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telewtzyj
ich tygod-

dwa ro
dzaje filmów dominują. wy
tAźrlie: śel'isacja i humor~ o
brazy ł't'ZYgodowo-awantur
nic7!e, najcz~ściej westerny 
a:mer,tkłflskł~ i komedie ga
~o-sytuacyjne. Obók we
sternbw - dzieła kryminal
oo-śensacyjne . - o podłożu 
sJ)I:fłeczno .:'"'porily~Cżnrm. obok 
dowdpu w stanie czystym 
- humorystyczna obśerWa
cja obyczajowa. Nie musz~ 
dodawać, że najczęściej są 
to pozycje stare, dawno już 
zgrane na ekranach, albo 
tytuły archiwalne. o któ
rych przeciętny odbiorca 
zdołał już zapomnieć. Jeśli 
reprezentują dobry poziom. 
stanowią trwałe osiągnięcie 
sztuki kinowej ..",.- wszystko 
w porządku. 
Wspomniałem już kiedyś, 

że nie kto inny, a właśnie 
telewizja powołana jest do 
spełniania funkcji kina sta
rych dzieł kinematografii, 
na ich przykładzie powin
na prowadzie edukację fil
mawą, albo po prostu za
spokajać ciekawość kino
manów, przypominać im 
jeszcze raz znane już utwo
ry. Telewizja częściowo rea
lizuje ten postulat, chociaż
by za pośrednictwem cyklu 
,,W starym kinie", prowa
dzonego przez red. Stanisła
wa Janickiego. Ale zdarza 
się także. że idzie łatwiej 
szą d·rogą, nie dokonując 
wśród sta-rych kopii potrzeb
nej selekcji. 

Jak było w ostatnich ty
godniach? 

26 marca: "Rio Bravo". 
Klasyczny już dziś western 

nakręcił w 1958 roku Ho
ward Hawsk. Właściwie 
wszystko odbywa się tu we
dług szablonu filmu przy
godowego: szlachetny sze-

. ryf prawie w pojedynkę 
przeciwstawia się bandzie, 
prawo triumfuje, bijatyki, 
efekty pirotechniczne. Kie
dy ogląda się "Rio Bravo" 
po raz drugi, dostrzec moż
na, że w schemacie jest coś 
więce j: prz~~. kon
strukc ja , zamknięta w obrę
bie jednego miasta, bez łat
wych emoc.ii, gonitw na 
koniach, piękne zdjęcia, fo-

1 elewizyjny 

ambicjami, znów amerykań
ski. świat przestępczy i 

·sko-rumpowany aparat wła
dzy USA. Sceny na sali są
dowej, jako wypróbowany 
chwyt realizator;;ki, tu jed
nak nie wiadomo, po co. 
Ogólnie rzecz biorąc, dzieło 
małego formatu. 

2 kwietnia: ;,Jego dziew
czyna". Wło·śki reżyser 
Carlo Comencini w ramach 
koproduk cji włosko-francu
skiej nakręcił bardzo sym
patyczny filtu o miłości w 
czasie wojny. Zręcznie omi
nął niebezpieczne rafy me-

raptr•larz 

Z ekranu dużeeQ _ ną mały 
tografowane w trudnych 
warunkach, dojrzałe, su
gestywne aktorstwo. 

b kwietnia : ,.Płynne zło
to''. Również amerykański 
dramat sensacyjny trochę 
zbliżony do westernu ze 
względu na scenerię. Ale 
klasa o ileż niższa. Melo
dramatyczny wątek przy
słoWiowego trójkąta mał
żeńskiego, dużo trupów 
wśród szybów naftowych, 
pomieszanie fragmentów 
naprawdę świetnych ze 
zwy·kłą tandetą. W tym 
miel"nytn filmie jedyną o
zdobą są świetni aktorzy 
Gary Cooper, Anthony 
Quinn i Barbara Stanwyck. 
.,Na aktorów" chodzi się 
jednak tylko do teatru. do 
kina raczej;Jlie. 

1 .'- kwietni "Pożegnaj 
si~ Z\ jutre . Ktyminał z 

lodrarnatyzmu i tkliwości. 
Historia miłości partyzan
ta i dziewczyny z Toskanii 
przepojona była głęboką 
wiarą i optymizmem w 
szczerość i siłę ludzkich u
czuć. Jedną z pierwszych 
swoich ról zagrała w filmie 
Claudia Cardinale. 

30 marca: "Trick 17 B". 
Telewizyjny film produkcji 
l\RD. Publicystyczny, o sen
sacyjnym wątku i wymowie 
zbliżonej do "Pożegnaj się 
z jutrem". W skandal kry
minalno-obyczajowy zaplą
tane są wysokie osobisto
ści z armii NRF. Obraz zro
biony prosto, może nawet 
przesadnie skromnie, be7 
szerszych pretensji arty· 
stycznych. 

9 kwietnia: "Złodziej z 
Tibidabo". Sensacja na we
soło. Francuski film autor-

ski znanego aktora Maurice 
Roneta. Jak na dzieło Fran
cuz.a za mało finezyjny, 
chwilami bez wdzięku. 

28 marca: Anglik na 
kontynencie". Tylko dla 
zwolenników h4moru sy
tuacyjnego, dodatkowo w 
angielskim wydaniu. Film 

· fabularny, ale całkowicie 
bez dialogów. Satyra na 
Anglików - turystów i na 
Francuzów - gospodarzy o
śtoclkiMf '"'....,.''u:ftJ dt: K t(F"'l 
lubi - mógł zrywać boki. 

Notatka z innej dziedziny. 
Aby nie było tylko o filmie. 
W poniedziałek teatr tele
wizyjny wystąpił z premie
rą "Zołnierza królowej Ma
dagaskaru'', pysznej farsy 
Dobrzańskiego w nowym o
pracowaniu Tuwima. Przy
zwyczajeni byliśmy, że po
niedziałki rezerwowano na 
szacowną kl8$ykę, tak zwa
ny wielki re~rtuar. ~ama 
telewizja przyzWyczaiła nas 
do podobnego porządk~ 
Poniedziałek przeznaczono 
na repertuar kl~yczny, pią
tek na bardziej popularny, 
środę na widowiska poetyc
kie, czwartek na sensacyjne. 
sobotę i niedziel~ na ko
medie, farsy, operetki. O
statnio wszystko się po
mieszało. Zupełnie rtiepo
torzebnie. A jeśli chodzi o 
,.2ołnierza ... " w reżyserii . 
Wandy Laskowskiej, to nie 
było to przedstawienie uda
ne, spotkałem się nawet z 
opinią osoby świetnie zna
jącej teatr, że nie miało 
nic z farsy. Gustaw Lutkie
wicz, aktor bardzo dobry, 
nie został najszczęśliwiej 
obSadzony w roli Mazurkie
wicza. Kto mógłby tę sym
patyczną posta6 zagrać le
piej? Pawlik? Kobiela'? 

s 


