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"NA EKRANIE Stanisław Wyszomirski 

Kargul i Pawlak-raz ieszcze 1 
~ 

N 
O i doczekaliśmy się kolejne
go spotkania z rodzinami Pa
wlalfa i Kargula w filmie 
„Kochaj albo rzuć''. Tym ra
zem dawnych nieprzyjaciół 

oglądamy w scenerii zupełnie nieco
dziennej. Trzy czwarte akcji rozgry
wa się w Stanach Zjednoczonych, do
kąd zaprosił naszych bohaterów John 
Pawlak, znany widzom z pierwszej 
częki trylogii „Sami swoi" 

1'"iestety, z:aruiast ponźuego krewnia
ka czekaj"' na dzielnych podró~ników 
~ame kłopoty. John umarł tuż przed 
przybyciem „sterana Batorego" do por
tu. Ziomków zaś uczynił wykonawca
ci swej ostatniej woli. A nie był to te
stament najłatwiejszy do urzeczywist
nienia . John zażądał. ni mtiiej ni wit:
cej. tylko odnalezienia swej nieślubnej 
córki, o które.i Istnieniu pflybysze z 
Polski nie mieli zielonego pojęcia. Tak 
zawiązuje się Intryga nowego filmu Syl
westra Chęcińskiego . 

Niestety mimo udziału niezawod
n~·ch aktorów .. Kochaj albo rzuc" nie 
dorównuje swoim poprzedniczkom. 
Siłą każdej komedii jest humor. a o
becny obraz bawi dosć umiarkowa
nie. Sam pom~·sl z pogrzebem uwa
runkowany śmiercią aktora występu
jaccgo w tej roli tt" .. Samych swoich" 
(Jarosława Karczewskiego) nie wy
szedł filmowi na dobre. Sceny grze
balne łącznie z mozolnymi przygoto
waniami są rozwlekle. rzewne i lamią 
io;poistość konstrukcyjną obrazu kome
diowego. Brakuje także odpowiednio 
dużego tempa sekwencjom początko.:
wym od pierwszych scen do m0\11en
tu wf'iścia bohaterów na pokład na
S:!:ego 'transatlantyku. 

Trzecim mankamentem Jest nadmier
ny dOlmmentalizm. zbytnie zafascyno
wanie się zewnętr;i:uo~ią, USA, a zwta
•zcza tamtejszymi osobliwościami oby
cza iowyrui. Wid1Jeliśmy ju:i: to na wie
lu innyrh filmach, a tutaj obniżają tem
po akcji I szkodzą z\\·artości narrac.li. 
która była taką siła „Samyclt !!.Woich'". 

Stanowczo :r:byt długa Je~t sekwencja 
z obchodów 20-0-lecia niepodległości n 
USA, będąca właściwie samodzielnym 
filmem w filmie. v 

Mimo tych zastrzeżeń dzieje Pa- v 
wlaka i Kargula nie podzieliły żało- b 
snych losów serii o panu Anatolu. ~ 
Kultura realizacyjna Sylwestra Chę- , 
cińskiego zrobiła swoje. Pomogli mu i: 
też aktorzy. Wacław Kowalski i Wla- k 
dyslaw Hańcza - jak zawsze znako-
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Dymna w filmie „KochaJ 
albo rzuć" 

mici. Wyraźne postępy robi A n a 
mna która jest ju:i: czymś więcej 

w nas ym aktorstwie niż ślicznym 
dziewczątkiem. Bardzo sympatycznie 
zaprezentowali się także aktorzy polo
nijni. zaś małe arcydziełko w epizo
dycznej roli stworzył Jan Pietrzak • 

. ,Kochaj albo rzut", film polsl< 
riusz: Andrzej Mularczyk. R 
S~·lwester Chęciński. Zdjęcia: Z. 
Samosiuk. 


