
1 elewizyjny raptularz 

Ar. ilm, teatr 
nw estrada 



F 
ILM dolrumentaln7 
z.ajmuj.e w progra
mie telewiz~~ym 
poczesne mle)eee. 
Dzdsl.aJ znów chciał-

6ym odnotować tr.z;y obra
zy różnej treści i różmego 
przerrmaazenia. Czteroczę
ściowy fillm radrzlleclk:i ,,żoł
nle!rze Ojezy7Jlly", 1;o ~Y 
star}cll klronLk wojennych. 
~dy fflmo-mme prz= 
przygodnych operatorów. 
często przy1p&dkowo, BCeD7 
DiE!llWyokl.e sih1Jie przema
'W:iają.ce do widu, tchalące 
ogromną szczer.ością. Film 
powiedział już o wojnie 
dużo, wydawałoby się, że 
me nie zdoła nas zadizlir.vić, 
a jednak "Zohtier.ty ojczyz
ny" ogl~::le się z niesłab
c~ą uwagą. N~ą w 
tym film.ie jest połączenie 
aokumentalnych zciję~ z o
ryginaLnymi nagraalia
mi dlialog6w, efektćow ba
taJ.istycrulych, okrzyków. 

I.nny dokument przedsta
wiło nam Kino Krótlkich 
Filmów. ,,Napalm", to prl)· 
sty, lłUQ'"Owy re~ z ma
nifestacji mieszkańców a
merykańslciego miasta, w 
k-tórym produkowana jest 
śmiercionośna substancja. 
Autor poprzestał na zareje
strowa.niu różnych racji i 
•tanOIW'isk, po.zwolił mó
wić kamerze i · m-ikrofo
-.owd. 

Trzeci film zrealizowała 
redakcja publicystyki kul
wralnej w ramach znanego 
cyklu ,,Portrety". Bohate
rem kolejnego portretu był 
stanfsł81W Ienacy Witkie
wicz. potoi:mie nazywany 
Witkacym, człowiek wdelu 

malarz., filowf, teoretyk e
•tetykd. Najwi sze je-dnak 
~ .· w~~acx ~ 

ta•Ientów i~· teresowań, 
dramaturg, eściopisan, 



--
tw6rcmścll dramaioJ:4sar
skiej. Srzcrz.ególnie widać w 
teraz, prekursolrgtwo Wit
kacego w porównaniu z 11-
tera.tlll'll Ione9CO c:zy Mr<l!Ż
ka jest nliewątpllwe. ,,POr
tret'~ Witkacego opracowa
no 'liuż:nn nakładem wY
siłku, (!Jl"'madzą.c mnóstwo 
nieznanego materiału zdję
ciowego, listy pl.sllll"ZZl, ry 
olny, reprodukleje m 
.skiE'. . 

Teatr w m "onym ty
codniu zapreze tował trzy 



OOKOSCZENIF: ZE STR. 3 
widowiska. Niedz.lelny .,Ka
mienny gość" Alekaandra 
Pus:z.ldna nadany z Kato
wic po210Stał w plmi~ł 
pnede wszystkim dzięki 
~ekornetnu, polemi:rują
cemu z tek9tem fina1<YNi. 
Ale jeden dobry pomysł 
łnacea.izacyj ny n.łe zapew
nia jeszcze powodzenia. 
Za dużo b1ło w pned&ta
wleniu mł~ aktorstwa, 
pustki, której nie potrafił 
za.pelnić akcją reżyser, ut 
dużo chłodu, jak na dra-



mat roman.tYQZ~Q7• ,.Ka
miea.nr go.ść" należy w do
robku Punłdna do tak 
zwa.nji'Cb małych tragedii, 
sko.ndensowanych minia
tur scenicznych na jeden 
tem•t. p:-zHomnę studlum 
zawiści w "M<liUircie i sa
liwlm" (niedawno prezen
towała ten utwór Lódż), 
cz1 analizę upadku ello
wieka ~ wpływem rozpa
r::z.y w "Uc:zcie w CZ&Bie 
dżumy". 

,,Kamienny gość", to 3esz
r::z.e jedna wersja awantur
niczego żYcia Don Juana. 
Puszkin powtórzył tu zna
ny z d.Tamatu Molie-ra m<l
tyw o })Oiłl8U Komandora, 
który otywa, b.r zemścić 
się na zabójcy 1 U'IIIIOcbl.· 
cłelu. An:tnej Szatrański 
potraktował całll rzeez tar• 
toblllwle. Komandor istot• 
nde zjawia mę na przyję
ciu, ale nie wcillP Don 
Juana "N otchłań, prH"Ciw· 
nie, gdy tylko aktor p-a• 
J•cy Don Juana z.rzuca hl• 
storyczny k06tlum l uka• 
zuje 9ię jako współcesny 
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in.XZy70na w garniturze, 
pomnik rozpada się na ka
wałki. 

Znacznie lep!~ ~ 
~era ponledz:iałltMra. 
Pr21'PO!Dniano nam ,,Eury
dykę" Jean Anouilha. J~ 
apeejatnością Sił u'Wip6ł-
cześnione mity ant~ 
Autor pnJenosl w D&aW 
czasy niektóre w._tld fa· 
bularne Uteretury stato• 
tytnej, ale nie ~ 
ieh dO&ł<r.Vnie. Inny tet 
przyśwt«a mu ee-1 artr
&tycmy. Na przykład w 



~ 
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.,EUI')'d7W' rzec::zrMeWł_ 
jest nanl. płaska. ....., 
pozba-Meni MDblcjl i ~ 

tów, smutni, zabledllild. 
Eurydyka l Orfeusz 
nlet. I n&Jle prz;rcllocfa 
pi~ne ue2lUCie, które ~ 
sJ ~ nowego w tę mał4 
ep~cję prowincjł. Pl-
911ol'70Wi udalo się uch'Wt
clć kcmtrast nastroj6w, tlie
stawić necz włelk-. l ~
bł. Technika telewiąjr.la 

okazała .tę wyjątkaw 

~~ama. Fabuq ~ 
bowiem cląJłego przemt.
nia planu realnqo 1 p1a .. 
niem ft:nta.styc:tnym, sZ!Jb
kich zmian mi~j8e l cu
słlw ak-cil Dzlflłd trickom 

. telewizyjnym efekty bJI7 
zna.cznie sUniehze nił w 
teatrze. ,,Eurydykę" lpl'IIW• 

nie Wyt"eżysero\Wła Maria 
Wierclń.ska, parę gł6?mye6 
bohate.rów bardzo pięknie 

•rr•ll Hanna Stankówna l 
'Wł~łavr ·~I&Iri. W 
kilku inhych ud-.nych ro
lach zobaczyliśmy MI~ .. 
shlwa Miledcieao (łwiW17 

ojciec z ha.rfą), HaliDę 
1 KOHObud*-. JixiAl.a _.. 

racide li). 

Słowa pochwały nalet-
się ~szcze pJ'Qil'&mowi ro 
rywkowemu Ta~ Altt~ 
sand·rowicza ,.z wiz~ u 
was". Audycja 'ZOStała 
przygotowana z okazji 75-
lecla Zakładów Mechanies-
nyeh "Ursu.". ~am od· 

· niósł sukc81!, gł6wnie d~ 
ki Kazlm.lerzowl Rudzlde. 
m.u, Ludw"larowi SempoU•
sklftllu, Irenie KwiatkOIW
k0'\'.•5kleJ, Wiechowi i ...,.. 
nym gwiazdom rou .(Wid. 
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