobie wybieramy".
W u biegłym roku przypadała
setna rocznlcl'l urod7..in pisarzn i Swiat owa nada Pok oju
zanpelowala o realizacJe: m~
mow według jego ut\VOrów.
Re'-yserem jest Leonid Gaj daj
(.. Pies Barbos").
No"·ela tytu lowa opowlad:J
o rabusiach. z kt órych jeden
7-3bija d.l"Ugiego ·P od \!,.'pływem

. . w~wnt:;:trznego przymusu''; ~
b ie postacie s:'ł. oczywiście.
potraktowane 1. dUŻ<\ dom le.::z·
ką ironii.
w noweli .. Wódz
czerwonoskórych' ' obserwujemy zabawne perypetie dwóch
włOcz~gów.
którzy porywaj<\
marego chłopca . chcąc uzyskać za
niego oku p: chłopak
okazuje sic jednak takim ur\\'iscm. te obaj n iedoszli kid·
naperzy marzą ty lko o tym.
aby ja k najszybciej uwol ni('
si~
od
jego
towarz.ystwa .
Trteciu nowela pt. .. P o krew·
n e dusze" opowiada o prz.ygodz.ie pewnego
złodziejasz
ka. który nalkn~ł sle nlespo·
dzi~wanie
\\' cudzym mieszkaniu na W lól ściciela : w rezultacie obaj antagon:Sc1
tak p rzypa d li sobie do gustu.
te poszli opić 7najomośC d o
po bllskiegn szynku. w now eli
tej graJ<4 lnani aktorzy: Ro-śc!.sław P lan (gospodarl) l Jurij

Nikułin

(ilłOd7.lej).

ALBERT KLEI S AS

rl l
]

"n

c:

"o

Od stałego

p

z
p
d

korespondenta
t.'dnym z naj_nowszych mmów WYlWOrni Mostilm
S.'\ ,,Koledzy·• wedłu~ scenanu~
1 w r(>tyserti Ale
kstejewa Sacharowa. Literac·
kim pierwowzorem mmu jest
powieść
W. Aksienowa pod
wm samym ty1ulem. ·porus7..ająca
int eresujący
1 wainy
• problem miejsca człowieka w

J

4

spol<."C'zeństwie.

8

Film o aferze
"Spiegla"
Glośna

go

afera

tygOdnika

zachodnionie mieckie••Der

Splel(el"

b«:dzle

rilmu, którego scenariusz
pisze znany powieściopisarz Karl Ba-

tem~tem

sedow.

PO

KAFCE

DO STO JE WSKI

{) ~~~20~e~~er~\'S~~~i.a~~z~:a:n~:n;;
wrócić

chota··.
Jll~

-

do rt>alizacji .. Don Kifilmu. nad któr ym pr::~cuje

od killtu lat.

Po sukce.sie ,,Procesu ·· -

powie -

dział

refyser - zdobyłem potrzebne
i
będę
mógł
rut reszcie
ukonc:yć m óJ start.~ projekl. D o na <ręcenia pozostula mi tutk o dziesięć
minut eJ.=ranowych.

pteniqd:e

\NNY MACNANI

tępuje znowu w filnlach włoskich . Zna·
1ma Roma" ret. Pler-~aplo Pasollnlego .
Robel'to RosselHn lego. Nastf:pn ym filmem
reiy"ersk i Plero Tetliniego.

:'lla 'itępnle
zow;;~ć now~

Welles zamier7;.3 zn~ali
wersję ,,Zbrodni i kary•· OostOjPwsktego. w roli Raskolnik ow a wystąpi prawdopodobnie Maximitian Schell. komisarzem policji
bt:dz ie sa m Welles.

Najpopularniejsi aktorzy USA
ed.a k cja amerykańskiego tygodnika .. M oUon Picture H erald ' ' d orocomym
zwyczajem rozpisała wśród czyt elników anklete na najpopularniejszego
aktora roku. Pierwsze m iejsce zajela Oori-. D ay. a nastepne - w kolejn oSct : Rock Hu dson. Cary Grant. J ohn Wayne. E lv is Presley , Ellzabeth
Ta ylor . .Jt-rry Lewis. Frank Stnat ra. Sand ra nP:e l. Bun Lancas-.er.

R

•
Nogrodu "noweJ
krytyki"
Nagrodc: ,,nowej kryty ki francuskiej" 'Za rok 19&2 'Zdob ył fUm , , Szk ota
ret. Ale xandre'a A.struca, zrealizo wany według powieści Gustava
Flaube rta. ~o-ilm ten uzyskał to głosów, podczas gdy jego najgrofniejszy kon kure nt - ..Zyć własnym tyciem" Godarda - tylko s .:losów.
uczuć"

R'Z.Y mle mówl ste, t e Fe derh·r.
Fe llin i ukor'lczył podobno swój
nowy film ,. Fellini 8 1ft" . Ostat e C".(Oy tytuł ma brzmie ć ,.L abirynt",
pr;uniera za!'i odb~; d zie st~ na począt 
ku m a r ca.

W

derico Fellini omawia r Marcello Ma·
olan n i m )ednq ze scen fi lmu .• F~tllni 81/ 1"

.M

Z tt"j okazJI Jeden z dzie nników
włoskich pisze zloAiiwle. te ,.wiUci·
wie Fellini móglby nie kor'lczyC swego nowego filmu. J e go utwór. kr~co·
ny w taje mnicy , j est tak popularny.
łe wystarczy powiedzieł FF i wia·
domo jui o t:!O cho<b.i, p od obni(' j a k
to j est w p rzypadku BB c1.y CC".

entralna Wytwórn ia Filmów Dekumentalnych w Moskwie z.r~aUzowa la
'liedaw no film .. Wielka bitwa nad Wołgą " , k tóry wszedł już na ekra:ly
oCi n Związku Radzieckieg.;). Realizatorzy - scenarz.y sta Smirnitski, retyser Sł awili5ika i autor kornen tarza Surkow - wykor:zysta H autentyczny materla l film owy, nakr~cony przez lfiO radzieckich cperatorów. jak równJ~t fra gmenty hitlerov.skich krc."' lk.
.,W odrótnieniu od wtElu jilm6w dokumentalnych i jobularnych o bitwie
nad Wolgq - pi-;ze moskiewska .. Prawda" - t r ea lhowa nych w okresit' kuUu
Stulina t wvsławiajqcych j ednq tylko osobę, w now!lm ti:młe ukazano praw-

C

d:t!t:_·ych bohareróu; walk: prostych
litycLnych słynnych armii generutów

Ż\ \\.I SIĘ

~oku 19&2 na.k recono
dłu .:ometratowych.

88

W
nanlu z 1961 rokiem nnie J. w zestawiPnlu za~
cem 1960 - mniej o 36
i, Ogólne koszty profilmów
wyniosły
w
oku 23 miliardy s tarych
oW,
zaś
wpływy
nie
·oczyły 17 miliardów s ta ·
·ranków. \\' okresie l 9S'rz e zn aczono na produk·
!mów 760 millonów nofranków, wp ł ywy wy·
ł86
milionów.
Jako
yny teftO stanu rzeczy
es O t'rogy w tygodniku
n ess" (nr 665) w~·mi e -

:ta ly

spadek rre kwe ncjl ,
.a<'h fra n cuskich.

czechos łowacki
film ku k ie łkowy
.,A!arm" - debiut reżyserski Anto nina
Horaka, d ług~letniego animatora, pó:b:U ej
zaś operator:: w studio filmów kukiełko
wych jest <; a ty rą na hist e rl~ woj enn ::t.
Na zdjęciu - para sympatycz n ych bohaterów. rybaków: ojciec i $yn, któr a narobiła
~poro zamie"izania w
pewnej nadmo rskie j
mieJscowoScl. żyjącej w c l~ głym stra chu
przed wojną.

N

Sytuacja
rrancuskiego
przemysiu filmowego w . stO·
;o;unku do pannerów wspoln orynkowych jest nie do zo le·
słenia.
Obcl::atenl e podatkowe
biletu k ln O\~ ł!J;O
wynosi
\\
Niemc:t.e~h :~.achudnich 8 procent, we \\loszech - 19 pro·
cent, w e Francji at 2S procent.
Motna malować kOiic:tY
swój wywód Derogy - można
pisać, k omponowaC sam e mu WSZ'\'St ko to b t>Z pieniędzy.
3)

:!~!:~ł ~~!.!:~it :ztu~?u;~ó~-~
mo:ł.n a

też

uekat 1 100 lat,
odkr yta t zall:;rana
ni. scenie. Film nie jest nie·
stety sztuką
Indywidualn ego
twórcy, żywi sie przede wszystkim ple nil>d:zmi.
z o stała

d owóclcó u: l prncownlków pos. czujkmva i M s. S:umHowa ....

WOJENNĄ

!) Wspólny rynek: na mot:y
ukladu rzvm:.,kle.:o pomoc ri·
nansowa ·państwa b~dzte sl(!
zmniejszała, af. wrt>szcie ust a ·
nie w roku 1967.

bv

w.

SATYRA
NA PSYCHOZĘ

c_c~<To -17/:&&o2
E Nil~ D Z M I <S"DZfE /""'u~ •

)rtunnl e
zakończył
sie
n e matografii francuskiej
tG2. Sukces ów anystyct·
było niewiel~. flto kilka

~o ł n ie rzy,

"MYŚLĘ OLUTYM"

A

ndriej Tarko~·ski ( .. Dziecko w ojny") po ukoń

czeniu tllmu o malarzu Andrieju Rublo wie.
kt óry ma s:e j;:kł adaC z piętnastu no v.·el. za-

nw y

mierza l)rzyst~pić do rea1i7.acji nowe~o filmu
o 'tematyce w~pólczesnej - .. Myśte o lutym": bt.'d.2l e to op :>wlesć o ludzk iej o'bojęt no~CI.

Poza

1ym T.:lrkou.•skt

pragnie

napisać

teatr.Qlna i wy !'rtawić j~ w Teatrze
Uniwersytetu Mos kiewskiego.

sztuk~

Studenckim

9

finansowymi i terroryzowanego
przez żonę, w sposobie ch odzenia, trzymania teczki, zamawiania potraw w restauracji i otwierani-a gazety w tramwaju. Prawdziwy potem jako dorobkiewicz
na lonie rodziny, i w lokalu podekscytowany śliczną refrenistką . Na tym właśnie polega komizm sytuacyjny, te nie bohater
jest śmies-zny, lecz sytuacje l
zwariowana logika wyd arzeń.
Kowalski-Młchnikowskłego swapotwierdza
autentycmością
ją
rzeczywistośt l tym sku teczniej
demaskuje absurdalne, jakby &ię
wydawalo, ale naprawd ę istniektójące państwo w państwie remu na lmię Gastronomia.

WIESŁAW

jak się będzie wwlqdalo 114
ekranie, jakie efektv o•iqga !ię
z.a.sto.~ou:anvmi środkami an i JOkie środki sto•owoć, b11 osiqgnqć
konkretne filmcwe etektv. Wszvstko to stwierdza się dopiero po
obejrzeniu gotowego filmu. Re-

bowiem
przestrzegają
nie pokaZ}Iaktorom nakręconego m.ate ...
rialu przed za kończeniem re<~U
zacji. W pew nej m ierze wyn.ika
to według mnie z braku zau/a,n1u
do aktora. Podobno aktor, ktÓTl/
ma teńalu,
fragment
zobacZl/
~yserz-y

żela t7te j zasadu, ablł
u;ać

zawsze jest niezadowo!on11 i stara się pewne rzeczv popra-wiać i
zmieniać. cl43:em wbrew intencji
reżll"'ra . Stąd ta zosoda, lecz 1D

MICHNIKOWSKI
aktor, nU! ma·jący
filmowego, zdc:mv
jest wvlqcrnie na uwagi rdvsera , na tt~łasnq intuicję i na swoje doświadcltnia teatralnt CZll
teletctzvine.
- Jakiego rodzaju rolę zagralby pan teraz najchętniej?
rezultacie -

doświadcunio:

teatralny,

- Potoiem, ;akiej nie ba rdzo
chcialbvm zagrać: podobnej do

telewizyiny
•

właśnie grałem .

e:ego? Dlatego,

że

Dla-

panuje u nas

silna tendencja do •zufllldkotoania, prZ1/łt'Jli4ni4 etvl<.letek, l
wówczas <ZktorOtDi pourierza st(...
przetoaŻnie rol e identliCrne lub
podobne do tej, tD której się go
już raz widziało. Pitrw.sza f'Ola
decvduje więc bardzo częs to o

filmowy

l

którą

tej,

'

aktor a. Jeżeli zagra on
jeszcze drugq podobnq - lo• ;ego jest przl/l)i<!czętowanv. Obawia1n s ię więc, żebum do •końca
Żl/<>14 nie musioł grytDać tl/IJ<o
smu tnvch panów l żebvm nie
9TJ1U'al tD fi lmie tvllco wtedv,
jeżeli takie TOie będą przewi.,emploi~

l\tichnikowskiego
znamy z wielu programów telewizyjn ych. Jego ·
szczupła twarz l smubny
wzrok są przede wszyst-

Iesława

W
kim

nieodłącznie związane

z Ka-

baretem Starszych Panów. w
którym występuje od chwili jego
powstania. Aktorzy, wyglasujący
monolOgi i śpiewający piosenki są u Starszych Panów postaciami
prawdziwymi, skończonymi l za
ka2dym razem innymi. Michnikowski te! jest za każdym razem
kimś innym - i tylko ~~>ewne cechy tych postaci powtarzają się
w różnych wariantach. Jest zawsze smutny, delikatny l bezbronny, ale pełen komicznej godności Jest nieodparcie komiczny ma charakterystycznie zmarszczone czoło i nadęte wargi. mów i
roztaJonym
nadąsanym, często
głosem. Widzowi wydaje się, że

W if"Si aw l\llorhnikowskl

_.. Szplla lu"

ret.

tekstli i m a k.!ymalnie przvlegajqcq do n ich. Stv l norzuconv
przez k limat K abaret u, ·Ra ktÓTl/

•klada •ię trochę humor u puretrochę parodii i
blbkiego, cieplego
stosunku do ludzi.

nonsensownego,
dużo jakiegoś

Jan usza

!\tajewakleJCO

- Mimo że nie bvlo t~ moje
pieru;sze ze tknięcie z / Hmem czułem się w
mówi akt or "Gangs terach i filantropach" jak
debiutant . W filmie pra się zupełnie "w ciemno .. , nie wiedzq.c

dzia.ne w scena.,ius.:u. Zgadzam
się z opinią, że powtarzanie stale
teQo aameQo - obce jest utuce
a ktor1klej.

ak~r kabaretowy,
A więc kom ik? Nie! Ani Młchnikowski,
ani pozostali czlonk~ie zespołu
Kabaretu Starszych Panów nie
podlegają żadnemu zaszeregowa-

niu. Wszyscy

są

aktorami

dra-

matycznymi. Role, grane przez
nich w warszawskich teatrach,
aktoNldej
ich
o
świadczą
wszechstronności. bo dodajmy l
role filmowe, na przykład Dzi.,_
wońskiego w ,.Eroic:e", Barbary
Kralftówny w .,Jak być kocbaną".

jest
!l'łlchnikowski
w ars-zawskiego Teatru
W wystawlanej
tam .. Karierze Artura Ui" Brec hta stwo rzy! tragiczną w swojej
austriackiego
postać
ślepocle
kancler za Dolfussa, którego HIstoria posławiJa w poprzek drogi
H itler a. W filmie graJ po raz
pierwszy w .,I ty -zostaniesz I ndianinem " reż. Konrada Nalęc
kłego; był tam Pępusiem, czlonkiem bandy. P otem wystąpił
w ..Szpitalu". k róikometratoweJ
grotesce reż. Janusza· Majewsklogo. Ostatnio zaś zagra] clówn'l
rolę w noweli o ,.filantropach" .
\V !Umie .,Gangsterzy i tilantropi" reż. J erzego Hoffmana i Edwar da Skórzewskiego. Jego bohater - Anastazy Kowalski, la·
borant, który dzięki alkoholomlorzowi znalazł k lucz do tajemnicy naszej gastronomii, mimo
pewnych rysów karykaturalnych
jest przede wszystkim prawdziwy: w geście drobnego pracownika; przygn iedonego trosk""lł
Wiesław

aktorem

JACEK
FUKSIEWICZ
aktor za chwilę wpadnie w przea le do tego jednak nigdy
nie dochodzi. Jak? To tajemnica
Kabaretu.
sadę.

- Grę calego zespołu Kabaretu
Stanzych Panów uważa si ę za
nowoczesnego. współ
przykład
czesnego aktorstwa. Na czym polega, ulaniem pana. ta nowoczes.n~?

- Po prostu jest to ten rodz~j
DTl/, kłÓTl/ odpotoiada wratliwo!ci wspótczesR\/Ch U>idzóut. Stl/1
ten jert zreutq =i<lzmtll z t ekstami i melodiami Kabaretu, .t
jego atmos[erq narzuconą prtez

lO

Współczesnego.

Wle.law MJrhDlkowskl l Bachara Modelska :w "Gae... eracb ł 0 ·
I &Gt.I'Op&c:b '"

.m .

.ltn~o

Hof tma.oa

ł

z~wuda

Sk6newakJ~o

nłeeute

- ata~ co takh
na
fal-:'". Oczy·wtJd ~, ter·
Jak na wlas·
ne nowatorskle poczynania za zbyt staromodny 1 pracn~e
poclkreJil~ swĄ bezinteresow· ·
ność 1 h e roizm, zamlenU co
na ,.t·yzykan.rk~ falę'',
Działo t h: to Jeszne w ro ku
Ubiectym l oplerato na naatc·
puj~cej k alkulacji: <A'Y.PrQdU,.nowĄ

miA kn uznal -

nometratowym.
cu.krt eU za
wlasoe plen'-du pie-rwu:e d"·a
• k.tY rumowe, ~h C:!\C zachęcli
koroś z produ~entUw do stl·
nallz:owanla całości. Choclat
mu sic to nie udało, wystar·
tował obecnie u Braunera Jako realizator noweli n a ten
sam temaL
Tlnney d~l dobry p~tek.
Obecnie ~ jut na warsztacie

s~= J;::~~~i~::~:.: ::::~::-::::~::~~~:::.:~:

!,"o-:au~~ec: ;::.:~:cić r:=~ nich Jest uc:un Plscat&ra Jedneco tumu l zobowl~~ ~r::.~lz:je ~J'~b=:~o!~:

młodych twórców, by w Jeco pr&euJiłcej zawodowo kobiety;

;:.~!!.::~~~:

J!.,_!':;:.;nlce;.

•te

uda" to l tak pokryJe fla·
l ko dwóch pozostałycb, .Jak
z teco widać, taktyczne r yzy~~~!eJ ~!~~~-.::=k~{~:::!.. nte

Okazało

t~

alt jedna k,
dla
Braunera to J tak zbyt wiele.
pisze mtestęcznlJc.
Film·
krhlk", Brauner cbclar"' sam
wybrać_ odpowiednie tematy,
uan&"azowa~
zarra nlezny ch
retyserów, przy czym - necz
dekawa zerkar takte w
stronę twórców z krajów d e·
mokracJI ludowej, U~c wl·
dOCZDie na to, te potraf~ realizować tanlej 1 lepiej nit ro·
d zimJ filmowcy, Projekt ni e
dos:r:edl Jednak do 8kutku.
Tymczasem
do
Braune ra
zgrosil s lę miOdy, z"-jot:zany
z teatre m twórca - Chris tian
Longollus, propoouJJlC urzeczywi stnienie ,.ryzykanckieJ fau• •
wlasnymt s:UamJ. Brauner się
zeoctzll. Okazato się Jednak, te
co ambitnieJsi fUmowcy nie
che:-. pracować w Jeco wy .
t"'·órnl, Cdzie decyduJĄcy etos
maj" - oprócz s zefa - bucba l ·
terzy. Po dllll'lcb cerec telacb
qodzono się wreszcie na następuJ~« rozw"-zanle : na pocz-,tku realizowane będlł krót•
kometratowe fłlmy fabularne,
które - zesta wione r azem maJił stworzyć rodzaJ filmu
nowelo"'•qo. Te króckometra·
:ł:ówkl
zadecyduJĄ.
komu z
mlo4ycb 4eblutuj.,cych rety lerów motna będzie powierzyć
realizacJę pelneco metrttu.
Spra"·a rusEYta z miejsca.
Pier""-sza oo"'ela pt. ,.KrólewSkie
ddecl'',
2reaUzowana
przez mlod~o J)lsarza J aktora Cia usa Tinneya, Jest Jut
cotoy,•a. Opowl&da ona o tra·
clcznym loste mlodel'o czlo·
wiek~
który, wykon:ystu~c
sytuację w podzleloRym Ber·
llnJe l za'4ieraJ-.e malteństwo
na niby, chela l polepszy~ sw-.

.lak

Z.u hndnioh('rhński produ<ent .\rlur Rr.tunt•r
tz )('\\t•j) \\ ro7.ffiO\\ir z aktur em O. \\.
1- ts< hł'r('m (odt"ón·ą roli Axl'la 'luntht"
\\ fthnO\\t'J adapta<·Ji •• Księgi z San :\li( h••l• l t
rtvi~ st•rt•m
Gf"tJTKiem :\Ia n~t hk4

JAK SIĘ ROBI
,,NOWE FALE"?
ak

zacbod nleal.em.tecka produkcJa fU•
mowa jest od Jat przy·
kładem
calko'4iteJ
ko-.
mercjatizadl - t to w
naJbucb::lej monJtrualJleJ po•tari.. Sł&D, jald obecnie os~~-

l

1\< ła"

""'łsdomo,

"A"YilA:mje

z

callł

beZ·

W 1(1 (dn Md~, te kino obUczone "·ył~c-d\łe fta łatwy l szyb·
kl zysk jh.t u mob6Jatwem oodwó.)AyłR: pt~Hndzl nłe tytko
do
wyJalo\\1cnt a l upa4ku
sztuki fUmowej, ale - niby
bumeranc - coclzł takte w
,przemySł tłłf~Mt"A-y t pozbawia
ro racjoa.ałnych pods taw eko•
nomłcznyc:b.

Prasa filmowa w

NRF jut

od: dlubu1o ezuu blje na •·

C

zvtuj4t

reg ularn ie

czasopisma

litetacki e

tdewiztł)nuch

n4

w

NRF spadla

ze 101 fUmów ._. roku usa do
w roku tH!. W teJ sytuac:Jl nawet wielcy produecnct,
którzY
bronlit
dotychczas
a\\"ycb t'łńerdz komercyJne-co
filmu, odtea:nuj"c a le od wszel·
kich ryzykownych nowinek czuJĄ sic w obowł-zku J.ś~ n a
us tepst\\"a l akceptowat ró:tne
pomysły ratowania rodzJmeco
filmu. Na ldy do nlcb takte
Artur Br.a4.1ftfl' 1 właśełdel zachodnlobcrllń s kleJ tlrmy ccc.
Otót Brauner, który cbttnle
podkreśla, te s ta~ ro na wszys·
tko. tym ru:eri:l postanowił u·
dowod~lć, te jetelł to ko·

s'

PI'XYI'odę mJJOSDĄ. Dona aesz.
ll:owna ł Alexander We1bat
naptsau opowtadanle o ocz-

:!~ ~~r~lr:~l:lez •::!~;!!::
k.Ą,

len bez tkutku. Tlnney
pn:y&otowuje
jut
następ~
nowelę - będzie to fana pL
,,Dz~ń lłluhu ...

Korespondencja
z Berlina
. zachodniego
"Ryzy kaneka fala" n ie Jest
WyłĄCl.I1 YD1 monopolem Bra u·
n e ra.
Włiród
przeclslęwz:i~
b a rdzieJ ambit nych twórców
zashłcuJe zwłaszcza na uwact
reaJJ:zowany obecnie film wuta Tremp e ra ,.Najdlui:sza noc".
Ukałe
on przety cia CTUPY
preypadkowycb
osób·pasd:e·
ró"A' , kt óny ocz~u.J~ w Ber·
ll.nłe zacbodnim na opótnlaJ~cy się odlot slimolotu. ZnaJ·
duje Jl ę tu równlet pol ski ze·
spóJ Jazzowy Andneja Tn.as·
kowsJde~to l ptdntarka Wanda
W.ar«k.a.

Trrmper reprezentuje w za ..
ebodnlo nlemlecklej klnemato·
erafil typ nlezaldneg o produ·
centa, będ~cego odpowiednJ ·
kłem Staftleya Kramera lub
Harolda Heehta. Teco oJerw·
szeco uwata zresz~ u wz6r
dla siebie. Czy Jednak potrafi
w Jaklm.t stopni u 2rewoJuejon.tz.ow•t produkcJe tlłmow-, w
NRł" l .zrobił wylom w JeJ ko·
merc:Jalnycb nawykacb - Jut
rzeCUj raeze j WĄtpliWĄ.

Tak samo , Jak trudno przematerlal~.
"A1dz:JH , co przyniesie ,.ryzy ·
.les t rzecz~ ciekaw~. te T ln- kancll:a fala'' pod auspicJami
ney. który sam napłsal sce- Braunera.
nartusz z myjllł o tumie peł•
F, K.

a)"tuację

•

/Umo u:e. lf nle stetu. w r ecenrjacll t~l ewi·
z&rlnueh nie .:.na}duje omówfe nla prog ra·
.mów /Umowvch. !rfant 7td mv.fll om6wl enla </U·
mów PRZED ,wvSwłetlenfem. o przunaJmnłe)
recenzję PO pro jekcj i. · Płuę , bo niepokol mnie
mUczenie recenzentów

te produkcJa

larm. \V batule, który czyni,
trud.Do .11łera~ odł"Ótnlf rOZSiłd·
ne &:losy, wysuwaj~ce mnJej
lub bardzlej konkrt:tne kon·
cepcje przezwyc:Jęł.enla lu:yzyau.. au maJ~ to by~ subsydia
tu,dowe dla popteranta produkcJI filmów - ~ slę tu
mówi - artystycznych, Innym
razem otwarde uk.,ly fUmo·
wej
l
ksr:tałcenle
nO\\")'ch
kadr, wreszde - stwon.ente
ezego j w rodzaju ,.nowej faH". danie motnołcl pr a cy mło
dym, utalentowanym twórcom
- na marrioesie komercJalneJ
produkcJI,
Faktem z aś be-upornym jc.t,

bo.haterka nie mocĄc m.aJeU
~~d~ k::cum=, ·P =

ternot

spo.so.b u pret4!'ntowanł4 filmów fabutarnuc h. A
u lejedno Jest prz4N:l4! do za.rzucenia.
Ot, c hodat bu Uui'11Dctenla abcuch wer•Jł ;ę
zukowllch. Nieraz, tłed:qc pr:ed tetrwlzorem,
miałem wratente, tt kom~tator nie oglqdot
/Umu, nie przugotował dę naldvcłr do .woJe;
rolł, nie :r~a dobrze celutu, któru powł~zono
mu do wuglonenia. Ba! A le czu t11lko koment olor jeat tu winłen~ A r edaktort A tłumac%1
Mote tald: e n ie o glqdal filmu, bo •kqd miel!·
by.lmu nagle d ziwne sytuacje, w Jct óruch nłe·
.::naj omi lud złe zacz)lnajq mówić do ateble po
imieniu, a o tujqeuch wapomłna dę jak o
umarłuch. Np. w tUm re ·pt. .. Wuaokłe napt(cl ~" : Morte nq Dietrich: ..ptwłedrlał, te
młot córkę.. ,
eo brzmioto w orwlnate: ,.h e
Mld he had daughte r", a }4k tvładomo- Jut
na plerw•zum roku nauczanl4 języka angłel·
•ki~go - t e dwa czaau !przesrte utuwamv, gdu
po zddniu gl6umvm w czasie przeutum wupowlada mu zdani~ pobocz n e , majqce arn• uw. ter ainl~jnol.cl w ł)rzetzto•ct. Ten t e k at powłnłen

byl brzmieć pra w ldlowo: .,powiedziot, t e ttta
córkę··. W tum wypadku Wiha ilumacza t redaktora j eat tvm wtękaza, t e nawet z pó~nleJ
Ul/Ch dlalOgÓW WURfka , łi OWd kobieta tuJe.

Wntoa k i z
cie

płvnem

U:IZII•tkłm

m~go

progromu

poza tum do
wała

/Urr.v.

Ułłu

nt~atępujq c e :

Jeatd·

wtęc

przede

tłlmowe.

ZaapełUjcłe

tel~tvłzjł,

podając

ska tłumaczu, tok
u onaami w klnie.
(u·.

aq

fUmo wum, omawiajc le

łmlenłu

abu le ptej opracOtOlf"'
przu tum ZAWSZE nazwtjak t o ma ml~jac e przed

MARIAN M.
r od ztnv f grona znajomuc h )

OL..-z::tyn
artykule Krystyny GarbLeń pt..•Kina d la
czy pubUe1.no śC dla kin'"
(nr 3 FILMU) przeczytałe-nt, te japoń ski
tltm ,Nag a Wyspa" ·obejrzało we WrocławJu tyl·!co ośm iu widzów. Pomijając fakt.. te Jest t o
bardzo mało prawdo podobne - tego rodzaju
stwierdzenf.e kr:r.ywd:r.i kinową publ tcmośC W ro·
ctawJa. któ nl na ogól m a d obre rozep\a n le

W

J)ubUcz.nośei.

w

~rtua:t'U t Umowym l Wca le od wa rtościo
wych pozycji .ni e st.ron l. Dowodem frekwencJa
na fesUwał u t Umó w poiSkłch w roku 1961.
JeśU chod z:t o .,Nagą wyspę .. , to o Ile
dobrze pamiętam - tilm ten byl wyświetlany
w klnie ,.Gigant " t y lko prz.e~: dwa czy trzy
dni. To chyba :zbyt k r ótko . Młal em wtelk~
ochotę z.ob.aeeyt: t f!'tl film , a le nie ufątylem ; po
dwóch ct.Y t rzech d niac h fil m schowano w
rr.aguyna ch , g dz.le zapewne do teJ p ory spoc zywa.
A wic:c to ra c-.Le j wina 1kln, a n ie p u bllc7.ności. C~:y wo bec tego n ie d a łoby się Idąc w
śla dy s tolicy stworzył= we Wrocławi u k ina
dobrych filmów! Do tego celu •:tadaje się z.wla·
s:r.cza ki no .,Klubow e", któ rego kierOWn ik, zapalony kinoman , m imo rozmait ych trudności
wprowac:lza na <'k r:łn najwartościowsze po~:ycje
kinematografii i'-vl .1 towe j. Może w ta kim wła
śnie
k.inle v. r.x l:~ wla:Ue moglib y wreszcie
obejn:el= ,.NU-i 1/ ."!o.J)ę"!

STAN(SLAW K RUKOWSKI
Wrocła w

u

;g Przeczytajcie fragment
,•·

.· ..

stko, zrozumieć ... A przecież pisał
po grecku p rzed dwu i pól rysią·

...Za wsze uderza lo
Filozof:
mnie ~o. ie nie można żyć nie
móu;iqc.

~-

cami lat. Nikt nie zna dekładnie
języko rej epoki. A jedn ak coś
na-m potrafił przekazać. Mo żna

Nana: - A jednak byłoby
przyjemnie, gdyby m ożna było
żyć nie mówiąc.

~:f:ssęn,griusza filmu

.

,._:-.:~:;~r<~-~~~~;;s-:~,~~

więc nauczyć się
rażać

myśli..

dokladnie U."Y·
I t rzeba się tego

na uczyć.

Tak, to mogłoby być
piękne , h m... T o mogłoby być
piękne ... Ale to niemożliwe. Nikomu się to jeszcze nie udalo.

Filozof: -

~{· "~y~,: własnym życiem"
:·:.~J}}j,.·ti~~-t*:

Nana: trzeba

Ale
umieć

po co
si~

właściwie

wypowiada ć ?

Żeby s ię w zaje mnie rozumieć?

ROZMOWA W KAWIARNI
yświetlany na tegorocznym Festiwalu Festiwali film
francuski " Zyć własnym życiem '· reż. Jean-Luc Godarda wywołał wielkie zainteresowanie; nie tylko
dzięki pelnemu poetyckiej prostoty potraktowaniu drastycznego tematu, ale także - zaskakującym rozwiązaniom realiza!.orskim. Należy do nich sposób prowadzenia dialogu przez
aktorów.

W

Nana: Ale dlaczego? Słowa J Filozof: Trzeba myśleć. A by
powinny wyrażać dokladnie to, j myśleć, trzeba mówić. Inaczej
co się chce p::twiedzieć. Czy slo~ 1 się nie myśl i. A by po rotumiewa ć
l tca nas zdraclza)q"
się, t rzeba renmawiać na tym

l

l.

polega ludzkie

Filozof: -

Tak jest.. . ale
zdradzamy )e także. Trzebo
Bohaterka tumu Nana (Anna Kari na) jest prostytutką. Młoda kouczyć się wyra.Zać t .:>, co się
bieta zadaje sobie często pytania. na które nic urnie zna leźć odpowjedzi. Do sceny rozmowy w kawiarni Godard zaprosił pisarza i filozofa . do powiedzenia , udaje się
francuskiego Briee Pa.raina, specjalistę z dziedziny językoznawstwa.
przy pisaniu... Ale
Zadaniem Paraina była swobodna wynłiana myśli z bohat erką na
to nie nadzwyczajne, że
interesujące ją.

podyktowane scenariuszem. tematy.

Nana: - . Czy nie
to,

że

na pana

Filozof: Nana: -

krępuje

pana

patrzę?

clzieścia

lat

o lbrzym,

siłacz...

później".
trochę

Porto.~,

glupi.

Nigdy nie rovnyśtal nad swym
życiem rotumie pani? A więc,
peu.;·nego razu Port os ma wysadzić w powietrze beczki z pro-

Bynajmniej:

A co pan robi?

chem. Zaklada w podziemiu

Filozof: -

Czytam.

Nana: - Czy zafunduje mi pan
kielisze-k wina?
Filozof: -

Jeżeli

pani sobie tego

życzy...

l
li

Filozof: -

l

Dzi..ś

często

przy-

l

Nie, tytko • czasami.
jestem tu przypadkowo.

Nana: Filozof: -

ła

dunek, zapala lont i oczywiście
ucieka. Ale biegnqc - nagle- zaczyna myśLeć ... Myśli - o czym?
Zapytuje sam siebie, jak to jest,
te biegnąc stawia jedną nogę
przed drugą. Pani też się to 11a
i pewno zdarza, co? Z!ltrzymuje
się więc... nie biegnie już, nie
, idzie, nt.e może już iść naprzód ...
Następuje eksplozja, wszystko
się wali. Ale on podtrzymuje ra.mi01tami gruzy, je.ęt jeszcze silny ... W końcu, po jednym czy po
, dwóch dniach, nie pamiętam do-

chodzi?

Nana: - Czy pan tu

Dlaczego pan czyta?
Ta ki jest mój za wód.

l.

! kladnie, zostaje zasypany i umiei ra. I tak cto, gdy po raz pierw -

i
l

szy zdarzyło mu się myśleć myślenie
spowodowało
jego
Dziwne, ale nie u>iem
~ .~mierć.
co pou,'ied.zieć. Zdarza mi ~ię t:J
bardzo często. Wiem, o czym
Nana: - Dlaczego opowiada mi
chcę mówić, a·le uznim coś popan takie · historie?

Nana: -

wienl~

zastanawiam

się,

czy to, co

mam powiedzieć ma sens... uff! I
ni« mogę tego powiedzieć .. .

Filozof: - Tak, oczywiście ... Proszę pos!uclu!ć - czy pani czytala "Trzech muszkieterów' 1?
Nana: Nie, ale
film. A dlaczego?

widziałam

D latego, k .. W idzi
tam pewna postać... Zresztą to nie w .,Trzech

Filozof: pani,

występuje

muszkieterach",

l2

ale

w

.,Dwa-

'
j

l Filozof:
dlatego,

....., Tak sobie...

trochę

żeb11 m?wić.

Nana: - Ale d!aczego? Czy zawsze trzeba mówić? Ja uważam,
że bardzo często należałoby milczeć, żyć w miLczeniu. lm więcej
się mówi, tym częściej slowa nic
ni.e znaczą_ ...
Być może, ale ...

Filozof: to

l

·moż liwe?

Nana: -

Nana: - Tak , ale tym samym
ma
jest ono bardzo tr udne . .la uwato
ża.m przeciwni:? że życie
czy l powinno być la twe. Wid!i pan.
pe- ; pańskie opowiadanie z .,Trz ech
wien ... że taki człowiek jak PLa- l muszkieterów" j est może piękne,
tón ... że można go, mimo wszy- j aU? przerażające.

l
przecież
l

Oto fragmen t tej pólimprowizowanej rozmowy:

Sama nie wiem.

Ctli

życie.

nmay· l,

ll

Filozof :

P rzerlftajqce,

tak .

ale to wska2ówka .. To jak gdyby pewna cena ...

Nana: -

więc

A

mótd!?nie pro-

wadz-i do śmierci?

Filowl: -

ale

Tak,

jest to...

Mówienie to niemal bunt w st csunku do tycia, w tym se-nsie, :że
kiedy się móu;i, życie jest inne
niż wtedy, gdy się nie mówi r ozumie pani.. By żyć 1nówiqc,
t rzeba przejść - że tak pOwiem
- p rzez śmie rć życia bez mówienia . Widzi pani, to... Nie wiem
czy dostatecznie jasno się u;yraża1n ... Ostat!!cznic mówi. się rz2c~y słuszne tylko wówcz!ls, gdy
~ię potrafi pat rzeć na życie z jakiegoś

EDN YM z najciekawszy c h filmów c uchos łow ac
kich ubiegle go roku był niewąt pliwi e .,Transport '', zre ali2.0w a n y przez mlod e~o r etysera
Zbynka Brynyc ha. Film ten poświęcony został
ofiarom na j większeg o żydowskieg o ge tta, zorg anizowanego przez hitlerowców w s tarym hlstoryC2n ym m i a st eczku Terezin, położonym nieopoda l
Pragi. Te re zin byl w czasie drugie j wojny ś wiato
w e j znany takt e jako mlasto - kafń, w j e go lochacb

J

JAROSLAV BROZ

dystansu.

Korespondencja własna z Pragi
Nana: nie, nie

A jednak, rak codzienmożna

przecież żyć

z ...

z...

sa.ma nie wiem,

...z dystansem ... T ak
i dlatego u;laśnie pr zechodzi m y od nt.Uczenia do sl c wa . Balonsujemy pomiędzy nimi... to
jest wl aśnie r uch życia. . czło
wiek żyje życiem ccdziennym. a

F ilozof : -

po t em

si ę

podnosi

do

pozi:;mu

innego życia ... Nazwijmy je ,.ży
ciem w yższy m " - bo jest tJ ży 
cie z myślq. Czyż nie tak ? I ono
oznacza śmierć życia codziennego, najba r dziej elementa r nego.

Nana: mówić.

T ak, ale czy myśleć i
to ;edno i to sam o ~

Filozof: -

Tak mi

się

wydaje.

o tym
mówil -- proszę zwrócić uu.:agęJ
ja k sta r y jest ten problent. Myśli
nie da się wyra<:ić i naczej niż

'l'ak

uważam ... Już P laton

popTZez slou;a .

N ana: -

Słowa

przecież

trc chę

- czy tak? Ale
ryzykujemy

czy slowlł ~tie mogq klam..n.ć?

Filozof: ~ Tak, c'ęsto dzieje się
podob nie jak pr zed chwilą , gdy
7!ie

wiedziała

dzieć ...

pani

w

pani ca p~wie
obawie, że nie p~tr3.fi

znaleźć

pr awdziwego, cdp:-

wiedniego slou:-a . W ydaje mi
że to jest u:laśnie to ...

się,

T a k , ale jak można być

Na na : pewnym,

że

się

znalazło

odpo-

wiednie slowo?

Filozof: t ym

Slusznie, trzeba nad

pracować.

Pot r:u~bny

jest

by móc wyrazić to co
się ch ce w sposób p rawdziwy to jest taki, by nik ogo nie r anić,
wysiłek ,

więziono i mordowano d zie si ~ tk i
tysięc ~·
więżniOw
polityc:znyc h, sprowadzo nych tu przez. gestapo z całej
okupowanej Europy .

Brynych ograniczyi się w " Transporcie" j e d ynie do
ukaza nia t r ege dH Zydów. Udało mu si~ ukuać niepowtarzalną atmos fert miasta skazan ego na zagładę.
bez uciekania si ę do chwrtów drastycznych i makabry. Prawie wymarłe ulice Terezina jut na pl e rws z)· rzut oka niepodobne są j e dnak do ułic żadnego
innego mia sta. Swobodnie por,unaj:ł slę po nlch tylko pr-ze dstawic iele ,.w yt szej rasy " .
Brynych miał już swe,::o fi lmowego poprzednika w
reiyse ne teatraluym Alfredzie Radoku, k tóry zaint eresował
się
lose m i ydows kich więźniów w roku
1.9.f.8. R.adok nakr('Cil wte dy mm "Daleka droga" (wyświetlany w PoiSce jako ,.Ge tto T e rezin" w dyskusyjnych klubach filmowych), w któn·m próbo,,.- al
uchwycić rozmaite p ostawy mieszkańców getta skazarlców pozbawion}·ch e lementar nych pra w l udzkich. W przeclu; e ństwi e do Radoka - B ryn ych dba
w ,.Tr ansporcie" prze de wszystkim o uchwyce nie
ogólnej atmosfer )· miasta zagłady, wiecznie żyjącego
w niepewności, strac hu i wą tpliwej nadziei. Jego
film ul\:azuJe galerie lud:d złamanych, ale n ie upoko rzonych, c ierpliwych i p r zestraszonych, młodych d e sp e ra t ó w. odwat n ych buntowników, tchórzów - ch.;tnie sprzedająt· ych res ztki godnośd ludzkie j za- cen ę
przedlute nia swego tycia, choCby 0 j e de n dzieli.
Reżyser Zbynek H rynych nakrędl jui kilka fllmów,
w których wykazał swój bez.sporn)' tale nt. .. Transport" j e st j e d nak utworem o \o\lększym ciętarze ga.
tunkowym niż poprzednie, różni się zarówno od liryczn ej opowl tści o dwojgu miotłych kochankach z p ra s ·
kie go przedmi eścia (.,Romans na prztdmleściu") jak
i · sk ł adank i nowelowej (.,Pi ę ć z miliona ") lub dra matu s e nsacyjnego ł.,owa oblicta a genta K"l.

Rea lizacja . ,Trans portu"
wymagała
dokładne~to
przes tudlowant:t
wi e lu
zac h owanych
dokum e ntów
z t ajnych archiwów gestapo, ;~~ takb ze brania relacji od Judzi. którzy przetyli pleklo Terezlna. Brynych
znaJazi <:ennego współpracownika w a utone scenariu sza - Arnoscie Lustigu, któt)' sa m był więziony w
Terezinie. Dzięki temu film ten znakomicie f• ,tugrafowany przez J a na Curika, wiernie rekonstruujący
fakt y i. atmosfer~ czasów pogard y posia da wie l e
cech aute ntyku. Prawdziwa jest tu nie tylko sce ne ńa: bloki domów, terezińskie ulice, którymi gnano
niezliczone rze sze ludzi do komór gazowych w Oświę
cimiu autentyczne są przede wszystkim postacie
bohat e rów filmu: kierownik ~etta, dygnita rz ge stapo,

prze ds tawiciele łydows klej " rady starszy ch " . Pos tacią
jut równie ż uk a zan y w pierwszej l'Zę
filmu b e rliiiski a ktor i reżyse r Kurt Geron.
Jest on znany wielu wid zom fi lmowr m z " Opery
za trzy grosze " G. w. P abs t a z ro ku 19~ 1. gdz ie jako
odp ustowy łazik komentuje tekst y songó\\ śp ie wa 
nych przez bohate rów.
autenty l'zną

ści

Kurt G e r on został swe go czas u z mus zo ny przez h itlerowców do nakręcenia p ro pa gandowego film u o ty·
c iu w Teret inie , ,. mieśc ie. k t ó re fiihrer oriaro w at
Zydom •• - i po wykonaniu -zada nia zgi nął w k o mo·
rze gaz~wej. Mi mo Ze Gerou istotnie s u ra! s ię
u k aza(· w swym fi lmi e .,radosne tycie ~ Te re zinie" .
byto w tym utworze c o~ przejmują ceKo. hltlt'r owcy hali sic g o pokazyw :J.ć w parl;<~:twa c h m:utralny ch,
dla których musiał by ć p o czątko wo pnezn"lcz ony.
ostate czni e kopie tel';"o cyniczn e go ,.dokum e nl u " z osta ły zniszczon e . Bry n yc h pot r afli o beJM s h: bpz. autentycznyc h ma teriałów filmow ych .
J ego film j e st jedna k nie t y lko art :r styc:znym do~
kumentem, ale i ostrzeżeni e m rzuco n y m t y m w uystkim, któr zy zby1 ła t wo potrafili za p om niei: o hitle ·
rowskich zb rodniach. Jest ta kże odpow iedzią w s t eczrym silom w Nie mcze c h Zac h odnich, k tóre niedawno
występowały z oficjalnym b ojkot em taki c h f ilmów.
jak ,.Więi n iowie z Alt ony" De Siki i .,Cztery dni
w Neapolu'' Nanni Lo ya , d o kum ent ujący ch hitl erowskie 7.brodnie z ni e dawn ej przeszloSci.

a jednocześnie wyrażać t o. c:> się
chce p~wiedzie ć;
ta k i, by
osiągnąc

to, co

się

chce

osiąg

nąć ...

Nana: t rzeba

T ak, w gruncie r zeczy
jednak próbować być

szczer ym.
dział:

K toś

mi

kie dyś

powie-

,.Prawda jest we wszyst-

kim, nawet p rzynajmniej w
jakimś ul mnku w blędzie".

Filozof: -

M a pa n i rację.

Opracowal a: E. CH.
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Cl,;·żby

ten· przygodny znajomy z Sjng Sinpro totypem ...~ielgr.zym.a"? Być może,
chociaż n it.ka pokrewieOstwa obu postaci jest
bardzo cieniutka i właściWie poza sytuacją
v.•yjściową ucieczką z. więzienia - nic je
nie łączy. Znacznie ważniejszą sprawą w now ym fil m ie jest kontynuacja krytyki spoleczeństwa mieszczańskiego. przeciwstawianie
ludziom sytym i głupim - wolnego, pełnego
uroku. a co najbardziej istotne - uczciwego
biedaka. To. że biedak jest eks-więźniem dodaje, oczywiście, ostrości krytycznej , ale nie
zmienia ustalonego j uż poprzednio przez artystę schematu. Charlie w -przebnłniu pastora mógł równie dobrze być po prostu
włóczęgą. Stmi się w cudze piórka. jest oozustem. ale ci. których oszuk uje. są znacmie
gorsi od Diego. Georges Sadout bardzo traf nie nazwał .. Piełgrz,yma•l - ,.Os7.ustem wśród
gu

1923
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--~THplitz

25
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Sing Sing w stanie Nowy Jork. Wizyta wywarła na nim ogromne, a zarazem przygnębiające wrażenie.
Szarą, podobną do twierdzy budowlę Wię

swych

wspomnieniach

~hańbą

cywilizacji XX Wieku". W jednej
z cel, najpopularniejszy już wówczas komik
filmowy śWiata spotkał pewnego mlodego
czlowieka. który bezskutecmie probował
ucieczki. DzieWiętnastoletni ,,fabrykant pieniędzy'' wydal się ChaplinoWi postacią niezmiernie sympatyczną. Niedoszły zbieg chwali! się swoją akrobatyką. prawdziWie Itinową jak dodawal w skoku z celi na
daszek jednego z pawilonów. Charue· życzył
powodzenia w następnej próbie ucieczki ...

W rubrl/ct t ej omd wid.mlf łwłd.
towe premł~lł MJ{Iłołnłe~
tzuch

lil.mów

z.agranłC2nUch.

3

-J

toszi<owie - , nie pozwalają mu żyć. To oni,
bogobojni. p"rytańscy wymyślili Sing Sin g
i nik·t inny IS-lko on1 tępią wszelkie przejawy wolności' i indyWidualności. Są w zasa"dzie i w praktyce przeciwni wszystkiemu,
co reprezentuje ideały swobody.
W .,Pielgrzymie" - premiera tilmu odbyła się 25 lutego 1923 roku, przed laty czterdziestu - akcja rozgrywa się w malej ooadzie zamieszkałej ·p rzez potomków ,.Pielgrzymów", którzy przed trzema wiekami przybyli do Nowej Anglii na statku .,Mayflower".
Gmina wiernych czeka na nowego duszpasterza, który ma przyjechać pociąg:em. Z )~(a
gonu wychodzi zbiegly więzień przebrany
w strój pastora. Na wyj.aśrńenia nie ma czasu - chcąc nie .chcąc Charlie obejmuje obowi~~ duchowne i zaczyna swe nowe życie
od kazania, w którym odgrywa I?'"Zed kon-

słynne Więzienie

w

ccm blecu. cb~by wltaly de na
n ieJ tlumy, z.atnymau ale dopiero, rdy .zderz~z. słe % drzewem.
zJamJe:n kark l utłmlaz. ste
ze

sferĄ

włecu!e-J

tlemnOitet (••• )"

ł"akt, łe ~wo- .ueaa~ 

ler'A'S:&y tum. brytyjt.ld ,.ftOWeJ
lali'' bn erotyzmu, bez.
. .uuatizmu, bez bom.aseksu.a~
Uz.mu... Czy będ:zie m.l&l takle po-o
wocben.le Jak "Mlło4t t ~eołew"
czy ,,Sm.a.ll: mJ.odu"1 Olo pyta.llłe,
k&óre- •tawla aoble prasa bryiyJ~
ska w ftrł~u z O&&aUUm łll
mem Tony Rl.ehardsoa.a ,.Samot~ dlu~ocly.na.a.sO'IIrea••. rre-alb'owanym na poclsta'Wie acftl&liuna
l nowełt Alana Sllltoe: (.. Z tobo.
ty na niedzielę"').

P

Bobałft'ftlło
111mu jett coUa
Sm.hb, wyJI:olejoay ch1opak, który
popet:Dla kradzid (truha d~.
te nie tywl on wobec apołeeu6•
uwa uez~la llieDawHel ani aympaut. Ieca raezeJ aft.Ude suaebu),

po&a:a Jest wx«owym wychowan~
kłem
slynnq:o w A.Jl&W domu
poprawcu-co w BontaJ, wreszcie
- zadlęeooy pi'ZC:2; dyreiUota te·
aot ukl&da. - blerze udział w
dramatyanym bł.ecu dturoct)tlc:.n~

lO W)'m.
Fł.Jm

Jest uuz.ymany w

kola.·

bardzo
realistyczneJ.
pnyapa..na oll:rellonyłcł tym, łtt6ny ty.....
Ale ów błec, pele:n pneJmuJ•.eeco
roman.tyzmu, jest ura.um uoaól·
nieniem łltoloflczaym, aymbolem
umolnoH:t. a mołe nawn - Jall.
tbce ezcłt krytyków - niemal
We:DCJI

~~~ ebłooca

Katłlown. w~

Nu&rOJ

teJ1

had:ddeco

t,ycta.

tkwU jut w noweU

Alalla SIU&oe,

tk~la-4

WDłkllwe

łO Juonlbru.
brytyJakieJ klasy
:robomlcze.J, n~11.0 aza&atu.Meeco

ole

polllyemło.

OM pr6ba •IYł•

AJaaa SULCoe: ,.Mulal blec. biec,

biK, DJe wł~f: po eo ( ••• ) pnn
pola, pr:r.es pełne &rosy ta.y, prz.ex
"'. Lll6ru(,•. ) meta n1e becble Jco6-

14

l <l
28

13
27

świętoszków". Oszust ratuje swe życie. Swię

ntormacje o genezie filmu Chaplina
.,Pielgrzym" są -dooć skąpe. Wiadomo że

nazwał

12
26

1 ~ 1 Wf&Nłi>Arlzll
30 31

15
29

po powrocie z Europy Charlie zWiedził

Źiermą

lJ
25

u ehJopea m a nJeco zatarte koo.tury. zaostrza tylko wrateale ••·
motra~eł bohatera.
No'Wlł

u.r

alę

rewelacJ• aktors"'- oka•
Tom Courten.ay. Ju4ry u-

gregacją historię Dawiida i Goliata. Zdawać
by się mogło, że tym razem los będzie ła
s kawszy d la wędrownika i że znajdzie
w Wiosce cichą i sytą egzystencję. Córka
miejscowego notabla, miss . Brown {Edna
Pun;ance), słodko się do n iego uśmiecha.
można nawet jakoo poskromić psikusy swa:
wolnego Dyzia. A'Je fatum wkrótce daje mać
c sobie. Da wny towarzysz więzienny, kradzież .Pieniędzy kościelnych. wieść o ucieczce skazańca - W'SZystko to wali się na gło
wę n ieprawdziwego pastora. Udaje mu się
wprawdzie w ostatniej chWili odzyskać ukradzioną gotówkę i w uczci wy sposób pożegnać
się z wierny mi. ale czeka j uZ na niego surowe prawo w postaci szeryf~ który ma go
odstawić z powrotem do więzienia. · Ch arlie
1 usza w drogę, eskortowany przez ,. władzęu

na k oniu.

Koniec .. Pielgrzyma·· jest nieoczekiwany.
Wbrew regule, której Charlie by! dotychczas
wierny, okazuje się. że szeryf n ie jest bezmyślnym wykonawcą rozkazów. ale myślą
cym i dobrym człowiekiem. Nie wierzy w to.
by ten śmieszny pastor-amator był groźnym
przestępcą.
Społeczeństwo
na uwięzieniu
włóczęgi nic n'e zyska. Zamiast do aresztu.
prowadzi więC eskortujący eskortowanego
do meksykańsltiej granicy i każe mu przynieść bukiet kWiatów. które rosną ,,1)0 drugiej stronie". CharHe bierze wszystko seriozbiera kwi atl<! i przynosi je szeryfowi. PrzedstaWiciel władzy jest wściek ły, że m etoda
perswazji nie działa. Doprowadza nierozgarniętego więżnia do słupa granicmego i p rzy
pomocy kopniaka ekspediuje go do Meksyku .
Naresz.cie na .swobodz·:e. Ale tu now a niespodzianka - w Meksyku hula-ją bandyci.
ich kule gmią życiu Charliego. Dokąd Więc
iść? Chaplin znika z ekranu. krocząc po linii
graniCZllej. Jedną nogą w rodzinnych Stanach Zjednoczonych, w których groz i mu
wymiar sprawiedliwości - więzienie, drugą
nogą w Meksyk u, gdzie słodkie bezprawie
pozbawić go może życia. Co wybrać i c:z.y
w ogóle wybór jest możliwy? Siergiej Eisenstein widział w zakończeniu .-Pielgrzyma" symboljemy kres ludzkiej egzystencji. straszliwy w swej beznadziejnOOci.
JERZY TOEPLITZ

prurataS.eye.b nas pustlt4 mCN'aio wartMet huh-

DĄ, ałepokoJĄ słe

llle.,

IU6ryeb

obecnMł

obec.a.OII~

atwłe.nb:aJ~a

i

lub nlektóre do-

aaalb~ To :r.aanaaiow . .w Jat· jtsaue. NrdzleJ
doezne u Felllnleco. nawet w ta•
klm tumie jak •• Siodltle tyde"".

c.lekliwlf:

-..·1-

ZtłaD.Hm

krytyk6w-eatuz)astów.
do kl6ryeb ~:~~alety m. ta.. Pecer
Baker t "FUau and Filmlnc") fUm

trac• pnekonanle o tym, co c:be•
osLaleemle pow'"złeł. Z tymi
wa.cSaml, Bałler &Ołów
)en. · zaJICZ)'t ..Samotnoł~ dłu&o
dyaau.owca" do najlep.u:yeb ruJD6w Nyty JH.łdl- w ecółe.
wszyslkł:m.l

tyk -

pisze wnte krY·
te tUmowi brak roman·

tyzmu.

..c:zterystu

"c6t s tero -

bat6w".

łata·

Uzmu ,.WI6nyk1Ja" . wy:z.ywaJ4ceJ
słly
••BUDto•Jdk.a bn pnyn.y-

SAMOTNOŚĆ DŁUGODYSTANSOWCA
pal

rolę

Smkb& bH. clenia

mA·

uleryzmu ezy Hwykalku lowanycb
elektów'", t worz.- c kreację - z.daDJem '1ł'lelu k.r ytyków - jH.u:z.e
4oskooaln• a.l:t: Alben FI.Dney w

tUIDle

.;z soboty aa

l.laM.-nu*y Jnt
Iledarave w
IWidiL

roll

ałeblele".

tak:ł:e

Mtdaael
dyrelllora

Ale OCJI.nla o fllmte Dk Jest
bynajmnieJ
Jecln:olita.
zdaDłem
bardzleJ • urowydl Uyt.yk6w,. 40
lltórycb naldy m. IJ:L Petu Harcourt (a.Slcbt aad Seuad.u). _ c:boef.ał mm. zawiera sekwencje .z.nakomue. 'pełne łueynu.JĄeeJ wlepO'Z.walłlj~ce
uz.nat
10 za wybUne d%ieło ntuld. JedDałc:
obserwacja środowiska nie
Jest tak łwleta l ost.ra Jak w IUmat:b· "MUMf t f111ew" lub "z
IOboty aa nłedz.lele"'.
Poo.adto
wazy•~Y d:zisleJ&I twórey
brytyJacy cnes~ - :z.danlem: Uarcourta - a.a4mtarem ,.2e•'Detrzn~cl...
.protokolaryz.mu w uJmowaniu ty•
ło=aCZDMel,

da.

IDDł

Dlocli;

d.

Sila Truffaut
DAWet

lub A.ato-

w aekwe.ncjacla

Ma

takie nłe Jest bu tkuy,
zbyc
wiele fttrospekcjl r<OZbljaJ-cyeb
J~oUtośt na~ octz:nacza ate utyrycmym
ptu:rysowaD.Jem
pew..
Dyeb ~tael (~ clomu eblopca łUb
.& załi:IH• pOptawneao). wldat w
ałm wrM3de ~\llt1ett
•~lad
lasplraejł
twórczeJ w oatallllcb
se k'weneJaeh. Jdedy au&orzy Jakby

ny'"f Cót s let'O, te brak mu na·
wet JednoUeeao styłuf Czy tyde
ma Je4Dollly styl'! Mote włelkł
taleat
rriyaera pole&• c=zasem
wla4nle na tym. aby pocodz.lt
apn~ atyle wyst~pu.Mee w sy-

-

łlrdo...,.<b.
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POD SŁOŃCEM INDII

MODERATO
CANTABILE

(Heera Motl)
Scenarlust ~ Balj Sb anna
Retyseria: K..rlsban Cbopra
Zdjęcia: K. Valku ntb
Muzyka: Ros han
Wykonawcy: Jhoorl - Salra J S abot . W ·Jl0%0Sta.łych rotach :
Nlrupa Roy, B aby Naaz, Sb u b ba Kbote , Ash lm K u mar, P.
K.allash, Balj Sh.anna, Ras hłd Khan, Cbar ubala. Narlnder,
Saylen Bose, Cukoo, Helen.
Produkc-ja: Mohan - Rupalaya (In d la) - 1959.

(Moderato Cantabile)
SCenariusz: Marguerhte DU·
ru, Ge rard Jatl ot i Pe-ter
Brook

Retyseria: P eter B r ook
Armand Tblrard

ZdJęcia:

Muzyka:

Dla~lll

*'

W ykonawcy: Anna Desba('e-

. Jeden z niewiel u ambitnych filmów

d.es - J U nne Moreau, Chnuvln - Jean ·Paut
Belmon do,
syn Anny -

morderca -

Dldłer

na

11~

tle ogromnej

glośnej po·
chłopców. P rostota
trochę d enerw ują·

sciowo produkcj i hinduskiej. Jest to adaptacja
wle:ścl

Premchanda o tyciu hind usk;ch
n arracji , ~poro obserwacjl obyczaJo~'YCh.
('yeh dla europejskiego wl::fza d tui.y.z.n,

H a udepln,

Valerio Dobou z.in-

lky, właścicielka kaw Larni Pas ca le de Boy!lson, p anna

GirRud - Colette ~f!:is .
Produkcja: · I~na. Raut

L~vy

1

(Franc ja -

J.
Films

nocumento
Włochy)

Rcr.l:pac:zliwy
d\lo"ie samotne

-

1960.

*Jesienn y

ton.
postacie. kU.ku

statystów w
tłe,
narodziny
wt.eUdej namiętności. akcja o&ran.iczona d o młnlmum. Ten
.subtelny, l.i ryczny rum. dzlet~
znanego angteł.słdego retyser a
teatralnego. nalety do najbardziej d ysk utowanyc h utworów
współczesn ej
k inematog ra fii.

Dodatek: .~adzleja (ł inne wie r sze) ... Scenariu.'§z 1 realizacja: .Jan LomnłcJd. Zdjęcia : .Jerzy Gośd k i Staniuaw
Nledba lskl. Muzyka: Zbl~~;niew Rudzińskt. Produkcja :
Wytwórnia FHmó w D okumentalnych ,,. Warszawie - 1962.
Barw:na impresJa· dokumentalna - próba 'J)owtąunla recytowanych przez Tadeusza Lamntekiego poezji Wla dyslawa
Bro n iewsktego z kraJc>br;;~:r.em i muzyką.

Dosko nale kreacJe aktors.kie :
Jean-Paula
Belmondo
oraz
Jeanne Morea.u. która na fest twalu w Cannes w 1960 roku
zdoby ła za t~ roi~ nagrode.

•DOM NA ROZSTAJACH
(Na siemi wietrach)
Scenariusz: Aleksander Galłez i Stanlslaw Ro ..
Stockl
Retyserla: Stanisł aw Rostockl
Zd jęcla : W laczeslaw Szumski
Muzyka: KJrłll Molczan ow
W ykonawcy: S~A-ietlana - Larlsa Lu:Una , Suzda łow W Lacz.eslaw Tichonow, l!ston06z. - L eonid
Bykow, lekarz - Klara Luttko, P etet-son - M icha ł
Trojanowsk l, Oolly Maksimowna - Solia Pllawska.
Szuroczka - Mar.:arha Strunowa, Mu śka - Lidia
Sawczenko. d owódca k o mpanii - Władimir Zamap·
s ki.
Produkcja: Wytwórnia Filmów Fabullłrnych tm.
Gorkiego - ( ZS RR) - J962 .

:tnakomlty
b. dobry

-

ł

dobry

.o.

ł

• laby

1

przecl ~tny

-

1

zły

-

1

t

..

Interesujący pomysł: ddewczyna oczekuj e w cza·
sie wojn y p o wrotu narzeczonego i przeżywa na
terenach przyfrontowych w iele dramatycznych perypetii. D obre. a ktorstwo. tradycyjna realizacja.

Uodat ek: ,,A~::ronom". Scenariusz: M a rl a Góra lczyk t R obert S t a ndo. Realil.acja: Robert
Stando. Zdj~cia : Zbł,;:ntew R.aplews kł. Komentarz: Andrzej Płekutowskl. Produk cja: Wytwórnia F ilmów Dokumentalnych w Warszawie - 1962. Clekawy dokument o pracy wieJs k iego. agronr,ma. O filmie tym mówił ta kże sam r~yser (patrz - nr 6 FILMU z br .).

Z

REPERTUARU
Scenariusz: Lulgl Comenclnl,
Su s o Cec('hl d' Amico, ,\rman·
do Curzlo l ,\Ido Buzzl
Refyseria: Lutr:t Comenclni
ZdJ~c:la: A Id o T ontl
Muzyka: Nino Rota
Wyko nawcy: Ksiąd z - Aldo
Celi, pomocni ca - Tina Plca.
Produkcja Lux Film (Wło
c hy) - 1948.
Bohaterem *
filmu

ksiądz.

Utk.łada

nłepo-

"który

jest
dom d la

D K F

prawnych
młodych
złodzie
jaszków (w rolach tych wy·
aktOf"ZY niezawodowichłopcy
:r. Neapolu).
Utwór
Comendniego nasuwa clekf Wc
porównania z filmami o tej
samej tematyce: .. Bezdomn}·st(pują

mł'' Ekka . .. Ozietml ulicy .. De
S ik l ·a pn;ede wszystkim z .. M iastem chłopców"' Tau·
roga.

WYDAWCA:
Wydawałetwa
Arty.styczntł11mowe.
,\Ol\U."JISTBAC.lA: ul. Krakows kie Pn.edm.łdc::le Zl .'l"S,
teJ. $0!•03, cena pre numeraty za granlc'ł : kwa.rtal.Dit- U,50; pólrocz:nłe - ,l.- ; rocznie - IIZ.- 2.1. PrzHipJaty n a
tt prenumeratę przyJmuJe na okresy n·anatne . p61:rocz.n~
1 rocz.ne P.rudsl~blorstwo Kolportat u Wydawn.ietw 2'..agranlcznycb "Ruchu w Wa rnawle , .Ul. Wllcz.a. łC, :ra
poGre 4n1ctwem PKO Wanzawa, konto Nr l..C·JOOOU.
E&:z:empl.ał'ze zdezaktuaJLzowaDe tn(tżr.a um3Wiac!: w Ce,..
ttall K olportatu Prasy l Wythwnletw , , Rucb" - WarnaW&, uL S r ebrna 1%.

REDAGUJE KOLEGIUM W SKLADZIE: Stanisław l anlck l, T a deusz
Karpowski (z-ca r edaktOra naczelnec o), T a d.eun Kowal ski (re da ktor
c ra.ticzny ), Bole~law M ichalek (redaktor na.c:: z.elny), l erzy Peltz (sekret-arz. red.akcjt), Zbic-nlew Pitera. REDAKC.JA: Warszawa , ul. Krak o"'·s kłe
Przedmlleścle 2tfZ3. Telefony: r edaktor naczelny '8S-8S, Centrala "2·51 t C72·St. Sekretarz red.a.k.ejt w. n 2, 4zł.al krajowy w. l .M, ddał ugranłczny - w . łi!, dzb.l &rałlez.ny - w. 2'14.

ZDJĘCIA KRAIOWE: Centralna Acenej & Fotograłlttna, SEMAFOR,
Wyt wórnia Filmów Dokumentalnyeb, Zjednoczone zespoły Realłzatorów
Fllmowyeb, B. J. Oorys , z. Nu lerow~ ka, R. Sumik, a rchiwum. ZDIĘ·
CIA. ZAGRANICZNE: Wytwórnia FUmów Fabu la rnych lm. Gorklr:go
·( ZSRR), Filmowe Studio Gott\n.ldov (C7.ecbosłowacja), Woodfall (Anc ll a ), Lena Raut L e vy, Untrra nce FUm (Francja), Moban Rupdaya
(lndła), .,Fllm Revue.. (NRF), G. B aebman (USA), Documento Ftlms
(Włochy), arebłwum.

TYGODNIK

Druk. Zaktad.y b rukarskie 1 WklęstOdMJkowe RSW .,Pr.r.-

warsil.wa, Mars:r..alkowska 3 /5.
mer oddano do d ruku 18.1Lt9EI3 r.

S!l.",

N3klad 130.080.

Nu-
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lfred Hitchcock zakończył realizację "Ptaków·· - sensacyjnego fi lmu. który opowiada o wojnie ptaków przeciwko ludzkosci. Obecnie trwają prace nad udźw iękowi e
niem: filmowi towarzyszyć będzie muzyka
elektronowa. zrealizowana przy pomocy aparatu "Trautonium" . Aparat ten, wy naleziony
jeszcze w latach trzydziestych, zos tał następ
nie udoskonalony p rzez dwu niemieckich muzyków-wy nalazców: Remi Gassmana i Oskara
Salę. Oni też są autorami oprawy m'.lzycznej
do " Ptaków".
Jak opowiada Hitchcock, dźwięki " Trautonium•· są sk rzyżowaniem muzyki organowej
z dźwiękami, jakie wydają rakie ty kosmiczne.
Nigdy nie słyszeliście czegoś podobnego
i wątpię czy kiedyko ł wiek usłyszycie - chy bn
w piekle - dodaje m istrz ,.suspense'u".

A

Na zdjęciach: lłilchcock przesłuchuje muzykę do
swego ru mu ora-z Tippi Jłedren w walce z ptactwem
F ol. UPI

