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PRZEGLĄD FILMOWY 
WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FILMOWEJ 

Łódź, wrzesień - październik 1949 

OD REDAKCJI 

Zalożennem rw.,szego wydawnictwa jest 
udostępnienie słuchaczom W.S.F. i fa
dwwcom rozlicznych zawodów filmowych 
celniejszych artykułów zagranicznej prasy 
i wyjątków z książkowych wydawnictw 
filmowych. 

W bieżącym numerze znajdą Czytelnicy 
na wstępie pracę A. Maria mowa pt. „ W al
ka o Pokój", oma·wiającą poprzez analizę 
filmu pt. „Spotkanie na Łabie"-ten tak 
bardzo aktualny dzisiaj problem. 

Artykuł Gleb Grakowa, znanego i cenio
nego krytyka filmowego, pt. „Patos walki 
o komunizm", zawierający niezwykle wni
kliwe wypowiedzi Józefa Stalina i A. A. 
żdanowa lf1.a temat sztuki radzieckiej -
podkreśla z całą szczerością jej propagan
dowość, z której naród Tadziecki jest dum
ny, gdyż właśnie ta pełna patosii walki 
o komunizm - sztuka radziecka służy 

sprawie budow;nictwa bezklasowego spo
łeczności socjalistycznej. 

Wypowiedź M. E. Cziaureliego, znako
mitego reżysera radzieckiego, daje adep
tom sztuki filmowej niezwykle szczere 
i cenne wytyczne. 

Zamieszczamy również w numerze bie
żącym wzór analitycznego rozbioru filmu 
Rene Clement pt. „Les Maudits" ( Potę
pieńcy), obrazujący system stosowany 
w Institut des Hautes Etudes Cinemato-

analizy. Właściwą ocenę filmu znajdą 

Czytelnicy w amalizie op'racowanej przez 
shwhaczy polskiej W.S.F. Obie analizy 
uzupełniają się wzajemnie, ułatwiając 

możność krytyki porównawczej. 
Dwa fragmenty książki E. l~l. Gołdow

skiego pt. „ TV prowadzenie d-0 techniki fil
mowej" oraz artykuł Jana Dragesco pt. 
„Systemy nastawiania ostrości w mikro

~kinematografii" ułatwią fachow com zna
lezien-ie cennych wskazówek praktycznych. 

Wobec wielkiego zainteresowania, jakie 
wywołał swoją tematyką „Iwan Pawłow
A kademik", scenariusz poświęcony życiu, 
pracy i walce, jaką z ignorancją, niezro
zumieniem i złą wolą burżuazyjnego od
łamu społeczeństwa prowadzi wielki fi
zjolog rosyjski - drukujemy ciąg dalszy 
tego scenariusza. 

Z osiągnięciami pracy twórczej W.S.F. 
zapozna Czytelników wypowiedź znanych 
fil-mowych artystów radzieckich na temat 
„etiud" (filmów krótkometrażowych), 

opracowanych przez słuchaczy W.S.F'., 
a demonstrowanych na festiwalu w Ma-
1·iańskich Łaźniach w lipcu r. b. 

Na zakończenie powtórzymy hasło lvla
ksyma Gorkiego, którym przed pól ro/ciem 
rozpoczęliśmy nasze wydawnictwo: 

„ W ynoJeźć sposoby wydobycia z danej 
rzeczywistości jej przewodnich idei i ucie
leśnić je w obrazie - oto jak rozumiemy 

graphique w Paryżu. W e wzorze tym na realizm". 
'[>Odkreślenie zasługuje sama metodologia Redakcja 
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WALKA o POKOJ 
Informując o swej pracy nad filmem „Spotka

nie na Łabie" reżyser G. Aleksandrow pisał: 
, „Wszystko, cośmy przedstawili w naszym fil

mie, są to fakty stwierdzone, dokumenty. Nie ma 
tu zm)liślania ani przypuszczeń. 

Celem wiernego przedstawienia stosunków 
w zachodnich strefach Niemiec przebywaliśmy 
czas jakiś w Bizonii. Podróż do Niemiec dla oso
bis tego zapoznania się z warunkami, które na
leżało przedstawić w fiłmie, przekonała nas, że 
nasze plany twórcze dalekie były od rzeczywi
stości, gdyż to, czego dokazują w Europie prz.ed· 
stawiciele anglo-amerykańskiego imperializmu 
przeszło w:szystkie nasze oczekiwania. 

Rzecz jasna, że było niemożliwością pomieścić 
w jednym filmie trwającym 90 minut całą masę 
zaobserwowanych faktów. 
Głównym naszym zadaniem było wyhranie 

faktów najbardziej istotnych i pokazanie ich wi
dzowi w sposób jasny, prosty , prawdziwy i prze
konywujący. 

Życie było wymagającym korektorem naszej 
pracy, a rzeczywistość międzynarodowa była na
szym redaktorem". 

Dalej, w tym samym artykule („Dwa Świa
ty" - „Ogoniok" Nr. 12 1949 r.) podkreśla Ale
ksandrow „życiowość i prawdziwość" jako głów-
ne cechy filmu. . 

Sztuka „Gubernator Prowincji", która była 
osnową scenariusza braci Tur i Szejnina „Spot
kanie na Łabie", uległa znacznym i niezwykle 
istotnym zmianom. Charakter tych zmian był 
uzależniony nie tylko od większych możliwości 
kina, w porównaniu z teatrem, ale głównie od 
wymagań tego nowego gatunku filmowego , 
w którym film był pomyślany. 

W scenariuszu wyraźniej wystąpilo zacięcie 
publicystyczne. Ze ścisłością dokumentarną zo
stały odtworzone te wypadki. historyczne, które 
miały miejsce w kwietniu-maju 1945 na brze
gach Łaby; bohaterowie filmu stali się bardziej 
wyraziści i bliżsi swoim prawdziwym, żywym 
prototypom. 

W filmie „Spotkanie na Łabie" łączy się ze so~ 
bą wyraźny patos publicysty.czny z dramatycz
nym napięciem akcji, głęboki realizm postaci 
głównych bohaterów z satyryczno-pamfletycz
nym potraktowaniem gospodarzy Bizonii. 

Na całej konstrukcji filmu odbija się bezpo
średnie tchnienie żywej rzeczywistości, bystre 
odczucie znaczenia historycznego ukazywanych 
wydarzeń, wojuj ącą partyjność i natchnioną si
Ję uczuć patriotycznych. 

Prawdziwa siła filmu „Spotkanie na Łabie" 
leży w tym, że jego tw(lrcy mówią prawdę o ży
ciu, że brzmi w nim głos prawdy radzieckiej. 
· W driiach, kiedy nowy film G. Aleksandrowa 
„Spotkanie na Łabie" (wg scenariusza braci Tur 
i Szejnina) wszedł n a ekrany, z Niemiec na-

deszła wiadomość , że amerykański sąd w Tem
pelhofie skazał pewnego młodego Niemca na 
irzy miesiące więzienia. „Przestępstwo" tego 
człowieka poJ.egało na tym, że przechodząc obok 
gmachu „Columbia House" nie zszedł z chodni
ka, jak mu nakazywali policjanci, lecz przeszedl 
przed domEJm po chodniku. 

Cóż to za urząd mieścił się w domu, obok któ
rego zabroniono Niemcom nawet przechodzić? 

Okazuje się, że w „Columbia House" mieści 
się hotel dla nieżonatych oficerów amerykań
skich„. 

W drugim doniesieniu z Bizonii była mowa 
o tym, •że na szosie między Lubeką a Hambur
giem został wstrzymany ruch w związku z roz
poczęciem się manewrów tzw. Angielskiej armii 
Renu. 

Jak wiadomo, w skład tej „angielskiej " armii 
wchodzą jednostki sformowane z niemieckich 
legionistów, a także z żołnierzy byłych formacji 
wojskowych feldmarszałka Buscha, które wal
czyły na północnym odcinku frontu sowieckie
go, a na wiosnę roku 1945 poddałv się Angli
kom. 
Jeńcy ci przeszli przeszkolenie w angielskich 

szkołach wojskowych i obecnie noszą mundury 
angielskie. 
Amerykańskie samochody pancerne dostar

czone do Niemiec rzekomo dla reorganizacji 
działającej tam policji amerykańskiej, w rze
czywistośd przeznaczone są do szkolenia i uzbro
jenia tych właśnie oddziałów niemiecki.eh legio
riistów, utworzonych z „czarnej gwardii", „po
licji przemysłowej" i tym podobnych formacji. 

Jednocześnie charakterystyczne jest to, że 
w Stuttgardzie, naprzykład, dwadzieścia tysię
cy Niemców wzięło udział w damonstracji, pro
testując przeciwko stałemu obniżaniu się stopy 
życiowej i przeciwko tym nikczemnym zarzą
dzeniom rasistowskim, na które skazały ludność 
swej zony amerykańskie władze wojskowe. 

W ciągu trzech i pół Lat dzielących od zakoń
czenia wojny, chaos w Niemczec.h Zachodnich. 
n ie tylk,o nie zmniejszył się, ale na odv11rót, na 
skutek amerykańskiej zachłannośd pogłębił się 

J ednakiże dla imperialistów amerykańskich 
sam a tylko Bizonia nie wystarcza. Nie wystarcza 
im również i to źródło dochodów, w które obró
cili oni zmarshalizowane kraje Europy Zachod
niej . Dążą oni do panowania nad światem. Co
raz głośniej rozbrzmiewają ich bębny wojenne. 
Podżegacze wojenni dokonują swego wrogiego 
ludzkości dzieła z zupełną otwartością. 

Chwyty amerykańskiej propagandy wojen
nej są nad wyraz proste. Zwracając się do mi
liona tych ludzi, których upatrzyli oni sobie na 
mięso a:rmatnie w przyszłej rzezi, hordy sprze
dajnych dziennikarzy na .wyścigi wychwalają 
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„niepokonan<i potęgę" amerykańskiego uzbro
jrnia. Zmy,ślają oni bajki o niesamowitych włas
nościach bomby atomowej, napomykają o in
nych, jeszcze bardziej przerażających „tajemni
cach wojskowych" . 
Jednakże te organy prasowe, które są .Prze

znaczone dla „wybranych", piszą zupełnie co in
nego. Jak wiadomo, senatem Stanów Zjednoczo
nych, a co za tym idzie i kredytami wydzielany
mi na potrzeby wojskowe rządzą giełdziarze 
z Wall-Street. I oto dziennik Wall-Streetu „For
iune" rozpoczynając w grudniu 1948 r. omówie
nie budżetu wojskowego na rok 1950, uważał za 
stosowne nadmienić w artykule wstępnym, że 

zolnierz rosyjski nie należy do gatunku żołnie
rzy dających się zastraszyć bombą atomową. 
Dziennik ten bynajmniej nie wychwalał potęgi 
Stanów Zjednoczonych, ale przeciwnie, ronił 
Izy nad ich niemocą .militarną . Szlochając, do
praszał się wyasygnowania przez senat amery
kański osiemnastu miliardów dolarów na cele 
wojskowe. 

Nie ma potrzeby mówić o tym, że ani prze
chwałki burżuazyjne, ani krokodyle łzy propa
gandy amerykańskiej, nie zasługują na naj
mniejsze zaufanie. 

Do systemu propagandy wojennej :oostał włą
czony również Hollywood. Rozwijanie rozwy
drzonego nacjonalizmu amerykańskiego, nie
ustanne szkalowanie demokracji, gloryfikacja 
wojny - oto zadania, które postawili właścicie
le Hollywoodu wobec swoich służalców filmo
wych. 

Zagadnienia te są roztrząsane na dziesiątkach 
tysięcy metrów filmu, które w nieprzerwanym 
strumieniu przewijają się przez ekrany Amery
ki i krajów z:najdujących się w orbicie jej wpły
wów. 
Jednakże uczciwi ludzie wszystkich krajów 

łączą się w obronie pokoju i prawd:oiwej demo
kracji. Ten potężny ruch zmierzający do odwró
cenia nowej wojny opiera się na sile Związku 
Radzieckiego, na niepokonanej mocy postępo
wych idei komunistycznych. 

Wyrazicielem celów tego ruchu jest postępo
wa sztuka świata - wielka1iztuka radziecka. 

Bojowe utwierdzanie idei socjalistycznych 
oraz r ealnej prawdy życiowej w imię demasko
wania klamstw ,i oszczerstw, do których ucieka
ją się wrogowie ludzkości - oto wrodzona po
trzeba serca artysty radzieckiego. W tym tkwi 
żródło dążenia do realistycznej ścisłości, która 
charakteryzuje naszą kinematografię, a która 
opanowała cały zespół pracujący nad realizacj ą 
filmu „Spotkanie na Łabie". 
Niebezpieczeństwo wojny może być usunięte 

nie drogą pacyfistycznego „załagodzania", lecz 
przez gniewne zdemaskowanie wroga, przez 
wzmocnienie czujności, przez otwarte zestawie
nie sił i wzmożenie pogotowia wojennego. 
Dążnością do rozwiązania tych najważniej

szych zagadnień tłumaczy się właśnie publicy
styczny charakter filmu. 
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P.odżegiacze wojenni znaczną część swych wy
siłków skierowują ku temu, by zatrzeć w par 
mięci ludzkiej wdzięczną iŚWiadomość tego, że 
cywilizację świata uratowało bezprzykładne bo
haterstwo obrońców Stalingradu, potężna sila 
ataku w rejonie Kurs~a, miażdżący napór sztur
mu berlińskiego. 

Dymisjonowani generałowie i wojujący han
dlarze, przekręcając łiistorię, przeinaczając fak
ty, rozdmuchując zdarzenia mniejszej wagi przy 
przemilczaniu ważnych, szkalując godność żv
wych bohaterów i zniesławiając cześć poległych, 
usiłują iprzedstawić sprawy w ten sposób, że fa
szyzm skapitulował rzekomo wyłącznie przed 
„latającymi fortecami" i przed anglo-amery
kańską flotą na Atlantyku. 

Radzieckie rnaUstyczne filmy fabularne, 
a wśród nich i „Spotkanie na Łabie", demasku
ją to kłamstwo, rekonstruując prawdziwe wyda
rzenia historyczne. 

Akcja filmu „Spotkanie na Łabie" rozpoczyna 
się w ostatnich dniach gigantycznej, historycz
nej bitwy, która wstrząsnęła całym światem. 

Natchniony zapał potężnego ataku wiedzie 
czołgi do boju. Wiosenny wiatr rozwija płótna 
sztandarów owianych sławą. Portrety wielkiego 
Stalina ustawione na pancerzach niepokonanych 
maszyn i słowa rozkazu Stalina dochodzące przez 
radio z dalekiej Moskwy, wskazują żołnierzom 
radzieckim drogę naprzód, drogę do wspaniałe
go, bezprzykładnego zwycięstwa. 

Ar.mia Radziecka wchodzi w ostatni okres woj
ny, osiąga brzegi niemieckiej rzeki Łaby. 

„Minęły i nie wrócą już te ciężkie czasy, kie
dy Arr-;mia Czerwona odpierała wroga pod Mo
skwą i Leningradem, pod Groźnym i Stalingr~ 
dem. 

Obecnie nasz·e 'Zwycięskie wojska rozbijają 
siły zbrojne wroga w centrum Niemiec daleko 
za Berlinem na rzece Łabie". 

Te majestatyczne słowa rozkazu Głównodowo
dzącego z 1 maja 1945 roku zwrócone do wojsk 
i narodu unoszą się nad obrazami bitwy. 

W wodzie odbijają się pożary, nad rzeką pły
ną kłęby gęstego dymu, a u granitowych nabrze
ży niemieckiego miasta Altensta.dt kołysze się 
i coraz bardzie j zanurza w wodę malutki, bez
sensowny rzeczny stateczek z gotyckim napi
sem „Adolf Hitler" na rufie. 

Przy samym brzegu wybuchają bomby. Z każ
dym nowym wybucheim tłum ogłupiałych ucie
kinierów, którzy zwalili się na nabrzeża i oblegli 
pokład statku, traci swój ludzki wygląd. 
Są to pokonani rozbitkowie nazistowscy oraz 

ci Niemcy, którzy w ciągu dwunastu lat hitle
rowskiego panowania nauczyli się utożsamiać 
losy Niemiec z losami hitleryzmu. 
Już od pierwszych kadrów filmu poznajemy 

wspaniały talent reżyserski G. Aleksandrowa 
objawiający się w umiejętności zorganizowania 
zarówno skomplikowanej sceny masowej jak 
i jednocześnie wydzielenia wyrazistego i wraża
jącego się w pamięć szczegółu. 
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Oto cały ekran zapełniają wykrzywione przez 
strach twarze tłoczących się i tratujących na
wzajem uciekinierów nazistowskich, którzy zu
pełnie już stracili ludzką godność i myślą jedy
nie o ratowaniu własnej skóry. Zaraz potem ka
mera kierowana doświadczoną ręką E. Tissego 
natrafia na porzucony wóz. Pobliski wybuch rozi
rywa go na kawałki, a objęte ogniem koło pędzi 
n iepowstrzymanie ku rzece. 

Obok patetycznej monumentalności ataku, oko 
artysty wyławia nowy fragment: po cichej wo
dzie rzeki płynie zbity z fasady jakiegoś gmachu 
państwowego stylizowany orzeł hitlerowski. Na 
orle siedzi kogut i pieje, bijąc bezradnie skrzy
dłami .. . 
Łaba dzieli Altenstadt na dwie części. W tym 

właśnie czasie, kiedy sowieccy tankiści wdzie
rają się na brzeg wschodni i otworzywszy cięż
kie pokrywy włazów zeskakują na ziemię, roz
nidowani szczęściem zwycięstwa, na przeciw
ległym brzegu pojawiają się jednostki armii 
Hmerykańskiej. 

-To nawet ciekawe, chociaż w ostatnim dniu 
wojny zobaczyć drugi front - mówi piechur ra
dziecki. 

'fa krótka wypowiedź z najwyższą trafnością 
przywraca pamięci rozmówki żołnierzy w zie
miankach w czasie, kiedy oczekiwanie na drugi 
front w roku 1942 ustąpiło miejsca początkowo 
ironicznym uśmieszkom, a potem słonym dowci
pom. 

Ogół żołnierzy amerykańskich żywił głęboką 
i szczerą cześć dla wielkiego wyczynu rosyjskich 
sprzymierzeńców. 

I dlatego powodowani żywiołowym uniesie
niem i przepełnieni uczuciem prostej wdzięczno
ści, podążają oni na brzeg wschodni, by uścisnąć 
ręce Ż·ołnierzy sowieckich i ra2lem z nimi uczcić 
zwycięstwo. 

„Amerykanie nigdy nie zapomną o bohater
stwie Rosjan" głoszą transparenty zawieszone 
na brzegu zachodnim. 
Dzteń tego historycznego spotkania stał się 

źródłem nadziei dla milionów ludzi całego 
świata. 

Prości ludzie, którzy doświadczyli na sobie 
ciężarów wojny, szczerze wierzyli, że spotkanie 
na Łabie będzie gwarancją p0<wszechnego poko
ju i bezinteresownej przyjaźni między narodami. 
Jednakże władcy Ameryk.i nawet już w cza

sie tych niezapomnianych dni chcieli usunąć ze 
świadomości weteranów, z pamięci wszystkich 
Amerykan wspomnienie o Łabie. Reakcyjny, 
zdradziecki sens tej manipulacji nie pozostawia 
dzisiaj żadnych wątpliwości. 

Dlatego też jakże nieomylni i dalekowzroczni 
okazali się realizatorzy filmu, pokazując na tle 
serdecznego, przyjacielskiego spotkania żołnie
rzy złośliwą i cyniczną reakcję generała amery
h:ańskiego Mac Dermota: 

- Popatrzcie panowie na tę idyllę - zwraca 
się ironicznie generał (aktor W. Władisławskij) 
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do swoich oficerów, wskazując na przeciwlegly 
brzeg. - Oto są najcięższe skutki wojny. 

Inna rozmowa toczy się wśród oficerów ra
dzieckich. 

- W taki sposób mogliby żyć wszyscy ludzie 
na ziemi - mówi adiutant generała radziec
kiego. 
Członek Rady Wojennej generał Masłow 

(aktor K. Nassonow) odpowiada swemu adiu
tantowi. 

- Tak ... gdyby im nie przeszkadzano. 
Tak wygląda spotkanie na brzegach Łaby 

dwóch armii, dwóch światów. 
Co więcej, tak wygląda spotkanie jutrzejsze

go i wczorajszego dnia ludzkości. 
Jutrzejszy dzień reprezentowany jest dziś 

przez socjalizm, przez ludzi radzieckich z ich 
gorącym dążeniem do powszechnego pokoju 
i sprawiedliwości i ich prawdziwie humanitarną 
troską o światłą przyszłość swej ojczyzny i calej 
iudzkości. 

Dzień wczorajszy - to świat kapitalizmu, 
uosobiony w postaciach handlarzy w general
skich mundurach, zaprzedanych parlamentarzy
stów, kupczących zaufaniem narodu, sprzedaj
nych szpiegów, świat wykolejeńców, marzących 
o panowaniu nad światem. 

Różnica między ty;mi światami odbija sit; na 
życiu miasta Altenstadt, rozdzielonego rzek~1 na 
dwie strefy okupacyjne. 

W schodnią częścią miasta zarządza komendant 
radziecki major Kuźmin - zachodnią major 
armii amerykańskiej James Hill. 

O postaci Kuźmina reżyser Aleksandrow pi
sał co następuje: 

„Głównego bohatera filmu majora Nikitę Iwa
nowicza Kuźmina postanowiliśmy zrobić m!o
dym, dwudziestopięcioletnim komsomolceirn i po
kazać w jego osobie przedstawiciela ~ego nowe
go, stalinowskiego pokolenia młodzieży radziec
kiej, która rozprostowuje swe ode skrzydła. 

N a wykonawcę tej roli zaangażowaliśmy mło
dego, początkującego aktora W. Dawydowa, 
który niedawno ukończył szkołę aktorską Teatru 
Artystycznego. Jego życie prywatne (komsomo
lec, podczas wojny członek Marynarki Wojen
nej) pod wielu względami przypomina życie ma
jora Kuźmina" . 

Kuźmina cechuje szlachetność i prostota, sze
rokość . horyzontów myślowych, zdolność orien
tacji w skomplikowanych sytuacjach i umiejęt
ność powzięcia najtrafniejszych decyzji. 

Reprezentuje QIIl człowieka radzieckiego z je
go wspaniałą duszą, duszą mieszczącą w sobie 
zarówno nienawiść do wroga jak i nieogTaniczo
ną miłość do własnego narodu, gotowość do czy
r.u i ciepło ludzkiej łagodności, pełne dumy po
czucie godności narodowej i cześć dla godności 
narndowej innych. 

Major Hill stawia Ku2lminowi pytanie : 
- Od dawna chcę pomówić z panem. Prowa

dzi tu pan diabelską robotę. Otwieracie wszyst-



1949 - PRZEGLĄD FILMOWY 

kie szkoły, drukujecie nowe podręczniki. Po 
diabla wam to potrzebne? Czyż rzeczywiście 
obchodzą was Niemcy i ich losy? 

- Tak - odpowiada Kuźmin. - Niemcy i ich 
los interesują mnie rzeczywiście. 

Skutkiem tego właśnie udaje mu się w krót
kim czasie zgromadzić dookoła siebie demokra
tyczne siły odradzających się Niemiec i zapalić 
je do ofiarnej pracy. 

Jest w scenariuszu doskonała , mądra scena. 
Kuźmin rozmawia z uczniem Walterem, któ

ry wspomina, że faszyści obiecywali, iż granica 
Hzeszy przebiegać będzie po Wołdze. Kuźmin 
przyciska chłopca do siebie i mówi, że stało się 
tak, że nie Niemcy doszli do Wołgi , ale Rosja
n ie przyszli nad Łabę. 

„Jednakże my nie chcemy, aby granica Rosji 
przebiegała po Łabie. Uważamy, że Rosjanie po
winni mieszkać nad Wołgą, a Niemcy ~·1 ad 

Łabą". 
Aktor W. Dawydow nadaje tej scenie wiele 

wyraizu przez SIZiczerą i przekonującą grę . 

Dzięki temu słowa wyrażające przekonanie każ
dego człowieka radzieckiego - prosto i jasno 
trafią do świadomości tych ludzi za granicą, 
których kłamliwa propaganda amerykańska usi
łuje przekonać o istnieniu jakichś „podstępnych 
planów Moskwy". 

Równie dobitnie padną słowa włożone przez 
autorów filmu w usta Kuźmina, odpowiadają
cego na ironiczne zapytanie senatom Wooda. 

- Może pan powie, majorze Kuźmin, że kocha 
pan Amerykę? 

- Kocham Amerykę - odpowiada Kuźmin 
sena torowi - kocham ten kraj ludzi odważnych 
i uczciwych, ojczyznę Jacka Londona, Marka 
Twaina, Whitmana, Edisona, Roosevelta .. . 

Jak szczera troska Kuźmina o przyszłość, Nie
miec przynosi mu poważanie i uznanie wszyst
kich uczciwych i postępowych Niemców, tak 
i szczerość uczuć w stosunku do narodu amery
}: a11skiego, do jego śmiałych i uczciwych synów, 
rodzi zaufanie w sercu Jamesa Hilla i każe te
mu uczciwemu Amerykaninowi szukać przyjaź
ni radzieckiego komendanta. 

W pracy pomagał Kuźminowi goniec, wierny 
przyjaciel z czasów wojny, sierżant Jegorkin. 
Role; t e; ogrzał ci epłym humorem aktor B. Andre
jew. 

Twórcze zdolności aktora i wypróbowany ta
lent komediowy reżysera wspaniale połączyły 
sic; w tych scenach, w których pokazane zostały 
'pierwsze godziny prac komendantury w radziec
kim sektorze miasta Altenstadt. 
Zmieniają się przed Jegorkinem interesanci, 

dziesiątki dziwacznych i nieoczekiwanych próśb 
wali się na sierżanta ; oto· zakonnice w nakroch
malonych kornetach żądają oliwy do lampek 
i Jegorkinowi pozostaje tylko zapytać „może się 
nada wazelina od karabinów maszynowych"; oto 
szuka zaj ę cia dyrygent; tu znowu przybyła na 
rowerze mieszczka informuje się, jak ma postą
pić z pociskiem, który wpadł pod jej łó-żko: „on 
jest strasznie brudny ten pocisk" .. . 
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Jednakże humor cechujący Jegorkina nie czy
ni z niego postaci komicznej - widać w nim tę 
samą czystość moralną, która właściwa jest Kuź
minowi. Ta sama siła radzieckiej godności naro
dowej kieruje jego postępowaniem. 

Prawdziwie więc brzmi wzruszająca i głębo
ka liryczność postaci, stworzonej przez Andre
jewa, .zwłaszcza w tej scenie, w której Jegorkin 
słucha nadawanej przez radio z Moskwy pieśni 
„Tęsknota za Ojczyzną". 

Realistyczna prawdziwość filmu i jego żywa 
publicystycznoŚ·Ć jest organicznie związana 
z mocnym kość.cem dramaty cznym. 
Wyczerpujące i dokumentarnie wierne sceny, 

pokazujące widzowi prawdziwe warunki życia 
w strefie okupacyjnej radzieckiej i w Bizonii, 
służą również za psychologiczne przesłanki przej
rzenia, zachodzącego u tych Niemców, którzy 
usiłowali stać z dala ·od polityki i w wyniku woj
ny znaleźli się w miejscu spotkania dwóch prze
ciwstawnych światów. 

W liczbie takich Niemców znajduje się jeden 
z głównych bohaterów filmu profesor Otto Die
trich. Przyznaj-e się on Kużminowi, że nienawi
dzi faszyzmu, ale nie godzi się rÓiwnież i na ko
munizm. Później dopiero zobaczył Dietrich na 
własne oczy tę twórczą pracę, którą rozwija ra
dziecki zarząd wojskowy we wszystkich dziedzi
nach życia. Zobaczył również całą nikczemność 
demoralizujących występków, które zakorzenia
ją się w Bizonii. I wtedy Dietrich myśląc głośno 
mówi Kuźminowi: 

„Dwa światy spotkały się na dwóch brzegach 
Łaby. Niemcy nie mogą pozostać pomiędzy nimi. 
Nadszedł czas wyboru. Nigdy nie zapomnę t ego, 
że to wy, Rosjanie, pierwsi mówihście o jedności 
naszej ojczyzny i naszego narodu. Ja już doko
nałem wyboru, zostajl{ na tym brzegu, na któ
rym rodzą się nowe, miłujące pokój, jedyne de
mokratyczne Niemcy". 

Rolę profesora Dietrich.a gra aktor J. Jurow
skij, jako swą pierwszą rolę filmową. Odnalazł 
on w tej roli możliwoś.ci stworzenia prav1dziwe
go i głębokiego psychologicznie obrazu człowie
ka, możliwości subtelnego i mic;kkiego oddania 
złożonych stanów psychicznych. 

W szczególny sposób wraża się w pam1ęc 
i czyni silne wrażenie przejście Otto Dietricha 
przez ulice Amerykaóskiego Sektora Alten
s tadtu. Sceny „przechadzki" należą do liczby 
tych, o których mówił G. Aleksandrow w przy
toczonej w ypowiedzi o podróży do Bizonii. 
Reżyser pokazuje poniżone i rozgrabione 

Niemcy z tym samym trafnym dobor em szcze
gółów, jaki dał się zauwa·żyć już w pierwszych 
scenach filmu. Dietrich widzi czarny rynek, na 
którym spekulują oficerowie amerykańscy, za
bierając skarby malarstwa światowego za pa-
1'>ierosy i konserwy. \Vidzi nowe lokale, których 
reklamy świetlne przypominają kształtem swa
stykę. Widzi wskrzeszone przez Amerykanów 
wybryki rasistowskie, jest świadkiem jak pija
ni żołnierze wyrzucają na ulicę i kopią butami 
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żołnierza-murzyna, ubranego w taki sam jak 
i oni mundur i mającego za sobą ten sam szlak 
bojowy, pozbawionego jednak prawa zasiadania 
do wspólnego stołu z białymi. Dietrich widzi jak 
Amerykanie znieważają dziewczyny niemieckie. 
Widzi jak żołnierze wycinają wiekowe lasy, dla
tego, że amerykański generał ma nadzieję ko
rzystnej sprzedaży budulca dla Anglików. N a 
koniec profesor Otto Dietrich sitaje przed sa
mym generałem Mac Dermortem i otrzymuje 
propozycję objęda kierownictwa labo:ratocrium 
wojskowego. 

- Czyż wojna jeszcze się nie skończyła? -
zapytuje Dietrich. 
Generał amerykański odpowiada mu z cy

niczną otwartością: 
-- Stara wojna skończyła si·ę, zaczęła się no

wa , z komunizmem. 
Zupełna zmiana poglądów Dietricha dokonuj e 

się w ciągu jednej nocy. 
Obok profesora Dietricha film ukazuje widzo

wi wiele ciekawych postaci dzisiejszych Nie
miec. 

Syn Dietricha - Kurt (aktor Judin) - komu
nista. Zięć profesora - Ernst Schmetau (aktor 
W. Kułakow) - nazista tkwiący w podziemiu. 
Są to dwa bieguny. Między nimi są jeszcze inne 
postacie: każda z nich w inny sposób wyobraża 
sobie przyszłość Niemi.ee; drogi ich i sympatie 
są różne. 

Kurt Dietrich zostaje przez żołnierzy- Armii 
Radzieckiej wypuszczony z więzienia , do które
go wtrącili go hitlerowcy za działalność komu
nistyczną . Tego samego dnia, z t ego samego wię
zienia wychodzi również więzień Nr. 393. Wy
stępuje on jako Helmut Kraus i rozpowiada 
o swoich rewolucyjnych przekonaniach i dzia
łalności antyfaszystowskiej . Później jednak oka
zuje się, że jest to, zawzięty faszysta Schranck 
(artysta A. Fajt). Gestapo ukryło go w więzie
niu na trzy miesiące przed zawaleniem się 

„ Trzeciej Rzeszy", aby ocalić go dla roboty pod
ziemnej. 

Odtwarzając w nielicznych, najbardziej cha
rakterystycznych scenach zróżnicowanie dzisiej
szych Niemiec, twórcy filmu ukazują jak ko
m endant radziecki, opierając się na ludziach po
dobnych Kurtowi, jego ojcu, albo staremu ro
botnikowi antyfaszyście Sohulzowi (aktor Niki
ticz) pociąga do aktywnej pracy przy odbudowie 
i takich ludzi jak Otto Dietrich lub nauczyciel 
Rille. We wspólnej pracy następuje zjednocm
nie. Jest ono ukazane~· filmie w sposób wyraź
ny, w jednym szczęśli1wie wybranytrn i silnie 
w konstrukcję dramatyczną filmu wplecionym 
epizodzie: prof. Dietrich jeszcz,e przed . wojną 
wyrzekł się swego syna Kurta, dowiedziawszy 
się, że wstąpił on do partii komunistycznej. I te
raz nie podaje ojciec synowi ręki nawet wtedy, 
kiedy ten wraca do domu po dwunastoletnim po
bycie w .faszystowskim obozie koncentracyjnym. 
Jednak, kiedy otwierają mu się oczy, stary pro
fesor stopniowo poczyna pojmować, że wfaśnie 
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niemieccy komuniści są prawdziwymi patriota
mi, i że właśnie oni, tylko oni mogą doprowa
dzić Niemcy do prawdziwego szczęścia. Wtedy 
dochodzi od zgody między ojcem i synem. 
Generał Mac Dermot opiera się na takich lu

dziach j1ak tajny agent gestapo Schmetau i fa
szysta Schranck. 
Spomiędzy nich werbuje on szp iegów i dy

wersantów. Zwolna odbudowuje on wojenny 
potencj ał Niemiec, odradza pruski dryl, ćwicząc 
i uzbrajając niemieckie jednostki wojskowe, 
utworzone z jeńców h itlerowskich. 

Mac Dermot wydaje rozkazy socjal-demokra
cie Fischerowi (aktor Swoboda), a ten pokornie 
wypełnia te wszystkie rozkazy zmierzające do 
jedyneg•o istotnego dla Mac Dermota celu: za
mienić Niemcy w amerykański arsenał, w becz
kę prochu umieszczoną w samym sercu Europy. 

Mac Dermot zaczyna dążyć ku temu celowi od 
pierwszego dnia swego urzędowania na okupo
wanych ·ziemiach Niemiec Zachodnich. 

Znowu wyrazisty, doskonały szczegół ukaza
ny przez reżysera przedstawia ruinę nadziei żoł
nierskich i zdradliwość generałów amerykań
skich: na ekranie pojawia się znowu cichy bi2g 
Łaby , wody której unoszą śmieci z,ebrane ze 
zbombal'dowanych ulic. Wśród t ych śmieci prąd 
unosi również transparent, który kiedyś wisiał 
na zachodnim brzegu: „Amerykanie nigdy nie 
zapomną o bohaterstwie Rosjan". Mac Dermot 
dołożył starań, by jego żołnierze o tym zapom
nieli. 

Major J ames Hill nie podziela imperialistycz
nych dążności Mac Dermota. Jako były nauczy
ciel nie posiada on dalekowzroczności polityka, 
jednakże pragnie on szczerze pokoju i przyjaźni 
swego kraju ze Związkiem Radzieckim. 

Przy poznani u się z Kuźminem darowuje mu 
na pamiątkę tradycyjny amerykański upomi
nek - banknot dolarowy zaopatrując go w od
powiedni napis. Hill pisze na dolarze: „Amery
kański wszędobylski, dla którego na całym świe
cie nie ma żadnych barier". 

Pg pewnym czasie James Hill zobaczył, jak 
pracuje i do czego zmierza majo·r Kuźmin. Rów
nie dobrze dowiedział się on także, co chce osiąg
nąć jego własny pr:llełożony, generał Mac Der
mot. 

Za przyjaźń z Rosjanami, za szczere dążenie 
do pracy nad sprawą pokoju Hill z0;staje pozba
wiony stopnia oficerskiego i odwołany do Ame
ryki, gdzie ma stanąć przed komisją badającą 
działalność „antyamerykańską" . . 

Żegnając się z Kuźniinem przed odjaz,dem 
Bill umieszcza nowy napis na tym samym do
larze: „okazuje się, ·że w świecie jest prawda, 
która jest silniejsza od dolara" . 

Aktor M. Nazwanow, wykonujący tę rolę, 
w sposób wierny oddał rysy prostego i uczciwe
go człowieka, który znajduje drogę do obozu bo
jowników za sprawę pokoju i demokracji . 

Podobnie jak Kuźminowi towarzyszy sierżant 
J egorkin, tak samo i wraz z Hillem występuje 
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s i erżant Harry Pierebiejnoga (aktor J. Lubez
now), którv n osi na piersi woreczek z połtawsk<1 
ziemią , przywiezioną do Ameryki przez jego 
dziadów. Nic zapomniał on jeszcze śpiewnych 

słów j ęzyka ukraińskiego. 
Artyści Andrejew i Luheznow z wielkim cie

płem graj ą t e sceny, w których obaj sierżanci 
zostaj ą sami . Jegorkin nie jest Ukraińcem, jed
nakże ziemia połtawska jest dla niego bardziej 
święta l'liż dla Pierehiejnoga. Poznaje on ją „po 
zapachu" . Możliwe, że jest to garść tej ziemi, 
w którą wtulał siG on w niedawnym ciężkim bo
ju?... Kiedy Pierebiejnoga prosi J egorkina 
o sprezentowanie mu „gwiazdki" - słynnej 
oznaki żołnierza radzieckiego, Jegorkin, spełnia
jąc prośbę amerykańskiego sierżanta , m ówi: 

„Zapamiętaj tylko: kto ją nosi, chociażby n a
wet w kieszeni, powinien być w życiu prawdzi
v,rym człowiekiem''. 

Lubeznow każe nam wierzyć, że gwiazdka, 
którą on przyjął stanie się dla niego niemniej 
drogą r elikw i<1, niż szczypta ziemi pradziadów. 

Za Hillem i s ierżantem Harrym stoją setki t y 
się cy , miliony innych ludzi. Ich to głos brzmi t e
raz w oświadczeniach pracujących wszystkich 
krajów, publicznie zapewiniających, że nigdy n ie 
skierują oni broni przeciwko Związkowi Ra
dzieckiemu. 

.Jednakże polityką Ameryki kierują wrogowie 
ideałów żyj ących w duszy prostego, uczciwego 
Amerykanina. W Stanach Zjednoczonych stoi 
u władzy klika podżegaczy wojennych. Przed
stawiciele tej kliki są pokazani w filmie w oso
bach generała Mac Dermota (artysta W. Włady
slawskij) i jego żony (aktorka F. Raniewskaja), 
senatora Wooda (aktor S. Cenin), wywiadowcy 
J anette Sherwood (L. Orłowa) . 

Z polecenia Departamentu Stanu klika ta dą
ży do obrócenia w pusty papierek historycznych 
postanowień , przyjętych w Jałcie i Poczdamie; 
ludzie tacy nie tylko odradzają faszyzm w Niem
czech, ale faszyzują i samą Amerykę, czynnie 
rozdmuchując pło!mień nowej wojny. 
·w. Władysławskij najbardziej dobitnie pod

kreśla w wykonywanej przez siebie roli postać 
wygi handlarza, owładniętego bez reszty żądzą 
wzbogacenia się . 

Pokazuje on widzowi człowieka, którego żad
ne nieszczęście bliźniego nie powstrzyma w dą
żc:niu do osiągnięcia swego egoistycznego, nik
czemnego b ogactwa. 
· Wszystko jest dla niego zyskiem; zyskiem -
wojna, zyskiem - zniszczenie czyjegoś kraju, 
zyskiem - cudze nieszczęście, w tej liczbie i nie
szczęście narodu niemieckiego. Mistress Mac 
Demnot w 1nte:ripretacji Raniews:kiej dorówrnuje 
mężowi , jeśli go nie prziewyiższa w chciwości 
i umiejętności wpriawiania w ruch niezl:iiczonych 
sprężyn najohydllliejszych, demnych maichina
cji spekula'.Illckich. 

F. Raniewskaja wyraziś'Cie i bezwzględnie od
twarza tę „gospodynię" pokonanego kraju, spe
kulanta w spódnicy, która kieruje zarówno swo-
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im mężem jak i jego podwładnymi oraz ucie
miężoną ludnością Bizonii, znajdującą się pod 
ich władzą. 

Pozuje ona znakomitym artystom niemiec
kim, opłacając ich paczką papierosów lub pusz
ką konserw. Jej standartowy „amerykański 
uśmiech" to odrażająca maska, doskonale wyra
żająca całą istotę j ej fałszywej i drapieżnej na
tury. 

Senator Wood jest niezłomnie przekonany, że 
„żołnierze walczą dlatego, że są żołnierzami. 
A czy oni chcą walczyć ay nie - to n ikogo nie 
interesuje", ponieważ wojna interesuje nie żoł
nierzy, lecz takich jak senator Wood lub ge
nerał Mac Dermot. 

Ciekawy szczegół: w filmie, jak wiadomo, 
z okazji przyjazdu Wooda do Altenstadtu od
bywa się w oficerskim klubie amerykańskich 
wojsk okupacyjnych przyjęcie. I oto kiedy film 
„Sp otkanie na Łabie" już od. miesiąca znajdował 
się na ekranach, w gazetach pojawiło się donie~ 
sienie, opisujące jak wygląda w rzeczywistości 
podobne przyjęcie. 

Przytaczamy tekst doniesienia: 
„21 marca w oficerskim klubie Amerykań

skiego Zarządu Wojsk.owego w Berlinie miało 
miejsce przyjęcie, w którym wzięli udział oprócz 
amerykańskiego komendanta Berlina, generała 
Hawley, szereg wyższych oficerów amerykań
skiego zarządu wojskowego, nie podlegających 
generałowi Hawlev. Pomiędzy Hawley a kilku 
wyższyimi oficerami wynikŁa ostra sprzeczka, 
która zakofJ.czyła się tym, że jeden z tych ofice
rów rzucił szklanką z wisky w gen. Hawley, ka
lecząc mu twarz. Generał Hawley opuścił 
klub ... ". 

I tvm razem więc rzeczywistość potwierdza 
prawdziwość filmów radzieckich. Rzeczywistość 
go:rsza od najbardziej bezlitosnej satyry ... 

Dziennikarka~szpieg Janette Sherwood to tak
że postać podsunięta przez samo życie. Z donie
sień prasowych, z książki byłej urzędniczki po
selstwa amerykańskiego w Moskwie, Annabelli 
Euckar, dowiadujemy się o rzeczywistym prze
znaczeniu niektórych zagranicznych „dziennika
rzy-dyploma tów''. 

L. Orłowa grająca rolę Sherwood ukazuje 
istotny sens działalności takich ludzi. Jednocześ
riie parodiuje ona jakby postacie „kobiet fatal
nych", znanych z. filmów hollywoodzkich. Pro
ciukcja Hollywoodu bowiem jest, jak wiadomo, 
swego rodzaju instruktorem od wychowania te.
go gatunku ludzi - wyrzutków, którzy idą na 
służbę wywiadu amerykańskiego. 

Chłodna, roziważna, zakłamana Janette Sher
wood lekko przechodzi od udanego wy1znania 
miłosnego c;lQ udany ch łez, od łez - do wynio
słego przemówienia wygłos~onego przed odlotem 
do Ameryki. 

Film ukazuje również wcielenie ideału sena
tora W ooda - żołnierza , który „będzie walczył 
dlatego, że jest żołnierzem" . Jest to ostatecznie 
otumaniony przez propagandę imperialistyczną 
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kapitan Tommi, wiecznie pijany, bezmyślny, go
tów ślepo wykonać każdy rozkaz przełożonych, 
byleby tylko miał zapewnioną szklankę wisky 
i wieczór w knajpie. 

Z tej epizodycznej roli aktor E. Garin tworzy 
doskonałą, na długo zostającą w pamięci , ostrą 
kc:rykaturę. 

Jak widać z samego tylko spisu wykonawców 
zaangażowanych do filmu, Aleksandrow i tym 
razem ujawnił właściwy mu talent łączenia 
w zgrany zespół aktorów wyszłych 'Z rozmaitych 
szkół i posiadających rozmaite metody twórcze. 

W tej wszechstronnej, mądrej pracy z akto
rem przejawia się jedna z lepszych realistycz
nych tradycji radzieckiej sztuki filmowej-tra
dycji powstałej na przekór wieloletnim zabie
gom wszechwładnych, estetyzujących formali
stów, próbujących postawić aktora na równi 
z rekwizytem ukazywanym na ekranie. 
Każdy szczegół filmu posiada głęboki sens. 

Głęboki sens ma również zakończenie filmu. 
Na ekranie ukazują się kontury mostu, przie

rzuconego przez Łabę . Tu następuje pożegnanie 
Hilla z Kuźminem. 

- Żegnaj - mówi Kuźmin. - Spotkaliśmy 
się jako sojusznicy, żyliśmy jak sąsiedzi .. . 

- Rozstajemy się jako przyjaciele - mówi 
Hill. 

- Zrób więc wszystko, żebyśmy w przyszło
ści nie spotkali się jako wrogow1e - kończy 
Kuźmin. 

Mocno, po żołniersku ściskają sobie dłonie . 
Most zaś przerzucony między obu sektorami na 
rozkaz Mac Dermota zostaje przepołowiony. 

Wolno znika z ekranu ta połowa mostu, na 
której stoi Amerykanin James Hill. Nie jest on 

GLEB GRAKOW 
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w stanie powstrzymać ręki, która wykonuje roz
kaz przełożonego, ale słyszy słowa, którymi żeg
na go Kuźmin: 
„Pamiętaj, James, przyjaźń narodów Rosji 

i Ameryki, to jest najważniejsze zagadnienie, 
które stoi obecnie przed ludzkością ... " 
Demaskując podżegaczy wojennych film do

bitnie i przekonująco mówi o ideowej i mo· 
ralnej sile i potędze państwa radzieckiego - na
dziei i ostoi całej postępowej ludzkości. Napię
cie polityczne, publicystyczne nastawienie, oczy
wista konieczność prnemawiania z ekranu gło
sem trybuna, kierującego słowo prawdy do na
rodów świata - oto jakie okoliczności uwarun
kowały ide.owe znaczenie i artystyczną siłę 
filmu. 

N a tym gruncie połączyły się wysiłki talentu 
operatorskiego E. Tisse, praca którego w filmie 
zasługuje na oddzielny artykuł i kompozytora 
D Szosta];rnwicza, który znalazł wierne i trafne 
intonacje dla scharakteryzowania za pomocą sa
mej muzyki duchowej wartości każdego z dwóch 
światów, odsłaniaj ących się przed widzem na 
ekranie. 

Film „Spotkanie na Łabie", w którym żywa 
akcja łączy się z. potężną siłą publicystyczną, jest 
jeszcze raz świadectwem tego, jak wielkie moili
wości stoją przed artystą, zaopatrzonym w twór
czą metodę realizmu socjalistycznego i podpo
rządkowującyim swoją twórczość wielkiemu ce
lowi kucia ideowej broni do walki o triumf zwy
cięskiej prawdy nowego, socjalistycznego 
świata . 

Tłumacz : St. Lenartowicz 
(Iskusstwo Kino Nr 2. Rok 1949) 

PATOS W ALKI O KOMUNIZM 
I 

17 sierpnia 1934 r . z trybuny I Wszechzwiąz
kowego Zjazdu pisarzy radzieckich padły słowa: 
„Osiągnięcia literatury radzieckiej są uzależnio
ne od postępu budownictwa socjalistycznego. 
Rozwój jej jest wyrazem osiągnięć i sukcesów 
ustroju socjalistycznego". 

Słowa te wypowiedział Andrzej Aleksandro
wicz Żdanow w swojej mowie, znaczenie której 
pozostaje po dziś dzień ogromne zarówno dla 
rozwoju literatury, jak i w ogóle sztuki sowiec
ldej . W mowie tej A. A . Żdanow z właściwą mu 
pasją bolszewicką i rzeczowością wysunął i na
świetlił główniejsze problemy realizmu socjali
stycZlllego. 

Ten wybitny teoretyk marksistowski i utalen
towany propagator wielkich idei Lenina i Stali
na, w pracach swych upows:zechniał i głęboko 
przeanalizował walkę o rozkwit postępowej 
sztuki radzieckiej. Prnce jego na tematy filo-

zofii marksistowsko - leninowskiej , literatury 
i sztuki na zawsze pozostaną świetnym orężem 
naszej inteligencji oraz działaczy kultury i sztu
ki. Szczególnie ważnym jest przypomnienie ich 
teraz, w momencie ostrej walki id eologicznej 
między ludźmi sztuki radzieckiej , a kosmopoli
tami oraz epigonami estetyzmu i formalizmu. 

Znaczenie osiągnięć t eoretycznych A. A. Żda
nowa dla pracowników filmu radzieckiego, po~ 
wołanego do udostępnienia najsz.erszy1m masom 
ludowym wielkich idei partii bolszewickiej, jest 
bezcenne. 

Prace A. A. Żdanowa, poświęcone zagadnie
niom sztuki, są bogate ·i różnorodne. 

W niniejszym artykule por uszone będą tylko 
niektóre problemy naświetlane przez Żdanowa 
w jego mowie na I Wszechzwi<łzkowym Zj eździ e 

pisarzy. 
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Okres, do któreg,o odnosi się mowa Żdanowa , 
był jak wiadomo, najwspanialszym okresem fil
mu sowieckiego. Sz:tuka przeżywała w owym 
czasie r ozkwit, będący wynikiem wcielenia 
w życie i stosowania w twórczości historycznej 
uchwiały C.K. W.K.P.(b) z dnia 23 kwllietni1a 
1932 roku o reorganizacji związków literacko-
artystycznych. 
Uchwała ta miała ogromny wpływ i na dal

sze losy sztuki filmowej. Pomogła ona filmow
com przyśpieszyć proces uwalniania się od wpły
wów formalistycznych i naturalistycznych. 

Tow. Stalin odkrył przed artystaimi sowiecki
mi niezliczoną ilość twórczych możliwości i na
zwał metodę sztuki w epoce radzieckiej metodą 
realizmu socjalistycznego, podkreślając tym sa
mym znaczenie jej jako metody zrodzonej w gi
gantycznej walce o komunizm. 

Trzeba 'pamiętać., :że w roku 1932 reżyserzy 
Gieorgij i Siergiej Wasiliew zgłosili gotowość 
realizacj i fi lmu „Czapajew". 

W końcu t ego roku zostaje ukończony film 
„Wstriecznyj" - jedno ·z wielkich osiągnięć 
sztuki filmowej. J est on poświęcony życiu i pra
cy sowieckiej klasy robotniczej, entuzjazmowi 
twórczemu n aszych obywateli, współzawodni
ctw u socjalistycznemu i walce z przeżytkami 
kapitalizmu. W filmie tym w znacznym stopniu 
uj awnił się patos naszej sztuki filmowej, patos 
walki o komunizm. Wykazal on naocznie, że 
artyści sowieccv wyposażeni w stalinowskie 
po jmowanie zasad r eali:zmu socjalistycznego , są 
zdolni odtwarzać prawdziwie wielkość rzeczy
wistości radzieckiej, którą stawia przed sztuką 
filmową nowe ,życie ludu. Było to możliwe do
piero po uw olnieniu się spod obcych, burżuazyj
nych wpływów, wiodących na manowce abstrak
cyjnej symboliki, formalistyczno-estetyzującego 
„nowatorstwa '\ naturalizmu itd. 

Tak więc w r. 1934 zaczęto zdjęcia do filmu 
„M l odość Maksyma". Dowżenko pracował już 
nad „Lotniskiem" , Ermler kręcił „Wieśniaków", 
a Cziaurełi „Ostatn i ą maskaradę" ... 
Był to początek potężnego i znamiennego 

zwrotu filmowców sowieckich ku tematyce 
współczesnej. J eden ze znaczniejszych radziec
kich dramaturgów filmowych, N. Zarchi, mówił 
wtedy z t rybuny Zjazdu pisarzy: „Nie występu
j ę przeciwko „Martwym duszom", czy „Nocom 
petersburskim" , pragnę jednak, żeby na każdą 
„Petersburską noc" przypadało tqy, cztery, 
d ziesięć filmów o bohaterskich :riocach Spasska". 
N. Zarchi miał na myśli lmnieczność pokazania 
w filmach dni nasz.ej wspaniałej, słonecznej , 
olśniewającej rzeczywistości . 

Na zjeździe, zwłaszcza przy omawianiu pro
blemów dramaturgicznych, niejeden raz wypo
wiadano słowa, podkreślające nieodzowność pod
trzymania rozpędu kinematografii radzieckiej. 

Dalszy rozkwit radzieckiej literatury, całej 
sztuki, a także filmu i;owieckiego, w znacznym 
stopniu zdeterminowała mowa A. A. Żdanowa 
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wygłoszona podczas Zjazdu. Miała ona ogromny 
wpływ na później sze formułowanie się poglą 
dów ideowo-artystycznych wśród filmowców ra
dzieckich stojących w pierwszych szeregach bo
jowników o wielką kulturę sowiecką. 

Źródło wielu późniejszych sukcesów i osiąg
nięć fi]mu radzieckiego tkwi również w histo
rycznej uchwale CK. W.K.P.(b) z 23 kwietnia 
1932 r. 

Po boh::i.terach „Czapajewa", „Wieśniaków" 
i innych filmów, pojawiaią się na ekranie boha
terowie filmów „Delegat ·floty", „My z Kroszta
du" , „Padrugi", „Wołoczajewskie dni", „Sied
miu_ śmiałych" , „Komsomolsk", „Legitymacja 
partyjna'' , ,,Traktorzyści' ' ... 

Filmy te przytaczam w tym celu, by uprzy
tomnić ogromne znaczenie partyjności sztuki, 
inspirującej naszych filmowców do tworzenia 
wybitnych filmów patriotycznych. 

Patos walki o komunizm natchnął i powięk
szył twórcze siły naszej sztuki filmowej. 

Przypomnijmy piękne filmy: „Lenin w Paź
dzierniku", „Lenin w roku 1918", „Człowiek 
z karabinem" , „Wielikoje zariewo", „Wyborg
skaj a storona" , przypomnij.my „Szczorsa" , 
„Wielkiego obywatela", „Członka rządu" , „Nau
czyciela" i inne pamiętne dzieła filmowców ra
dzieckich. 

A . A. Żdanow, trybun bolszewickiej partyj
ności w sztuce radzieckiej, zdecydowanie walczył 
0 urzeczywistnienie wskazań Lenina, żądają
cych włączenia do literatury „żywego strumie
nia żywej pracy proletariatu", odbierając grunt 
starej, rosyjskiej, pół-obłomowskiej, pół han
dlar~kiej 21asadzie : „pisarz popisze, czytelnik po
czyta". 

Dla wszystkich jest zrozumiały artykuł Leni
na „Partyjna organizacja i partyjna literatura", 
który w znacznej mierze zadecydował o rozwoju 
i rozkwicie naszej kulturv, artykuł, w którym 
Włodzimierz Iljicz pisał, :łle „dzieło literackie po
winno się stać c;zęścią ogólnoproletatjackiej 
sprawy, „kółeczkiem i śrubką jednego jedynego, 
wielkiego socjal-demokratycznego mechanizmu, 
wprawionego w ruch przez świadomą awangar
dę całej klasy pracującej". 

„Co to jest bezpartyjność.?", - zapytywał tow. 
Stalin w artykule „Bezpartyjni dziwacy" i od
powiadając na postawione pytanie dowiódł z ca
łą oczywistością, że bezpartyjność skłonna jest 
do przemilczania i zacierania rozbieżności inte
rEsów klasowych, do zamykania oczu na sam 
fakt walki klas. „Bezpartyjność nie lubi jasności 
i konkl'etów, oddaje ona pierwszeństwo męt
niactwu i bezprogramowości" - pisał tow. Sta
lin. „ Tuszowanie przeciwieństw klasowych, prze
milczanie walki klas, brak wyraźnego oblicza, 
walka z programowością, dążność do chaosu 
i pomieszania interesów - oto jest bezpartyj
ność" . I dalej : „Bezpartyjność - to człowiek 
pozbawiony głowy, albo raczej, z rzepą na kar
ku, zaJIDiast głowy" . 
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Tak wygląda charakterystyka bezpartyjności 
nakreślona przez tow. Stalina w artykule „Bez
partyjni dziwacy". 

A. A. Żdanow we wszystkich swych pr.a
cach, poświęconych literaturze i sztuce radziec
kiej kierował się stale wielkimi wytycznymi fi
loZ)ofii leninowsko-stalinowskiej, nauką o par
tyjności kultury i sztuki. Poglądy A. A. Żdano
wa opierały się na doniosłym założeniu Lenina 
i Stalina, żądającym udziału kultury i sztuki 
w walce o komunizm. I dlatego właśnie twier
dzenia wysuwane przez A. A. Żdanowa były 
zawsze niezbicie ś'Cisłe .i za każdym razem uka
zywały nowe drogi rozwoju i rozkwitu kultury 
radzieckiej. 

Prace A. A. Żdanowa na temat sztuki i częś
ciowo jego mowa na I Ws1zechzwiązkowym Zjeź
dzie pisarzy radzieckich ukazują nam przykład 
twórczego zastosowania idei Lenina i Stalina do 
palących problemów kulturv radzieckiej , przy
kład prawdziwie marksistowskiej pracy nauko
wej wzbogacającej sowiecką myśl estetyczną. 

A. A. Żdanow, twierdząc, że sukcesy i rozwój 
literatury radzieckiej są uwarunkowane rozwo
jem i osiągnięciami ustroju socjalistycznego, 
vvskazał naszym artystom tę samą drogę, którą 
kroczy cały naród radziecki pod kierownictwem 
partii bolszewickiej. Jest to droga walki o ko
munizm. 

Artysta powinien znajdować się w pierwszych 
szeregach bojowników, kroczących tą drogą, 
tylko bowiem w jego twórczości znajdą wyraz 
zwycięstwa i osiągnięcia czołowych bojowników 
o komunizm i tylko wtedy razem z rozwojem 
kraju i rozkwitem życia narodu - rozkwitać 
i rozwijać się zacznie jego twórczość: poświęco
na narodowi. 

„Literatura nasza - mówił A. A. Zdainow na 
zjeździe pisarzy - jest najmłodszą z literatur 
wszystkich narodów i krajów. Jednocześnie jed
nak jest ona literaturą najbardziej ideową, przo
dującą i rewolucyjną. Nie ma i nie było nigdy li
teratury, prócz literatury sowieckiej, która by 
organizowała pracujących i uciskanych do wal
ki o ·ostateczne zniszczenie wszelkiego wyzysku 
i jarzma naj emnego niewolnictwa. Nie ma i nie 
było literatury, która by za główną tematykę 

swych dzieł obrała życie robotników i chłopów 
oraz ich walkę o socjalizm. 

Nie ma nigdzie, w żadnym kraju świata lite
ratury, która by żądała i broniła równoupraw
nienia pracuj ących wszystkich narodowości, do
magała się równouprawnienia kobiet. Nie ma 
i nie może być w kraju burżuazyjnym litera
tury, która by tak konsekwentnie zwalczała 
wszelkie wszetecznictwo, wszelką mistykę, 
wszelkie popstwo i czartostwo, jak to robi nasza 
literatura. 

Potężną siłą, która uczyniła z naszej sztuki 
inspiratorkę walki wszystkich pracujących, jest 
okoliczność, że artyści nasi ,w swych dziełach 
odtwarzaj <1 ·życie radzieckiej klasy robotniczej, 
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chłopa i inteligenta sowieckiego - życie przo~ 
dujących bojowników o socjalizm. 

Internacjonalizm komunistyczny sztuki ra
dzieckiej jest konsekwentny do końca. Sztuka 
sowiecka była zawsze i będzie wiernym przyja
cielem ludu pracującego każdej narodowości , 
każdego zakątka naszej planety. I właśnie dla
tego sztuka sowiecka zawsze była i będzie nie· 
przejednanym wrogiem ciemiężycieli i reakcjo
nistów w każdym kraju całego świata. Obcy 
i wrogi jest sztuce sowieckiej natchnionej przez 
ożywczy patriotyzm radziecki, burżuazyjny ko
smopolityzm, ro~ładowy antypatriotyzm, z któ· 
r yim prawdziwi artyści kOlmunistyczni wiedli 
zawsze i wiodą ni€pr,,;ejednaną walkę". 

Podkreślając zasadniczą i fundamentalną od
rębność i wyższość kultury radzieckiej nad kul
turą burżuazyjną, A. A. Żdanow m ówi o silnych 
podstawach wojującego realizmu r adzieckiego, 
nie uz:nającego be.zs:tronnego opisu życia; wy· 
mierzającego swe ciosy z rewolucyjną pasją 
przedwko wsz:tecznictwu, mistyoe, popstwu 
i nawołującego do aktywnego udlziiału w dz.iele 
prze twarzania świata . 
„Taką przodującą, ideową, rewolucyjną lite

raturą - mó~ił A. A. Żdanow - mogła stać się 
i stała się w rzeczywistości tylko literatura ra
dziecka - krew z krwi, kość z kości naszego 
ustroju socjalistycznego". 

W taki oto sposób zostało podniesione przez 
A. A. Żdanowa pierwszorzędne znaczenie orga
nicznej łączności literatury i sztuki z życiem 
i z ludem. 

* * * 

„I oto w świetle osiągnięć literatury radziec
kiej jeszcze bardziej i wyraźniej uwidacznia się 
ogr.om przeciwieństw między naszym ustrojem 
zwycięskiego socjalizmu, a ustrojem dogorywa
jącego, zgniłego kapitalizmu. 

O czym może pisać, o czym może marzyć , 
o jakim patosie może myśleć pisarz burżuazyj· 
ny? Skąd ma czerpać ten patos, j eśli robotnik 
w kraju kapitalistycznym nie ma zapewnionego 
jutra, jeśli nie wie, czy jutro będzie jeszcze pra
cował; jeśli chłop nie ma pewności, że pozosta
nie na swym kawałku ziemi i nie b ędzie z niego 
wyparty przez kryzys kapitalistyczny, jeśli pra
cujący inteligent jest dziś bez pracy i nie ma na
dziei na dostanie jej jutro" . 

Mowa Żdanowa, analizująca rozpaczliwe po
lożenie ludu pracującego krajów kapitalistycz
nych, ludu, którego życie i praca zapewnia 
właściwie egzystencję narodu - ukazuj e nie
unikniony rozkład literatury burżuazyjnej . 

Półtora dziesiątka lat t emu zabrzmiały z try
buny I Wszechzwiązkowego Zjazdu pisarzy te 
zdumiewające głębią i bezlitosną konsekwencją 
analizy słowa: 

„Stan dzisiejszy literatury burżuazyjnej jest 
taki, że nie potrafi już ona tworzyć wielkich 
dzieł. Upadek i rozkład literatury burżuazyjnej, 
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wynikający z upadku i zgnicia ustroju kapita
listycznego, stanowi charakterystyczny rys, cha
rakterystycmą właściwość sytuacji, w której 
się znalazła kultura i literatura burżuazyjna 
w dzisiejszych czasach. 

Minęły bezpowrotnie czasy, kiedy literatura 
burżuazyjna, odzwierciedlając zwycięstwo ustro
ju burżuazyjnego nad feudalizmem, mogła two
rzyć wielkie dzieła sławiące rozkwit kapita
lizmu . Obecnie zauważamy powszechnie ogólne 
obniżenie poziomu i tematów, i talentów, i auto
rów, i bohaterów ... 

Dla upadku i rozkładu kultury burżuazyjnej 
charakterystycme jest rozpasanie się misty
cyzmu, popstwa, pornografii. 
Znakomitościami literatury burżuazyjnej, któ

ra zaprzedała swe pióro kapitałowi, są dzisiaj 
złodzieje, szpicle, prostytutki i łobuzy". 
Cbarakteryzuj ąc stan współczesnej kultury 

burżuazyjnej, A. A. Żdanow w mowie swej wy
kazał, że reakcja, w śmiertelnym strachu przed 
wzrostem sił demokratycznych, coraz to bar
dziej oddala si.ę od prawdziwej cywilizacji, usi
łując nawrócić do strasznych czasów dzikości 
człowieka. 

Jednocześnie sztuka burżuazyjna usiłuje ukryć 
gnicie ustroju kapitalistycznego, „stara się -
według wyrażenia A. A. Zdanowa - bezskutecz
nie dowodzić, że nic się właściwie nie stało, że 
wszystko uklada się jak najpomyślniej w „pań
stwie duńskim" i że jeszcze nic nie zaczyna roz
padać się w ustroju kapitalistycznym" . 

Taka to jest sztuka burżuazyjna, która zaprze
dała kapitałowi i duszę i honor. 

Nie bez powodu mówi Żdanow o powszech
nym zwyrodnieniu „autorów i bohaterów" 
w społeczeństwie burżuazyjnym. Zestawienie 
słów „autor i bohater" nie jest prżypadkowe, 
lecz ma głęboki sens. Artysta bowiem łatwo wy
rodnieje, j eśli wyrodnieją jego bohaterowie, 
jeśli wyrodnieje dookoła niego ·życie i gdy brak
nie mu sił na to, by to życie potępić, by z niim 
zerwać, by zdemaskować swych dotychczaso
wych „bohaterów" i wejść. na nowe tory twór
czości. 

„Pisarz radziecki - mówi A. A. Żdanow -
czerpie materiał dla swych utworów, tematykę, 
obrazy, język i styl z życia i doświadczeń ludzi 
Dnieprostroju, Magnitostroju. Pisarz nasz czer
pie materiał z b ohaterskiej epopei Czeluskinow
ców, z doświadczeń naszych kołchozów, z twór
czej pracy, wrącej we wszystkich zakątkach na
szego kraju. W ojczyźnie naszej głównymi bo
haterami utworów literackich są aktywni bu
downiczowie naszego życia: robotnicy i robotni
ce, kołchoźnicy i kołchoźnice, partyjnicy, inży
nierowie, komsomolcy, pionierzy. To są główne 
typy i główni bohaterowie literatury radziec
kiej . I to jest przyczyną, że literatura nasza 
tchille entuzjazmem i hero.izmem". 
Przeciwstawiając artystę sowieckiego artyście 

współczesnego społeczeństwa burżuazyjnego, 
A. A. Żdanow wyraża się z optymizmem o na
szej' literaitur:ze. „Literatura radziecka - mówi 
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on - pełna entuzjazmu i bohaterstwa jest opty
mistyczna nie z powodu jakiejś „zoologicznej" 
wewnętrmej radości . J est ona optymistyczna 
w swej istocie, gdyż jest ona literaturą społe
czeństwa, które powstaje, rośnie i rozwija się. 
Siła literatury rosyjskiej leży w tym, że służy 
ona nowej sprawie - sprawie budownictwa soc
jalistycznego". 

W mowie swej A. A. Żdanow szczegółowo roz
patrzył zagadnienie szczególnie ważne dla p isa
rzy, poetów, filmowców, teatrologów, plasty
ków, słowem wszystkich artystów sowieckich, 
którzy poświęcili swą twórczość sprawie· wycho
wania komunistycznego. Był to problem odpo
wiedzialności artysty wobec partii, narodu oraz 
zagadnienie wypełnienia tego zadania. 

„Tow. Stalin nazwał naszych pisarzy inżynie
rami ludzkich dusz. Co to znaczy? Jakie :wbo
wiązania kładzie na nas ten tytuł?" . 

Mowa A. A. Żdanowa przynosi lakoniczne, ale· 
pełne treści odpowiedzi na to pytanie najistot
niejsze dla każdego artysty radzieckiego. 

„Znaczy to - po pierwsze - znać życie, by 
móc odtwarzać je w utworach artystycznych 
w sposób wiarygodny; odtwarzać je nie schola
stycznie, martwo, czy jako „obiektywne realia", 
lecz ukazywać je w jego rewolucyjnym rozwo~ 
ju. Prawda jednak i fakty historyczne wszyst
kich wizyj artystycznych powinny łączyć. się 
z myślą o przebudowie ideologicznej i wycho
waniu ludzi p;racy w duchu s'ocjalizmu. 

Taka metoda literatury pięknej oraz krytyki 
literackiej jest właśnie metodą realizmu socjali
stycznego. 

Literatura radziecka nie boi się posądzenia 
o tendencyjność. Owszem, literatura radziecka 
jest tendencyjna, nie ma bowiem i nie moze być 
w epoce walk klasowych literatury bezklasowej, 
nietendencyjnej, czy rzekomo apolitycznej. 

Myślę, że literat radziecki może powiedzieć 
każdemu tępemu burgois, każdemu filistrowi, 
każdemu ipisar:zowi burżuazyjnemu, który bę
dzie rozprawiał o tendencyjności naszej litera
tury: „Owszem, literatura radziecka jest tenden
cyjna i my szczycimy się jej tendencyjnością, 
tendencja nasza bowiem zmierza ku temu, by 
wyzwolić wszystkich pracujących, całą ludzkość 
spod jarzma kapitalistycznej niewoli". 

Partia nie tylko włożyła na artystów radziec
kich obowiązek stania się inżynierami dusz ludz
kich i twórcami trwałych wartości duchowych 
nowego człowieka. Partia dała im też pewność 
zwycięstwa, ukazuj ąc na czym polega istota 
przodującej metody twórczej-metody realizmu 
socjalistycznego. Ona skierowała artystów ra
dzieckich na j edyną właściwą drogę, która za
pewnia im odegranie roli awangardy w walce 
o komunizm. 

* * 

Nieocenione znaczenie teoretyczne i praktycz
ne ma definicja prawdziwości utworu artystycz
nego podana w mowie A. A. Żdanowa. 
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Przedstawiać życie praiwdziwie, to znaczy, 
przedstawiać rzeczywistość w jej rewolucyjnym 
rozwoju. Siła twórcza i znaczenie tej definicji 
polega na tym, że zawiera ona nie tylko wezwa
nie do studiowani.a życia, ale i ukazuje nam le:... 
ninowsko-stalinowską metodę analizy zjawisk 
życiowych. 

Leninowsko-stalinowska filozofia, wyposaża
jąc artystów radzieckich w system dialektycz
no-materialistycznego pojmowania życia, odsła
nia przed nimi nowe drogi dla twórczości praw
dziwie realistycznej, wolnej od utartych poglą
dów na z jawiska życiowe, uzbraja ich w nai,ikę 
o poznawalności świata i jego praw, pomaga im 
obserwować i przedstawiać życie w jego rewo
lucy jnym rozwoju. 

Takie wtaśnie przedstawienie życia będzie 
istotnie i niechybnie łączyć prawdę i fakty hi
storyczne z zadaniem ideowej przebudowy i wy
chowania mas pracujących w duchu socjalizmu. 

Im jaśniej bowiem i prawdziwiej utwór przed
stawia rewolucyjny rozwój życia, tym większa 
j(st jego siła i zdolność przekonywania . 
Prawdziwość i autentyzm realizmu socjali

stycznego sprawia, że tendencja w utworze rea
listycznym jest zgodna z prawami życia i orga
nicznie wiąże się z nim, w sposób zupełnie od
mienny od utworów przedsocjalistycznych, nąd 
którymi ciążyła ograniczoność poglądu autora 
zarówno w dziedzinie filozoficznej jak i histo
rycznej. 

Jeśli artysta prawidłowo zrozumiał prawa re
wolucyjnego rozwoju ·życia i wiernie je oddał 
w ksztalcie artystycznym, to okaże się, że ten
dencja jego utworu zawsze będzie organicznie 
sprzężona z utworem i to w taki sposób , jakiego 
żądał jeszcze F. Enge1s: „Tendencja musii. się wy
kazywać sama przez się, bez specjalnego jej pod-
kreślania". ' 

Nic wspólnego nie ma i nie może mieć ten
dencyjność literatury radzieckiej z tendencyj
nością literatury burżuazyjnej, wypaczającej 
rzeczywistość, propagującej świadomy fałsz 
i oszczerstwa w imię ciemnych knowań im
perialistów. 

Takie to okoliczności sprawiły , że , jak przed 
piętnastu laty, tak i dzisiaj dumnie i donośnie 
brzmią słowa wypowiedziane przez A. A. Żda
nowa: 

„Tak, nasza radziecka literatura jest tenden
cyjna i my szczycimy się jej tendencyjnością ... ". 

W tejże mowie Żdanowa wnikliwie analizu
jącej zasady realizmu socjalistycznego, zostało 
rozpatrzone zagadnienie realizmu i romantyzmu 
naszej sztuki. 

, 1Być inżynierem dusz ludzkich - mówił 
A. A. Żdanow - to znaczy stać obu nogami na 
gruncie realnego życia. A to w konsekwencji 
oznacza zerwanie z romantyzmem starego typu, 
romantyzmem, który prz,edstawiał nieistniejące 
życie i nieistniejących bohaterów, odciągając 
czytelnika od niesprawiedliwości i ciężarów ży
cia w świat złudy i utopii. 
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Literaturze naszej stojącej obu nogami na nie
wzruszonym fundamencie materialistycznym 
nie może być obcy r amantyzm, ale romantyzm 
nowego typu, romantyzm rewolucyjny". 

A. A. Żdanow przystępuje do objaśnienia isto
ty romantyzmu rewolucyjnego, będącego ro
mantyzmem sam ego życia. 

„Mówimy, że realizm socjalistyczny jest pod
stawową metodą radzieckiej literatury pięknej 
oraz krytyki literackiej. A więc przez to samo 
romantyzm rewolucyjny powm1en wchodzić 
w twórczość literacką jako jej część składowa , 
ponieważ całe życie naszej partii, całe życie kla
sy robotniczej i jej walka polega na połączeniu 
twardej, rozważnej, celowei roboty z ogromnym 
bohaterstwem i wspaniałymi perspektywami". 

A. A. Żdanow, głęboko przekonany o bohater
skiej mocy narodu radzieckiego, wezwał ~rty
stów naszych do śmiałego spoglądania w przysz
łość, do uzgadniania twórczości z wielkimi cela
mi narodu i do rozjaśniania drogi wiodącej do 
komunizmu. 

„Partia nasza była zawsze silna przez to , -
mówił Żdanow - ·że łączyła i łączy szczególną 
rzeczowość i praktyczność z szerokimi perspek
tywami, ze stałym dążeniem naprzód, z walką 
o budowę społeczefJ.stwa komunistycznego. 

Literatura radziecka musi potrafić pokazać 
naszych bohaterów, powinna um1ec patrzeć 
w nasze jutro. I nie będzie to utopią, gdyż jutro 
nasze jest tworzone już dz:isiaj pr.zez świadomą , 
planową robotę" . 

A. A. Żdanow, nieprzejednany wróg estetyz
mu i formalizmu, w tejże samej mowie podniósł 
wielkie znaczenie kunsztu tworzenia prawdzi
w ie estetycznej formy utworu. Zv,rrócił on bez
pośrednio uwagę na to, że niesposób jest być 
inżynierem dusz ludzkich nie znając „techniki 
dzieła literackiego", lub techniki każdej innej 
gałęzi sztuki, posiadającej swe specyficzne włas
ności. 
Mówiąc o opanowaniu kunsztu artystycznego, 

o walce o nowe, doskonałe formy sztuki, wyra
żająoe nowe treści życiowe, A. A. Żdanow pod
kreślił, że artyści radzieccy posiadają dużo ro
dzajów form wyrazowych i że istnieją pełne 
możliwości wykorzystania tych wsz,y stkich ga
tunków, stylów i odmian twórczości literackiej. 
Mówca nadmienił też, że artyści radzieccy po
winni wybierać wszystko co jest najlepsze i naj
cenniejsze w licznej i bogatej puściźnie literac
kiej minionych epok. 

„Z tego punktu widzenia opanowanie techni
ki dzieła, krytyczne przyswojenie dorobku. 
wszystkich epok, stanowi zadanie, bez rozwią
zania którego nie zostaniecie inżynierami dusz 
1 udzkich''. 

„Burżuazja roztrwoniła spuściznę literacką, 
my obowiązani jesteśmy troskliwie ją zebrać, 
zbadać i oceniwszy krytycznie, postępować na
przód". 
Walcząc o przodującego artystę radzieckiego, 

zagorzałego propagatora idei bolszewickich i bu-
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downiczego komunizmu, A . A . Żdanow, nawoły
wał ar tys tów do nieustannej pracy nad sobą, 
nad swoim wyrobieniem ideowym. 

„Mamy w ręku - mówił Żdanow-broń odpo
wiednią do pokonania wszelkich trudności, sto
jących n a naszej drodze. Bronią tą jest wielka 
i zwyci ęska nauka Marksa-Engelsa-Lenina-Sta
lina w cielona w życie pr:z;ez naszą partię i Ra
dy" . 

A. A. Żdanow w swych mowad,;t i wykładach 
o sztuce i literaturze był płomiennym trybunem 
idei patriotyzmu, namiętnym bojownikiem 
o narodowość sztuki, zwalczającym poczucie niż
szości i służalstwo wobec sztuki burżuazyjnej. 

W m owie swej na zjeździe pisarzy A. A. Żda
r,ow występuje jako nieprzejednany wróg est e
tyzmu i formalizmu, jako bojownik o realizm 
socjalistyczny, jako wybitny teoretyk marksi
stowski, posuwający naprzód estetykę radziecką . 

„Wspaniałe wykłady tow. Żdanowa na tematy 
literackie, artystyczne i fi lozoficzne - mówił 
W. M. Mołotow - stanowią wielki wkład w r oz
wój teorii markistowsko-leninowskiej i w znacz
nym stopniu prz'yczyniają się do przezwycięża
nia istniejących w t ej dziedzinie braków, odsła
niaj ąc n owe drogi rozwoju kultury socjalistycz
nej w n aszym kraju". 

„Twórzcie dzieła o wielkim mistrzostwie, 
o wzniosłej zawartości ideowej i artystycznej! 
Bądźcie naj aktywniejszymi organizatorami dzie
ła przetwarzania poj ęć ludzkich w duchu socja
lizmu. Zajmijcie przodujące stanowiska w sze-
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regach bojowników o bezklaso·wą społeczność 
socjalistyczną". 

Te płomienne wezwania A. A . Żdanowa po 
dziś dzień są wypisane na bojowych sztandarach 
radzieckiej inteligencji artystycznej . 

Z nazwiskiem Żdanowa, utalentowanego pro
pagatora idei Lenina-Stalina, wybitnego teore- . 
tyka marksistowskiego, mądrego przyjaciela 
i przewodnika artyst6w radzieckich, nierozłącz
nie związane jest czynne i skuteczne przezwy
ciężenie braków w kinematografii pierwszych 
lat powojennych oraz nowe osiągnięcia, do któ
rych doszta kinematografia radziecka w wyniku 
sugestyj partii i skutkiem zrealizowania tych 
wskazówek. 

„Przysięga" , „Wielki przełom", „Zagadnienie 
rosyjskie", „Pieśń Tajgi", „Trzecie uderzenie" , 
„Młoda gwardia" , „N arzeczona z Turkmenii", 
„Opowieść o prawdziwym człowieku" , „Iwan 
Pawłow" , „Miczurin", „Sąd honoru", „Spotka
nie na Łabie" - oto bardzo niepełny spis n o
wych filmów , reprezentujących dalszy rozwój 
naszej sztuki filmowej . 

·Prace A. A . Żdanowa były i pozostają dla fil
mowców radzieckich wytycznymi działania , po
tężnym bodźcem do dalszego rozwoju i wzrostu 
nasz;ej radzieckiej kultury komunistycznej, bro
nią w walce z ponadpatriotycznymi kosmonoli
tami i z burżuazyjnymi estetami, nieuznającymi 
Ojczyzny. 

Tłumacz: St. Lenartowicz 
(Iskusstwo Kino Nr 2. Rok 1949) 

PRELEKCJA WYGŁOSZONA DLA SŁUCHACZY 
WYDZIAŁU FILMOWEGO A. M. U. W PRADZE 

Michał Ediszarnwkz C;z;Laureli, znako
mity radziecki reżyser, 4-krotny laureat 
nagrody Stalina, twórca eposu filmowego 
p .t. „Przysięga" obecnie ukończył realiza
cję (w praskich ateliers n a Barrandowie) 
nowego dzieła - :liilmu p. t. : „Upadek Ber
lina'". 

Przede wszystlci.m pragnę wam podzięlrowp.ć za 
to, że zaproisi:uiści1e mme do swojej uczelni i że mogę 
mów1iić do was młodzieży Czecho'Sł!owa1cji i ililnych 
republik demok;r.acji liudiowej. 
Przyszed~em. aby z wami pogawędzić o twór

czych problema10h, które wy]m:niają się obecnie 
w waszych państwach . Powstają między ludźmi 

nowe stosunki i nowe pojęcia pracy. Mł!odzież ma 
reprezen tować kl1asę najbardziej postępową, klasę 
najczystszych poglądów humanistycznych, klasę .ro
botniczą. Dlaczego inne klasy nie są postępowe 
i dlaczego ich cele 1' dążenia nie są humanistyczne? 
Dlatego, że klasa wyzyskiwaczy niszczy i gnębi 

w innych państwach klasę robotniczą. A państwa 
ludowej demokracji dalekie są od agresji:. W nich 
naród stanął w obronie swych włiasnych praw i inte
resów, jako jedyny gospoda~z. reprezentowany 
przez swych przywódców i władzę. 

* * * 

Gdy młodzież wchodzi na szeroką drogę życi<ł, 
musi sobie dobrze uświadomić, czy kroczy drogą 
właściwą. Otwiera się pr21ed nią świiiat jak bogaty 
kalejdoskop różnych możliwości, a mł'ody człowiek 
musi rozważnie wybrać swą drogę, bo zły wybór 
może mieć uj emny wpływ nai dalsze jego życie. 
Można z;ostać doktorem, nauilwwcem, inżynierem, 
bez specjalnego talentu. Kwestia wyuic2lenia się. Ale 
aby !Poświęcić siię sztuce czy wyższej ma1tematyce 
na to potrzebny jest talent. Tu jest mój osobisty 
pogląd, być może mylny, ale obserwacja życia pirze
konała mnie o jego słuszności. 
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Czte11ole1rrri chlopak zanim zacznie się uczyć, może 
21aibłysnąć matematycznymr zdolnościami. Mozart 
grał mając cztery lata, a Beethoven jl.llŻ w trzecim 
roku życia. 

O ile wy, moi dTodzy towairzysze, sami czujecie, 
że jesteście zdolni i ma:cie powołanie do twórcwści 

' artystyc.z:nej - baird:w się 'Cieszę, że spotkałem lu
dzi, idących r~em ze mną tym samym szlakiem. 
Ale jeżeli przyszliście, będąc prz ~konan1, ż,e film 
jest także j1alkimś zatrudnieniem, to taki sposób 
postępowainia jest oo najmniej rrliewłaściwy . Sztuki 
nie można okł1amywać. 

Cechą filmu jest magiczny sposób przyciągania 
ludzi - ale f.ilm potrzebuje ty1ko ty;ch najbardóej 
zdolny.eh. J·ednocz2śnie muszę stwierdzić, że z tych, 
którzy przyszli do filmu, mała jest garstka ludzi 
o priawdzi!wych talentach. Dlatego w'Lęks1za ilość 

praoowników fil:mowyoh kończy poprostu żl e l n.e 
wmawiajcie w siebie, rże jesteście uzdo}nieni i ni·e 
róbcie tego, czego rue potraficie. Musicie dobrze ziro
zumieć, czego chcecie od filmu i jakie są wasze 
możliwośc'i1. Bo j-eśli rue stainiecie na poziomie dzie
ła sztuki, będzieóe ini.es~częśliwi. Tylko wted;y. zo
stainiecie :prawdziwymi twórcami i posiąd21~ecie ra
dość tworzenia, gdy opanujecie sztukę i wzini~sie

aie się ponad własne dzieło. 

* * * 

SZituka prócz natchnienia t:wóDcy, musi mieć i. do
skonałą technikę. Tylko wówczas można transpo
nować swe myśli i :ildee tym, którzy są odibi0ircami. 
Heine piszą1c o Pagatnircim, nazywa go 111a;tchnionym 
zjawiskiem. Osobowość wirtUJo.za była przesiąkn'i1ę

ta do ostatniej cząsteczki jego wielką sztuką . Gdy 
grał na skrzypcach stawał się blady, czasem pła
kał - tak sam głęboko przeżywał i ta:k silne wzru
s1zenie przekazywał ludowi, pDowadząc go swą mu-
zyką na wyży;ny sztuki. ' 

Krytyk :Vrancuski Gsell, obserwuj ąc pra.cę Rod:::na, 
był głęboko wzruszony widokiem, jaik z przetwa
rzanej rękoma a1rtysty gliny, l'OdziŁo się żyde. Po
dobne przeżycie m'Lał Staiso·w, gdy widział Riepina, 
tworzącego szkice do swych dzieł. 

Ale dlaczego zajmuję się tak długo tym pmble
mem? Dlatego, abyście lepiej 2irozum1eli, co jest po
trzebne dla sztuki filmowej. Muside być pełni t ego , 
oo chcecie tworzyć, oraz zdaw.ać sobie spirawę z te
go, czemu pragniecie sztuką swą służyć. Dużo rze 
czy można tole:mwać w sztuce, ale n igdy n ie nudę 
i bierność autora. A temu mo2lec'i·e się prz.eciwstawił 
tylko pirzez głębokie przeżycie. Cóż to z:n'aczy? 

Przeżycie jest zwtiązaine z artystycznym piroce
sem. Wy, jak10 pll"zyszl·i airtyści, pr.acownicy skompli
kowanej sztuki fi1mowej, musicie znać i wiedzieć 

dużo. Musicie ipoZ111ać airkana wszystkich dzied?Ji:n 
sztuki, owładnąć nimi, a przede wszystkim poznać 
życie. Gorkij przeżył Z111aczną część swego żyda na 
wsii, między biednymi ludźmi. Po=ał życie wairstw 
najniższych, tak jak Tołstoj, który uczył się życia 
od prostych ludzi. Chociaż był hirabią i właścicielem 
folwarku unikał towarzystwa swej sfery. Często 

.podczas wizyt znajomych baronów i h rabiów 
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chwytał kapelusz i odchodził do wieśniaków, mó
wiąc: - „Idę do wyższego świata! " Pracował często 

jak prosty ,rolnik Orał, siał , kopał i tym spos::;.iJem 
zżywał się z ludem pracującym . O nim powiedział 

Leni!Il: „Nikt tak nie pisał o rrolnikach do czasu 
tego hrnb~ego, nikt me pisał ta k jak on". 

* * 

Chciałbym s\ę w as 2ia1pytać, czy mad e duszę a·rty
sty? Co was :najba.rdZii·ej interesuje, na co macie 
zwracać baczną uwagę? Odpowiadam za was: Proa
ca. Idziecie uri.cą, widzicie bruika1rza. Lekko i spraw-
1'11ie ustawia kamienne kostki, a na twarzy jego 
widać pełne zadowolenie z pracy. W swej dalszej 
wędrówce spotykacie spawacza. Śpiewa , a robota 
idzie mu jak z płatka. Jeżeli jesteś artyst ą , nie 
przejdziesz nie w~dząic tych ludzi. A to jest wy
czucie! Mówiłem dziś o Paganinim i jego uducho-

. wionej postaoi, przy tym nie był wcale pi ękn:y. 

Długi nos, ·krzywe nogi, wystające kości ·policzko
we, ręce sięgające aż do koran. Ci, którzy go spo
tykali na ulicy, bali się go. Ale wystaDczyło , aby 
na chwilę wziął do ręki instrument i wykonał kil
ka pociągnięć smyczkiem, a wówczas ca~y się zmie
niał. Uduchawiał grą swój wygląd fizyczn y. Sztu
·ka czyniła go pięknym. Współcześni pisali o nim. 
Po konceDcie kobiety podchodziły do niego z zamk
niętymi oczyma, chcąc mu złoci;yć hołd. 

Chętnie bym wam jeszcze coś powiedział o arly
stycz.nym P'rzeżyciu. Moim nauczycieliem był Mar
dżianow, Gruzin, reżyser o wysokim poziomie a1rty
styCZJil.ym, ktÓTy ipr.acował w Rosj:i razem ze Siani
sŁa wskim. Opo·wiadał mi on często o swych pneży

cia·ch :n.a prZ'estTzeni wiel.oletnich doświadczeń. 

Fraca w t eaitTze jest ciężka ii odpowiedz!i.alna , o ile 
chce się osiągnąć powodzeni·e. Na czym ono polega~ 
Widz, przychodząc do teaitru, p:rzyn.osi ze sobą cały 
bagaż swych drobnych codzlliennych zmartwień. 
N:Le podoba mu się to• lub owo, drzewo, czy in.ny 
ja1kiś fragment dekoracji. Jes t jakby w podświa
domej opozycji. Wyichodz:i na scenę aktoir. I teraz 
i s:tnieją dwie moil:iwości. Pierwsza, gdy roztargnie
nie widza nie Z1D.ik1a i wówczas lep.Lej jest spuścić 
kurtynę, ponieważ na widowni 2'la1czną pokaszl iwać 

lub ziewać. Ka'żdy myśli o czym :innym, tylko nie 
o tym, co się dzieje na scenie. Druga: zja wi się ja
kiś inny aikt or, powie kilka słów, ~rob:i. j akiś gest 
i widzo1wi.e zapomną o swych codziennych troskach, 
a aktor ma teraiz okazję •robić z inimi co mu : : ię 

podoba. sł:owem - zdobył publiczność i swą grą 

może ją doprowadz•ić do zrozumienia najwznioślej
szych idei. W tym tkwi takż,e umiejętność reżyse

ra - zdobyć widz.a - i to za,raz na początku przed
stawienia. 

* * * 

A teraz przejdę do niektórych problemów filmo
wych. Chciałbym wam opowiedzieć o motm sto
sUID.ku do sztuki filmowej w Dóżnych okresach me
go życia. Na początku uważ,ałem film za sztukę 

spokrewnioną z malarstwem. Jak t:o się stało? Film 
jeS!t syntezą całego szeregu obrazów. Każdy kadr-
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obraz jes t komponowany artystycmi1e. A podsta
wą ówczesnej sztukli filmowej była kompozycja 
wewnątrz !kadru. Nie chciałbym teraz mówić o za
sadach kompozycji filmowej , która pozostała dla 
mnie jednym z naj'w.ażniejszych elementów wyr.1-
wwych sztuki! filmowej. Wa:żm.ą rolę odgrywa tu 
1.l!l.ajomooć ,sztuk piięknych i to nie tylko historycz
na, aile i . prakty·C2'JI1e poznanie malarstwa, czy rzeź
by. Dlatego ;powinm:a .nas interesować gr.afika, ma
lair'stwo, ~eźba i choćby częściowo powinniście zaj
mować się tym praktycZ'IllLe. Jaką funkcję ma kom
pozycja kadru? Kompozycja ·kształtuje dany mate
r.Lał sceny i czyni go przez to ba;rdziej zrozumi·ałym 

i dostępnym dla widza. Niektórzy twórcy filmowń 
nie rozumieją dobrze właściwego z.a.dania kompo
zycji i czyiniLą ją bairdziej skomplikowaną, traktując 
ją tylko j:aiko środek a1rtystyczny, a nie j:a:ko ele
ment ułatwia:jcy zmzumienie dzieł<i . 

Gdy pracuję nad sceną masową, komponuję od 
lewej do prawej. Istnieje tei możliwość kompozycji 
bez ukształtowanLa materiału, bez ustail01I1ego po
rządku, tak j"11k to jest w 'l'Zeczywistości. Taka me
toda jednak utrudnia ZTl()Zumienie filmowego obra
zu. Dalej. W każdej sztuce waimą rolę odgrywa 
rytm. Bez niegio nie istnieją wiersze anlii pieśni. 

Rytm widzimy w !kompozycji ujęci1a, w oddzieleniu 
żywego ó. m artwego materiału . Rzadko komponuję 
kam fronitaJnie t . zn. tak, abym miał w mm tylko 
jedną postać. Dla uzyskania przestrzeni wypeł'D.ię 
tro fumymi postaciami. Bodobnlie pracuję przy in
nych ujęciach. A1e ten system p racy nie jest wcale 
nowy, 1a w malairstwie istU'1ieje od dawna Rem
brandt, który w podobny sposób komponował obraz 
„ Zdjęcie z krzyża". 

F\iJm nierpy wytworzył wielką artystycmą tra
dycję. P rzypomnijmy sobie ni1eme filmy W,iertowa, 
Pudowkina, Eisensteina i innych, które posiadały 

niezwykłą kulturę plastyc:zmą. Dźwięk i słowo w fil
mie oofnęły sztukę filmową o jakieś dziesięć · )at. 
Przestano zwracać uw.agę TI<l plastyczną stronę fil
mu Iii nakręcalilo fi1my opairte na zasadach t eatru . 
Ale i wówcza1s zjawili się reżyseirzy, którzy po
wstrzym ali ten odwrót. Większość z nich nie zr.ozu
miała rol.! · s'.ły s!'Owa w dźwiękowym filmie i nie 
potrafił,a opalilować nowych możliwości . Ja-mając 

doświ.adczeinie 'teatr.aJne, wiedziałem dobrze, ile 
znaczy słowo na ·scenie. P1roblem „sł!ow.a" ciągle 

jeszcze istnieje w filmie ii do dnfua dzisiejszego nie 
został w należyty sposób roizwiązany. 

* * * 
F'ilm jest szczególnym środkiem wyrazowym. 

Znacie jego zadanie w rozwoju i przemiani•e spo
łeczeństwa w now,e socjalistyczne. Jako. doskonały 
psycholog przenika on do rzeczywistości i wskazuje 
wid:zowli. dalekie i nieznane zjawiska. Film potrafi 
przekazać pomanie uśmiechu .z takim zabairwie
niem, jak tego dokazał LOO!IliaII"do da Vinci, malując 
Mooi.ę Lisę. 

15 

Bela Balazs twierdził, że sztuka frlmowa potrafi 
najlepiej pokazać działanie człowieka . Potrafią tego 
dolffizać i liJnlne sztuki. A jednak siła wyrazowa fil
mu polega na rozwinięciu wszystkich możliwości 

zbliżenia. Dlatego oczywiście falm n ie jest tylko 
sztuką psychologicz ną. 

Niemy film był .rozumiany przez wszystkie naro
dy. Najdłużej pozostał mu wierny Chaplin. Trzeba 
tworzyć takie filmy, które byłyby zrnzumi ałe dla 
wszystkJ~ch . Język ob cy nie powinien odgrywać tu 
tak ważm.ej rnli. T.aiki film możina wówczas wyko
rzystać w caJlej peł!l1i. Stalin kł:adzie mo.cny nacisk 
na film, jako sztukę najważniejszą i najba~d:zJiej 
masową. W rękach radzieckiej władzy film jest 
potęmym iinstrumentem wychowywania mas. 

* * * 

Na praylkładzlle gry pewnej japońskiej 
ak;torki wyjaśnia Cziaureli jak mimika 
i obrazowość sztuki ulatwia1ją z;rozum1ie
n.ie soeny. 

Gra tej aktorkii była tak wyrazista, że zupełnie 
dobrze zirozumi,ałem treść sztuki, nie znając języka 
jaipońskiego. 

Właściwie miałem mów1c o dramacie epo.oo
w:ym. Dziś przynajmniej narazi•e opowiem wam j1ak 
osiągnąłem w swej sztuce formę, godną naszej 
epoki. W celu wychowania mas wybieram zawsze 
najbardziej bohaterskie charaktery i uczuci'a . Po
wołuję do życia wszystko ·co odważne, piękne a na
w et do pewnego stopnia romantyczne. Ni,e chcę 
ukazywać zbędnych drobiazgów n:aszego życia. Niie 
chciałbym jednak z drugiej strony niepotrzebnie 
idealizować. Pragnę widzieć w swej sztuce nowe 
dostojne formy człowieka i ludu niaszej dob:y. · 

Już Shakespeare w swych dziełach nie pokaz;y
wał wszystkiego, ale wybierał to, co było najważ
niejsze i najwyira:źmiejsze, to co miało wpływ nai 

wychowanie. Czy miałoby sens, gc].yibym. pokazał 
Cezara wycierającego nos?! Wielu dobrych arty
stów pokazuje nam niepotrzebne te drobiazgi 
w swych dziełach (np. w powieściach Steinbecka). 
Odrzucić mał'e spra'wy, podik1reślić w 1Lelkie :· wzn"o
Ełe - to zaś wcale nie oznacza idealizowan ia te
m atu. 

O co walczył Lenin? Za co był na wygnaniu Sta
lin, na emigracji Gottwald i Dymitrow, o co wal
czyła partia komunistyczna? O wo~ność i prawo do 
pra·cy. Nie traćcie ani minuty, uczcie się życia 

u pisarzy i filozofów. Nie sądźcie, że Michel-An
ge1o, Beethoven i inni stracili niepotrzebnie choć
qy jedną godzinę! Odpoczynek wasz ma być w pra
cy. Tylko z potęimej pracy wyłoni ·się nowa epo
ka! Jesteśmy otoczeni wrogami, świ1a;tem kapita
listycznym i lllie wolno nam tracił ani jednej mi
nuty! Pracować uczy nas Stalin. ' 

Tłum. K. Konrad 
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' FR. CARADEC 
Z biuletynu I. D. H. E. C. 

Paryż 

ANALIZA FILMU „LES· MAUDITS" 
(„POTĘPIEŃCY") 

Grand Prix za fi1m fabularny (Festival w Cannes, i947 r) 

DOKUMENTACJA 

Film te:n, wyświetlany w ramach Festivalu 
w Cannes, przyniósł jeg.o realizatorowi Grand Prix 
za film fabularny. 

Kraj: FRANCJA. Realizator (Reżyser) Rene CLE
MENT. 

Miejsce realizacji: Atelier: Studios de la Victorine 
w Nicei, Studios de la rue Francoeur w P.<ł'ryżu. 

Plenery: Wybrzeże Nicei. Port Lorient. 
Czas trwania realizacji: Od dnia 7 paździ"ernika 

1946 r. do dnia 6 stycznia 1947 r. 

Pierwsza projekcja dla filmowców: 18 września 
1947 r . w kini·e „Le Fran\;ais". 

Pokazy zamknięte: 24 października w kinach „Mou
lin :Rouge", „Normandie" i „Olimpia". · 

Czas trwania projekcji: 105 minut. 
Czas rozgrywania się akcji: Kwiecień-maj 1945, 

klęska hitlerowskich Niemiec. 
Miejsce: Royan podczas wyzwolenia. Niemiecka 

baza łodzi podwodnych. Niemiecka łódź pod
wodna. Agencja eksportowa w Ameryce Połud
niowej. Pełne morze. 

CZOŁÓWKA 

Produkcja . 

Rozpowszechnianie . 

Scenariusz . 

Adaptacja 

Dialogi• . 
Realizacja 
I Asystent reżysera 

II Asystent reżysera 
Script-girl . 
Kierownik produkcji 
Kier. zdjęć w plenerze 
Kier zdjęć w atelier 
Zdjęci<a . 
Operator 
Asystenci operatora 

Fotograf 
Dekoracje 
Asy.stenci dekoratora 

Speva-Film. Dyrektor pro
dukcji: Pierre - A. SA
BAS 

Francja: Cine - Selections. 
Zagranica Discina 

Wg pomysłu JacquesCOM
p ANEEZ i Victor ALE
XANDROFF 

Jacques REMY i Rene 
CLEMENT 

Henri JEANSON 
Rene CLEMENT 
P. CHEVALIER 
Cl. CLEMENT 
Lucille COSTA 
Amedee AULOIS 
HEYNRAET 
Mme BAUDE 
Henri ALEKAN 
Henri TIQUET 
Robert FOUCARD, Ray-

mond LETOUZEY 
TOMATIS 
Paul BERTRAND 
Jacques PETITOT, Geor

ges PARIS 

Garderobiana . Clotilde RAMOIN, Aimee 
BOUQUET, Orreccia 
GINO 

CharakterY'zacj1a . 
Pom. charakteryzacji . 
Muzyka 

Paiul CLA VEL 
Fortune TAMBERI 
Ives BAUDRIER 

Dżwięk . J. DE BRETAGNE 
Roger DWYRE Montaż . 

Asyst. ·Operat. dźwięku Guy CHICHINOUD, PHI
LIPPE 

Aaparatura dźwięk. 
Pom. montażysty 

OPTIPHONE 
Denise CHARVEIN 

ANALIZA DRAMATYCZNA 

Scenariusz: 

Autorzy: Jacques COMPANEEZ i Victor ALE
XANDROFF. 
Pomysł: Oryginalny scenariusz na którego po

mysł wpadł Jacques Companee.z po przeczytaniu 
notatki zamieszczonej w ówczesnych gaa:etach 
w dziale „Rozmaitości". 

Jacques COMPANEEZ jest płodnym scenarzystą, 

z pochodzenia Rosjaninem. Zazwyczaj pisze wspól
nie z innymi· autorami (SAUVAJON, JOFFE, LEVI
TTE, ALEXANDROFF, itd). Główne filmy nakrę
cone pg jego dzieł, to: „Gibraltar", „Sewastopol", 
„Przyjaciel przyjdzie wieczorem", „Monsieur Ali
bi", „Przeklęci". 
Wypowiedź :Rene Clement'a na temat scenariu-

sza: 
„Zawdzięczam początkowy pomysł filmu „Prze
klęó" COMPANEEZ'OWI i ALEXANDROF
FOWI a ·adaptację - cennej pomocy Jacques'a 
REMY, który przed wojną był asystentem 
Leonida MOGUY pr.zy wielkiej ilości filmów . 
Nic nie przeszkadza nam sądzić, . że los łodzi 
podwodnej o której opowiadamy, był losem 18 
nieprzyjadelskich okrętów tego typu, który~h 
ślad straciliśmy po 2'1aiwieszeniu broni, m imo, 
że ich utrata nigdy ni·e została oficjalnie opu-: 
blikowaina". (Wywiad zamieszczony w 21 
n-rze „En.fin-Film). 

Dramat: 

W ostatnich dniach istnienia h itlerowskich Nie
miec, ki.Jkoro ludzi, których wiam w zwycię

stwo Niemiec pozostała nr1ezachwi•ana, wsiiarla · 
w Oslo do łodzi! podwodnej, udającej się do Ame
ryki Południowej, gdzie mają Oini. zorganizować . 

komórkę szpiegowską ·i propagandową. Przewi- · 
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dują nieuchronną klęskę Niemiec, ale „zwycięstwo 
nie jest .nigdy czymś ·zup·ełnie pewnym", oświad
cza :kierownik ekspedycji, czyniąc aluzję, do suk
cesów alianckich . 

Tymczasem· przedsięwzięcie p0111osi zupełne fia 
sko. Jesteśmy świadkami! podróży łodz;i od Oslo 
do Ameryki Południowej, oraz wzrastającej demo
ralizacji ka·żdego z _owych ipotępieńców. 

Opowiadanie: 

Pewien Francuz nie mający nic wspólnego z po
wyższą ekspedycją wstaje wbrew własnej woli 
wciągnięty w przygody „Potępieńców" i opowiada 
je nam w sposób subiektywny. 

Atmosfera filmu: 

l_lene CLEMENT dowiódł raz jeszcze wyborem 
tego scenariusza i jego adaptacją, że pozostaje 
wierny drogi.emu jego sercu „realizmowi doku
mentarnemu" . Realizator „Potępieńców" usiłował 

przede wszystkim przedsta\vi'ć życie na pokładzie 
łodzi podwodnej. 

Uwaga: Przy okazji należy podkreślić, że głów
nym bohaterem filmów Rene CLEMENT'A jest na 
ogół ni as z y n a - lokomotywa w „Ceux du Rail" , 
pociąg pancerny w „Bitwioe o szyny", łódź podwod
na w „Potępieńcach". 

Konstrukcja opowiadania: 

Budowa ogólna 

I. Przedstawienie postaci: Następuj e w dwóch 
równoległych opowiadaniach .· z uwzględni·eniem 

prawdy chronologicznej. 
Pierwsze z tych opowiadań {subiektywne) prze

biega aż do końca filmu. Drugie - potraktowrune 
jest obiektywnie jako dokumentarny monolog, 
~tóry mu naaaje charakter komentarza. 

Opowiadanie doktora · Guilberta 
dnia 18 kwietnia 1945 r. wiecz. 
Powrót do wyzwolonego Róyan. 

Monolog slibiektywny. 

Odjazd łodzi podwodnej dnia 19 
kwietnia 1945 rano. Odjazd z Oslo 
i przeby~ie kanału la Manche. 

Monolog obiektywny. 

II. Przejście: Uprowadzenie . doktora. -- To 
przejście, będące punktem, w którym stykają się 
obydwa opowi'adania, potraktowane jest z 1tą samą 

troską o realizm w . czasie jak ·pierwsza część 
(dwa równoległe opowiadania: Doktór .GuHbert 
oraz załoga łodzi podwodnej). 

III. Odyssea łodzi podwodnej. - Opowiedziana 
w sposób subiektywny przez doktora Guilbert'a 
(da4zy ciąg jego opowiadania z pierwszej części). 
W trakcie tej .wędrówki upadają kólejno wszystkie 
pragnienia i nadzieje hitlerowców. 

IV. Utrata wszystkich nadziei: a) Agent Larga; 
b) Frachtowiec-. 

Punkt kulminacyjny opowiadania psychologicz
nego. 

V. Epilog: - Doktór Cuilbert zostaje sam na 
pokładzie łodzi podwodnej; pisze swoją przygodę. 
Zostaje oswobodzony przez okręt amerykański. 

a) Sam na pokładzie lodzi podwodnej. 
b) Na pokla1dzie statku amerykańskiego. 

Wiarogodność opowiadania 

Zobaczymy, że subiektyWIIle opowiadanie Illie wy
klucza ni~prawd1opodobieństwa. Jeśli zgodzimy s:ię , 

że doktorowi GUJilbertowi wolno wyobrazić sobie 
odjazd łodzi podwodnej 'przez zafałszowanie obiek
tywnego dokumentalizmu, to nie możemy się zgo
dzić na to, by mógł on sobie wyobrazić pewne sceny 
bardzo wa~e dramatycznie, których po prostu nie 
mógł zobaczyć. I tak: :Rozmowy na lądz1i·e z agentem 
Largą, podczas kiedy Guilbert j est zamknięty 

w swojej kabinie i zabójstwo Forstera dokonane 
przez Willy'ego, podczas kiedy doktór Guilbert leży 
ogłuszony w korytarzu. 

P o stac L 

Doktór GUILBERT, główny bohater: 

Doktór Guilbert jest młiodym lekarzem, pogorzel
cem z Roy;m, do którego. powraca po wyzwole·niu 
miasta. Jest zaręcziony („Helena") i rozpamiętywuje 
z tęsknotą spokojną przeszłość, dzieloną pomiędzy 
narzeczoną i wycieczki1. (Harmonijka) . Kiedy prze
konywuje się, że jako jed'Yll1Y lekarz na pokładzie 
łodzi podwodnej jest w kotrzystnej sytuacji, stwarza 
„psychozę epidemii" w . celu osoblistej satysfakcji 
i odwleczenia terminu własnej śm:i.eTd. 

Na początku swojej przygody jest n~rwowy li. nie
zręczny ...:_ (ciska wśóekle swoją walizeczkę lekar
ską o ziemię i nieost11ożnie odpowiada jakli.emuś ma..:. 
rynarzowi po niemiecku) - :późlllliej jednak opano
wuje się i nabiera pewności si~bie. 

Aczkolwek wątek drama.tyczny został przeprowa
dzony przy pomocy suMektywtnego opowiadania -
psychologia tej postaci jest dość ruewyraźna. Po
nieważ dr Guilbert jest sympatycznym bohaterem 
tej opowieści, · przygoda, którą przeżywa z Ingrid 
Ericksen musi wywołać u publiczności wrażenie 

jed,'Y'Die bardzo delikatnej sympatii młodej dziew
czyny do „uczciwego Francuza", k tórego jest Gn 
wcieleniem. 
Wyrażono się ·o tej póstaci, iż występuje ona 

w roli „świadka", którego wymagał'o realistycZll'le 
prawdopodobieństwo opowieśolr. 

Inne. postaci: 

Inne postaci tego dramatu wydają się służyć je
dynie jako „środowisko psychologiCZ111e", w którym 
pwusza sń.ę opowiadający. W rzec-Lywistości jest 
jednak zupełnie inaczej - to ra<:zej d.t Guilbert jest 
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tym, który służy za tłumacza pomiędzy reżyserem 
a publicznością, by umożliwić temu ptlierwszemu 
przeds tawienie postaci antypatyc,znych a nawet 
wstręt111ych. 

W rzeczywistości· głównymi postaciami są generał 
v01n Hauser i esesman Forster, dwaj typowi Niem
cy, będący katalizatorem dla wszystkich in111ych po
sta·ci, po·ruszających s~ę wokół n:ich. Generał von 
Hauser ucieleśnia typ pruskiego junkra, słuchające
go ślepo rozkazów swych zwierzchników, nato
miast esesman Forster - priawa ręka Himmlera -
jest wcieleniem Niemca-fanatyka, który, będąc 

niskiego pochodzeni'.a, zawdzięcza swoją władzę po
stępowi i sile fizycznej . Róż.nica pomiędzy „wiecz
nymi Niemcami" von Hausera a Niemcami hitle
rowskimi Forstera została podkreślona przez ich 
upodobania erotyczne. Generał uznaje jedynie mi
łość normalną, podczas kiedy esesman jest zbo
czeńcem i wsz.ędzie dągnie ZJa sobą swoją kreaturę 
- Willy'ego Morusa. 

Postaci drugoplanowe potraktowane są z punktu 
widzenia tych dwóch Niemców. Rozróżniamy dwie 
główne „rodziny" postaci . 
Trójkąt małżeński: Garosi - Hilda - VOłll Ha user; 
Para: Forster - Willy. 
Bardziej na uboczu, mała grupka rodzinna pro

fesora Ericksena i jego córki Ingrid (wraz z jej 
kotkiem). 

Wreszcie, kawaler, w osobie dzienikarza francus
kiego - Cuturiera. Gromadzi on w sobiie wszystkie 
cechy zdr;ajcy i tchórza. 

Na trzecim planie, kilka postaci służących jedynie 
do wzmo·żenia zainteresowa[l)i,a dramatycznego. Naj
ważniejszy z nich - La'rga - jest klasycznym 
przy.kładem działającego na dwa fronty agenta. Ra
diotelegrafista ucieleśnia typ „dobrego Niemca" -
pacyflistę i demokratę. Kapitan i I. porucznik są 
pos taciami epizodyczinymi b ez wa'l'1Jości psycholo
gicznych. Załoga ł·odzi jest prawie częścią skłladową 

realistycznych dekoracyj. 

Realizm psychologiczny: 

Mo•żna zauważyć, że R.CLEMENT nie posunął s:ię 
w swoim realiźmie psychologicznym aż do nadania 
wszystkim pootaciom tego samego znaczeni.a. Kliedy 
redukuje studiowall1.ą przez siebie faunę (kola.bora
cjoniści, egerie, oficerowlie niemieccy, esesmani, za
łoga) do jej istotnej dwoisto.śei - von Hauser (żoł
nierz) - Forster (esesman) a znaczenie i111nych po
staci zaciera si ę sto'Pniowo aż staje s:i.ę anonimową 

masą marynarzy, - wiemy, (przez vozumowanie 
odwrotne) , że właśnie z tej masy wyszli po trochu 
dwaj głów;ni bohaterowie, stanowiący kondensację 
namiętności pozostałych postaci. 

GAROSI: 

w ,iek: okok> lat pięćd ziesięciu. Włoski przemysło

wiec, mąż Hildy. Nie zna ni•emieckiego. Ułożył 
z generałem von Hauserem plan „współpracy prze
mysłowej", w myśl której miał przekazać Niem
com całość włoskiego przemysłu. (Od tego dnia 
rozpoczął się rom ans Hildy z generałem). 

PRZEGLĄD FILMOWY - 1949 

Von Hauser tak się urządza, aby pociągnąć za 
S'obą Włocha Garosi, ale w •rzeczywistości chodzi mu 
o zabranie Hildy! Garosi jedynie towarzyszy swojej 
żonie, w któa:ej jest do szaleństwa zakochany i od 
której znosi cierpliwie wszystkie upokorzenia. 

Zdrajca swego kraju, lecz. zdrajca z miłości, 

prawdopodobnie popychany przez swoją żonę, zago
rzałą hitlerówkę - osądza jednak trzeźwo sprawy 
i ani> przez moment_ nie wierzy w zwycięstwo Nie
miec ani w szczęśliw:y wynik przygody, w którą 
wciągnęł'a go Hilda. 

· K i.edy Hilda upokarza go po r az ostatni i to pu
blicznie i Ga,rosiL czuj e, że Forster wydał na niego 
wyrok - ma w sobfe tyle s:iły, by popełnić samo
bójstwo. 

HILDA GAROSI: 

Wiek: la t tTzydzieści. Niemka sudecka ~ hitlerów
ka czuje dla siwego męża Garosiego zupełną pogar
dę . Miłość jej do von Hausera stanie się ba·rdzie} 
widoc21na po śm~erci Garo.siego. W rzeczywistości, 

ta kochanka, ta kobieta „fatalna" i dumna nie po
trafi żyć samotni·e. Uznaje jedynie wyłączność, 

a von Hauser zaćmił całkowicie Garosiego, które
go obecność przy niej ją irytuje. Oboj ętność, któ
rą czuła dla niego, prz.emieni ła się w nienawiść. 

Nic już dla niej nie istnieje poz•a von Hauserem 
(a poprzez 1piego - Niemcami hitlerowskimi) , toteż 
gdy ten ją opuszcza - popada w obłęd. 

VON HAUSER: 

Wiek: lat pięćdziesiąt. Generał Wehrmachtu i do
wódca ekspedycji. Człowiek zimny i arbitralny. 
Typowy żrołnierz _:_ p'Oistuszny jest wszysitkim roz
kazom swoich zwierzchników, aż do rozkazu podda
n ia si,ę włącznie . Kocha Hildę tak długo, dopóki 
wierzy w zwycięstwo. K iedy zda sobie sprawę 

z nieszczęśliwego zakończenia swojej m isji a stanie 
bezradny, n ie otrzymawszy ro z~a zów od swoich 
zwierzchiników - odepchnie ją , gdy z1l ~7tuje go ona 
w chwili, w której wolałby być sam ze swoimi 
troskami i skrupułami. „Tutaj nie jest buduar, 
t ylko łódź podwodna". Hilda służy mu jedynie do 
uprzyjemnienia wyprawy - jest tylko i wyłącznie 

rozrywką. To też kiedy opuszczia łódź podwodną 
(której dowództwo obejmuje po nim Forster), by 
poddać się rozkazom kapitana frachtowca niem iec
kiego, zapomina o niej jak o przedmiocie bez zna
czenia. 

FORSTER: 

Wiek: lat pięćdziesiąt. Esesman, agent Gestapo, 
prawa ręka Himmlera. Człowiek, k tórego niskie 
pochodzenie popycha bez przerwy do objęcia takiej 
władzy, j aką sprawują wyżSli.1 wojskowi rasy von . 
Hausera, którego stara się na każdym kroku upoko
myć. 

Fanatyk o żelaznej woli, zabi ja konsekwentnie 
bez najlżejszego wzruszenia. Ticki n erwowe i nagłe, 
gwałtowne wybuchy złości - uj awniają jego praw
dziwy charakter. Spokój nachodZJi, go tylko w tedy, 
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kiedy morduj e.· Nie może ·rozłączyć się z kreaturą, 
która przy rum pasożytuje - Willym, którego nie 
potrafi zabić, l ecz któremu aplikuje surowe kary 
przez Z'azdrość albo przez strach, że go utraci. Wy
wtiera urzekający wpł'yw na Willy'ego - przynaj
mniej do ·chwili, kiiedy się zru.pełnie odwróci do niego 
plecami. Wtedy Willy go zabije. 

WILLY MORUS: 

Wliek: Dwadzieścia do dwudziestu czterech lat. 
Ulicznik berliński, kreatura Forntera, bez woli (ale 
sadysta) - cierpi z :powodu opinii, na którą z:resztą 
wilie, że zasłużył. Żył długi czas we Fraincji i mówi 
po francusku jak rodowity Francuz. Zdumiony 
z początku, kiedy Hilda czyni mu awanse na oczach 
Forstera i von Hausera (pa:rtia szachów) odpowiada 
na jej uśmiech i jest na tyle bezczelny, by kpti •ć 

w żywe oczy z Forstera. Ale Forster urzeka go samą 

swoją obecnością. Tak wi-ęc, k iedy podporządkuje 
się rozkazom Largi i ukryje w magazynie kawy -
wystarczy jedno jedyine spojrzenie Forstera, by po
szedł za nJim. Ulegając t emu samemu urokowi, 
wbrew włalSIIlej woli, jak somnabulik, zasztyletuj e 
La:rgę. Po to, by uciec o d tego wpływu - musi zabi ć 
Forstera, ale potrafi to .zrobić tylko wtedy, kiedy 
ten odwróci się do nliiego pl1ecami. Jest, wg. tego , co 
mówH von Hauser - doskonałym strzelcem, tym
czasem widzimy go stale używającego jedynie białej 
broni. Tego rodzaju mOTders•twa podkreślają jeszcze 
wydatniej chorobliwy chairakter t ej postao~. 

INGRID ERICKSEN: 

Osi.emnaistoletnia Norv.reżka , córka słyinnego pro
fesora Ericksena, pracującego dla Niem ców. W·rażli

wa i odważna - jest w rogiem hitleryzmu. odczuwa 
grozę odbywających SLę na jej oczach bestialstw. 
Spokojna, żyjąca caikowide swoim wewnętrznym 
życiem, nigdy ni,e wyjawi swojej miłości do doktora 
Guilberta, miłości młlodzieńczej, pozbawionej zupeł
nie zmysłowości . (Ten wątek dramatyczny ujawni 
się w toku filmu: 

a) przez sentymentalne qui:proquo z grz,echotką, 

b) przez obecność kotka , wędmją-cego od jednego 
do drugiego). 

COUTURIER: 

Dzie:l1ll11ika:rz francuski, w r · 1940 - zał·ożyciel ko
laboracyjnej gazety „Prawdziwa Francja". Coutu
rier jest tchórzem i zazdrości GaJ:osa'emu odwagi, 
k1edy tein popełnił samobójstwo: „Szczęśl.li.rwy Ga
rosi ... ". Żyj·e w ustawicznym strachu, ż.e będzie mu
siał kiedyś stanąć w obliczu spJ:awtiiedliwości fran- · 
cuskiej. Kiedy próbuje u ciec, zostaje powalony 
przez Forstera. · 

(Scenarzyści świadomie nagromadzili w nim' 
wszystkie ujemne ceohy „kolaboracjonisty". Pu
bliczność francuska nie zniosłaby na .ekranie wddoku 
postaci „rodzimego" kolaboracjonisty mniej wstręt
nego niż obcy kolaboracjoniści albo hJi.tlerowcy). 
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D i a 1 ogi: 

Dialogi są dziełem Henri JEANSON'A. 
Henri JEANSON jest znanym fra1I1cuskim auto

rem diiialogów. Przypomnijmy sobie główne filmy, 
w których współpracował: Przed wojną: „Wejście 
dla. artystów" (En.tree des Artis tes}, „Hotel Północ
ny" (Hotel du Nord) . Ostatnio: „Baryłeczka" (Boule 
de Suif), „Cienie przeszłości" (Le Revenam.t) .. . 

(Zar zuca mu się często jego „·słowa od autor-a". 
Powiedziano również, że kłiedy wkfadał w usta 
Couturier'a, dziennikarza - koł.abora-cjo111isty, słowa: 

„Trzeba było mieć odwagę, by w r. 1940 wydawać 
taką gazetę, jak ta! " - przypomniał publiczności 

czasy swojego debliutu jako naczelny redaktor 
, ,Aujourd'hui"). 

Dia logi Henri JEANSON'A są dość zręczme. Po
staci nie mówią więcej aniżeli trzeba, di'alogi zaś 
służą jedynie do · sprecyzowania akcji. Być może, 

że ze względu na swoje umiarkowanJi'e nie cieniują 
dostateczni·e psyćhologii bohaterów. 

Komentarz doktora Guilberta. Uprzywilejowana 
sytuacja „dem01I1stratora obrazów" przeradza się 

czasami w lekki cynizm, ponieważ narrator pozo
staje jak gdyby „ponad" zdarzenli·ami. 
Łatwy cynizm: Np. pusty portfel znaleziony przy 

Garosim w chwili j ego samobójstwa: „Garosi nie 
pozostawił niczego, oo pozwoliło by go żałować". 

Pewna łatwizna: Zastrzyk z, kamfory wystarcza 
doktorowii Guilbertowi, by przywrócić do życia 
Hildę, chorującą od kilku dni na śpiączkę (wstrząs 
mózgu). 

Uwaga: Ten nakładany monolog zbyt często 

przypomina z, okresu filmu niemego. Istotnie, za 
każdym razem, kiedy zabiera głos komentator, 
akcja filmu zatrzymuje się. 

Np. Ka-dr nieruchomy doktora, stwierdzającego, 
że jego towarzysze okrętowi pozostawm go sa
mego: 

„Bydło! Pozos tawili, mnie tutaj samego!. .. " 

Realizm dialogów: 

'Droska o reałliizm, wysuwająca się na pierwszy 
plan przy opra·cowywainiu tego filmu, komplikowała 
w tym wypadku mocno zadanie autora dialogów. 
Kilka replik w języku niemieckim podano w formie 
napisów. Należy jedniak podkreślić zręczną metodę 
wprowadzenia języka francuskiego jako wspólnego 
dla wszystkich głÓWIIlych postaci, języka, którym 
potrafią się posługiwać po to, by załoga łodzi ich 
nie zrozumiała. Metoda ta, zręcznie ziastosowana 
w filmie fabularnym - jest całkowicie dopuszczal
na. Sprawdzianem tego j-est przyjęcie zgotowane 
temu filmowi przez publiczność . 

ANALIZA FIŁMOWA 

Reżyser: 

R. CLEMENT był kolejno operat01rem, montaży
s:tą li.i asystentem reżysera. Jako sam,odzielny· r.eżyser 

realizował następujące filmy dokumentarne: 
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„La Grande Pastorale" (1942). 
„Ceux du Rail" (1943) , 
„La Bataille du Rail" (1945) („Bitwa o szyny"). 
„Les Maudit.s" (1946) („Potępieńcy") . 

Rone CLEMENT był poza tym doradcą technicz
n ym przy następujących filmach: „La Belle et la 
Bete" („Piękna i Besti1a"). 

„Le P ere Trainquille". 
Należy podkr,eślić wielkie poczucie odpowiedzial

ności zawodowej CLEMENT'A, który podczas n a
kręcania „Potępieńców" niie zawahał się narazić 

swego życia; by wyratować z płomieni negatyw 
tego f ilmu. Zdarzyło się to w czasie pożaru, który 
miał m iejsce w atelier. ZnJiszczeniu uległa jedynie 

· kop ia robocza. iR. CLEMENT odniósł ciężkie oparze
nia rąk i twarzy. 

Realizm Clćment'a: 

K rytyka uważa R. CLEMENT'A wraz z G . ROU
QUIER'EM za głównych przedstawic1i.eli „nowej 
r ealistyczn ej szkoły francuskiej". 

Oto kilka wypowiedzi tego reżysera : 

a) „Film jest syntezą wszystkich sztuk". 
b) „Temat jest tylko pretekstem". 

Film nie ma potrzeby uciekać S''.ę do pośrednictwa 
l iteratury. 

c) „Należy powrócić do realizmu dokumentarne
go, do n aturalnych d ekoracyj i wierzyć w to, .co się 
opowiada". 

d) „P oezja fi ilmu rodzi się z prawdziwości" . 

REALIZM: 

I . - CZAS: 

A) F ilmowy czas teraźniejszy: 

Zwróćmy uwagę na konstrukcję opowiadania, 
które powtarza się tutaj w dwóch rozmaitych płasz
czyznach: 

a) Na tle ogólnej konstrukcji dzieła: Obydwa 
równoległe opowiadania, przebiegające w tym sa
mym czasie w dwóch różmych miejscach - spoty
kaj ą się w końcu (w przestrzeni) i tworzą jedno 

·opowiadanie (Royan Oslo: Przebycie Oceanu 
Atlantyckii.ego). 

Uwaga : Pierwsze opowiadanie jest subiektywne 
a drugie obiektywne (komentarz), co nadaje temu 
ostatniemu cechy prawdopodobieństwa, chociaż 

doktór Guilbert nie przeżył całego zdarzenia. Na
leży podkreślić, że komentarz subiektywny dokto
ra ro:i?poczyna się wcześniej od jego efektywnego 
udziału w zdarzeniu (p. anali':lla). 

b) Odnajdu}emy tę konstrukcję w montażowym 
rozpraoowainiu posZJczególnych scen (upvoward:zenie 
doktora Gu1ilberta) (u doktora i w łodzi podwodnej). 

W konsekwencji - ~etoda ta umożliwia zrozu
mienie więzów, łączących dwie egzystencje, chociaż 
z początku trudno je uchwycić . Umożliwia także 

p:rzestr.zeganJi,e „teraźniejsro,śei filmowej" poza któ
rą CLEMENT ani razu nie wykracza. (Kiedy pierw
sza część odbywa się w Royan 18 kwietnia wieczo-
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rem, to akcja równoległa odbędzi,e się w celu więk~ 
szego prawdopodobii,eństwa 19 k wietni.a 1945 nad 
ranem w Oslo. Patrz n a strukturę przejścia: upro
wadzenie doktora Guilberta). 

CLEMENT objawia wielką troskę o zachowanie 
realizmu czasu , tzn. normalnej chmnologii bez ja
k ichkolwiek skoków w przeszłość . (Jedyntie czo
ł ówka jest przedwczesnym u przedzeniem epilogu) . 

B) Pojęcie czasu : 

Ta chronologia rozwija się logiczn.ie, tak, że obraz 
nie musL na m dawać poj ęcia czasu. J edna jedyna 
sekwencja (uprowadzenie doktora) jest określon'a 
pod względem czasu (bo powtana się n a początku 
sceny i w jej -zakończeniu) . 

w czwartej części - (odysseja łodzi podwodnej)
akcj a, rozgrywająca się w ci ągu trzech dni -:- wy
jaśniona została wyłącznie przy pomocy dialogów 
i monologów wew·nętrznych . Tym razem reżyser 
odstąpił od swojego credo, przytoczonego powyżej 

i uciekł s:ię do pomocy ,.literatury", w najlepszym 
zaś wypadku do literackiej części filmu, m tia nowicie 
- do di alogów. 

U w a g a: W swoim czasie zarzucano filmowi : 
„Bitwa o szyny" brak równo,wag i pomiędzy jego 
t rzema części.ami „o bardzo ni erównych długoś

ciach". Trudności„ z którymi. walczy zazwycza j 
R. CLEMENT - j eśli chodzi o przełożenie poj ęcia 
czasu na język filmowy - będą bardziej zrozumia
łe, j eśli zdamy sobie z tego sprawę, że metraż 

· każdej z tych trzech części "j est śclś1 e jednakowy. 

II. ·- PRZESTRZEŃ : 

A) Sceneria i a tmosfera : 

a) Dekoracje: CLEMENT wymi:iga prostych de
korncji (patrz dekorncje). 

b) Dźwięk: RealilZIIl CLEMENT;A domaga si ę 
dyskretnej muzyki, która wllirrna by l: mniej emocjo
nalna, natomiast wypełniająca r acL:.cj ciszę . 

c) Oświetlenie: (P. oświetlenie). 

B) Uj ęcia i ruchy aparatu: 

a) W plenerze: Wliększość scen roz,P:rvwających 

się na pokładzie łodzi podwodnej potr:,1Jd owana zo
stała w wi,elkich plaJnach ogólnych, w których niebo 
i morze zajmują wiele m iejsca. 

b) Wewnątrz łodzi podwodnej: Te ::,cen ~r potrak
towane są w zbliżenJiach i planach ameTykańskich , 
znakomicie imitujących wrażen.i,e ciaS1I1oty koryta
rzy ti kabin. Ta ciasnota zmusiła CLEMENT' A. do 
pobraktowama niektórych scen przez ujęcie z dołu 
(np. na mostku kapitańskim), ponieważ normalny 
plan amerykański okazał się raemoźliwy z powodu 
braku miejsca. Większa ilość występujących w tej 
scenJi,e postaci uniemożliwiła zaś użycia-zbliżenia. 

W .samej łodzi podwodnej - planów ogólnych 
jest b a'l'dzo mało. (Stół). Zwróćmy uwa'gę na głębię 
ostrości pierwszego ujęcia w scenie gry w szachy: 
scena w głębi, na pierwszym planie - Couturier, 
bębniiący palcami o żela:l!ną drabinkę . 
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Wreszcie - jedyne zdjęcie, w kt6rym aparat 
wychodzi poza dekorację - śmierć raidiotelegrafi
sty. Ta ucieczka od realizmu jest niewidoc.zna, po
nLeważ scena patraktowana :aosta:ła w zbliżeniu. 

c) W magazynie Largi: W myśl tego samego re
alistycznego założenia - sceny w olbrzymim m aga
zynie kawy 2'ostały potraktowane przez ujęcia 
z dołu w górę na stosy worków. 

d) Ten reahzm prrestrzenny określa jasno s t y 1 
CLEMENT'A. 

Natomiast travelling wewnątrz łodztl· podwodnej 
(p. język filmowy: ruchy aparatu) nie jest zgodny 
z jego stylem. Wielu widzów było zdania, że był za 
długi i nadawał łodzi gLgan.tyczne rozmiary. Ponie
waż wiemy, że dekoracje, odtwarzające .wnętrze 

łodzi zostały zbudowane wg. dokładnych wymiarów 
pierwowzoru - zachodzi w tym wypadku chyba 
jakieś złudzenie fuJmowe, zakł'ócające u widza wra
żenie realiz_mu przestrzennego. (Szczupłość miejsca). 

Uwag i: 

Zro-biliśmy prredtem kilka uwag oraz przytoczy
liśm y parę n1Leprawdopodobieństw, sprzecznych 
z p~dkreślaną przez nas niejednokrotnie tn)ską 
o r ealizm. 

a) Samolot' (III-cia część, D, w pobliżu Ameryki 
Południowej): krótkie panmamowanie. Samolot t en 
j est rvLeusprawiedliwiony i bliżej nieokreślony. 

p) Łódka (IV-ta część, A i B). Streszczenie: 
Willy i I. poruc:anik wysiadają na l ąd (łódka pne

umatyczna) . _ 
I. porucznik wraca na łódź podwodną· (łódka nie-

określona, dialogi) . · 
Wysiada :anowu na ląd z Forsterem (id.). 
I . porucznik, Willy i Forster powracają w innej 

łódce. 

Ericksen ucieka (d1iiaJogi) w łódce pneumatycznej. · 
c) W chwili, kiedy doktór Guilbert spisuje swoje 

przeżycia, kotek jest jeszcze w łodzi ' podwodnej. 
W dalszym ciągu n1iie ma o nim mowy. (P. przyjęcie, 
igotowane p1rzez publiczność; można sobie łatwo 
wyobrazić, jakie przypuszczenia snuje publiczność 
·ze względu n a nieobecność kotka). 

JĘZYK FILMOWY: 
Obraz: 

a) Ujęcia nieruchome powtarzają si~ często ze 
względu na szczupłość miejsca. 

U w a g a: pawa.ło się zauważyć, że zdjęci,a w 
plenerze mbgłyby być bardziej ożywione i posia
dać wi;ęcej powietrza. 

b) Głębia ostrości: Mówiliśmy już o tej głębi 
ostrości. (COUTURIER w zbliżeniu , 'na dalszym pla
nie partia sza•chów: Ericksen z Ingrid, sl€dzą•cy 
w końcu stołu, ipo raz pierwszy zauważeni przez 
Hildę) . 

Tego rodzaju ujęcia • są zresztą krótkie i akcja 
w nich nigdy się nie rozwija: 
· c) Zbłiżenia: 1. Zbliżeni.e, o charakterze emocjo

nalnym: 
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R. CLEMENT nadaje zbliżeniu jego w.agę emo<:
jonalną. Służ.y mu ono do wycyzelowania twaTzy 
bohatera, którego psychologia w danej chwili spec
jal:n!Le go interesuje. Okresowe powtarzanie się tych 
zbliżeń sygnalizuje .natężenie wątpliwości i kolejnej 
demoralizacji każdej posta_ci. 

2. Zbliierue o napii·ęciu dramatycznym: 

Pęknięty wore_k w magazynie kawy i toczące się 

po ziemi z!Larna. 
W biurze Largi: nóż, który się obraca na s.tolę 

i ostrzem skierowanym w stl'onę Largi - wydaje 
na niego wyrok. 

FiTanka, podarta na skutek upadku Largi . 
d) ·Ruchy apara.tu: w „Potęp1ieńcach" aparat sto

sunkowo porusza się niewi·ele. Reżyser stosuj e ruch 
zawsze świadomie i za_wsze z myślą o realiźmie da
nej sceny. 

1. T r a v e 11 i n g: 

Zdjęcie z samolotu na łódź podwodną (odjazd 
z Oslo). 

Śmiały travelliing w tył wzdłuż korytarza łlodzi 
podwod~ej. Spojrzenie kamery i chwianie się deko
racji. 

Dwa travellingi o charakterze subiektywnym 
w biurze Largli: Travelling w tył na Willy'ego, po
suwającego się w stronę Largi (zbl i żenie); travel
ling w przód na Largę , cofającego się przed Wil
ly'm. (Zbliż;elllie). 

2. · P a n o r a m o w a n i , e 

W łodzi podwodnej: panoramowanie z lewej 
strony na prawą na doktora Guilberta, wchodzące
go do kabiny łodzi podwodnej (epidemia) i zatrzy
mującego się w drugim jej końcu. To samo panora
mowanie, tylko w odwrotnym kierunku, w seenie 
jego wychodzen1i.a z kabiny (od prawej strony n.a 
lewą). , 

Na zewnątrz łodzi podwodnej: panoramowam.ie 
z pra.wej ·strony na lewą (uj ęcie z dołu) (Hilda bie
gnąca po pokł1adzie, wchodzą.ca n.a wieżyczkę; pa
noramowam.i..e z prawej st!'ony na lewą (ujęde z gó
ry) (Hilda schodząca z wieży [, spadająca do morza). 

e) Ujęcia specjalne: Troska o realizm wewnątrz. 

łodzi. podwodnej zobowiązała reżysera do używania 
jedynie planów amerykańskich. Tam , gdzie ciasnota 
dekoracj1i je uniemożliwiała, zastosował on ujęcia 

z dołu, by móc uniknąć zbliżeń. 

Zwróciliśmy już uwagę na głębokie ujęcia z dołu 
w mag.azynie kawy, w którym Forster szuka Wil
ly'ego . 

Wreszcie, piękne pionowe ujęde z góry na mary
narzy dez·erterujących z łodzi podwodnej na frach
towiec. 

DŻWIĘK: 

Yves BAUDRIER jest młodym muzykiem filmo
wym, Współpracującym stale z R. CLEMENT'EM 
(„La Grande Pastorale", „La Bataille du Ra:il'" 
(,',Bitwa o szyny"), „Les Maudits" („Potępieńcy") . 
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Jest on obeanie niewątpliwie jednym z najlepszych 
foancuskich komp0;zytorów filmowych. Partytura 
„Potępieńców" jest wspaniałym przykładem jego 
v.;yjątkowo dyskretnej ilustracjii1 muzycznej. 

r. - MUJzyka w ścisłym tego sfowa znaczeniu: 

BAUDRIER podporządkował się całkowicie 

CLEMENT'OWI w jego trosce o realizm i ani razu 
nie ucieka si,ę do efektów muzykalnych, podkreś
lających momenty dramatyczne filmu w sposób 
wulganny i g.ruby. 
Zwróćmy uwagę na: 

a) Dyskretną muzykę w pierwsz·ej części (subiek
tywnej) podwójnego opowiadan1ia, będącą przeci
wieństwem realliistycznych dźwięków drugiej części 
tego samego opowiadania: pntTaktowaneg" „doku-
mentarnie". ' 

b) Kilka dyskretnych prób stworzenia nastroju: 
gitara w Ameryce PołUJdniowej; rozproszone tony 
jako kontmpunkt ciszy w magazynie · kawy (nisktii 
klarnet); podkreślenie atmosfery na pełnym morzu 
w odpowiednich scenach. 

c) Poszukiwanie akcentów dramatycznych: pod
kreślenie atmosf_ery morskiej podczas samobójstwa 
Garosiego; · d~1wne i nieokreślone . dźwięki przy 
śmierci Hildy podk.reślające jeszcze bardzi·ej niesa
mowitość tego wypadku. 

II. - S z m e r y : 

Mniej częste i zawsze reallis';yczne, zawsze służące 
podkreśleniu nastroju drarr atyczmego: uderzenie 
młota o metal w bazie łodzi podwodnej; głuche 
i przytłumione dudnienie m;;szyn na łodzi podwod
n ej. 

III. - Stosunek dźwięku do obrazu: 

Dźwięk i obraz. uzupełniają się nawzajem. Nawet 
komentarz podkreśla jedynie znaczenie oibrazu .. · 

(U w a g a: Nawet więcej - kiedy komentarz 
dotyczy uwag, wykraczających poza obraz - rnch 
w kadrze zatTz.ymuje się; aby temu nie przeszka
dzać. P. doktór Guilbert w Royan, grający na har
monijce; Guilbert opisujący swoją przygodę) . 

IV. - $'rodki dźwiękowe. 

Przypomnijmy sobie: 
a) Komentarz z podkładem harmotQ.ijki w pierw

szej części ftiłmu. 
b) Echo, odbijające nawoływanie Forstera w ma

gazynie kawy. 
c) Stopniowe wzmacnianie głośów począwszy od 

scen, poprzedzających uka~anie się frachtowca. 
Forster obejmuje dowództwo: „diapason" psycholo- · 
gicZIIl.y wzrasta. 

U w a g a : OLekawe, że krytykli. pJ:zemilczały 
zupełnie tę muzykę, tak bardzo podporządkowaną 
ol)razowi zarówno w „Bitwie o szyilly" j1ak i w „Po
tępieńcach". To potwierdza lepiej niż jakikolwiek 
komentarz, do jakliego stopnia muzyka BAUDRIE
R'A jest dyskretna. 

PRZEGLĄD FILMOWY - 19ii9. 

OŚWIETLENIE: 

ALEKAN by~ już długo operatorem, za111im stał 
się oddanym współpracownikiem CLEMENT'A. 
(Główny operator filmu „Bitwa o szyny", kierow
nik zdjęć przy filmie „Piękna li' Bestia"). 

a) Realizm: Zdjęcia, jakie uzyskał ALEKAN - są 
wspaniałe . Zwróciliśmy już w swoim czaSJie uwagę 
na realizm ·zdjęć przy omawianiu filmu „Bitwa 
o szyny". 

b) Efekty: 

1. Realistyczne: Światło reflektorów zamiatające 
sufit poprzez zamknięte żaluzje (wyzwolone 
Royan). 

2. O tendencjach impresjonis tyc=ych: drganie 
światła w nieruchomych d ekoracjach łodzi podwod
nej - dające złudzenie ws1trząsów wywołanych 

przez wybuchy podwodnych to11ped (atak na łódź 
podwodną w kanale La Manche) . 

3, Dramatyczne: Reflektor, iktóry'm posługuje siię 

Forster strzelając z woni pokładowej do rozbit
ków. 

c) U w a g a : Nieprawdopodobieństwa, które 
powinny były wyiść na jaw podczas montażu : 

Frachtowiec: zaopatrzenie w materiały pędne ma 
miejsce w biały dzień. 

Zatopienie statku - w biały dzień. 
Masakra rozbi tików - o zmierzchu. 
Porzucenie łodzi podwodnej bezpośrednio potem 

- znowu · w biały dzień. 

DEKORACJE: 

Dekoracje są dziełem Paul'a BERTRAND'A. 

a) Dekoracje BERTRAND'A są realistyczne 
w najdrobni·ejszych szczegółach. Łódź podwodna 
(w plenerze)" jest zresztą prawdziwą U. 471, wypo
życzoną przez admiralicję. 

Wnętr:zie łodzi (podwodnej zostało skonstruowane 
z drzewa w dokładnej skali, korzystając z pla111ów 
dostarczonych przez. admi:ralicję. (Cała maszyneria 
została .wykonana przy konsultacji specjalistów 
Marynarki). 

Ale rz.ecz.ą najbardziej god111ą uwagę jest to, że 
zamknięcia ty.eh dekorriacjli: są nieruchome. 

Wlllętrze łodzi podwodnej o wymi1a:rach 45 x 1,90 
m. jest podzielone na cztery boczne części, z któ
rych każda sama w sobie tworzy osobną całość. 

W sensie długości - jedna połowa (kabiny z lewej 
strony okrętu i korytarz) jest umieszczona na 
osiach, umożliwiających '.!llaś1adowanie kołysarua, 

podczas kiedy druga połowa (kabiny z prawej stro
ny) umieszczona jest na szynach i może być odsu
nięta dla wykonania zdjęć przekroju łodzi pod
wodnej. 

WAŻNA UWAGA: Ta ruchomość boków deko
racji umożliwił1a zdumiewające travellingi po
dłużne. 
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U w a g a: J ednak d ekoracje Ameryki Połud
nio wej są tak samo nieokreślone jak samo miejsce ... 
Powininy być bardziej podkreślone: 

1. przez oświ etlenie, 

2. przez muzykę. 

Zar,zucano z:r esztą plenerom Ameryki Południo

wej, że za b a1rdzo przyi.pominają 'Rivierę, uzu:pełndo
ną paTu kaktusami. 

WYKONAWCY: 

CLEMENT n ie zatrudnia ł dot ychczas nigdy zawo
dowych a ktorów. Chociaż w filmie „Przeklęci" gra
ją ak torzy 'Zawodowi, to jednak nie odnajdujemy 
wśród n.ich an i jednej „gwiazdy" . Wyb:rani przez 
niego akforzy są mł,odzi względnie w e Francji ma
ło zn ani. (Są to cudzoziemcy Gi1achetti, Kronefeld, 
Jo Dest i inni). J edyne, czego od nich żądał' reżyser, 

to, żeby b yli prawdziwi i dlatego też wybrał do ról 
niemieckich pr awdziwych Niemców, których język 
oraz sposób bycia właściwy ich rasie wystarcza mu 
w zupełńości. CLEMENT unika w ten sposób t.zw. 
k reacji aktorskich , które w tym wyipadku byłyby 
niezgodne z ·zarnliierzonym realistycznym stylem 
filmu. 

Po trafi on doskonale posługiwać się wyglądem 

zevmętr7;nym aktorów w celu określenia psychologii 
postaci, a więc: kwadratowa twarz fanatyka For
stera, szczególnie z przodu (rola 'zagrana przez Jo 
Dest'a) ~ dł1uga 1i1 ostra twarz generała von Hausera, 
uj ęta en t rois qU1arts ii. z profilu, - w chwili gdy 
ten się traci - w celu podkreślenia długości nosa 
(rolę tę zagrał Kronefeld). 

U w a g a : Gra aktorów n.ie przekrn.cza na 
<>gół ·r am psychologia. zaznaczonej w dialogach. 
Jednake Michel AUCLAIR (ktfo'ego widzieliśmy 

Z. NOWICKI i A. MUNK 
Słuchacze W.S.F. 
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już u boku Jean MARAIS w „Pięknej i Bestii" -
asystentem 1reżysera był R. CLEMENT) czyni ze 
sw ej roli godną uwagi kreację. 11ego rodzaju inter
pretacja łobuziaka pozostanie wzio:rem dla tego 
genre'u (Willy Morus) . Nie zapominaj ąc o kreacji, 
którą stworzył Pieirre BRASSEUR w „Ludziach za 
mgłą", - policzek, który Wlilly otrzymuje od For
stera podczas jakiejś ponurej sceny, stawia Michel 
AUCLAIR'A w rzędzie aktorów wysokiej klasy. 

PRZY JĘCIE ZGOTOWANE FILMOWI P'RZEZ 
PUBLICZNOŚĆ: 

a) Grand Prix za film fabularny, Cannes, 1947. 
b) K rytyki : Krycyki jednogłośnie uznały wartość 

tego filmu. Jedynie scenariusz spotk1ał się z paro
. ma zaTZutami. 

c) Szerokie rzesze public:ziności: R. CLEMENT 
je,st w chwili obecnej jedyinym reżyserem, którego 
nazwis ko jest zn a:ne szerokim rzeszom publiczności. 

. Niewątpl1iwie przyczynił się dei t ego fakt, że osoby 
jego nie przesł~an.iają aktorzy o zinanych nazwiskach. 
Dla publiczności np. film „Wybrzeże złotników" 

(„Quai des Orfevres") pozo.stanie filmem J ouvet'a 
albo z J ouvet'.em , natomtast „Przeklęci" - filmem 
Clement'a. Jest to· najpiękniejszy hołd , jaki może 
otrzymać reżyser filmu. 

U w a g a : Te sanie szerokie, sentymentalne 
rzesze publiczności zwracają uwagę na b r a k 
kotka przy Tozwiązaniu dramatu. Kotek ten był 
jedynym elementem , wprowadzającym moment 
odprężenia. Pojawienie się jego .111a ekranie witane 
było za każdym rnzem hucznymi óldaskami . 

Tłumacz : Hanna Rotowa 

, 

AN ALI ZA FILMU „POTĘPIEN CY" 
(„LES MAUDITS") 

I 

Miasto Royan leży w południowo zachodniej 
Francji, na brzegu oceanu Atlantyckiego. Jest to 
.Illiasto, port i twterdza, która pod koniec ostat
niej wojny stanowiła silny punkt niemieckiego 
oporu, broniony p rzez nich, aż do upadku Berlina. 
Po ukończeniu dzii.ałań wojennych powraca do do
mu młody lekarz francuski. Na ulicy, pokazanej 
w kilku skrótach filmowych, widać ludzi pospiesz
nie wracających do miasta. Młody lekarz wchodzi 
nocą ·do domu, kładzri;e się na łóżku i zaczyna grać 
na organkach piosenkę frIDcu.sbej młodzieży. Na 
s ufieie jego pokoju przebiegają, krzyżują się 

w ciemnościach światfa reflektorów, jadących uli-

cą samochodów. I na tym kończy się wstęp do 
właściwej akcji filmu. 
Wstępu tego ·nie można nazwać ekspozycją. 

Współczesna dramaturgia zarówno teatralna jak 
i filmowa, wydoskonalona przez konstruktywi
stów, niie lubi używać klasycznej ekspozycji sta
nowiącej pierwszą część dzieła, (zwykle dwie po
czątkowe sceny, w których poznajemy bohaterów), 
aż do ujawnienia konfliktu. . We współczesnych 
sztukach ekspozycja rozłożona jest często na cały 
akt pierwszy, a nawet i drugi. W filmie trwa ona 
nieraz do końca utworu. Pozwala to na wytworze
nie specyf.iczinego nastroju. Twórca, nie zapozna
jąc nas od Tazu z bohaterami filmu, otacza ich 
przez to tajemniczością i rozbudza ciekawość. ~ene 
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Clement stosuje ten chwyt w całej pełni i ze świa
domością. Noc, pusty dom , tajemniczy mężczyzna 
. ' 

ClleQ'l:I10ŚĆ i nieustanny ruch śwfua teł na suficie -
wszystko to przygotowuje nastrój tajemniczości 
i grozy, którą potem potęgować będzie każda na
stępna scena filmu, zbudowanego tak konsekwent
nie pod względem dra1matycz111ym. ScenacrZyści fil
mu, J . Oompaneez i J. Remy, uwzględll1il.i podstawo
wą zasadę scenarius1z.a filmowego: układ zdiarzenio
wości pod kątem budoWy dynamicznej . Oma·wiając 
potem idoologiczme braki scenariusza należy jednak 
pamiętać o tej jego dodatnliej st.Tonie. Film bowiem, 
choćby nawet bezbłędny treściowo i ideologicznie, 
jednak bez dynamicznej budowy, nie może być · 

naprawdę dobrym filmem. 

II 

W „Potępieńcach" postać mł·odego lekarza od
grywa rolę tzw. „medium", czyli łącznika między 
widzem, a treścią obrazu. Ten sposób podania fa
buły jest dziś dość popularny, zwłaszcza w kine
matografii amerykańskiej. Za pomocą „medlirum", 
reżyser filmu osiągnąć może określone wrażenie, 

może narzucić widzowi własny sąd ·O pokazanych 
wypadkach, określoną sugestię wizji, może odwró
cić uwagę od jednych, a skoncentrować ją na in
nych szczegółach treści. „Medium" takie występuje 
w ci~gu całego filmu i ·stanowi wtedy, jakby po
stać narratora , najczęściej jednak ogranicza się do 
jedll1ej, lub kilku soen, jak w filmri.1e: „Rzym miasto 
otwarte" - Rosseliniegq. W scenie tortur w tym 
filmie „medium" stanowd. ksiądz obecny przy mę
ce inżyajera . Na pokazanej w zbliżeniu twarzy 
księdza uwidaczn:iają się kolejne fazy uczuć, któ
rych doznaje on na widok męki przyjaciela i które 
przez niego i my także odczuwamy. Mękę bowiem 
dnżyn°iera poznajemy w tym wypadku nie od stro
ny torturowanego, lecz wł'aśnie za pośrednictwem 
księdza - obserwato·ra. Gdyby ksiądz usunięty zo
stał z tej sceny, doznanie widza byłoby napewno 
słabsze. Jest to jednak szczególny rodza j · „me
dium" . 

W filmie Reine Clement'a, postać lekarza nie 
pretenduje do jakiegoś filtru uczuć, nie wyraża 

także sądu o dziejących się wypadkach, (co jest 
błędem filmu), nie należy nawet do postaci pierw
szoplanowych. Prawdopodobnie scenarzyści i reży
ser wprowadzili ją do akcji w tym celu, aby po
kazanej treści nadać realistyczną ramę i nadać jej 
cechy autentyzmu. Prawie wszystkie postacie 
filrpu giną, mogłoby więc naorz•uclić się pytaniie, 
ską,d jego autorzy wiedzą tak dokładnie o wszyst
kich wypadkach. Aby tego, uniknąć, dowiadujemy 
się o niich z pamiętnika, relacji młodego lekarza, 
~tócrego dzi·eje stanowią ramę dla całej łlisto:rii. 

Młody Francuz jest w filmie tyipem medium" 
które nie sądzi w)rpadków, ale jak ':,cicemne': 
wśród nich nas . opcrowadza. Jest to jednocześnie 

piękna, choć nie nowa kompozY'cja fabuły,. 
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III 

Wstęp do filmu przygotował nastrój. Teraz po
kazuje nam reżysecr mglisty dzień ,w porcie wo
jennym w Oslo; gdzie pod ko.niiec kwietnia 1945 
roku gru:pa faszystowskich dygnitarzy rntuje się 
po klęsce regimu, uciekając łodzią podwodną. Do 
ciasnego wnętrza Łodzi wchodzą: generał von Ha
user, d:ZJien111ikarz francuski - kollaboracjonista, 
włoski bankier, który finansował Mussoliniego 
i jego żona (knchanka generała von Hausera), uczo
ny narweski z córką, oraz bliskli współpracownik 

Himmlera, Forister ze swym adiutantem, młodym 
chłopakiem z „Hitler-Jugend". W czasie podróży 
łódż podwodna z faszystami zostaje zaatakowana 
przez okręt aliancki i w wyniku wstrząsów, towa
rzyszących walce, odnosi ·ranę żona włoskiego ban
kiera. Łódź podwodna podpływa wtedy do Royan, 
zajętego już przez Francuzów, skąd hitlerowcy po
rywają młodego lekarza, który zająć się musi 
ranną kobietą. W czasie dalszej podróży z łodzi 
ucieka norweski uczony, Włoch zaś popełinia sa
mobójstwo. · 

Postać włoskiego bankiera już od początku budzi 
wd.ele zasitrzieiień. Widz z roku 1949 zdziwić się 

musi, słysząc zwrócone do bankiera słowa niemiec
kiego generał'a: 

- ~an il1!Le może wrócić, ponieważ przemysł 
włoski oddał Pan w ręce Niemców. 
. Współczesny widz zdaje sobie bowiem sprawę, 
że sytuacja ta jest inaciągnięta, ponieważ włoski 

bankier nie po'trzebował obawiać się powrotu do 
Włoch, bo wielu włoskich bankierów związanych 
ściśle z faszyzmem n ie spotkała tam potem kara 
i nawet prowadzą oni dalej swe banki pod kura
telą nowych, tym razem amerykańsk!ich opieku
nów . . Proces norymberski i denazyfikacja w za
chodnich strefach okupowanych Niemiec, dowio
dłly świiiatu, że fi1I1aI11SOwania faszyzmu nie uważa 
się tam za ·zbrodnię. Prawdziwy, a nie filmowy 
bankier nie mri.1ał się czego ol?awiać i nie obawiał 
się napewno. W rzeczywistości ne znalazłby się 

w sytuacji prZ1edstawionej w filmie Rene Cle
ment'a. W filmie bankier popebria samobójstwo 
na skutek ostaitecznego zerwania z żoną, (kochan
ką generała), dla której rzekomo zdradził wlasny 
naród. Usprawiedliwienie zdrady bankiera senty
mentem! a nie kapitalistycznym pragpJieniem zy
sku , wyda.je się w f:ilmie poważnym fałszem ideo
logicznym. 

IV 

Drugi rnz zatrzymuje się łódź podwodna przy 
brzegach Argentyny, gd:ZJi.e hitlerowcy próbują po
rozumieć się ze swym dawnym agen tem, który 
jednak odmawia im dalszej współpracy. Były agent 

,zostaje zamordowany za zdradę. A podczas odbi
jacia od brzegów Argentyny gestapowiec Forster 
zabija fran~uskiego dziennlikarzą - kollaboracjoni
stę, który próbuje 1!'.ciecz:ki na · małej łódce. I tak 
kaidy krok uciiekają·cych_ hi:tlerowców znaczony 
jest nową. śmiercią, 
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Przedstawiciele niedawnych wł·adców prawie 
całej Europy, wraz z ambicyjkami przerastającymi 
ich nędzne figury, z poczuciem klęski i o.dpowie
dZJialinośoi za popełnione zbrodnie, pomieścić się 

musie1i w ciasnych kabinach łodzi podwodnej 
i stwor zyli w nich atmosferę „piekła na z.iemri" . 
Widz może ich teraz oglądać, jak preparat ze 
szczątkami ludzkich bestiii umieszczonych pod mi
k roskopem, który ujawnia w dużym, choć nie 
przesadnym powiększeniu, wszystkie procesy, za 
chodzące w tym małym społeczeństwie. Można by 
rzec : powiększenie ukazuje ich małość . SpecyficZIIle 
warunki w jakich si ę znaleźli , a raczej, w jakich 
umieścili ich autorzy falmu, pokazują właściwe 

oblicze faszys tów. 

Z pewności ą n ie bez wpływu na tego rodzaju 
potraktowanie tematu rpozostaŁa współczesna dra
ma turgia fr ancuska urobiona przez Sartre'a, któ
ry celuje w tworzeniu wyizolowanych przestrze
ni dla badania wnętrza umieszczonych w ni·ej 

·l udz i, dla stworzenia nowego „piekła na .z:iemi" -
ujawn) :mych nagle kompleksów psychicznych 
i tłumionych nienawiści . W małej kabinie łodzi 
podwodnej, w jakże odmiennej perspektywie oglą
damy twórcó.w n owego ładu , dla których zby t cia
sne zdawały się granice Ndemiec i którzy krzycząc 
o konieczności „przestrzenJii życiowej" , skąpali we 
krwi cał ą Europę . Jakże łatwo byłoby usłyszeć 

teraz szep t, j akieś echo konfliktów klasowch, tłu

mionych niegdyś przez ryk narodowo-socjalii1stycz
nych m ówców, gloszących o symbiozie między 

pracownikiem i pracodawcą - przedstawilOnej 
w „Metropolis" L arnga. 

Mała kabina łod~i podwodnej n a pełnym morzu 
i w chwilii kl ęski faszyzmu, okazała się bardziej 
akus tyczn a, niż przestrzeń „Wielkich Niemi ec", niż 
cała okupowana i gnęh'.lona Europa. 

V 

Generał von Hauser nie w ierzy w zwycięstwo 
Niemiec, jak tw;ierdzi, nie wierzył w nie nigdy. 
Postać jego potraktował reżyser w sposób tra

dycyjny, poczynając od wyniosl'ej, sztywnej syl
wetki o zimnym -obejściu, ostrym wyiraźnym pTo
filu twarzy, kończąc zaś na nieodzownym rekwi~ 
zycie - monoklu. Tradycyjną sylwetkę pruskiego 
ofi cera, członka arystokratycznej rodzriny niemiec
kiej , Clement potrafił jedrnak pogłębić. 

Poznajemy generała w scenie, gdy ol;>ejmuje on 
do)Nództwo łodzi, w chwim, gdy rozdZliela funkcj e 
między ucz.estrników wyp•rawy, którzy nawet 
w wypadku zupełnej klęski N~lemiec, kontynuować 
mają faszystowską działalno·ść . Zna·mienne są jegq_ 
bismairckowskiie slowa: „Nie zawsze jest pokonany 
ten, kto pOIIlosi klęskę militarną". W aspekoi<e dzi
siejszej anglo - amerykańskiej poldtyki wobec Nie
miec słowa te nabierają dziwnej aktualnośó . 

Alę w momencie krytycznym, gdy sytuacja hi
tJ.er:ow.<ców wydaje się .. już bez wyjścia, bo .po odbi
ciu o.d: brzegów Argentyny paliwa dla łodzi .wy-
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starczy t ylko n a 48 godzin i nie ma możliwoś'Cli 
lądowania ·- generał załamuj e si ę psychicznie,. 
a władzę n a ł•odzi obejmuje Fo,rster . 

- J estem tylko synem kowala, a ty j es teś baro-· 
n em, generale . --mówi z pogardą Forster, wyso
kiej r angi gestapowiec. I w tym fragmenciie re
żyser jak gdyby wsika,zuje na p ewine źródło powo
dzenia faszyzmu - zdobycie drobnomi.eszcz.aństwa 

dla hitleryzmu, które w nowym ustroju łudziło się,. 

że znajdzie drogę . do awansu, uni·emożliwionego 

dotychczas przez pospieszny rozwój wielkiego prze
mysłu. 

Dla generała von Hausera dojście Hitlera do 
władzy odsunęlo gToźbę r ewolucji socjalnej i par
celację j ego majątku . Lecz Hitler zbyt wiel.e wy·· 
magał potem od junkrów: robił z nich oficerów„ 
którzy g;nęli na wszystkich frontach , z majątków 
zaiś zdzierał ogriomny kontyngent. To były przyczy
ny, dla któr ych von Hauser n ie wierzył w zwycię
stwio Niemiec. Nie b ez. pirecedens u jest takż.e fakt, 
że w zamachu na Hitlera dokonanym pod koniec 
wojny, brała udział arystokracja niemi ecka, goto
wa zawsze do ugody z częścią przeciwników, byle 
nie poniosła strat majątkowych, byle u chronić się 

przed wojskami radzieckimi !i! rewolucj ą socjalną. 
Fuhr.er otoczony był jednak ludźmi typu Forstera .. 
I może to, ż.e ten syn kowala, ale bliski współpra
cownik Himmlera, mógł być równym arystokracie 
von Hauserowi, a nawet i· przewyżS'zał go władzą 
- może to właśnie zadecydowało o psiej wierności 
Fmstera do faszys towskiego re gimu. Konfliktów 
klasowych nie można rozwiązać bez rewolucji 
s-ocjalnej , można je tylko stłumić , lub zagłuszyć . 

Ale w ciasnej kabinie U-bootu musiały s.ię one 
ujawnić. Tłumiony dawmej szept zabrzmiał teraz 
pełnym głosem w słowach gesta;powca Forstera. 
Akustyczna zaleta łodzi podwodnej została wyzy
skana w filmie Clement'a. 
Generał jest także typowym przedst awicielem 

Wermachtu. Pruskie wychowanie wojskowe po
zwala mu w cza1siie zwycięstw zachować pewność 

slebie i teutońską butę, a natomiast w klęsce po
zostawia go niezdolnym do s amodzi elnej decyzj,i. 
Generał potra fi tylko wykonywać rozkazy przełio

żonych, za które przecież nie ponosi odpowiedzial
ności - jak twierdz;ili generałowie Wermachtu 
w czasie procesu w Norymberdze. 

Rene Clement n ie odmówił generałowi i n!!lll1ych, 
bardziej ludzkich cech. Dał mu typową moralność· 
klasy mimo, iż wszyscy wiedzą o isrtinien::u kochan-
ki generała, którą jest żona włoskiego . bankiera, 
z chwilą, gdy po samobójczej śmierci męża chce". 
ona przen'.eść się do kajuty kochanka, generał od-

. powiada: 
- Tu jest łódź podwodna, a nie budua·r . 
Taka jest podwójna moralność pruskiego oficera 

i arystokraty. 

VI 

Rene Clement zajmując się problemem degene-'. 
racji- na skutek faszyzmu, odmalował świetnie cha-' 
rakterystycznych lud~i ustTOju. Długi czas krąży
ła legenda . otaczająca ich m~styczną aureolą nadlu-~ 
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d:zi i geniuszów, co stało się pożywką dla i.dei wo
drostwa. Rene Clement 11ozwiewa tę legendę na 
poszczególnym przypadku Focrstera, któremu oprócz 
innych nadaje nawet cechy patologiczne. 

Współ'pracownika Himmlera poznajemy w sceni.Le, 
gdy wraz ze swym młodym adiutantem o zmysło
wych ustach i tępym spoj.rzeniu, wkracza do wnę
trza lodzi podwodnej. Wysokiej rangi gestapowiec 
przypomina zewnętrzmie spokojnego, zadowolonego 
z życia mieszczucha. Naprawdę trudno potem 
uwlerzyć, że ta powroka ukrywa pałającą mordem 
bestię. A1e wygląd zewnętrzny i późniejsze zacho
wanie się Forstera nie jest w filmie przypadkowe. 
To wł'aśnie hitleryzm wyzwolił z drobnomieszczań-

. stwa kirwiożeir:cze instynkty pozostałe z. czasów bez
względnej walki konkUTencyjlilej , tak charaktery
stycznej dLa stosunków kapitalistycznych. 

Następne sceny, w których F·orster okazuje się 
pederastą, jego zaś aclrl.utant „lmchan.k:iem starszego 
pana" - demaskują wychowanie niemieckie w kul
'Cie wodzostwa. Z prawd:zJi.wą francuską pikanterią 

nakreślona jest scena przy szachach, w któire grają 
generał i Forster, gdy korzystają·c z nieuwagi ko
chanków, żona bankiera kokietuje młodego chło

paka, który odwzajemnia się jej głupkowatym 

uśmiechem. Starsi panowie są wyraźnie zazdrośn1i. 

Generał wygrywa partię i tryumfując wypirowadza 
'kochankę, kończąc tym drażliwą sytuację. Forster 
-za·ś wyładowuje zazdrość wymferzając policzek zdu
:mio:nemu chłopakowi. 

Wychowanek ,,Hitler Jugend" w chwilach nie
'bezpieczeństwa próbuje jednak wyzwolić stlę z pod 
tyrani i Fors·tera. W momenclie, gdy łódź podwodna 
przybija do brzegów Argentyny, uciek.a i na brze
gu ulfrywa się w składzie między workami z kawą. 
Ale Forster odkrywa swojego „kochanka". W dra
matycznej scenie, gdy spodziewamy się dla chłopa
ka jakichś groźnych represji ze strony Forstera, 
ten tylko swoją obecnością li wzrio.kiem zmusza swą 
ofiarę do uległości. Słabość swoją cięż~o on potem 
o dpokutuje. Musi bowiem zamordować nożem 

niemieck1ie.go zdmjcę--ag·enta z Argentyny. Ponure 
:zabójstwo wygrane roistało na dużym zbliżeniu zim
nej, wprost kamiennej twarzy, jak gdyby w łzyp
. nozie diLałającego chłiopaka, na której tylko nie
=aczm.e drgnięcie muskułu wy;raż,a1 pchnJ.ęcię no
żem. Lecz nawet po tej „rehabilitacji" spo.tyka go 
jeszcze kiaira. Po powrocie do łodzi podwodnej For
ster bi je go paskiem. 

Oto jak głęboko w psychikę młodego Niemca 
wryło się faszystowskie wychowand.e, zmuszające go 
·do :pederastii, zabójstw i z:n.oozenia kary cielesnej. 

VII 

. Dla hitlerowców, którzy po odbiciu od brzeg·ów 
.Airgentyny, znaleźli ·się w beznadziejnej sytuacji, 
zjawia się nieoczekiwany ·~aitu:nek. Telegrafista sy
gnalizuje niemiecki frachtowiec, który udzieli im 
paliwa li żywności. F01rSter podejrzewając, że na 
wypadek zakoń•czenliia wojny z:aroga łodzi podwod

:nej odmówi mu posłuszeństwa, truje telegrafistę, 
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zaś na pokład łfodzi w ·chwili tainkowania paliwa 
pozwala wyjść jedynie członkom swej partii. 

Kaipitan frachtowca zawiadamia Forstera von 
Hausera o rozkazie Doenitza, aby wszystkie jedno
stkii mo['skie powracały do portów. Forster lekce
w.a!Ży wiadomość kapitan.ai i posrta111awia kOIIltynu
ować podróż. J edynie generał ceniąc bardziej swe 
życie, ;decyduje się przejść na poodad frachtowca. 

W chwili odfączania się obydwu okrętóvr ginie 
następna ofiara, ż.ooa włfoskiego bankiera. Nie za
wiiadom1011a o nagłej decyzjii kochanika, zbyt późno 
wybiega n.a pokład, wpada do morza i zgnieciona 
zostaje prz.ez szare kadłuby okrętów. 

I teraz poka:zał r.eżyser do jak~ego stopnia posu
nąć slię może fanatyzm i bestialstwo gestapowca. 
Nie chcąc, aby wiadomość o dalszej działalności 

przedostała się do Europy, Forster postanowia po
zbyć się świadków i daje Tozkaz stor pedowania 
niemieckiego. frachtowca. Potem wraz z kilkoma 
członkami załogi wystrzeliwuje ·rozbitków. Ten je
dnak fakt wywołuje bunt wśród reszty załogi. 

W czasie dramatycz,nej walki pod pokładem chroni 
się Forster do kabiny, w której zamknął swego nie
pewnego „kochanka". W niej to rozgrywa się 
ostatni akt ponurej tragedii. Kat Forster ginie 
z ręki własnego wychowanka. Nauczony podstępne
go mordowania, ciosem w plecy zabija Forstera 
młody hitlerowiec. W taki sposób doko111ywane zło 
zemściło się na . swoim twórcy. 

Pozostaf~ część załogi, jak szczury z tonącego 
okrętu, ucieka do łódki. W ponurym U-boocie po
zostaje jedynie lekarz francuski, pozostawiony 
w niej przypadkiem. Po pewnym czasie ratuje go 
amerykański okręt. Pamiętnik lekarza odczytywany 
przez amerykańskiego oficera, jest drugim ramie
niem, zamykającym kompozycyjnie akcję całego 

fi lmu. Łódź podwoclnia, świadek ponurych zdarzeń, 
jako symbol faszyzmu wylatuje w powietrze. 

L ecz symbol ten jest fałszywy. 

VIII 

B.ene element, niesłu~e może zajmując się 
w swym filmie problemem upadku faszyzmu, po
minął prawie zupełnie powody jego powstania . 
Problem upadku jest więc w filmie jakby zawieszo
ny w powietrzu; brak mu niedwu:z:naCZ111ej perspek
tywy ideologicznej zarówno w pTzyszłość jak 
i w przeszłość. Jedynym, choć nie przekonywującym 
usprawiedliwierciem są ciaS111e dWugodzinne ramy 
filmu, ~byt wąskie dla tak obszernego tematu. 
Wątpić jednak należy, czy szersze rozpracowanie 
problemu ii11Jtleresowało reżysera. 

Problemowi upadku faszyzmu amputował reży
ser zarówno powody jego powstanlia, jak i pozbawił 
pnestrogi Odrodzenia się - tak aktualnej dziś spra
wy il1Jeo.faiszyżmu. Clement zajął się wył'ączrue jedy
nym schorzeniem: deg.enietr'acją na skutek faszyzmu. 
W szerokiej galerii typów reprezentujących fa
szyzm w łodzi ipod.wodnej brak właściwego i od
powiedzialnego twórcy faszyzmu - przedstawiciela 
wielkiego kap~tału. Włoski bankier, jak już powie-
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dzieliśmy, potraktowainy został w filmie pobieżnie 
i fałszywie. Zrupełlniie bo·w'1em im.ny stosunek do 
Hitlera mieli przedstawiciele wielkiej finansjery, 
którzy pobłażliwie słuchali jego przemówień prze
ciwko „światowej plutokracji", gdyż zdawali sobie 
.sprnwę, że Hitler nrie dąży do znriszczenia ustroju 
kapifalistycznego, (którego był nieodrodnym sy
n em), najwyżej obawiali się aby nie zastąpił ich 
przez którąś z kreatur ze swego otoczenllia - jak 
w wypadku powstaini1a koncernu „Herman Goe ring 
Werke". Skądinąd wiemy także, że rueobecność 

w łodzi przedstawiciela finansjery byłaby uzasa
dniona, gdyż nie potrzebował sli·ę on obawiać skut
ków swej działalności i po upadku Niemiec odna
leźć mógł nowych opiekunów. Ale nie .wiemy tego 
z fiilmu. Brak w łodz1i dobrze opracowanej postaci 
prz,edstawici:ela finansjery nie wynika w filmi.1e 
ze znajo~ności m echanizmu rządzącego faszyzmu, 
nie wynika także ze świadomo·ści dalszych losów 
finansjery nie mieckiej; jest przypadkowe i uważać 
je należy za jeden z poważniejszych błędów. Nie 
ukazująć bowiem w film~e głównego sprawcy fa
szyzmu, ntie potępiając go należycie, pozwala 
twórca na wysnucie fałszywego wniosku, jakoby 
faszyzm z ·chwilą roi.bicia Niemiec zniknął z po
wierzchni świata , jak storpedowana łódź podwodna. 
Ten cel!lJtralny błąd filmu pozbawia go historycznej 
perspektywy i me potwierdza znanej prawdy, któ
ra powinna być ostrzeżeniem dla zachodu Europy 
- że odrodzenie faszyzmu, wraz z jego nieludzką 
machiną, j.est tak długo możliwe, jak długo istnie
je kaptiitalizm. I dlatego też wylatująca w powietrze 
łódź ·podwodna nie może być prawdziwym symbo-
1em faszyzmu. 

Nie:zidecydo.wane podejściie do tematu warll<Ilku
je także niekonsekwentną konstrukcję filmu. Rene 
Clement stosuje w swym dziele najróżniejsze spo
soby ujmowainia fabuły : początek filmu sugeruje 
nam wprowadz,enie do 1akcj~ metody retrospekcji, 
dalszy ciąg jednak posiada pomiesziai:ne elementy 
subiektywnego oglądu francuskiego lekarza, pod-, 
kreślone j·es2lcze komentarzem zza ekranu, oraz ele
menty zwykłego, obiektywnego oglądu kame1ry. 
Komentarz lekarza 7llie zawiera także sądu o wy
pad.kach z jakiejś wyraźnej płaszczyzny ideolo
giilcznej. Na przedstawioine w filmie po•tępienie fa
szyzmu, mógłby się zdobyć zarówno socjal-demo
krata, katolik, lub an.gii€lskti konserwatysta - w ża

dnym jednak razie ni·e zadowoli się nim marksista. 
Brak u młodego lekarza zdecydowanego oblicz•a 
politycznego. Cec!'ia ta obciąża film. 

IX 

Analizując przyczyny upadku faszyzmu, na 
pierwszy plan wysuwa reżyser .weWRęt~e -sprze
c:zmości, zawaTte w faszyzmie: Zbyt małą przez to 
rolę przypisuje więc międzynairodow€mu, antyhi
t1erowsk1iemu obo;rowi, którego siłą mortoryczną był 
Związek .Radziecki. Zdaniem r·eżysera degenera
cyjne działanie systemu faszystow~kiego wywołane 
zostało wewnętrznymi sprzecznościami ustroju. 
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Temat degeneracji rozwi!Ilął zresztą reżyser z praw
~wą wiJrtuozerią, prezentuj ąc nam szeroki wach
larz typów. 
Małym, lecz bardzo znamiennym łajdakiem jest 

kollaboracjornsta foa:ncuski; fanatyczina bestia" -
Forster; groźną, l ecz w gru:nciie rzeczy słabą psy
cłl'icznie j ednostką, jest włtoski bankier i przy po
mocy Hitlera utrzymujący się na świeczniku - ge
nerał voin Hauser. P 1rzedstawicielem owej części 

zdegenerowanej wychowaniem młodzieży nriemiec
k1Lej - j es•t młody . adiutant Forstera. 
Samotność, ~olacja, w jakiej ZIIlaleźli się ipo klę

sce regimu, jest wynikiem burzy, która pod ko-
/ 

niec wojny wymiotła śmieci społecZIIl·e poza granice 
zdrowego społeczeństwa. Gmach faszyzmu, podtrzy
mywany przez ka1ria tydy o ludzkich tylko obli
czach , waląc się, pogrzebał swoje podpory. Wyklę
ci przez gnębione narody, z kainowym piętnem 
morderców nawet własnych braci, nie mogli: zna
leź6 spokojnej przystani i jak ·krwiożercze bestie, 
z braku innego pokarm-u , pożarli się wzajemnie. 

Ale tak wyolbrzym ione, m ech aniczn e samo
unicestwienie faszyzmu, obniża znaczenie międzyna
r odowych sił walczących z h~1tleryzmem. Błąd ten 
z·o stał jesz·cze pogłębiony przez fa<rmę utworu. Izo
lacj.a małej łodzj podwodnej z zamkniętymi w niej 
faszystami pozwala uwypuklić ich degenerację, je
dnak sama p1rzez. się uniemożliwia spostrzeżenie 

sił walczących z foszyzmem . I ponieważ nie widać, 
aby wyrok sprawiedliwości dziejowej dokoinał się 

na skutek dzi!ała}ności tych sił, może wydawać się, 

że nad prz1eklętymi zawisło jakieś mistyczne i ka
rzące ich fatum. Takż·e i to, że nie ponoszą kary 
z rąk sądu społeczeństwa , lecz wymordowują się 

wzajemni·e - :podważa nieco humanistyczny cha
rakter filmu. 

Bardzo s łusznie podkreślił Rene Clement m'ię

dzyna1rodowość faszy,zmu i włączył do łodzi pod
wodnej różnojęzyiczną zbieranifui.ę z całej Europy. 
Jest to bezwzględnie dodatnia cecha filmu. Reżyser 
potrafił także zróźni·oować społeczeństwo niemiec
kie, podkreślił wypadek austriiacktiiego telegrafisity 
i części niemieckiej załogi łodzi podwodn1ej. W oce
nie NILemców nie poddał się jaki·ejś nienawiści ra
sowej, :nie generaltirował ich i stworaył nadzieję, 
że Niemcy potrafią j,edri.ak pozbyć się resztek fa
szyzmu, podobni·e jak i w krytycznym, choć dość 
późnym momencie, zdobywają się na decydujący 
bunt. Mimo WS1Zystko nie wskazał nam reżyser, 
jakie to siły społeczne wprowadzą Niemcy do gro
mady naprawdę wolnych narodów. 

X 

Na pł!aszczyźnie współczesnej fiilmowej twór
czości franouski-ej „ mime wskaz ane przez · nas .bra
ki, fJtlm Rene Clement'a postawić można obok dru
giego wielktl.ego dzi·eła kinematografii francuskiej; 
„Świtu" - Louis'a Daguiitn. W przekroju twórczej 
sylwetkli Rene Clement'a jego_ ostatmi film mówi 
o niewątpliwym rozwojiu -młodego reżysera, który 
dotychczas nakręcił kilka filmów dokumentarnych 
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W r.oku zaś 1945 stworzył sławną „La batadlle du 
rail" („Bitwę o szyny")· 

Polskiemu widzowi znany jest właśnie z rea
listycznego i świetnego artystycznie fiilmu „Bitwa 
o szyny", k tóry pamiętamy jako dokument walki 
narodu francuskiego z niemieckim okupantem 
i gdzie podkreślona wstała dominująca rola klasy 
robotniczej. Obok stwierdzenia tej prawdy, pod 
względem ideologicznym film ten wykazał wiele 
braków. Nie ukazał nam bowiem prawdy o obozie 
Vichy, jako charakterystycznym, klasowym tworze 
międzywojennego okresu. Dla•tego, wbrew zdaniu 
pana Płażewskiego z „Odrodzenia", (nr. 32) stwier
dzić należy, że nawet ta ideologiczn a analiza skut
ków upadku faszyzmu, wyrażona w „Po•tępień

cach", jest 01 wiele pełniejsza i głębsza, niż w jego 
pop1'zedltl.im filmie . 
Już sam zresztą wybór tematu świadczy o dużej 

odwadzre i niezależności twórcy i na tle obecnych 
stosunków francuskk h ma charakter rewolucyjny. 
I za to należy mu się pochwała. 

PRZEGLĄD FILMOWY - 1949 

S tyl twó['cwści Rene Clement'a odznacza się sta
rym, lecz dobrym realizmem krytycznym. Dlatego 
także nie należy uważać naszych poprzednich za
rzutów za dyskwalifikację filmu . Zdajemy sobie 
towiem sprawę, Żie krytyka o świlatopoglądzie 

markstl:stowskim zadowol nić może jedynie film wy
chodzący z zał<oileń socjalisty.czn ego realizmu. Taki 
jednak film powstać może jedynie w warunkach 
socjalistycZlllej rzeczywistości społecznej. Dlatego 
nie oburzamy s:ię na brak w filmie t.zw. „pozy
tywnego bohatera", dlatego też usprawiedliwić 

można brak ideologicznej perspektywy. 

P r awdziwie bowiem mądrą analizę upadku fa

szyzmu stworzyć można tylko n a gruncie socj:i
listycznego realizmu, w oparciu o naukową, dia
lektyczną metodę badania zjawisk społecznych -
w oparciu o marksizm i leninizm. 

Zbigniew Nowicki, Andrzej Munk. 

Z FESTIWALU FILMOWEGO 
W MARIAŃSKICH ŁAŻNIACH 

ARTYŚCI RADZIECCY O ETIUDACH W. S. F. 

Odbywające się co rok festiwale filmo
we pod hasłem pracy i walki o l epszego 
czlowieka, o pokój i sprawiedliwość zwró
ciły uwagę uczes tn ików tegorocznego f es ti
wa lu na „ etiudy" (filmy krótkometrażowe) 

opracowane przez słuchaczy W.S .F. Za
mieszczamy wypowiedź artystów radziec
kich na temat „etiud". 

Redakcja. 

W lipcu rb. odbył się w Mariańskich Łaźniach 

w ramach festiwalu filmowego w kinie Collonada 
- pokaz etiud W.S.F. Na proj·ekcję zaproszeni zo
stali wszyscy delegaci biorący udział w festiwalu. 
Wśród delegatów zwracała na siebie uwagę liczna 
grupa filmowców nadzieckich. 

Pokaz etiud miał na celu zasięgnięcie opinii fil
mowców z innych krajów na temat prac studentów 
W.S.F. Prof. Drejerowa w swoim przemówieniu 
prosiła zebranych o jak najsurowszą krytykę etiud, 
gdyż tylko dzięki surowej krytyce można będzie 
oc.enić, CZ'Y kierunek szkoły jest właściwy. 

Na festiwalu pokazane zostały następujące etiudy: 

„Nauczyciel": reżyser - Nasfeter, operator -
Olejniczak 

„Charaktery I": reż'Y'ser - Kociuba, operator 
Nagy 

„Charaktery II": · reżyser - Jaworskł, operator 
Nagy 

„Decyzj1a": reżyser - Olejniczak Maria, operator 
- Olejniczak J an 

„Lekarka Wiejska" : reżyser - Hobotówna, ope
rator - Korecki. 

„Gdy w przedmowie do etiud powiedziano nam, 
że są to prace uczniów polskiej W.S.F . - paczą t

kowo ustoGunkowałem się do tego z niedowierza
niem. Gdy jednak na ekranie wyświetlano nie
przerwanie jeden obraz za drugim. - ogarniał mnie 
coraz większy zachwyt. Najwięcej cieszył mnie 
fakt, że frlmowa młodzież polska tak dobrze rozu
mie swoje powolalilie. 

Tematy etiud wzywają do szczerego braterstwa, 
do zespołowej pracy na rzecz doskonałego człowie
czeństwa. Byłoby pożądane, żeby takie właśnie 

tematy rozpracowywane były w polskiej kinemato
grafii. 

Na festiwalu omawiano m.in. sprawę angażowa
nia do filmów .aktorów rutynowanych. Moim zda
niem należy tworzyć filmy z udziałem mistrzów, 
k tórzy najwięcej pomóc mogą młodym reżyserom . 

To można właśnie zauważyć w filmach p . t. „Ro
syjski charakter" i „ ~ Maja". Na szczególne pod
kreślenie zasługują filmy takie, jak: „Lekarka 
Wiejska", „Wiejski Nauczyciel", „Obowiązek" i „Ro
syjski charakter". Wszystkie zespoły OIYf<CIJ.cowujące 

te filmy wykazały duży twórczy patos, zapał i umi
łowanie dzieła. 
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życzę wam,, drodzy prziyjaciele, powodzenia 
w waszej trudnej drodze. Twórzcie obr·a.zy praw
dziwe, odpowiadaj ące wielkością naszej epoce". 

(-) A. Borysow 
Aktor teatralny d filmowy, odtw6rca roli 
Pawłowa w fil:rnie p.rt. „Akademik. - Iwan 
Pawłow''. Aktor Leningradzkiego Teatru 

lim. Puszkina. 
Odznaczony premią Staliinowską m odtwo
!rZien:ie roli 1SZOifera Minut!Gi w sztu ce p. t. 

„Zwycięzcy" . 

„Sądzę, że filmy pokazane nam przez polską de
legację, a wykonane przez studentów Wyższej Szko
ły Filmowej odpowiadają bardziej hasłom festiwalu , 
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niż większość filmów wyśwh~tlanych w ramach 
programu (konkursu). 

Życzę utalentowanym młodym pracownikom no
wej polskiej kinematografii powodzenia :i: sił w ich 
poważnej, trudnej i wdzięcznej pracy"·. 

(-) B. CzirkoW 

Jeden z ·n ajlepszych aktorów radzieckich. 
Znany rz; :f\ilmów „Cziapajew", „ Człowiek 
z karabiinem", „Młodość Maksyma" (w roli 
rtytułowej) , „Glinka" - (w roli ty,tułowej) 
:i ostatnio z filmu „Sąd honoru", w którym 

· Cz.irkow stworzył wspanilałą Kreację gen. 
Wierejskiego, z:a którą otrzymał nagrodę 

Stalinowską. (N) . 

Z UROCZYSTEJ 
INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 
uJ WYŻSZEJ SZKOLE FILMOWEJ w LODZI 

Dnia 10 października rb. odbyła się i nau
guracja roku akademickiego W .S.F. w Ło
dzi . 

Uroczystość zagaił vice-dyr. L. Wal za
praszając do prezydium przedstawiciela 
Prezydenta mias ta Łodzi, przodownika .pra
cy z Zakładów Kinotechnicznych Nr 1, de
l egata Filmu Czechosłowackiego w · Polsce 
dyr. E. Sirotka oraz przedstawicieli grona 
profesors-kiego i młodzieży. 

Dyr. W.S.F. Jerzy Toeplitz omówił w swym 
przemówieniu osiągnięcia ubiegłego roku 
oraz program prac na r. 1949/1950 . Prze
wodniczący Zarządu Uczelnianego ZA MP 
ob. Pete/ski przemówił w imieniu młodzieży 
(tekst podajemy poniżej). Na zakończenie 
kierownik Wydz. Realizatorskiego prot. E. 
Cękalski wygłosił wykład p. t. „Zagadnie
nia Realiza tora Filmowego". 

Redakcja. 

W uroczystym dniu Inauguracji Roku Akade
mickiego W.S.F. przypadł mi w udziale zaszczyt 
wystąpienia w imieniu Federacji Polskich Orga
nizacji Studenckich. 

Witam serdec:zJilie zebranych tu tak licznie pro
fesorów i praoowników naukowych, witam wszyst
kich miłych gości oraz dro.gi'e koleżanki i kolegów, 
którzy spędzili ju~ w tych murach kilka lat swe
go życia, kilka 1at wytężonej pracy, przeżyli tu 
niejedną radość i niejedno ro~czarowanie, cieszyli 
się wspólnie z ka~dego sukcesu, martwili każdym 
niezdanym egzaminem. 

Jestem głęboko przekOIIlany, że nasza Uczelnia 
stała się dla wszystkich swych współtwórców uko
chaną i< rokującą najpiękniejsze nadzieje „Alma 
Mater". 

Witam serdecznie koleżanki i kolegów, z który
mi spotykamy się tu po raz pierwszy. Witam· cór
ki i synów ludu pracującego, którzy przybyli tu 

dzisiaj pełni entuzjazmu i wiary, że uczelnia po
kieruje ich pracą troskliwie i umiejętnie, że zdo
będą tu wiedzę opartą na trwałych, postępowych 

podstawach, że rozwiną jak :najpełniej wszystkie 
swe zalety osobiste, aby spoizytkować je w przy
szłości dla dobra naszej Ojczyzny. 

Pewien jestem, że nowowstępującym koleżan

kom i kolegom starczy n i:e tylko zapału, ale i wy
trwałości, by rozpoczęte studia ukończyć jak naj
szybciej i z jak najlepszym wynikiem. Tego bo
wiem oczekuje Państwo, które otacza nas swą 
szczególną opieką, tego oczekuje polska klasa ro
botnicza, której codzi,erriny, pełen poświęcenia trud 
umożliwia :nam studia. 
Koleżanki i koledzy! 
Społeczeństwo polskie i młoda polska sztuka fil

mowa czekają na nasze ręce i mózgi. 
Dlatego naród ofiarowuje nam bezp~atną naukę, 

stypendia, mieszkanie, wyżywienie i wczasy. Łoży 
hojnie na utrzymanie i wyposażeni:e uczelni. Na
ród spodziewa się- i żąda od nas wysiłku godnego 
tej hojności. Aby jednak wysiłek nasz był jak 
najbardziej płodny w rezultaty, nie dosyć jest 

- w dniu rozpoczęcią roku, tak usposabiającym do 
podejmowania zbawiennych posta111owień, złożyć 

choćby najszczerszą ·deklarację. -
Zadaniem naszym jest urzeczywistni•enie szero

kiej i systematy.cznej akcji samopomocy w niauce! 
Powodzenie tej akcji zależy w róW1Ilej mierze od 
energii bal'd:ziej zaawansowanych spośród nas, któ
rzy powołani będą do dzielenia się swymi umie
jętnościami z grupą młodszych kolegów, jak i od 
dobrej woli tych właśnie młodszych koleżanek 
i kolegów. Zadaniem naszym, zwłaszcza w pierw
szych latach studiów jest zerwanie z tiym wszyst
kim co z.łe i prrestarzale w tradycjach wyższych. 
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uczelni, opracowanie nowych, doskonalsz'Y'ch form 
opanowywania wi•edzy. Taką nową formą stać się 

mogą i powinny zespoły zbiorowej nauki i szla
chetne współzawodnictwo między zespołami. Ogół 
koleżanek i kolegów może hczyć na pomoc przo
dującej organizacji s tudenckiej Związku Akad. 
Młodz. Polskiej, który podjął się zaszczytnej i odpo
wiedzi•alnej roli inicjatora i organizatora nowych 
form nauki na wyższych uczelniach. W poczyna
niach tych oczekujemy na tak cenną dla nas opie
kę i radę ·ze strony grona prof·esorów i pracowni
ków naukowych. 

Spodziewam się również iż nowi nasi koledzy 
b ez uszczerbku dla głównego swego zadania - dla 
nauki, poświęoa c·zęść swego czasu i energii na naj
piękniej pojętą dzi·ałalność społeczną, że nie zabrak
nie ich w instytucjach naszej społeczności akade
mickiej - w Bratniej Pomocy, ZAMP-ie i Kole 
Artystycznym, że staną w szeregu akademików -
pmcowników oświaty, dział ających na wsi, w szko
łach i fabrykach . Praca ta będzie dla nas nie tyl
ko spełnieniem obowiązku obywatelskiego, ale 
i pożytkiem. Pozwolę sobie wyriazić przekonanie, 
że właśnie w pracy społecznej, właśnie w zetknię
ciu z codziennymi zagadnieniami życia społeczeń

stwa najłatwiej i najszybciej zdobywamy i umac
niamy podstawy postępowego światopoglądu , a co 
za tym idzi•e krytyczną postawę wobec wstecznych, 
fałszywych teorii z ZJakurzonego lamusa pseudo
nauki, jakie spotykamy jeszcze w studiach, zwłasz-
cza w starej literaturze podręcznikowej . . 

A teraz pragnę poruszyć zagiadnieni·e, które na
dal, niestety, napełnia troską najświetniejsze umy
sły n aszej epoki i budzi .uzasadniony ni·epokój 
wszystkich u czciwych ludzi na świecie. 

Rozpoczynamy now;y rok akademicki· w czasie, 
gdy nasi koledzy - studenci chińscy i greccy 
z bronią w ręku walczą o pokój i sprawiedliwość 

Prof. E. M. GOŁDOWSKI 

PRZEGLĄD FILMOWY - 1949· 

społeczną dla swych ludów i dla całej ludzkości:, 

w czasie, gdy ponury spisek podżegaczy wojen
nych usiłuje się przeciwstawić potężnej koalicji 
pokoju . Najbardzi·ej wymownych dowodów ha
niebnej, wojennej działalności podżegaczy wojen
nych dostarczył proces budapeszteński, wytoczony 
przeciw zdrajcom narodu węgierskiego . 

„ Odwołujemy się do wsZJystkich zdrowych sił 

w Narodzie, ażeby przeszkodziły zgubnym machi
nacjom spiskującym po to , by 111a nowo pchnąć n a
rody zachodu w nieszczęsną awanturę wojenną, 

która zniszczyć może Narody, zapewniając zysk! 
k ilku awanturnikom". 

Te - słowa apelu Romain Rollanda rzucone 
w przede dniu drugiej wojny światowej n i·e stra
ciły na aktualności. Istotnie, są jeszcze n a kuli 
ziemskiej ludzie, którzy pvagnęliiby, aiby murarze 
Warszawy znów stali się żołnierzami , aby cisza 
naszych sal wykładowych napełniła się złowiesz

czym hukiem bomb. P atrzymy jednak w przysz
łość bez trwogi , ufni w . siły świ1atowego Frontu 
Pokoju, które dzięki osiągni·ęciom nauki radziec
kiej rozwiały m arzenia podżegaczy woj ennych 
o wyłączności posiadania energii atomowej. My 
- młodzież akademicka bierzemy udzi.ał w walce 
na tym odcinku Frontu Pokoju , który oznaczony 
jest nazwą „nauka". 

Uczelnia nasza szczyci' się mianem szkoły na
prawdę postępowej, szkoły marksistowskiej. Pa
miętajmy , że nakłada to na :ruas tym większe i pięk
niejsze zadania i obowiązki. Musimy wytężyć na
sze młode siły, by codziennym swym trudem 
i pracą budować i umacniać w P olsce Socjalizm! 
To będzie na!?Z najlepszy wkład w walkę o pokój! 
Bo socjalizm - to Pokój! 

P rziemówienie kol. P etelskiego Czes~awa 
pr2lewodniczącego Z.U. - Z. A.M.P . przy 

W .S.F. 

WSTĘP DO TECHNIKI FILMOWEJ 
(fragment dzieła) 

MINIMALNE ROZMIARY KLATKI 

Rozmiary klatki 35 mni taśmy, ustalono zupełnie 
przypadkowo, skutkiem czego stały się również 

przypadkowe rozmiary przyjęte dla filmów wąs
kich, ponieważ są one pochodnymi rozm~arów 

35 mm taśmy. 
Edison, ustalając standartowe rozmiary taśm 

18 X 24 mm dla swojego ki.netoskopu, w k tórym 
oglądano klatkę nie projektując jej na ekran, nie 
przypuszczał, że w przyszłości klatkę filmową bę
dzie się wyświetlało na ekranie o szerokości 6, 8, 
10 i więcej metrów w powiększeniu lini<owym do
chodzącym nawet do trzech tysięcy razy. · Edison 
wybierając rozmiary klatki filmowej , nie mógł 

także wziąć pod uwagę ulepszenia strony optycz
nej współczesnych aparatów projekcyjnych, tak, 
jak nie przewidział •olbrzymiej pracy dokornan ej 
w dągu ostatni•ch l at piećdziesięciu w dziedzinie 
udoskonalenia emulsji i produkcji taśmy filmowej. 

Sam fakt, ż.e rozmiary klatki filmowej ustalone 
przez Edi,sona 50 lat temu, są z powodzeni·em uży
wane obecnie, nie dowodzi jeszcze, że są ·one na j
lepsze. 

Wiadomo, że emulsja pozytywu składa się z ol
b r zymiej ilości ziaren połączonych po kilka razem 
i tworzących oddzielne konglomeraty (zbiorowiska) 
ziaren. Przy ·znacznym powiększeniu jakie zacho
dzi podczas wyświetlania klatki na ekranie, spoty
, kamy się z t ak silnym powiększeniem rozmiarów 
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zia r en emulsji, że rzutowany obraz może wydawać 
się złożonym z wielki.eh, dostrzegalnych gołym 

okiem plam (powiększony k{)Jngl.omerat ziaren) , 
psujących ogólne wrażenie. 

Aby wyjaśnić warunki wpływu rozmiarów zia
ren na jakość obrazu weźmiemy pod uwagę, że 

oko ludzkie rozróżnia szczegóły przedmiotów o wy
miarach kątowych różnej wielkości, w zależności 

od oświ·etl enia rozpatrywanych przedmiotów, sto
sunku kontrastów, jaskrawości i wyrazistości obra-
zu oraz tła. · 

Na podstawie badań szeregu uczonych możemy 
przyjąć, że najmniejszy kąt, pod którym .oko ludz
kie rozróżnia szczegóły przedmiotów, wynosi• 1 mi
nutę (kąt graniczny). Przy słabym oświetleniu 

wielkość ta będzie przypuszczalnie rosnąć, na 
odwrót przy zwiększaniu siły światła zdolność roz
poznawcza wzroku zwiększa się, przy CZ!Y'ffi naj
mniejszy kąt graniczny oka osiąga według danych 
Ferri i Rend'a wielkość 0,52 minuty (przy oświ-etle
niu o jasności 50-ciu luksów). 

Kąt patrzenia tzn. kąt pod którym widzimy 
obserwowaną rzecz (w danym wypadku powiększo
ne na ekranie ziarno emulsji) będzi e się zmieniać 

w zależności o d tego, w jakiej odległości znajduje 
się widz. Im bliżej eknanu pod tym większym ką
tem widz dostrzegać będzie ziarno emulsji powięk
szone wiele razy na ekranie. Im dalej znajduje się 
od ekranu, tym mniejszy jest kąt pod którym wi
dzi on ziarno. Jeśli kąt ten okaże się mniejszy od 
kąta granicznego, wtedy widz nie będzie w stanie 
rozróżnić oddzielnych ziaren i obraz ja ko całość 

nie str ad swoich wal'Orów. 

Określimy stosunek, jaki powinien istnieć po
między szerokością klatki taśmy i średnicą skupi
ska ziaren, aby ziarnistość obrazu nie była dostrze
galna na ekranie. 

Weźmiemy przy tym pod uwagę, że w celach po
lepszenia jakości obrazu dla pierwszych szer.egów 
wi·dzów, którzy zawsze znajdują się w warunkach 
nie sprzyj aj ących obserwowaniu ekranu, zazwy
czaj najbliższy szereg krzeseł ustawia się w odle
głości od ·ekranu nie mni•ejszej, niż półtora jego 
długo~ci tzn. 

l = 1,5 · B 

gdzie B = szerokości ek ranu wyraionej w m E
trach . 

Chcąc zaś określić tę wartość w milimetr.a.eh 
możemy napisać: 

l = 1,5 · B · 103 

Reszta widzów si·edzących w odległ•ości większej 

niż 1,5 B zna jduje się w lepszych waru:nkach wi
dzialności , niż rzędy bliskie i zi·arnistość obrazu 
jest dla nich mniej dostrzegalna. 

Jeśli „D" równa się średnicy (w mm) powiększo
nego na eknanie skuipiska ziaren emulsji, a „ l " jest 
równe 1,5 B. 103 czyli odległości od ekranu do 
pierwszego szeregu w i·dzów, wtedy kąt widzenia f3 
wyznaczy się dzięki swojej niedużej wielkości na
stępującym wzorem: 

D 
tg f3 =- f3 =1- ; 

D D 
f3 = - l - 1,5 · B · 103 
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(3} 

Przy szerokości ekranu równającej się B · 103rnm 
obraz klatki o szerokości „a" mm powiększa się o 

B. 103 
----- raz'Y'; 

a 
dlatego 

B · 103 
D = d ----

a 
gdzie d oznacza średnicę skupiska ziaren emulsji 
pozytywu. 

W ten sposób otrzymamy: 

d · B · 103 d 
f3 = 1 5 · B · a · 103 1 5 a , . , 

Przyjmiemy, że kąt graniczny oka wynos~ 0,52 = 
0,000151 radiana, wtedy otrzymamy 

0,000151 = _d_ 
1,5 a 

skąd a = 4,4 · 103 d, za.okrąglając, gdzie „a" wyra
żono w milimetrach, a „d" - w mikronach, bę
dzie: 

a= 5 d. 

Wynika z tego, że szerokość klatki taśmy filmo
wej wyświetlanej w kinoteatrze zależy tylko od 
wielkości ziarna emulsji taśmy i możemy przyjąć· 
ją, jako jednakową dla każdego rozmiaru ekranu, 
tzn. dla każdego powiększenia. Jest to zupełnie 
zrozumiałe, ponieważ wraz ze wzrostem wielkości 
ekranu rośnie także odległość od niego pierwszego 
rzędu krzeseł, według przyjętej przez nas zależ
ności l = 1,5 B. 

Prace przeprowadzOllle przez szereg uczonych 
wykazują, że w obecnych pozytywowych emulsjach 
diametr konglomeratu ziaren w wywoływanym 

obrazie jest bodajże nie większy od dwóch mikro
nów. 

Dlatego szerokość klatki dla obecnych emulsji 
taśmy pozytywowej określa się j•ak: a= 5 d = 5 · 2 ' 
= 10 mm tzn. szerokość klatki dla „nieziarnistej" 
wysokogatunkowej projekcji powinna się równać 
około 10 mm. 

PrZ!ytoczone rozważania dotyczyły nieruchomego 
obrazu. Przy rozpatrywaniu ruchomych obrazów 
polepszają się warunki widzialności. Tłumaczy si~ 

to przede wszystkim tym, że ziarna emulsji roz
mi·eszczone są w każdej klatce zupełnie przypad
kow'O i wzajemne nakładanie się klatek zachodzące 
w czasie projekcji prowadzi jak gdyby do zmni•ej
·szenia ziarni:stości, ponieważ to miejsce w klatce, 
które znajdowało się w danej chwili w gorszych 
warunkach widzialności w następującym momen
cie okazuje się w lepszy.eh warunkach. ZiJarna 
poszczególnych klatek po kolei prcykrywają się 

nawzaj.em, a bezustanny ruch widzianego przed
miotu wskutek szybkiej zmiany jednej klatki przez: 
drugą nie pozwalp. utrwalić w naszej świadomości 
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tych wad ziarnistości, jakie odczuwanoby przy nie
ruchomym ·obrazie. 

W wyniku szeregu doświadczeń stwierdzono, że 
jakość ruchomego obrazu odpowiada w przybliże
niu jakości obrazu nieruchomego posLadaj ącego 
w porównaniu z obrazem ruchomym podwójną 

ilość zia'ren. Innymi słowami w czasie projekcji 
filmowej dostrzegalna ziarnisto.ść obrazu klatki 
zmniejsza się o połowę w porównaniu z ziarnistoś
cią nieruchomej klatki. 

Wynika z t ego, że dla projekcji filmu aż nadto 
wystarczającą jest szerokość klatki równa 10 mm, 
to znaczy klatki taśmy filmowej o szer. 16 mm. 

Eksploafacja wąskich (16 mm) filmów ma zaś 
następują.ce zalety: 

1) Klatka wąskiej taśmy zajmuje powierzchnię 
122 mm2, klatka zaś 35 mm taśmy 665 mm2, 
z czego wynika, że przy tęj samej ilości podło
ża można otrzyma.ć pięć i pół raza więcej 

taśmy wąskiej. , 
·2) Znaczne obniżają się koszta pozytywu dla 

kopii. 
Jeśli obliczymy tylko zużycie na bieżący 

metr taśmy, to potanieni·e można określić 

współczy;nnikiem 2,5, ponieważ długość wąs
kotaśmowegp filmu jest 2,5 razy mniejsza od 
takiej długości 35 mm filmu. 

3) Opieraj ąc się na okolicznościach wymienio
nych w poprzednim punkcie stwierdzamy, że 
sporządz•enie kopii wąskotaśmowego filmu 
winno być około 2,5 raza tańsze od kopii na 
taśmie normalnej. 

4) Wąska taśma waży około 5,5 razy mniej, ani
żeli taśma szeroka, co pozwala zmniejszyć 
wagę pełnometrażowego filmu do 4-ch kg 
(1.200 m 16 mm taśmy posiada tę samą iląść 
klatek, co 3.000 m 35 mm taśm)'i przy znacz
nym zmniejszeniu wymiarów). Zmniejszenie 
wagi i wymiarów wąskiej taśmy ułatwia 
transport kopii i upraszcza pracę. 

'5) Wąska taśma przesuwa się w aparacie z szyb
kością nie większą niż 183 mm na sekundę 
(dla projekcji dźwiękowej), co w waTUnkach 
pracy mechanizmu takich samych, jak przy 
przesuwaniu taśmy 35 .mm, powinno zapewnić 
zmniejszenie zużycia wąskiej taśmy. · 

Dla potwierdzenia wymienionych teoretyicznych 
rozważań o wymiarach klatki' filmowej, autor książ
ki jeszcze w roku 1933 przeprowadzał doświadcze
nta, polegające na demonstrowaniu wąski.ich filmów 
na ekrana·ch o szer. 7 metrów. Doświadczenia wy
kazały, że przy drobnoziarnistej emulsji i bardzo 
dobrej jakości kopii projekcja jest zupełnie zado
walająca. Takie same rezultaty otrzymał w Z.S.R.R. . 
A. Hert, wyświetlając film o rozmiarach klatki 
1l X i2 mm na ekrarue o szerokości 6,2 m (1939). 

Można z tego wywnioskować, że rozmiary klatki 
dla wąskiej taśmy (16 mm) wynoszące 7,5 X 10,36 
mm teoretycznie okazują się odpowiedni•e nie tyl
ko dla celów amatorskich, lecz także dla eksploa
tacji w kinotea1trach. 
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Dla kina domowego obsługującego małą ilość 

osób można użyć ekranu o małych rozmiarach. 
W tym wypadku wystarczy ·ekran o szerokości 

0,75 m tym więcej, iż trudno jest znaleźć w za
mieszkałym pokoju większą nie zajętą .część ściany. 

Dla tego właśnie rodzaju projekcj i wytwarza się 
taśmę o szerokości 8 mm. 

Aby nie zą,uważyć ziarnistości przy wyświetlaniu 

filmów na 8 mm taśmie należy usadowić p ierwszy 
szereg widzów najmniej dwa razy dalej od ekranu, 
ni·ż w przypadkach opisywanych poprzednio. 

Wynika z tego, że przy demonstrowaniu 8 mm 
filmów koniecznym jest, aby pierwszy szer eg wi
dzów znajdował się w odległości nie mniejszej niż 
L = 3 B. Przy szerokości ekranu B = 0,75 m moż

na zawsze usadowić widzów w odległości ponad 
3 X 0,75 = 2,25 m . . 

W Z.$.R.R. używa się dla projekcji w zwyczaj 
nych ki•noteatrach taśmy filmowej o szerokości 

35 mm, z,aś dla małych kinoteatrów, kin objazdo
wych i specjalnie dla celów amatorskich ustalono 
rozmiar taśmy o szerokości 16 mm. 

Odrzuceni·e taśm 8 mm d1a celów amatorskich 
tłumaczy się złą jakością obrazów otrzymywain')"Ch 
na niej, skutkiem małego ·rozmiaru klatki. 

Kinematografia amatorska w Z.S.R.R. różni się 

od rimatorstwa tego typu zagranicą tym, że posia
da charakter kolektywny i powszechny. Zagranicą 

am ator zdejmuje d1a siebie, dla małego koła swych 
znajomych lub rodziny. W naszych warunkach 
wiel.: rzeczy sfilmowan<ych przez •amatoTów może 

zaim.tu·esować szerokie koła widzów kinowych. 

Filmy przedstawiające życie rodzinne sławnego 
przodownika priacy, malujące żyoie w najdalszych 
zakątkach n aszego kraju, przemysłowe, sportowe, 
szkolne, kroniki naukowe i inne są bardzo ciekawe 
i moż~ '.l je wykonystać dla filmów dokumenta·r
nych, ~7!~olnych, a nawet fabularnych. 

Dlat~,;o też. radziecki kinoamator powinien być 
zaopatr-:'J:1y w taśmę o takim rozmi·arze, :aby istnia
ła możJi·::cść wykorzystania :zdjętych na niej fil
mów dla ''::;świetlania w zwyczajnych kinoteatrach. 

Inaczej mówiąc klatka taśmy filmu amatorskie
go powi.J:.~. '.l mieć takie rozmiary aby pozwalała na 
powiększeni~ jej obrazu do rozmiarów 35 mm fil
mu. Klatka 8 mm Jlilmu nie może być powiększona 
(przy zac~'owaniu dobrej jakości obriazu) do roz
miarów kidLki 35 mm taśmy nawet przy wykorzy
staniu naj!:iardziej drobnoziarnistej emulsji. Na 
taśmie 8 mm obok niedopuszc:z;alnego wzrostu ziar
na (który następuje w chwili oiptycmi.ego powięk
szenia) wszelkie wady obrazu w rodzaju plam, 
pyłku, brudu i zadrapań powiększają się w znacz
nym stopniu. 

Inaczej · przedstawia się sprawa z powiększeniem 
obrazu 16 mm filmów. Treść filmu z taśmy 16 mm 
może być przekopiowana na taśmę 35 mm przy za
chowaniu dobrej jakości obrazu. . 
Rozwinięcie samorodnej sztuki w naszym kraju 

pozwala sądzić, że w naszych warwikach istnieje 
możliwość stworzenia przez poszczególnych ama--
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torów lub przez ich kluby, filmów krótkometrażo
wych o .charakterze naukowym, dokumentarnym 
lub też 'rozrywkowym. 

Należy zapewnić możliwość pokazania niektórych 
filmów szerokim kołom radzi:eckich widzów i dla 
tego ·celu powinno się bezwarunkowo filmować na 
ta.śrriie 16 mm, z której można otrzymać kopie dla 
wyświetlania na aparatach projekcyjnych 16 mm 
lub też na taśmie 35 mm dla projekcji w zwyczaj
nych kinoteatrach (o charakterze dochodowym). 

Tabela 3 

SzerokOść łaśmy 

Ilość otworów porforocji no 
iedną klatkę 4 2 1 1 1 

Skok klatki (odległość po-
między pocz.qłkiem sąsiednich 

kloteic) mm. 19 9,5 7,62 7,54 3,S1 

Il ość klatek no 1 metr . 52.~ 105,25 131 ,25 132,25 262,5 

Tabe l a 4 

Szerokość łaśmy 135 mm.1 ~7:0~ 116 mm ., 9,5 mm [ s mm. 

Rozmiary kl atki (w mm .) 
dżwiękowej 16,0 22,0 9x1 1,3 7,6x10,5 6,2x7,1 -
niemej 1Sx24 9x13 7,6x10,5 6,5xS,5 3,6x4,S 
Powierzchnia klot ki w mm.2 

dżwiękowej 355 102 SO 44 -
niemej 432 117 SO 52,2 17,3 

Sfo5unek szerokości 

do wysokości 
dżw iękowej 1,3S 1,26 1,3S 1,36 -
niemej 

" 1,33 1,44 1,38 1,31 1,33 

Wago 1 m. łaśmy (w g.) . 7,S 3,90 3,55 2,1 1,75 

Wogo 60 m. „ (wg.) . 470 235 214 127 105 
Wago ZOO m tośmy (w g.) 2350 1170 1070 635 525 
Przy projekcji w jednakowym -
czasie przebiegu łoś my (wg 
wog i w %) . 100 25 1S,2 10,S 4,56 
Szyb kość przeb iegu tośmy w % 100 50 40 38,5 20 
Szybkość przebiegu taśmy 

(w mm , nlsek.) przy 16 klo!· 
kach no sek . 304 157 122 121 61 
Szybkość przebi egu łaśmy 

(w mm. n 'sek.) przy 24 klot-
kach no sek . 456 22S 1S3 181 92 

Tabela 5 

Szerokość klatk i 135 mm . J ~7:05 116 mm . J 9.5 mm I s mm. 

Szerokość klatki (w % w stos. 
do 35 mm. tośmy) 100 50 ,0 45,5 27,0 22,S 

powierzchnia klatki (w mm' ) 
niemej 432 117 SO 55,2 17,3 
dźwiękowej 355 102 SO 44 -

powierzchnio tośmy niosqc·a 

klotkę (w mm ' ) 665 166 122 71 30,4 
Wspó łczynnik wykorzystania 

powierzchni ła śmy 

nieme i 0,65 0,70 0,65 0,7S 0,57 
dźwi ękowej 0,53 0,62 0,65 0,62 -

' 
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Tabela 6 

Czas trwania Ilość Dłusość wyświetl. filmu w metr. 

projekcji wyświetl. dla taśm o szerokości 

przy 24 klotk. n/sek. klatek 
35mm. 117,Smm.l 16 mm. \ 9,5mm. \ 8 mm. 

1 sek. 24 0,456 0,22S 0,1S3 0,1S1 0,092 
10 sek . 240 4,56 2,2S 1,S28 1,S09 0,914 
30 sek . 720 13.68 6,S4 5,4S4 5,427 2,74 2: 
1 min . . 1440 27,36 13,6S 10,96S 10,S54 5,48 
2 m in .. 2880 54,72 27,36 21,93 21 ,70 10,96 
3 min . . 4320 S2,08 41,04 32.90 32,56 16,45 
4 min .. 5760 109,44 54,72 43,87 43,41 21,93 
5 min . . 7200 136,SO 6S,40 54 ,S4 54,27 27,42 

10 min . _ 14400 237,60 136,SO 109.6S 108 ,54 54,S4 
15 min . . 21600 410,40 205,20 164,52 162,S1 82,26. 
30 min .. 43200 S20,80 410,40 329,04 325,62 164,52 
1 godz .- 86400 1641 ,60 S20,SO 658,0S 651,24 329.04 
1 godz. 30 min . 129,600 2462 ,40 1231,20 9S7,12 976 ,S6 493,56 
2 godz. 172,SOO 3283,20 1641,60 1316,16 1302,4S 66S,Q8 

T abe l a 7 

Długość Czas trwania projekcji przy 16 klatkach 

ła śmy 
n/sek. dla ta śm. o sze rokości: 

35 mm 

1
11:5-;;;;;;-

1
-,~

1
-(s-;;;;;;-T-a--;;:;;;;--

w m min. j sek. min. j sek . min . /--;;r.- min. / sek . min./ sek . 

1 - 3,3 - 6,6 - S,2 - S,25 - 16,4 
5 - 16,5 - 33 - 41 - 41,2 1 22 

10 - 33 1 6 1 22 1 22 2 44 
20 1 6 2 12 2 44 4 45 5 2S 
30 1 39 3 1S 4 6 4 7 8 12 
40 2 12 4 24 5 2S 5 30 10 56 
SO 2 45 5 30 6 50 6 52 13 40 
60 3 18 ' 36 s 12 s 14 16 24 
70 3 51 7 42 9 34 9 36 19 a 
SO 4 24 s 4S 10 56 11 - 21 52 
90 4 57 9 54 12 1S 12 21 24 31> 

100 5 30 11 - 13 4o 13 44 27 20 
120 6 36 13 12 16 24 16 28 32 4S 
240 13 12 26 24 32 4S 32 56 65 36 
300 16 30 33 - 41 - 41 12 82 -
600 33 - 66 - S2 - S2 24 164 -

1000 55 - 110 - 136 40 137 20 273 20 
2000 11 0 - 220 - 273 80 274 40 546 40 
2400 132 - 264 - 328 - 329 36 656 -
3000 166 - 330 - 41 0 - 412 - S20 -

Długość Czas trwani a projekcji dla t a śm przy 16-tu 

t o śmy 
klatkach n/sek. dla t a śm 

35 mm 1 17,5 mm I 16 mm I 9,5 mm I S mm 
w m min . J-sek~ min . I sek. min. I s;[ min. Gk min I sek. 

1 - 2,2 - 4,4 - 5,5 

' 
5,52 - 11 

5 - 11 - 22 - 27,5 - 27,6 - 55 
10 - 22 - 44 - 55 - 55,2 1 50 
20 - 44 1 2S 1 50 1 51 3 40 
30 1 6 2 12 2 45 2 46 5 30 
40 1 2S 2 56 3 40 3 41 7 20 
50 1 50 3 40 4 35 4 36 9 10 
60 2 13 4 24 5 30 5 32 11 -
70 2 34 5 s 6 25 6 27 12 50 
80 2 56 5 52 7 20 7 22 14 40 
90 3 18 6 36 s 15 s 17 16 30 

100 3 40 7 20 9 10 9 12 1S 20 
120 . 4 24 s 4S 11 - 11 3 22 -
240 8 48 17 36 22 - 22 6 44 -
300 11 - 22 - 27 30 27 36 55 -
600 22 - 44 - 55 - 55 12 110 -

1000 36 40 73 . 20 91 40 92 - 1S3 20 
2000 73 20 146 40 1S3 20 184 - 366 40 
2400 88 - 176 - 220 - 221 - 440 -
3000 110 - 220 - 275 - 276 - 550 -

Tłum. : A. Pfau 
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SZYBKOŚĆ TAŚMY FILMOWEJ PRZY NA
KRĘCANIU ZDJĘĆ I PRZY PROJEKCJI 

W poprzednim rozdziale podane zostały oblicze
nia wymiarów klatki :łlilmowej. Są to wymiary mi
nimalne, gwarantujące właściwą jakość obrazu na 
ekmniie w czasie projekcji. 

1Rozpatrzmy zagadnienie doboru koni•ecznej. _ dla 
technli!ki. filmowej szybkości przesuwania się taśmy, 
starając się znaleźć minimalną jej szybkość w celu 
możliwie najekonomiczniiejszego zużycia taśmy. 

W związku z tym musiimy dążyć do osiągniięcia 
wysokiej jakości zdjęć i projekcji wizualnej części 
filmu, dobrego zapisu dźwięku na taśmie oraz 
wla:ściwego odtwarzania. Przy projekcji normalnie 
nakręconego filmu dla otrzymania obrazu o wyso
kiej jakości musi być wyśw.:ietlona na ekranie ściś
le określona liczba klatek filmowyich na sekundę. 
W ten sposób szybkość przesuwan:ej taśmy określi
my wzorem: V = n x a, gdzie n będzie liczbą zdej
mowanych, względni·e wyświetlanych klatek na 
jedną sekundę, a - skok taśmy w mm. 

V - szybkość taśmy w mm. n/sek. 

1) Będzl'.iemy rozpatrywać tu tylko wypadki nor
malnie robionych zdjęć to znaczy, że projekcja od
bywa się z tą samą liczbą klatek co i nakręcanie 
filmu, przy czym posuwanie taśmy odbywa s!ię 

sposobem skokowym. 
2) Długość taśmy przesuwanej przez greifer, wy

rażona w mi]imetrach. Szybkość normalnej projek
cji (i zdjęć) musi być wybrana tak, by odcinek cza
su między proj ekcją dwóch następując~ch po sobie 
klatek był określony właściwością oka, tak zwaną 
„pamięcią wzrokową". Usta1illśmy już w rozdziale 
II, że zjawisko to trwa średnio 1/10 sek. W ten spo
sób przy ,pr.ojekcji filmu z szybkośoią 10 klatek na 
sek. można oczekiwać 1) prawidłowego spostrzega-· 
nia ruchu na ekranie. 

W praktyce, w celu ulepszel11i.1a projekcji, w pier
wszych latach rozwoju kinema:tograf.ii wyświetla

no film z szybkością 16 klatek :na sek. Liczba kla
te<k na sekundę pow.inna być tak duża, by 0iko niie 
zauważyło m igania na ekran.ie, spowodowanego za
cfiemnieniem w momencie przejścia do wyświetla
nia następnej klatki. 

Edison uważ,ał, że dla usunięcia tego migania2
) 

nie może być mn1ej niż 46 klatek na sek. 
Nows·ze badania przeprowadzone przez autora 

wykawją, że krytyicz.na częstość zlewania się zależy 
od oświetlenia ekranu i dla obecnych aparatów 
projekcyjnych mo:iie być wzięta z taheli 9. Jak wi
dać z tej tabeli, przy najczęściej używanych 

oświetleliliach ekranu rzędu 20 - 100 luksów, kry
tyczna częstość zlewania się wynosi 42,5 - 51 
okresów ina sekundę. Wydawałoby się, że najproś
ciej był.oby stworzyć takie warunki dla projekcji 
:filmu, by odpowiadały krytycznej częstości zlewa
nia się-

1) Jeżeli film będzj , . kręco :>y ?. tal:ą samą i:O>cią k latek, na sek. 
2) Krytyczna częstotić z.k!wania się 

Oświetlenie E 
w luksach 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

100 
150 
200 

PRZEGLĄD FILMOWY - 1949 

Tabela 9 
Krytyczna 
częstość 

21lew:ania się 

9,8 
42,8 
45,4 
46,7 
47,9 
48,8 
49,6 
50,4 
51,5 
53,6 
55,0 

Jednak projekcja filmu z szybkością 50 klatek 
na sek. nie jest celową dlatego, że : 

a) <llugość filmu dla projekcja w określonym odcin
ku czasu jest zbyt wielka, . 

b) przyspieszanie szybkości skokowego mechanil~

mu na tyle wzrasta, :iie staje się nieprzydatnym do 
eksploatacji, a perforacja taśmy zbyt seybko nisz
czy się. Dlatego by me zwiększać szybkości pro
jekcji (a w następstw.Le i kręcenlia zdjęć) już w po
czątku riozwoju kinematografii proponowano wy
świetlanie filmu z normalną szybkością 16 klatek 
na sek, 1a w czasie projekcji1 każdej kla~i spowo
dować dodatkowe mignięcia n a ekranie. W ten 
spos.ób ogólna hczba świateł i zaciemni·eń sektom 
n:a ekrante wyno,sii, 48, oo mniej .więcej odpowiada 
krytycznej częstości zlewania się . WskaiZane zwięk
szenie ilości zaciemni•eń osiągamy stosując trójpłyt

kowy sektor, u którego jedna płytka .służy d o z.a
krywan1i1a okienka projekcyjniego w czas!Le przesu
wania taśmy przez mecha:Il!izm skokowy, zaś dwie 
następne pły:tki dają dodatkowe ,7Jaciemnienia 
w momencie zatrzymani:a się klatki frlmowej 
w . tymże okienku. Powyższa szy:bkość zdjęć i pro
jekcji (16 kl/sek) ustalO!na jest od 35 lat, czyli od 
pierwszych dni i'stnienia kinematogr.afii. Historia 
rozwoju kinematografii wykazuje, że szybkość 

zmi•any klaitek była różna, zależnie od różn:ych ty
pów aparatów filmowych, wahania te posiadały 
duże grani•ce. 

W epoce bezpośrędn.io poprzedzaj ącej pojawienie 
się zdjęć kinematografi.c:Mlych i projekcji, to znaczy 
do roku 1895 w urządzeniach pozwalaj ących obej-
rzeć przesuwające się obrazy, stosowano rysunki 
poszczególnych faz poruszającego Si·.ę przedmi-o:tu, 
a następnie fotografie. Na skutek związanych 
z. tym dużych trudności , ~1ość ich zos:tała ograni
czona. Dlatego te·ż głóW\Ile zadanie polegało n.a 
tym, ażeby pewną ilość obrazów pokazywać w moż

liwie dłlu~im cza:Si1e, określo111ym bądź chaxakterem 
pokaizywa:nego :pmcesu, bądź też ·na życzenie reży

sera. Przed ukazaniem się z!djęć fotograficznych 
poszczegóLnych faz ruchu, ŚTednic.a krążków stro
bos~01pów, na których były umieszczone rysunki, 
wynosiła 30 cm„ co_ ograni1czało liczbę obrazów, 
z któryoh kawy win.i1en być dostatecznie długi, by 
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mógł być widzianym. Typy bębnowe stroboskopów 
miały przekrój do 60 om z liczbą obrazów od 5 do 
15, oglądanych przez 30 widzów po.przez 30 okie
nek. Zastosowanli.e taśm papierowych pozwolił!o 
zwiększyć ilość posz~ególnych obrazów. W 90-tych 
l:atach ubiegłego stulecia Reynaud zastosował taśmę 
długości od 22 - 50 m z ilością klatek od 300-700, 
z czasem trwania proj-ekcji od 6 - 15 mi:n. Należy 
pr.zy tym podkreślić, ile tak długi~ czas trwania pro
jekcji mógł być stosowany tylko p od warunkiem 
p.rojetkcji pewnych statyC2lJlych klatek, a efekt 
m ultiplikacyjny uchodził bez zwrócenia na siebi.e 
u wagi , mimo zrozumiałej karykaturalności ruchów. 

Pojęcie szybkości zdjęć po raz pierwszy wpro
wadzoine zostało przez Mayibridge'a, który fotogra
fował kolejne fazy ruchu przedmiotów za pomocą 
aparatów fotografiicznych p1rzy kr6tkim czasie eks~ 

pozycji. Podobnie, zag,adiniierl!ie analizy poszczegól
nych faz r uchu było badane przez współczesnych 

mu Marey'a i Anschutza. Pvojekcj.e odbywające się 
za pomocą Z1Dan ych wówczas aparatów s'1Tobosko
powych miały małą szybkość. Samodzielnych ba- · 
dań związanych :z :projekcją wynalazcy ci nie pro
wadzili, lub były n11edostatecZ1I1ymi, jak naprzykład 
u Marey'a (1893 ·r.). Należy zauważyć również, że 

zazwyczaj nie podawaino obliczeń dotyczących szyb
kości kręcenia zdjęć lub pvojekcji. Po raz pierw
szy powyżs,z.e obliczenia pirzepl'owadził Anschutz, 
biorąc pod uwagę konLe=ość rejestracji poszcze
gólnych faz r uchu. Ustalił on, że przy szybkich 
ruchach (na przykład: skoki galopującego konia) 
filmować należy z szybkośdą około 53 klatek na 
sekundę . 

F n: tz Griin (1890 r.) na podstawie badań doszedł 

do wni-0sk u, że konieczna szybkość przesuwania się 

taśmy musi wynosić od 3 do 7 klatek na sekurndę. 

Zagad:niernie to poważnie portraktował Ed:ison, 
rozpoczynając pracę nad konstrukcją k1' n-0t-0skopu 
jeszcze w 1889 r . Doszedł on do wniosku, że .~ zyo

kość taśmy powinna być ni,e mniejsza, niż -46 kla
tek na sekundę . Chcąc usunąć nieprzyjemne miga
nie w czasie prnjekcji , Edi:Ston usta1ił jsdn.ak zbyt 
wysoką liczbę klatek, gdyż już rprzy zmian ie 16 -
24 klatek n a sekundę osiąga się dostateczną jako.3ć 
obrazu filmowego. 

W tym samym czasie Dem eni i Macrey, opi:eraj ąc 
się na wielkiej liczbie prz.eprowadzJOnych badań 

wykazali, że dostateczną j est szybkość 12 - 16 kla
tek na sekundę. Czasem jednak brakuje poszcze
gólnych faz ruchu (poruszanie warg przy r-0z~o
wie). Lumier zapożyczył wprawdzie od Edisona 
wymiary ta.śmy filmowej, w wyniku wł'asnych ba
dań pozostał jednak przy stosowaniu szybkości 

15 - 16 klatek na sekU1I1dę. Przypu~czać należy, 
że na decyzj ę Lumiera wpłynęły następujące 

czynniki : 

1) ekonomia zużycia taśmy , 

2) złe funkcjonowanie ówczesnych mechaniz
mów w czasie prze.su.wainia taśmy z wielką 
szybkością , 
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3) opaTcie Się na wynik.ach doświadcz.eń po
przedników pracujących przy projekcjach 
o małej szybkości taśmy, 

4) wreszcie wyniki własnych badań. 

Praktyka wykazała, że podaina szybkość jest wy
godna. W związku z tym w 1896 firma „Gomon" 
oddała do użytku aparat projekcyjny obliczony na 
projekcję z szybkością 15 - 16 klatek na sekun· 
dę. W Niemczech w tym samym czasie stosowano 
inrne szybkości iprojekcji'. I tak Składanowski 

w 1896 r. zastosował w czasie projek·cji szybkość 

10 klatek na sekundę. Aparaitproj·ekcyjny wyprodu
kowany przez berlińską fabrykę Messteria w 1896 r. 
był przystosowany do projekcji z szybkością 18 
klatek na sek. Równocześnie w Anglii niejaki 
Poul w swych pierwszych modelach aparatów kiino
wych stosował dużą szybkość kinetoskopu, nieco 
później przeszedł na szybkość 15 klatek na sek. 
W Ameryce .podczas kcmstruowania p Lerwszych ka
mer f.ilmowych i pr:ojekcyjnych Jenkinson zauwa
żył, ·ż,e szybkość 25 klatek na sekundę spehria 
wszelkie WYffiaga:nia. Ponieważ zbudowa ny przez 
Armato1I1a wraz z Edisonem aparat projekcyjny 
„Vi:taislmp" wyposażony był w m echanizm Jenkiin
sona, należy uważać, że Edison doszedł w tym cza
sie do Wniosku, że szybkość taśmy musi być zmniej
szona. Należy prz:y;puszczać, że na powzięcie tej de
cyzji znaczny wpływ musiały mieć prace Lumiera, 
bez wątpienia znane już w Ameryce. Próby nie
których Amerykanów skierowane na to, by piraoo
wać z wielką szybkością (40 i więcej klatek na sek .) 
skończyły się nlliepowodzeniem i przejściem do ma
łej szybkości - 16 - 18 klatek na sek. 

W 1896 r . za przykładem Messtera wprowadzono 
dodatkowe płytki sektora (patrz wyżej) gwarantu
ją,ce konieczną liczbę zaci,emnień w czasie projekcji 
i usunięcie migania na ekranie. Od tego czasu zni- . 
kła konieczność 'I"ealiZJowania projekcji z wielką ilo
ścią kl1atek i ustalona została jedna dla całego 

świata szybkość 15-18 klatek na sek . W ciągu 

po.nad 20 lat szybkość ta n ie podlegała żadnym 

zmi~om, wykluczając niektóre b eZJo·wocn e próby. 
Z 1.iczby tych ostatni·ch podkreślić należy zrealizo
wrunie przez Messt&a projekcjlii „ ... dwu dźwięko

wych" 1
) filmów z SZY'bkością 20 klaitek na sek. 

(1902 r.) i podobne próby ze str·ony Talb<Jta 
w 1912 r. W latach poprzedzających pierwszą woj
nę światową pojawiła się tendencja zwiększeni·a 

ilości klatek przy kręceniu zdjęć i p:rzy projekcji 
do 20, 22, .a nawet 24 Ina sekundę . 

Tendencje te nie byłyby bezpodstawne, gdyż 

praktyka wyikazała, że .przy tak podwyższ01I1Jej szyb
kości ta·śmy filmowej ruchy na ekranie są b ardziej 
płynne i ;nie wykazują multiplikacyjnego efektu , 
dająoego sli.ę czasem zaobserwować przy proj ek
cjach o mniejszej (15 - 18) licZJbie klatek. 

W latach 1918 -1924 dał się zaobserwować na
wrót do szybkości 30 - 40 klatek na sekUJildę . 

Robiono to w tym celu, ażeby dać możność ogląd-

1) Bionho·n - połąc-.t.en:e koHmografu 1 ... gram.o fon <.::m . (Oskar 
Messte i-, „ Mo.tn W cg mit dem FUn" str. 64) . 
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nięcia w ciągu określone.go czasu dużego, bogatego 
programu oraz aby usunąć niezadowuleruie widzów 
spowodowane niedostatecznie szybkim tempem po
kazywanych ruchów na ekranie. W całym szeregu 
wyp adków wyświetlano filmy z szybko·śdą 50 kla
tek na sekundę, co znowu często znieksztakało 

projekcję. W z.wiązku z tym w niektórych krajach 
wyd.ano rozporządzenie normujące szybkość pro
jekcji i zabraniające podwyższeni•a jej. 

Spośród przeprowadzanych w tej dziedzimie ba
dań 1I1ajbardiziej wyróżnti.ają się ciekawe doświad

czenia Tunoma. Ustalił on mianowióe, że przy ro
bieniu .z.djęć podstawową szybkością powinno być 

18 kla·tek na sekundę. W odndesieniu do projekcji 
mogą mieć miejsce znaczne odchylenia, dochodzące 
do 35 klatek na sekundę. 

Messter, na kongresie paryskim w 1926 r. nasta
wał na wprowadzeni·e przy projekcji stałej szyb-
kości 24 klatek na sekundę. · 

Należy podkreślić , że wszystkie te propozycje do
tyczące zwd:ęk&zenia szybkości proj ekcji opierały się 
na badaniach Fo·rche'a, który udowodnił , że zwięk

szenie szybkości projekcji na 25, a czasem i na 
50 nawet przy dobrze znanych ruchach nie wy
wołuje uczucia nieprawdoipodobieństwa. 

Z powodu znacznych odchyleń między szybkoś

cią projekcji i robienia zdjęć filmowych, amery
kańscy i:nżyirrie-vowie filmowi sta:rali się unormować 
je i ustalić dla zdjęć śr,ednią szybkość 16 klatek na 
sekUIIldę pTzy minimum 14, 7 klatki, a maksimum 
17,3 kla:tki ; d1a projekcji średnia szybkość ma wy
nosić 21,1 klatki na sekundę, przy minimum 20 
klatek i maksimum 22,7 klatek na sekU!lldę. 

We Francji początkowo szybkość ipTZY projekcji 
ustalona była na 26,3 klatki, później 28,4, a w koń
cu n.a .20,4 klatki na sekundę. 

W r. 1929 ukazanie się w Ameryce filmu dźwię
kowego spowodowało zwiększ1etnie ilości wyświe

tlanych klatek na sekundę w zwfiązku z koniecz
cią nadania taśmie fulmowej wielkiej szybkości 

przy zapisywatniu dźwięku na dróżce dźwiękowej 

i w,yrmagało, by szybkość zapisywania i odtwarza
nia dźwięku była stałą co do swej wielkości. 

Messter w swych „filmach dźwiękowy·ch" (190? r .) 
zastosował szybkość 20 klatek na sekundę. 

W systemLe ,,Triergon" zapisywanie i odtwacrza
nie · dźwięku, a w następstwie zdjęoia i projekcja 
obrazu były wykonywane również z szybkością taś
my odpowiadającej 20 klatkom na sekundę. 

Przy ówczes:nej technice filmu dźwiękowego ja
kość za.pisywanego dźwięku z powyższ.ą szybkością 

doprowadziła do kon1i.ecz:ności zwiększenia szybkoś

ci przesuwania taśmy w aparacie proj,ekcyjnym. 
15 marca 1932 r. Amerykanie ustalili szybkość 24 
klatek .ina sekundę j,aJro obowiązującą. Standart ten 
.został następrue pTzyjęty przez. resztę państw świa
ta. Obecnie jednak nie można ustalić powodów, dla 
których została wybrana ta szybkość, a nie i111:na. 
Najprawdopodobniej liczba ta została określona 
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przez pro1ste zwiększenie w filmie nii·emym liczby 
zmiany klatek o 50% dlatego, że wprowadzone 
uprzednio przez firmę „Triergon" zwiększenie licz
by klatek o 25 % n1e dało dostatec·znego rezultatu. 
Oprócz tego szybkość 24 klatek na sek. daje moż
ność zastosowania sektora o dwóch płytkach za
miast dotychczas: stosowanego trójpłytkowego , po
wodującego duż.e straty światła. 

W chwili obecnej, nie zważając na przyjęty stan
dart, szybkrość zmiany klatek przy projekcji niezbyt 
dokładnie jest przestrzegana, wykazując odchyle
nia o 1 - 2 klatek na sekundę. 

W 1931 r . W i111 kel proponuj e przejście do robienia 
zdjęć i projekcji z szybkością 25 klatek na sekun
dę, j·ednak bez rezultatu. 

W tym samym cza,sie pojawiają się też dążenia 

do zmniejszenia szybkości zmiany klatek. Opii,erając 
się na ulepszo111:ej emulsji taśmy i nowoczesnej tech
nice zapisywania dźwięku, auto-r tej ks~ą·żki w 1933 
roku zaproponował kręcenie filmów dźwiękowych 
z szybkością wynoszącą 16 klatek na sek. P ropozy
cja ta była spowo dow1ana chęcią zwiększen1ia eko
nomiri. zużycia taśmy filmowej, lecz w praktyce nie 
została ·zrealizowana mimo, że uiprzednie próby da
ły wynik dodatni. Podobną chęć wykazali inzynie
rowie amerykańscy w 1937 r. , zmniejszając szybkość 
taśmy do 20 klatek na sekundę, zaś w roku 1939 
imźynier Pietrow W. powtórzył propozycję ustaie
nia szybkości projekcji filmów dźwiękowych na 16 
klatek na sek. 

Wielkość wymaganej szybkości (w filmach 
dźwiękowych szybkość taśmy przy kręceniu zdjęć 

i przy projekcji musi być jednakowa) z punktu 
widzenia jakości wyświietlanego na ekranie obrazu 
filmowego była wyżej wielokrotnie podkreślona. 

Wykazaliśmy, że szybkość 16 klatek na sekundę 
jest dostateczną. Teoretyczne obliczenia szybkości 

zm~any klatek, wypływające z lwni1eczności utTWa
lenia :najbardziej szybkich ruchów, zagwarantowa
wania płynnego· odtwarzania ruchu, osiągnięcia 

ostrriośd ruchów itd., a przeprowadz·ooe w ostatnich 
czasach, wykazały, że szybkość zdjęć pirzy najbair
dziiej szybkich ruchach filmowanego obiektu nie 
powinna przekraczać 50 - ·60 klatek na sekundę, 

zwykłe zaś zdjęcia wymagają szybkości 18 - 20 
klatek na sekundę. 

Jakkolwiek zaga-dnienliie to n.ie jest jes;zcze w zu
peŁnoŚci wyczerpane, należy przypuszczać biorąc 
pod uwagę jakość obrazu w czasie projekcji, że 
szybkość ta&ny filmowej powinna być w granicach 
16 - 24 kla.tek na sekundę. 
Powstała od chwili ukazania się f1iJmów dźwię

kowych konieczność zwiększ.e:nia szybkości zmiany 
kliatek do górnej jej gra:nicy (24 kl'aitiki na sekundę) 
podyktowana wstała chęcią osiągnllięcia jak najlep
szych wyników w dzi.edzi:nie zapisywania i odtwa
rzania dźwięku. Ten wzgląd mu:slii dominować przy 
określaniu najbardziej wygodnej szybkości taśmy 

przy kręceniu zdjęć i przy projekcji filmów. 
Tłumacz: Fidek. 
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JEAN JJRAGESCO 
, 

SYSTEMY NASTAWIANIA OSTROSCI 
W MIKROKINEMATOGRAFII 

Nakręcanie zdjęć filmowych przez mikroskop 
nie wymaga użyda specj'alnej kamery. W tym celu 
może być użyta każda kamera posiadająca 1ru01rmal
ny system nastawiania na ostrość. 

W wypadku, jeżeli iramka dociskająca film w apa
racie jest stała ii. nie daje się usunąć (jak w kame
rach Pariillard, Bell-Howell, 70 Victor) , używa siię 

apa'I1atu pomocniczego tzw. faryngoskopu, któ:ry 
umożliwfa obserwiację bairdzo powięksizoniego obra
zu na taśmie lub ma tówce. 

Farytilgoskop jest Todzaj em mi:krosikopu, składają
cego się z dług,i ej cieniutki~ej rurki zaopatrzonej 
w socze~ki i maleńki 90° pryzmat. 

Kamery, w których system optyczny po"1:.wala na 
łatwą obserwację obrazu (jak E.T.M.P. 16 mod. C, 
Cam ex, Eresam, Und.versal) lub kamery o wiżjerach 
.lustrzanych (Kodak Special, Pathe Webo, Arriflex) 
nadają siię szczególnie do mikrokinofotografii. 

Najprostszym systemem do tego Todzaju zdjęć 
jest system Vogel'a. Kamerę z ostrością nastaw:ioną 
na nieskończoność ustawia się bezpośr·ednio nad 
górną soczewką mlikroskopu, ktOO:ego ostrość regu-
1 uje sd.ę dowolnie w zal 1eżności od oka. Wystarczy 
wtedy, ałzy' obiektyw przylegał do górnej soczewki 
mikiroskopu, a obraz obserwowany w kamerze bę
dzie posiadał wystarczającą ostrość . (Ostrość moż

na w ka,żdej chwili sprawdzić na matówce.) Tego 
rodzaju urządzenie nie jest wygodne, gdyż obiek
tyw kamery pochłania dużo światła, a w wyipadku 
kiedy kamera nie posiada wizjera lustrzanego 
obserwowanie zdjęć w czasie ruchu taśmy jest nie
możliwe . 

Z tego też. powodu we wszystkich innych urzą
dzeniach tego riodzaju wyjmuje się ohiektyw z ka
mery, a obraz z mikroskopu pada bezpośr.edni.o na 
taśmę :flHmową. W tym celu zmienia się nieznacz
nie ostrość w mikrioskopie taJk, że obra·z z urojonego 
staje się .rz.eczywi'Sty. (Odległość między gómą r,o
czewką mik:mskopu a taśmą wynosi p11zeciętnie 10 
do 15 cm., socze~ki mikroskopu 3x do 4x.) 

Dawiniej obserwowano obra z z mikroskopu bez
pośr·ednio na taśmie za pomocą lupy. Tak obserwo
wany obraz był bardoo niejasny, a przy dzisiejszych 
taśmach o gęstym podłożu przeciwodblaskowym 
zurpełnie niewiidoczny bardzo powolny ruch sektora 
powodował' pr zy tym przyk·re m'iiganJia. 

ObecJl!i,e użyde podobnego urządzenia jest możli
we tylko w wypadku zastooowain:ia kamer z wizje
rem lustrzanym. Nas.tawianlie na os•trość i kadrowa
nie w ta.kim wyipadiku jest barooo ułatwione. Jeżeli 
urządzenie lustrzane jest ustawione przed sektorem, 
obraz. nie posiada drgań, światłlo padające przez 

mikroskop jest przyćmione i nie raz·i oka . (Zazna
czyć trzeba„ że światło przy mikrok1inofotografii jest 
b . silne.) 

W każdym wypadku zaleca s1ię obserwowanie 
obraz1u bez matówki. 

Lepszym urządzen1Lem wydaje się obserwowanie 
obrazu ina taiśmie, jak na ekranie, za pomocą pryz
matu i lupy ·ustawionych poza biegiem promien~ 
i ukośnie do nich. Ten T'odzaj urządze111ii1a pos[ada 
dwle wady : 

1) Drgania wynikające z ruchu sektora są bar
dzo widoczne. 

2) Sektory kamer automatycznych zamykają się, 

kiedi)'" kame.ra staje, pozwala to na obserwację 
obrazu tylko-podczas ruchu kamery {·a1bo wy
maga otwarcia sektora przez przekręcenie 
koribką) . 

Dla tych wszystkiLch powodów wynaleziono urzą
dzenia bardziej skomplikowane, używają·c do tego 
części optycznych pośrednich, ustawianych pomię

dzy mikroskopem a kamerą . 

Pirzyrządy te, pozwalają :na siprawdzanie ostrości 

i 'lwmpozycji obrazu podczas samych zdjęć. Naj
prostszy z. tych systemów składa s:ię z lustra przez
roczyS1tego, baTdzo cienkiiego lub bairdzo grubego 
(celem wyelriiminowania zbędnych refleksów). Lu
stro takie jest usta,wione na drodze biegnących 
promieni z mikroskopu pod kątem 45°. Część bie
gną_cyah promieni odbita wstaj1e ukośnie ~, tworzy 
drugi obraz, który obserwujemy przy pomocy lupy. 
Ten drugi obraz jesit :niiejaooy, posiada on zaledwie 
5% jasności ogólnej, pozwala jednak na dość do
kładną obserwację, pod warunikiem n:i1eużywania 

ma!tówki. Lu:stro odbijające 1jest umieszczone na 
ruchomym zawiasie umożliwiającym dokładne na
stawienie obrazu. Obydwa obrazy mu.se:ą być iden
tyczne (dlOlpuszczial:ny błąd 0,1 mm). 

To umądzenie pochłania mał'o śwtliatła (12 %) ale 
zniiekształloo nieoo obraz. W imlym mządzeniu uży
wa się zamiast lustira sześcianu Lumnera (złożo

nego z dwóch pryzmatów sklejonych przeciwpro
stokątnymi ścia:nami, z kitOO:ych jedna jest po'
sriebrzona i tWIOlrZy przeziroczys1le 1US1tro,). To urzą
dzerae pochłania. }ednak dużo świ1art:ła (prz.eszło 

30%) iii znieksztafua także obr.a~. 

(Podobne uirządzenie znajduje się w Instytucie 
Naiukowym .w ŻY'!"ard:owiie.) 

Bardziej racjonalny system stosowany także przy 
pomocy sześcianu Lumnera odbija 90 % ' światła 
bezpośrednio do kamery. Drugi obraz obserwowany 
jest przy pomocy lupy ustawionej prostopadle do 
mikroskopu (oibiiektyw kamery ustawiony jest rów
nolegle). 
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W systemie, który opraoowa1iśmy - promienie 
świet1ne biegną,ce z mikroskopu odbite są pod ką
tem 90° pTZy pomocy lustria posr.ebrronego w 90%. 
Tym sposobem obraz nie jest zniekształoony, gdyż 
ntl,e przechodzii przez grube systemy optyCZ1I1e. Dru
gi obra1z, rpirzechodząc przez pierwsrze lustro, odbity 
jesrt pr2lez drugie lustro posrebrzane w 100%. 
Dzięki temu systemowi możn1a obserwować obraz 

bez matówki, identyczny do obrazu rejestro·wanego 
prz.ez ta·śmę. (Straty w świeUe są male od 10 do 
15%.) Użycie lusrter daje nam gwarancję uzyska
rua doskonałych zdjęć fotograficznych. 

Pozioma pozycja kamery ubatwia zmontowanie. 
Konstrukcja podobnego urządzenia nie nastręcza 
wielkich trud111ośoi. Buduje się nraprzód sześcian. 

o trzech otWorach zaopatrzonych w rurki wycze['
nio111 e wewnątrz'. Wielkość pudła 01raz długość rurek 
musi być obliczona w ten srposób, aby odległości 

pierwszego ob.razu od mikroskopu, a drugiego od 
pierwszego lustra były TÓWIIle, jak róWl!1lież odległoś
ci od pierwszego lustra do taśmy i dru.giego lustii-a do 
soczewki lupy (przeciętnie od 12 do 15 cm). Wew
ną1trz pudła zinajdować się muszą obydwa lustra 
na za'Wias•ach i pochylone pod kątem 45°. Gałka na 
końcach zawiiiasów umo·żliwia nastawianie obrazów 
(muszą one być identycme). 

M. PAPAWA 

CZŁONEK AKADEMII 

PRZEGLĄD FILMOWY - 1949' 

Lupa - wizjer najlepi•ej powinna skł'adać Się

z dwóch soczewek achromatycmych (peryskop) po
większających sześcio albo ośmiokr.otnie. Zastoso
waliśmy z powodzeniem w tym celu obli,ektyw z ka
m ery projekcyjnej 16 mm „WoUe.noook" 20 cm 
f 2,2. 

Możność regulowania takim prz.yrządem musi 
być bardzo, precyzyjna. Obraz widzialny na taśmie 
i obmiz widzialny w lu:piie muszą być identyczne. 

Oko ludzkie ma zawsze tendencję do akomo
dacji, wtE'dy przy małych powiększ;en.iiach ustalenie 
os.trości staje się prawie niemożliwe, gdyż głębfa 

ostrości obiektywów długoogniskowych jest bar
dzo mała . Aby temu za'Pohiec ustawia się w lupie 
w miejscu obrazu maleńką pTZy.słonkę. (Wszelk<ie 
nasta•wienia i sprawdzania sprawności aparatu mu
szą jednak odbywać się przy jak najmnii.ejszych 
powiększenliach . ) 

Lupa - w.izjer 'l'liLe może przylegać bezpośrednio 
ani do kamery ani do mik.rooko'Pu, musi być umo
cowana na niezależnej podstawie celem uin.i.knięcia 
wibracjli, a wszelkie punkty styczne z kamerą 

i m :kroskoipem muszą być izolowane filcem albo 
mie~'ami. 

Tłum. Berestowski Wadim 

IWAN PAWŁOW 
LITERACKI WARIANT SCENARIUSZA 

Ciąg dalszy. 

Pawłow ·wsadza Ilodzinę do powozu. 
Pawłow (do syna): - Siadaj, Wołodia. 

· Sera:Uina Wasiliewna - A ty? 
Pawłlow: - Worod:i·a odiprowadź mamę. Wybacz 

Sima, ja na seku.ddę skoczę do instytutu, (do 
Wołodii): Zwróć uwagę, żeby mama nie piłia zbyt 
mocnej kawy na noc. ZbyteCZ111a praca dla serca. 

Pawrow idzie, wymachuj ąc laską. Jest zadowolony. 
Spies.zy się. 

T ak śpieszą stlę ludzie na spotkanie. Za nim idz!ie 
Ba1rbara .Anto111ówna i grupa studentów. 

Barbara Antoinóiwna: - Zaraz z nim poonówię. 
Jeden ze studentów: - Zagalo'Powałeś się. Na fo, 

cię nie stać. 
Ba1rbara A111to1nhwna: - Ach tak? Nie stać? Do

brze ! 
Dogania Pawłowa. Studenci zamarli w oczekJwa

niu. 
- Prioo.zę wybaczyć, profewrze. Chciał'abym u pana 
pracował. Jestem !waI110wa Barbara Antonówna. 

Pawłow: - Tak? Bardzo ciekawe! No, a co pani 
potrafi? • 

Barbara Antonó.wna: - Skończyłam medycynę. 

Wchodzą do s.kweru. 

Pawłow: - Tak, jaiki tema•t panią interesuje? 
Barba:ra Arruton6wna: - J eden z tematów o tra.wie

n i.u. 
Pawłow (markotnieje): - Trawieni·e mnie już nie 

interesuje. 
Bairbara Antonówna : - (zd2Jiiwfona) Pm oczywiście 

ża•rtuje? 

Pawłow: - Wcale n i1e ... Jest takie wyrażenie lu
dowe: ślinka leci. To bardzo dekawe, dLaczego 
ona leci? 

Barbara A111tio:nówna patrzy •na Iwana Pawłowa ze 
złością. Najwidoczniej k pi sobie z niej . 

Barbara Antonóiwna : - Ale ja chiciałabym p<raco
wać nad trawieniem. J est.2m terapeutą. 

Pawłiow: - N1c pani na to nie poradzę. 

Zaczyna iść prędzej, jak zawsze, kiedy chce si ę 

pozbyć rozmówcy. 
Ale Barbara Antomówna dotrzymuje mu kroku. 
Pawłow patrzy na nią z ciekawością, idzie jeszcze 

prędzej . 

Przeb!·egli już pół skweru. Towarzysze Barbary 
Aritonówny zatrzymali się, czekaj ą końc.1 tego 
dziwnego spaceru. 
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Pawłow: - Pani jest jeszcze, przepraszam, panien
ką? I w ,dodatku upartą. Terapeuta? 

Barbara Amtooówna·:. - Tak. I ta panienka chce 
p:ra'Clować nad trawieniem. I będzie ... 

Pawłow : - Ale nie u -mnie. A szikoda. Pan.i dobTZe 
chod7Ji. 

Barba.ira Antonówna ze zł'ości odrzuca głowę w tył. 

Ta dziwna pochwała przebrała miiarę go:ryczy. 
Pawłow nagle bierze ją za rękę i potrząsa 'gwałtow
.. nie, ilegnaj ąc się. Za chwilę niikirrie w oddali. 
Zmieszana twarz Ba·rbary Antonówny. Z tyłu sły-

chać śmiech ńadchiodzących studentów. Ba:rbara 
idzie na spotkanie, zatrzymuje się i patrzy zasę
pionyrnlii, Uipartymi oczami: · 

- Wszystko jedil1o, będę u niego prncować . Będę! 

* * * 

I oto wczesnym l'.a'l]kiem, latem, ;Barbara Antonów
na stoi przed drzwiami gabinetu Pawłiowa. De
nerwuje się, czeka na p:mfesura. 

Na dole, w westibulu niezwykły chaos ... 
WieloletmJi. spOlk:ój został zaikłócony . Prawie wszyst 

k1ie drzwi są otwarte. Wymoszą przyrządy, dźwi

gają dokądś stoły, kolekcje kolb. Wśród tego za
mieszania :stoi Zwaincew z ponurą miną, otaczają 
go współpracownicy. 

- Co ·się stało? Przecież prace nie _są zatkońcwne. 

- Tak od•rnzu, dlaczego? 
Zwa:ncew : - Nie wiem, panowie. Nic wam niemo- . 
gę powiedzieć. 

Z daleka widać Pawłowa. Zwancew bieg1I1cie do nie-
go. 

- !wian.ie Pio tr<>'wkzu, ja i szereg współpracowni

ków nie skończyliśmy swojej pracy. 
Pawłow (wesoło) : To nie waŹIIle! Nie możemy tracić 

ani jednej chwali . Mamy w rękach dźwignię. 

Skończyło się trawienie. 
Idzie schodami: w górę, śpiewając marsz z Carmen. 
Do Zwaincewa podchodzi monter. Flegmatyk z prze

w~ązan:ym policzkiem. 
J est obw.ieszony drutem i inny m.i a:rtykułami swego 

rzemiosłla .. 
Monter: - Dzwonkii1 zaikładać razem , czy oddzielnie? 
Zwaincew (ze złośoią): N1e wiem. 
W drzwiach gabinetu Pawłow widz.i Barbarę Anto-
nównę. Dziwii się. 

- ~ów pani? 
- BaTbara Antonówna: - Tak, zmów ja!. .. 
Pawłow jest dzisiaj w doskonałym humor.ze, mru-

żąc oczy przygląda się dziewczynie. 
- No cóż, potrzebl'l!i są nam uparci ludzie. 
Podchodzi posępny zdenerwowa111.y Zwancew. 
- Pro-feso:tze, chcę z panem pomówić. · 
Pawłtow pat rzy n a niego ze zdziwieniem, otw,iera 

drzwi gabinetu. 
-'--- Zaw sze chętnie, proszę .. . 
BaThara An1xmównia si1ada na kanµpce. 
W gabinecie jest Zabiielin. Pawłow wita się z nim, 

siada w fotelu i obserwuje chodzącego po poikoju 
Zwa ncewa. Zami·enia spoj-rzelnie z Zabieldnym; 

- Co się stało z kolegą? 
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Zwancew: - (rwą·cym się głooem) Dużo liart; jestem 
z panem. Zawsze panu wierzyłem. Szedłem za pa
nem. A1e teraz jest granica, której przekroczyć 

nie mogę. - I nie chcę. 
Pawfuw: - Ach tak? Ale dlaczego? · 
Zwancew: - Pan. ·chce badać mózg, świadomość? 

Ale jak? Zrobił rpan fistułę, powiększył gruczoł 

i w ten sposób chce przeniknąć sp:rawy niepo~a
wa1ne. To ... To jest to· samo„ co badać świat gwtiazd 
przez binoikle. 

Pawłow (podohodz.i do Zwancewa) : - Jak pa.n po
w~1edzli.ał? Biniokle? Nie binokle, a teleskop, ko
chany paJil!ie. I właŚIIlie ws~echświat. Mózg - mi
liardy komórek, rzeczywiś'Cie - wszechświat. 

Podc:hodzi do okna otwiera je. Wiatr muska roz
grzaną stońcem portierę .i włosy Pawłowa. Przez 
oknco w:dać l etnie ni ebo i obłQki . 

Pawłow wyd.ąga rękę, jatkby wskazując na niebo, 
które stało się c-zęści ą jego kol.ejnego doświad
czencia. 

- Proszę! Człowiek zmier:z;ył odległość ziemi od 
słońca, przeniknął tajemnicę wszechświata. 
A o tym, j~Icie procesy zachodzą tutaj (uderza się 
w cziofo) ni1e wie! Przecież to wstyd! 

Zwrnca się do Zwancewa: - Człowiek nie może 

być szczęśliwym, nie rozumiejąc praicy swego 
mózgu, ni·e umiejąc nJim ki•erować. To jest glów
n e z.ad.anie fizjologid! Dla mrrie to zagadnienie 
przesŁania teraz w.szystbe [nne! 

Zwancew (oburwny): - Proszę się o•pamiętaćr 
TaTil jest świat myśli , uczuć, duszy.„ 

Pawłow ('ironticznie): - Duszy! Jestem natuiral!istą. 
Przywykłem wlierzyć doświadczeniom. Dotych
czas jedniak nie mogł'em zauważyć istnienia tej 
taj emniczej duszy. 

Zwan cew: - Dus·za jest ni·epoznaw alna. To jest 
pan, a to jestem ja. Nasz.e włosy siwieją, starze
jemy się . Ale . ka:żdy z nas pozos tanie sobą, to. 
jest DJiezmi·e!Illil·e. To me podlega badaniom. Jaką 
miarą moźedi:e zmi•erzyć moje osobis:te ja", któire 
było zawsze mod.ml ... 

Pawłow: - Głupstwo! Wymysły! Pa.n to wszystko. 
wymyślił! Kto pan j-est? 

Napiera na ździwionego Zwancewa. 
'- Od jakiego wieku !Pamięta paiil siebie? 
Zwaincew: - No ... od trzech, czterech lat ... 
Pawłto1w: - A do czterech lat, gdzie p an był? · 

Gdzie było pana osobiste „ja"? Nie wie pan? 
Zwancew: - Ale .. . przepraszam ... 
B arbara Antonów.na, blada ze zdenerwowania, sie- . 

dzi Ilia kanapce przy drzwiach gabinetu. 
Słychać gł.os Pawł.owa. 

- Był tylko grunt, odziedziczony. Pańskie „ja" 
kształtowało się stapnliowo„ W r ezultacie wpływu 
wewnętrznego otoczenia ... 

Pawłow chodzi po gabinecie. 
- Dusza!. .. Bzdury! Ciężar wiszący u nóg nauki. 
·. Im szybciej odrzucimy to pojęcie - tym będzie . 
l epiej! A zresztą , proszę nie plątać , nie będziemy 
t era z badać psychiki człowi•eka . Do tego jeszcze 
bia!r<lzo daleko. To jest cel. A na razie - tysiące 
doświadczeń nad zachowaniem zwierzą1t. Obser--
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wować, obserwować, celując w najbardziej nie
z.nane tajniki mózgu poprz·ez teleskop - nasz 
wspanńały gruczoł! O to chodzi! 

Zwancew zrywa s1Lę. Jest bardzo podniecony: 
- Pan sfoi na skraju przep•aści. Nie mogę milczeć ! 

Zatrzymaj się, mistrzu! Zatrzymaj się, póki nie 
jest za pbźno ; nie ma przecliież istoty ludzkiej b ez 
pojęcia duszy, .ducha, może .pan to na·zwać do
wolnie ... Świat nie przyjmie pańskiego tłuma
czenlia. Czy pan chce być sam, jeden przeciwko 
całemu światu? 

Pawł1ow był dotychczas mń:ękki, starał się przeko
nać Zwa!Ilcewa; w tej chwili j ednak zmienia s~ę, 
staje się „zaciekły i nieprzejed1nany" . Podchodzi 
blisko do Zwancewa li, patrzy nia niego z pogardą : 

- Pam .. . pan jest tchórzem! Pan uczony? Tchórz!-

Zabielin s1edzi tutaj całe doby. Dziękuję! (kłania 

się Zabielino•wi) A pan? Pan }est tyle lat z nami, 
a okazało się, j·ak bardzo d aleki od n as. Pan nie 
umie obiek~ywnie myśleć . Mózg stworzył naukę, 

.a teraz on sam będzie jej podległy. Na tym pole
ga wielkość człowieka ... Pan proponuje mi za
trzymać się„ . Ja w.i.em, że będą na mnie szczekać 

z kaiidej braniy. Możliwe ... Ale rnaszych piesków 
nie zagłuszą. 

OdchodZJi do Zwancewa. Stoli posępny. 
- A z panem ... nie wiem, oo mam robić . 

Zwanoew: - Ja wiem. Odejdę. 

Pawłow: - Nigdzie pan nie odejdzie! To ja odejdę, 
a pan - pan będzie stać na miejscu! 

Zwa:ncew wybiega z gabliinetu. Za nim Zabielin . 
Przybiegają szybko obok Barbary Antonówny. 

Pawłow robi krok w kierU1I1ku drzwi, potem wra
ca. Idzie do okna, stąpając powoli i ciężko. Siada 
w fotelu. 

W westibulu Zwancew wkł'.ada palto. Denerwuje 
si.ę, nie może trafić do rękawa. Zab.i.elin podcho
dzi, pomaga mu. 

·zwancew (mruczy): - Dziękuję. 

Z a:bielin (zdenerwowamy): - Kolego , ja wiem jak 
pro.fesurowi będzie ciężko. Ja ... 

Zwancew (przerywa zapalczywie): - Gdyby pan 
o tym naprawdę myślał, nJie starnłby się pan robić 
ka·riiery n.a tych dzikich ideach! 

Z abielin blednie. Z trudem opanowuje się, by nie 
uderzyć Zwa:ncewa. 

Pawłow jak poprzednlio siiedzi przy otwartym oiknie, 
ponury, zdenerwowainy. Jak gdyby się zestarzał 
w ciągu tych kilku minut. 

Wchodzi Barbara Antonówna. Jej głos drży: 
- Profeso~e - jestem nowym człowiekiem tu

taj . Nie wiem, czy ooś potrafię . Ale ja mogę 15 
godzin na dobę być w labOTatorium. To mogę. 

P·awłow: - Tak, tak. Dobr:zie, dziękuję. 
Wchodzi Zabi·elin, ZJe zdziwiieniem ogląda Barbai:rę 
Antonównę. 

Pawłow: - Psy przygotowane? Chodźmy do labo
ratorium. Żadllly-ch gwiezdnych światów (Wstaje 
i zamyika okno). Nag·adaltśmy tutaj! Proszę si ę 

poznać ze sobą. To nasz lllOwy współipracownik. .. 
Tak, panie terapeuto .. . (z lekkim uśmi1echem). Bę-
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dziemy Liczyć krople psiej śliny ... Jeśli trzeba bę
dzie - to dZJiesięć i dwadzieścia lat. Poznamy 
wtliele nowego ... I 111:i.e będziemy samotni. Nie! 
świiiat nas zrozumie. 

„Ale prz.ez. długi czas świat go nie rozumliiał". 
Na tle ·średniowi•ecZJnej wieży, . iprzy dźwiękach uro

czystego bicia zegarów na wieży przepływa napis: 

Anglli:a 
Cambridge 1912 irok. 

Park Cambridge. ŚPedni1owieczna procesja z okazfi 
nadania tytułu doktora honoris causa uniwersy
tetu w Cambridge. 

Herold nies:ie berło . Za n1im kanclerz i trzech pa
ziów. Dalej Pawłow w bi:recie i todze. Swoim 
zwyczajem idziie prędko, w żaden sposób niemo
·że się dostosować do powolnego uroczystego tem
pa. 

Kamclerz ogląda. się na n1i1eg-0, jest zmuszony przy
spieszyć kroku . 

Koniec procesji dos tosowuje się również do szybkie
go kroku Pawłowa ... 

Na twa1rzach profesorów i studentów - zd :zJiwienie. 
N.~.gdy jeszcze uroczysta procesja nie maszerowała 
w takim tempie. 

* * * 

Ciemne sklepienie gotyckiej sali. Archiwum akt. 
Pawłow sto.i na wzniesieniu przed kanclerzem srre
dzącym w fotelu. 

Audytor, specjalny orator, rozwija pergamin - czy
ta po łacinie kwieciste przywti.tanie - wyohwala 
Pawłowa !i· jego prace z dziedziny trawienia. 
W tłumie wypełniającym salę Serafina Wasiliew
na i Wołodia . 

Serafina Wasiliew.na: (zaniepokojona) - Co się sta
ł'o oj-cu? On jest, zdaje się, niezadowolony. 

Wszystko kończy- się jednak pomyślnie. Kanclerz 
ściska dłoń Pawłowa . Ten odpowrr1ada pełnym 

s:uaicunku uśmiechem. Ale w oc7,ach migocą we
sołe ogniki. Galeria sali. Tłumy studentów. 

Kiedy Pawłow przechodził', studenci oklasku'jąc 

uczonego spuszczają mu na nitoe zabawkę - ma
łego kudłatego· pieska. J.est to. przyjacielski żart. 

Niegdyś Darwi!Ilowi podarowano tutaj małpkę . 

P1awłow bierze rpsa i skinieniem ·ręki dziękuje stu
dentom. Uśmiechając się pokazuje, · że psu brak 
fistuły na szyi. 

Serafina Wasiliewna i Wołodia z trudem przedosta
ją się przez tłum . 

* * 

Średniowieczny pokój z wysokdm sklepieniem. 
Pawłow chodzi po pokoju, nie zdaje sobie sprawy, 

ile jest w todze i birecie. 
Wołodia: - Może zechcesz nam wyjaśnić ojcze, oo 

ciebie tak śm.ti1eszyło? 

Pawłow śmiejąc się zdejmuje togę: 
- No bo jak to. Za1pom:nieli o najważniejszej spra

wie - o gruczole. Nie ma go - nawet piesek go 
nie ma. 
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Pokazuje podarunek studentów. 
PukanJie do drzwi. 
Trzech czcigodnych dżentelmenów w wysokich 

kołnierzykach wchodzi do pokoju. W rękach 

trzymają cylindry: składają głęboki ukłOn pro
fesomwi. Jest to wizyta kolilwemcjonalna. 

Mury Cambridge gościły Newtona i Darwina. 
Obecrue ten zaszczyt przypadł panu. Proszę przy
jąć nasze gratulacj·e! Pańskie trawienie .... 

Pawłow (uśmiecha się): Dziękuję, panowie. 
Zap-O'IIlll1iał zdjąć biret; ipolączenie biretu ze zwy

kfym ubrallliem .wygląda dziwacznie. 
- O moim trawieniu przestałem już dawno. myś

l eć. (Wzrusza ramionami). Już dziesięć lat pra
cuję nad r efleksami. 

Dżentelmen1i1 zamieniają szybkie spoj·rzenie. J ede111 
z nich mówi: 

- O, refleksy ... boję się, że to się w Aflglii nie 
p rzyjmie. Mater!i·alizm .. . 

Anglicy uśm1Lechają się sztucznie. Jeden z nich, wy
soki i chudy milczy przez cały czas. 

Pawłow · (wesoło): Tak, tak, oczywiście. Zauważy

Liście panJOwLe bardzo słusznie • i trafnie. Tak 
właśnie jest. 

Ostroimie kładzie biret na stole. Uśmiechając się 

zczyszcza z niego drobny pyłek. 
Pukanie do drzwi. 
Na progu staje królewski kurier. 
- Jego królewska mość zaprasza pana do pałacu 

w Buckingham. 
Pm~row: - Tak, tak, zupełnie zapomniał!em! (szep-

tem do syna) N~·e ro'Zumiem zupełnie, po co? 
Poprawia krawat przed lustrem. 
- Cóż to, w Anglii król •interesuje się fizjologią? 
Pawrow bierze swój zwykły, miękki kapelusz - na 

twa'liZach Anglików widzi przerażenie. 
Pawłow: - Co się stało? 

Angli'.·cy (chórem): Niezbędiny jest cylinder. 
Pawłow (wesoło) : Ach tak? (Rozkłada ręce bezrad-

nie). Co wbfć - ni.e mam, to już trudno. Nie uży
wam. 
Wkłada kapelusz , idzie do drzwi- Po drodze szepce 

do syina: 
- Za trawien ie wystarczy kapelusz. 

W towarzystwie Anglii.:ków wychodzi z. gmachu. 
Podchodzi do powozu, który go ocz•ekuje. Nagle 
odwraca się i mówi do dżentelmena, który przez 
cały czas milczał': 

- A co pan powie , panie Boington? Przyznam się , 

że pańska oipin ia interesuje mnie specjalnie. 
Bomgton odpowiada powoli, cichym, tr.ochę sikr~e

czącym głosem : 

- Pańsbe refleksy są bardzo interesujące, ale na
r az:ie ja wolę milczeć. 

Pawłow: - No cóż! ... Słowo - to srebro, a milcze-
111i1e - złoto ... Ale w nauce nie zawsze tak jest, pa
nie Boington. My nie maimy zamiaru milczeć (sia
da do powozu). Będziemy walczyć i zwyciężać 

przez fakty. 

W·oź.n!ica pod1I10Sli. bat. Konie rruszają. Pawłow wy
chyla się z powozu i krzyczy: 

- Fakty, fakty! 
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Fotografia, na której Pawłow stoi w kapeluszru oboik 
a1I1gielskiego króla. Pr.acownicy laboratorium 
oglądają zdjęcie li uśmiechają się wesoło. 

Pawłow (w drzwiach): Co w.as tak bawi, panowie? 
Praoownicy oglądają się, j.ak uCZ111iowie schwytani 

na gorącym uczynku. Pawłow podchodziL do stołu, 

widzi fotografię, chowa ją do kieszeni: 
- Nic śmiesznego. Stary człowiek w kapeluszu ... 

Ale gdzieś w głębi. oczu Pawłowa migocą i1s:kry 
śmiechu. 

Barbara Antonówna siedzi w laboratorium. W klat
ce pies. 

Przy dnświ·adcz·eniu są obeani dwaj studenci. Metro
nom stuka powoli, równomLernie. Pies zasypia. 
I nagle za ścianą rozlega się ostry, przenikliwy
pi:sk. Pi•es budzi się. 

Barbara Antonówna stuka do drzwi. Stamtąd znów 
dochodzi ten dziw.ny odgłos . Barbara Antonówna 
zatyka uszy. 

W drzwiach staje Zabielin. 
Pawłow idzie korytarzem, zatrzymuj e się . Przyglą

da się z uśmiechem. 

Barbara Antonówna: - To jest niemożliwe. Osiąg
nęlam w.reszcie stan snu, nagle ta pańska syrena 
- i wszystko diabli wzięli. 

Zabielin (uśmiecha się): - Jestem zachwycony pa
ni: temperamentem, ·ale nie mogę zaprzestać 

pracy. Przepraszam ... 

Barbara Antonówna: - Może pan pójdzie do piw
nicy z tym swoim eksperymentem podrażnienia. 

Zabielin: - Niestety, piwrrica jest też zajęta. 
Barbara Antonówna: - '.Dak ni1e moilna pracować. 

Powiem profesorowi, że .. . 
Pawłow {podchodzi): - I cóż pani powie profeso

rowi? 
Barbara AntonóWil'a: - Ze bez wieży milczenia 

nie możemy pracować. 

Zarbielin (wzrusza I'amionami·): - Fundamenty za
łożyliśmy, ale rachunek nam zamknęli. Kupcy 
zwlekają, a ministerstwo milczy. 

Podchodzi Nikodem. Zamtast jednej nogi ma kulę . 

Na piersi medale. 
Prowadzi dwa psy. 

Nikodem: - Na amunicję nawet ·nie miel~ pieruię
dzy. Woj·owali rękami i nogami. 

Poklepuje swą dreWIIli<aną kulę ~ machnąwszy ręką , 

odchodzi. 
Pawłow: - Dobrze, pojadę sam. Najpierw angiel

skie ceremonie, a teraz będę przedsi,ębiorcą budo~ 
wlanym. A kiedy mam pracować? 

Wychodzi, trzaska drzwiami. 

* * 

Korytarze w ministerstwie, poczekalnie. 
Wstają sekretarZie. 
- Do jego ekscelencji? 
Pawłow idzie szybko, pewnie. Otw1i-erają się drzwi._ 

Jedne, drugie, trzecie ... 
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Oto wreszcie gabililet. Któż to jest ekscelencja? 
Nasz stary zm·a jomy - P etriszczew. Uniform 
obciąga jego tęgie kształty. Bpolety sterczą . 

Pawłow zatrzymał si;ę zdumiony. Petriszczew wsta
je od b iurka, ściska ręce Pawłowa, sadowi go 
w fotelu. 

Petriszczew: - J1akże się cieszę! Cz;y1ś ty n ie wie
dzi!ał doprawdy? Mianowali mnie ... Dywan tro
chę nie w tonie. No, gratuh,1.ję , gratuluję . Doctor 
honoris causa. Jeszcze jeden wieniec laurowy. 

Pawłow (sucho): - P rzed ·!'Okiem z1ożyłem notatkę 
służbową o konieczności budowy „wież milcze
nia" i o pieniądze n a ich budowę. 

Petriszczew: - Od razu mówisz o sprawach. Obra
żasz mnie. Zresztą otrzymałeś przecież subsydium 
od kupców w Moskwie . -

:Ra:wi.ow: - Mnie interesuje, dlaczego Ministerstwo 
milczy? Dlaczego w imperium rosyjskim nauka 
musi żebrać o pieniądze u kupców? 

Petriszczew z lęldem wyma·chuje rękami: 
- Tss ... tylko się nie gorączkuj - niic się nie :zmie
niłeś (uśmiecha się mile i łagodnie przykłada 

ręce do pri:ersi). Ja bym wszystko dla oiebi·e zro
bił, gdybym mógł. Al·e nie mogę (rozkłada ręce) . 

Wszyscy są przeciwko tobie. 

Pawłow: - Któż. to są ci wszyscy? 
Petriszczew (liczy na palcach): - Ministerstwo 

wojny - przecież nie jesteś w zgodzie z dyrek
torem Wojskowo-Medycznej Akademii. Mini
s terstwo Oświ:aty - raczyłeś przecież nazwać 

mini•stra bezmyślną lalką; wogóle wygłaszasz dzi
waczne sądy. Towarzystwo Ochrony Zwierząit 

jest w bliskich s tosunkach z ·carskim dworem. 
Wreszcie w Stowarzyszeniu Lekarzy - tam tak
że są opozycje. 

Wkrótce są wybory, chciał'em cię uprzedzić . Popro
stu chwiejoe ci się grunt pod nogami. Oczywiście 
jesteś członkiem Akademii itd. Ale ja j estem bez
silny wobec nich. 

PawŁow: - To znaczy, że Ml1nisterstwo nie daje 
pieni1ędzy. Uwolnij mnie, proszę, od przyjaciel
skich zwierzeń . 

Petriszczew : - To niedobrze, Iwanie, n ie zasłuży
łem nia to. Jesteś po prostu naiwny. Jakie znów 
„wieże mHczenia"? W Rosji wznosi się nowa fala. 
Znów zanosi się na 1905 .roik. Na roś się Żanosi. 
A ty - „wieże". 

Pawłow: - Nic nie vozumiem. Nie Jestem przecież 
ter:rorystą - tak mi się przynajmntl.ej zdaje. 

Petrii.szczew: - Gorzej. Oni traktują twoje prace 
jak coś, ' co podrywa stare formy; grozi dt los 
Sieczeniowa. Pomyśl o tym. W każdym razie 
uspokój się, nie zwracaj na siebie ogólnej uwagi. 
Ty zdaje się i w Anglii byłeś trochę imperty
necki. Interesuje ·ciebie istota prawdy? świetn!ie. 
Ale przecież z prawdą moma być sam illla sam. 
Zrozum, teraz nie pora. Noś nara.zie swoją praw
dę ze 1sobą w kieszęni. 

Pawłow zrywa się z miejsca. W oczach jego• widać 
niiepohamowa:ną wściekłość - wargi zbielały. 

Takim widziellilśmy go w młodości. 
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Petriszczew spojrzał na niego, nalewa sobie wody 
do szkla:nki i szybko pije. 

Pawłbw: - Proszę md! pozwolić, ekscelencjo, za
prosić rpana na ·publiczną demonstrację moich 
doświadczeń. 

Zmieszana twarz Petriszczewa. Pawłow idzie do 
drrzwi, zatrzymuj e się przy wiązce drzewa, leżą

cej przy komlinie, uderza nogą . 

Pawłow {Ż pogardą): - Osiągnął swoje. 
Wychodzi, trzaska drzwiami. 
Za Pawłowem zatrzaskują się drugie, trzecie, 

czwarte drzwi. 
Zdziwione twarze urzędników. 

* * * 

PrzedLągłe dźwięki syreny. Brama fab ryczna. Pi
kiety strajkujących. 

Most na błyszczącej ogniami Newie. Jadą kozacy. 
Suchy, złowiiesz,czy tętem oddala się . 

Pawłow patrzy za nimi ... 
Stoi ,przy jakimś wyjściu. Napis nad drzwiami: To

warzystwo Lit eracko - Filozoficzne. 
Afisz : „Duch i dusze". Wykład prof. Zwancewa. 

R ecytacje ipoetów F . Sołoguba, D. Mereżkow

sk1iego i Z. llippd:na. Odpowiedzi na pytama. 
„ Wstęp - trzy ruble" . 

Z drzwi wychodzi Zwancew otoczony tłumem wiel
bicioelek. J est elegancko ubrany, we fraku, pod
pisuje autografy. Widzi Pawłlowa, nagle maleje, 
kurczy silę, szybko idzie do powozu. 

Pawłow (za n im): - Brawo, kol-ego! 
Stoi, jeszcze raz czyta afisz, z niedobrym uśmie

chem wchodzi na salę. 
Już s toi w drzwiach sali, gdzie siedzą rozmarzeni 

poeci, zażywni adwokad, salOIIliOwe damy. 
Nia estradzie tłuściutki, m alutk:i! Soł:iogub deklamuje 

swoje wiersze. 
Pawłow stOli. w d:q;~ach, ręcę z,asunął w kiiesz·enie, 

buja się na obcasach. Na twarzy uśmiech po
gardy. 

Głlośne brawa. Kiedy oklaskli. cichną - rozlega się 
nagl·e replika Pawłowa: 

- Przecież to majaczenie, katalepsja! Zanik !reflek
su celu. Trzeba·was leczyć! (Wzrusza ramiom.ami) 
Nie, wolę już swoje pieski! 

PubliCZ!Ilość zrywa Silę z miejs c. 
- Kto to? - Pawłow! 
Ale Pawłowa już nie ma ... 

* * * 

Pawłow na trybunie Stowarzyszenia Lekarzy w Pe
tersburrgu. 

„W początkowej fazie IIllaszych badań, jeszcze na 
kongresie w Madrycie ·oświadczyliśmy, że cała 

tak zwana działalność duszy może być wytłuma

czona jako proces materialny nerwowy. Dziś po
każem:y wam, panowie, jak odbywa się ten pro
ces w czasi'e i przestrzeni". 

Część publiczności (1głównie studenci na galerii) 
oklaskują burzliwie Iwana Pawłowa. 
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Na salri! grupa starych sceptyków. Wśród nich 
Zwancew. Obok niego dama w futrze. 

Ktoś odwrócił się w !kierunku galerii 
- Ciszej, panowie, 1111ie j esteśmy przecież w tea
trze. 
- Tego już zanadto, ekscelencjo - mówi nad 
uchem Petrti:szczewa ktoś siedzący w 1-szym 
rzędzie . Mówiący w staje z krzesla i szepcze po
chylony, w poziie pełnej szacunku: 

- Timiriazi.ew po:2lbawił duszy roślinę. No, to 
jeszcze jako tako ... Ale Pawłow neguje uducho
wienie zwierząt .. . Co będzie dalej? 

.Petriszczew z,e smutlciem kiwa głową. 
Siedząca obok Zwancewa dama kokieteryjnie :wa

chluj.e się: 
- To straszne! Przecież my także jesteśmy zwie

rzętami ... Czy tak? To znaczy, że ja nie mam du
szy. Zauwaeyl.iście to, panowie? 

Zwancew spogląda na nią tak, że dama momen
talillie się uspokaja, szepcze mu do ucha: 

- Nie wiem dlaczego się na mnie gmfuewasz? Sam 
przecież mówiłeś o tym w swych wykł.adach ... 

Nikodem stukaj ąc drewnianą nogą wysuwa na 
scenę klatkę z psem. 

:R~es spokoj111ie patrzy na salę. 
Paw~ow: - Jaik widzicie, pies jest obyty. Przy 

pomocy naszych okolicZ111ościowych refleksów 
będzi.ecie mogli. · ~obaczyć jak gdyby pewne pro
cesy za.chodzące .w mózgu tego psa. 

Irollliczne uwagi w grupj,e sceptyków: 
- Wci.eczór cudów?. 
Pawłow: - Owszem . Ale to są cuda naukowych 
badań. Doświadczenia przepl'owadzi doktór Iwa
nowa. 

Pawłow schodzi na dół, gdzie w pierwszym rzędzie 
siedzą wiszyscy wspóbpracownicy labora1iorium. 
Są tuitaj: Zabielin i Bariba!'la Antonówna. 

Barbara Antonówna: - A może to zrio.bi Zabielin? 
Pawłow: - Proszę iść . 

Barbara Arntonówna (wchodząc na trybunę): 

- W tym doświadczeniu wykorzystaliśmy wraż
liwość skóry. Skóra psa - jest j1aik gdyby ekra
nem, ka·żdy punkt którego jest p-Ołączony z róż
nymi komórkami mózgu przy pomocy n erwów. 
Każde podrażnienie skóry przenosi się do m ózgu· 
i wywołuje tam reakcję. Oto trzy mechanicznie 
przyrządy dotykaillia. Przymocowujemy je do 
nogi psa ... (Przymocowuje jeden do stopy). Ten 
góT111y i śriodkowy przyrząd stosowaliii.5my zawsze 
podczas ka'l'lllienia. Stały się one okolicznościo
wą podnietą gruczołu ślinowego. Możecie się 
państwo łatwo rprzekonać. 

Barbara Ant0111ówna: - Tak samo działia drugi 
przyrząd. 

Na sali :naprężenie. 
Barbara Antonów1na : - Ale tego trz€Ciego przy

rządu nie lrojarzyliśmy nigdy z jedzeniem. Stał 
się on hamulcem dla gruczołu. 

W grupie otaczającej Zw:a111,cewa szepty. 
I-szy sceptY:k: - Natur.alnie, piies pamięta, czeka 

na jedzenie i oczywiście wytwarza śliinę. Pies 
wie, że przy trzecim przyrządzie jedzema me 
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dostanie. Ślina tutaj niepotrzebll1a. To j est zro
zumiałe dla ka:idegio psychologa, bez r eflek
sów. 

2-gi sceptyk: - Objaśnienie j·est bardzo proste. 
Pod :niiJin może się rpodpW:ać kaiżdy z nas - zwy
kły zoopsycholog. 

Pawłow (zr,yiwa się z miej<sca): - Bardzo dobrze, 
Spodziewałem się właśnie tego waszego bardzo 
prostego objaśni1enia. Ale teraz ... (Do Iwanowej) 
L'Jresztą proszę prowadzić doświadczenie dalej .. . 
przepr a:s:ziam ... 

Ba11bara Antonówna: - Uruchomi·amy trzeci przy
rząd hamujący ślinę. Jak widzicie - ani kropli 
·śliny. Ale ciekawe, że teraz i ten drugi przestał 
powodować wydzielanie śliny. 

Włącza środkowy przyrząd i ten nie daje ani kropli 
Ślil\'Y· 

Na sali ogólne zdziwtileni·e. 
Barbara Antonówna: - Ale ten przyrząd górny, 

jeszcze działa . 

Włącza przyrząd - z fistuły automatycznie płynie 
ślina. 

Pawłow: - P o 15 sekurndach i ten przestarrl!ie pra
cować. Pmszę wyjąć zegarki, panowie. 

Wielu spośród publiiczności, uśmiechając się, wyj -
muj.e zegarki. 

Sekundnik obiega cyferblat. 
Pawłow: - Proszę włączyć. 
Barbaira Antonówna: włącza górny przyrząd i rze

czywiście, all1i kropli śhny. Uśmiechając się pa
trzy na salę. 

- Możemy powiedzieć więcej. Po 20 seku;ndach 
przyrząd będzie z:nów działać. 

Część publiczności zrywa się z miejsc i staje obok 
trybUJily. Mija 20 sekund. 

Pawłow (z zegarkiem w ręku): - Proszę włącz;y~. 

Przyrząd łYOWOduje znów wydzielenie ślll!ny, jak 
gdyby podporządkowując się naka:ziowi Pawłowa. 

Na sali olbrzymie zdumie nie. W grupie sceptyków 
koosterrna1cja, zdenerwowanie. 

Pawłow wbiega na tryburnę, ści:ska dfuń Barbary 
Ant01110W111y. 

Pawłow (z <triumfem): - No i cóż, panowie, cze
kam na wyjaśnienie. 

Na sali milczenie. 
Pawłow (do grupy Zwancewa): - Milczycie? A my, 

fizjologowie, potrafimy to wytłumaczyć. Pobudli
wość i 'hamowanie - oto te dwa procesy stano
wią dzi!ałalność mózgu. Są one w ustawicznej 
walce. Starają się opanować komórki. Trzecim 
przyrządem powodujemy hamowanie. Ono objęło 
korę. Ale do tego potrzebny jest czas. Hamowa
nie ogiairnęło dalsze komórki i dlatego nie działała 
nawet najmniejsza łYOdnieta. Pobudliwość została 
zahamow1aina. Ale oto fala hamowania cofa się. 
Sekundami. Widzieliście to państwo. Ogni.Ska 
111ormalne} pobudliwości są znów wolne. Żadn,iyich 
cudów, jaik widzicie, n~e ma. 

Okl:aiski. Największy erntuzj1azm wykazują studenci 
na galeriii.. Jeden z nich ze sterczącym czubem 
włosów przechylił się przez balustradę. 

1-szy sceptyk: - To nie jest przekonywające. 
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Jak gdyby czując słapość swego argumentu, powta
rza surowo z poczuciem własnej godności: 

- Nie przekonuje. 
2-gi sceptyk: - A któż nam zaręczy, że pan nie 
używa bata? Moż.e to jest zwykła tresura? 

Siwy mężczyzna zrywa się oburzony i krzyczy do 
sceptyków: 

- Wstydźcie się, panowie! Przecież to cudowny 
eksperyment. 

Zwancew (zrywa się z miejsca): - No i cóiz? No 
i cóż? (jest bardzo oburzony) Co z tego wynika? 

Elementarna mechanika i w dodatku psia! Pańskie 
twierdzenie, że wszystko sp11owad~ się do proce
su mateniialnego jest obuTZające, jest zniewagą! 

Pawłow: - Zniewagą jest, żeśmy !Ilatknęli się na 
dwa motory, kierujące czynnościami mózgu? Że 
dzięki nim zrozumiemy, być może, co to jest zmę
czenie i sen? Zniewagą, że uisiłuję odkryć ludz
kości nowe drogi, nowe sposoby poznawania 
własnego organizmu? 
Śmiem twierdzić, że w przyszłości' będzieffi\Y le
czyć człowieka, oddziaływując na jego mózg; 
uwolnimy go od ~ęczenia, wykorzystując racjo
nalnie najwyższy twór przyrody - mózg czło

wieka. To jest zniewagą? Nie, mój panie, znie
wagą jest zupełnie co innego - to, :ile pan pra
cował kiedjy1ś jako naukowiec. 

Zwancew demOIIlStracyjnrre wychodzi z sali, za nim 
idzie część publiczności. 

Petriszczew otoczony świtą, wychodzi z godnością . . 
Pozostali otaczają Pawłowa. Migają kurtki studen

tów, siwe brody uczon:ych. Wybucha spontani•cz
na owacja ... 

* * * 

Ja ko wstęp do naistępnej sceny napływa strona 
z gazety. 

W i a d o m o ś c i r o s y j s k i e. 

Nagł'ówki: 

Greckie powsta1J1ie przeciw Turcji. 
Uśmierzenie A1banlii. 
Strajki studentów. 
Arcybaszew o samobójstwie. 
Pawłow nie został wybrany. 

... Wczoraj w Stowarzyszeniu Lekarzy w Peters
·burgu została odrzucona przez głosowanie ka.n
dydatura ·członka Akademii Pawłowa. 
Przez 12 lat Pawłow b:yił prezesem Stowarzysze-' 
ni1a. Fakt, że jeden z najwięKszych rosyjski'ch 
uczonych nie został wybrany, zwraca ogólną 
uwagę .. . 

* * * 

L aboratorium. Grupa współpracowników. Ponure 
twairze. Wszyscy oglądają gazetę z wiadomością 
o niewybranliu Pawłowa·. 

:Zabieh n (wchodząc mówi do Barbary Antonówny): 
- Studenci przyszli. Jak pani myśli , wypada 
ich wpuścić? 

PRZEGLĄD FILMOWY - 1949' 

Ktoś z pracowników ma·cha rękami. 

- Co pan? Przecież prosił, · żeby nikogo nie 
wpuszcZiać . Zdjął okulary. Wiecie, co to znaczy. 
Już pół godziny Wjy'Ciera ... 

Ba1rbara Antonówna bierze ze stołu, gdzie przed 
chwilą piła herbatę, spodeczek. Podchodzi do ga
bi.!Iletu Pawłowa, zagląda przez szparkę. 

Pawłow siedZiil postępny, wyciera okulary. 
Za Barbarą AntOIIlówną zbliża się na palcach kilku 

p racowników. 
Barbara Antonówna zdecydowanym ruchem otwie

ra drzwi. 
Pawłow (z gniewem) : - Kto tam? Mówiłem prze

cież .. . 
Barbara Antonówna z rozmachem rzuca spodeczek 

o podłogę. 

Spod eczek rozbija się na drobne kawałki. 
Pawłow: - Co? Co takiego? 
Bar bara AntonóWna (spokojnie) : - U ipana profe

sora przedłużył się proces hamowania. No i pro
szę - nagła podnieta. 

Wskazuje na resztki spodeczka. Pawłow zaskocwny 
patrzy na nią i nagle parska śmiechem. Śmli:ej e 
się do łez, wymachuje rękoma : 

- Ach, jaka zabawna kobieta! 
Barbara Antonówna: - Iwanie Piotrowiczu, przysz

ła delegacja studentów. 
Pawłow: - Co za delegacja? Nie ma mnie. 
Barbara Antonówna : - Powiedziano im już, że 

pan jest. 
Pawłow (gniewni·e): - Kto? Kto powiedział? 

Barbara Antonówna : - Ja. Zdawało mi się, że ... 
P awlnw (spokojnie): - Pani się zawsze coś zdaje. 
W westibulu trzej młodzieńcy. Dwaj z nich w stu-

den c-kich mundurach, trz.eci - Siemionow -
w „kosoworotce". 

Pawłow (sucho): - Czym mogę służyć, panowie? 
Konsternacja . Przyjęcie niezbyt uprzejme. 
Siemiona.w (głos mu drży ze zdenerwowania) : -

My, Iwanie Piotrowkzu, w imieniu studentów. 
Wi<emy, że pan buduje laborator ium. No i że pa-' 
nu .. . wogóle nie starcza pieniędzy. Przeprowa
d ziliśmy składkę. Oto akt i.. . 

Nie ma odwagi wymówić wyrazu: pieniądze - po
daje tec ZJkę. 

Pawłow (groźnie): - Ach tak? A kto w as, panowie, 
upoważn ił do tego? 

Siemionow (zmi·eszany): - Nikt. ,My sami. Przecież 
panu pieniędzy nie dadzą. W ogóle my wsz:yistko 
rozumiemy. Proszę! (Podaje teczkę) · 

Pawłów: - Dziękuję, painowie. (Chrząka, jak gd:y
by coś zdławiło go za gardło) . Serdeczliliie dzię
kuję. Ale pieniędzy przyjąć nie mogę. Ja wjem, 
co to są pieniądze studentów. Ale listy ZJbiórki 
przyśli'jcie mi. To będz-ie dla mnie drogi doku
ment. 

Siem i.cinow : --'- Myśmy tak bardzo chcieli. .. wziąć 

udział. 

Pawłow (uśmiecha się) : - Czy pan jest medyki·em? 
Siem:on o·w: - Tak. 
Pawłow: - Świetnie . Skończy :pan medycynę -

prosimy do nas. 
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Nasze drzwi stoją otworem. 
Podaje im rękę, żegna się, patrzy za odchodzący

mi. Znużona jego twarz łagodnieje. 
Barbara Antonówna przygląda mu się z uśmie-

chem. 
Pawłow: - Szkoda, że ·pan Petriszczew ich nie 
wtLdział. 

W gabinecie. 
Pawrow: - Wydaje m i się czasem, że . jesteśmy 

samotni, że nasze laboratorium, to mała wy
sepka wśród obcego świata. Duszno robi się 

w Rosji - duszno! Pawłowa zbojkotowali przy 
wyborach. A u głupkowatego znachora - „cudo
twórcy" ...:._ dwa tysiące pacj entów. Przecież to 
obłęd„ . Ale ta młodziez dzisiaj„. J ak to dobrze, 
że pani przyprowadziła ich do mnie (w zamyśle
niu) . A może i pani kiedyś odejdzie i będzie pi
sać artykuły do gazet. 

Barbara Antonówna: - Nigdy! 
Powiedziała to z taką wiarą i mocą , że Pawfow ze 

zdziwięniem wpatruje się w nri.ą. 

Barbara Antonów;na peszy się nagle, nie wiadomo 
dlaczego. 

Pawłow: - No, no! Proszę się nie za.rzekać. 

Nikodem (wchodzi): - Doktór Zwancew do pana. 
Pawłuw (zdziwion:yi): - Co? Zwancew? Czego on 

chce? 
Nikodem: -Tego to już ruie wiem - to tylko on 
będzie wiedzii1ał. 

Pawłow (z uśmiechem): No cóż, poproś go! 
Wchodzi Zwancew. Widzi Barbarę Antonównę 

zatrzymuje się w progu. 
Zwancew : - Chciałbym pomówić z panem na 

osobności .. . 
Pawłow zdziwiony wzrusza ram ionami. Barbara 

Anto111ówna wychodzi. 
Zwancew siada p rzy stole i patrzy w jakiś , jemu 

tylko wiadomy pu:nkt. 
Pawłow ze zdziwieniem obserwuje go. 
- P rzepr aszam, jestem zajęty„. · 
Zwancew (przytomnieje): - Tak, tak : nie ośmielił

bym się ·niepokoić ·p ana, gdyby to nie było takie 
ważne dla mnie„. Przez te wszystkie lata ciąg
nęło mni·e do pana„. Tak - pan mnie prześlado
wał - swymi wykładami, doświadczeniąmi.„ 

no cóż„ . one są doskonałe . 

Pawłu.w: - Nie rozum iem „. A dopiero niedawno 
pan plótł j akieś bzdury. 

Zwancew (macha ręką): - To głupstwo (śmieje się) . 

To był ostatni spór ze sobą samym. W1i eloletni 
spór. Chwytałem się iluzji. Pan zwyciężył. Gali
laee vicisti! Zgadzam się! 5wiat to chaos, a czło
wŁek - to zbiór komórek, tak? Ale w tedy jest 
zupełme .nieistotne czy pan jest uc:ronym, czy 
też złodziejem, kradnącym srebrne łyżki. Czło

wjek - to brzmi dumnie? Bzdura! Maszyn a na 
dwóch nogach - n ic więcej . To jest trudne, ale 
już zrozumiałem pa111a„. 

Pawłow: - Nic pan nie 2l!"Ozumiał, kolego! Czło-

w.iek - to cudowny organizm, nic podobnego 
natura nigdy nie stworzyła . Jest to najwyższy 
stopień rozwoju życia . Człowłek jest nieśmiertel-
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ny, bo życie jest nieśmiertelne. Człowiek jest 
nieśmiertelny w swoi-eh czynach, w ludzkości .. . 
No, a ipan może kraść srebrne łyżki. To pańska 
spr.a wa. 

Zwancew (zrywa się) : - Ludzkość? Bzdura! Sen
tymentalna idea. Kto wymyślił takie idiotyczne 
słowo? Za nim jest próżni!a! Zre~tą pan sam 
nie wierzy. .. Boi się pan przyznać . Ludzkości 

nie ma. Jest tylko człowiek. Jest cm zawsze sa
motny - od urodzenia i do śmierci. Zaw:sze jest 
nieszczęśliwy. Ludzkość?! Przecież ·zbojkotowali 
pana niedawno na wyborach. Pana - wielkie
go uczonego! (śmieje się głośno) A pan mówi -
ludzkość. Tłum! .Ban jest też samotny ... I też 

nieszczęśliwy. Ze mną może pan być szczery. 
Tłum i samotne umysły. Oto do czego dosze
dłem. Ja pierwszy wyciągam do pana dłoń! 

Pawłow zakłada rręce w tył, patrzy na Zwaincewa. 
- Jak pan doszedł' do takiej... wielkości, kolego? 

Zaplątał się pan i cały świat wciąga za sobą do 
błota„ . Bzdury! świ1at jest jasn:yi i prosty... To 
u pana rozstrój koo1rdynacji . Bawi s:ię pan w nad
człowieka? Niepoważne i nieciekawe. Zła litera
tura . W dodatku zapożyczona u Niemców. 

Zwancew: - Niepoważne? Zobaczymy„. Posta
ram się udowodnić panu. Moż.e to przekona!. .. 
Dowiodę panu, co znaczy wolna wola! 

Pawł'ow zostaje sam w pokoju, ogląda się . W po-
koju jest pełno dymu. 

Zwancew palił. 
Pawłow p.odchodzi do drzwi, otwiera. Otwiera 
okno, wychodzące na ogród. 
W tej samej chwili z ogrodu słychać krótki, suchy 

wystrzał z r ewolweru . 
Na twarzy Pawłowa ·zdziwienie. Czy się nie prze

słyszał? Widać ludzi biegnących do altanki. 
Twarz Pawłowa przybiera wyraz obrzydzeni.a. Po

woli zamyka okno. 
W drzwia·ch staje wystraszony Nikodem . 
- Nieszczęście„ . Zwanoew„. 

* * * 

Pawłow lidzie przez korytarz ohok laboratorium. 
Przy jego poj.awi·eniu się cichną rozmowy; postać 
jego odprowadzają zdenerwowane, niespokojne 
spojrzenia pracowniików. 

On wciąż idzie i !id zje. Twarz jego jest wyjątko.wo 

zamknięta i surowa. 

* * * 

K amera . Ba<rb 3!ra Antonówna zakłada probówkę na 
f i stułę psa. Z niepokojem wpatruje się w twarz 
P awlovva. 

Pawłow (sucho): - No jak, gotowe? 
Barbara Antonówna : - Tak, można "Zacząć . 

Ale Pawłow milczy. Ba1rbara Antonówna odwraca 
się od nńego. 

Pawłow (cicho): - Niegodziwiec. Starczyło mu 
marnego życia tylko na to, żeby odchodząc 

tirzasnąć drzwiami" Zemsta! Na kim i za co? 
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Dur.eń! Nie, panowie, my mimo to pójdziemy da
l·ej. Pójdziemy! A sł:abi niech odchodzą. 

Pawłow uwa:imie, gniewnie patrzy na Barbarę An
tonóW111ę, jak gd)'ib:yi oczekuje, ·że w niej doj1rzy 
oznaki słabości. 

Ona mzumie to. pytainlie bez słów. 
- Można zacząć? - pyta tylko. Ale to wystarcza. 
Pawłow (z ulgą): - T ak. Proszę włączyć. 
Nachyla się nad peryskopem. 

* * * 

MiesZ'kanie Pawłowa. Okna otwarte. Za oknem 
N ewa, dym statków. 

PawŁow Madzie pasjansa. 
Obok siedzi Sera fina Wasiliewna. 
:-- Znów kładziesz n1i1e tę kartę. 
Pawłow gwałtownym ruchem zgarnia wszystkie 

karty, odsuwa je na bok. 
Serafina Wasiliewna: - Co· się stałio? 
Pawłow (znużon:y): - Nic się nie stało, moja droga! 

Nic nadzwyczajnego. 
Sera:fiina WasHiewna: - J a już wiem o wszyst

kim. 
Pawłow : - To był zabłąkany, rozdrażniOIIly czło

wiek. Czyż to takie strarszne dla czł1owieka być 

z samym sobą, ze swym rozumem? Tak, a dla 
niego to było straszne. On się uczepił siebie, jak 
ośrodka świata. No i proszę ... 

Pawłow wstaje i idzie do następnego pokoju. 
Serafina Wasiliiewn.a idzie za nlim. 
Pawłlow stoi odwrócony do okna. Serafina Wa

siliewrna podchodzi, obejmuje go: 
- Wiem, ż·e jesteś dobry iii u czciwy. Wiem, że 

chcesz szczęścia dla ludzi. 
Pawłow : - Zrozum. Ten nieszczęsny chciał pluć 

na lud2'lkość . A więc i my, ludzkość, plujemy na 
jego bezpłodne życie. 

Odsuwa krzesło, siada do stołu, przegląda papiery. 
Serafina WaSillieWIIla stoi za nim. Ale Pawłbw już 

się więcej nie odwraca. 
Serafina Wasiliewna: - Jesteś ok rutny. 
Idzie do drzwi. 
Pawł:ow: - Sima! 
Drzwi się już zamknęły. Pawłow nachylony nad 

. stołem, machinalnie przekłada papiery. Szepcze 
zamyślony: 

-- Prawda zabi ja sł'abych . Ale gdzie są ci silni, 
którym potrzebna będzie moja wiedza?„. 

* * * 

I jak gdyby w 'odpow'.i'edzi rozlegaj ą s:ię salwy. 
'Newa. Strzelają z okrętu . W krótkich rozjaśnie-

niach (strzały armat) czytamy na burcie: 
„Aurora". 

Postacie marynrarzy, ładujących armaty. 
Ciemny masyw pałacu carskiego. 
Bogate okna rozjaś-Qiają się na ohwilę odblaskiem 

strzałów . 

* * * 

PRZEGLĄD FILMOWY - 194!1· 

W labo.rato·rti•um P awi.owa, jak zwykle palą się 

sygnały świetlne. 

W miskach jedzenie. W klatce pies. 
Doświadczeni•e n.ie udaje się. Pawłow denerwuje 

się. 

Za oknami kanonada. 
Zabielin siedzący przy pulpicie odwraca się: 

- To jest mój najlepszy pies, Iwanie Piotrowi
czu, ale przecież pan słyszy, co się dzieje! 

Barbara Antonówna wpada do labo·ratorium. 
- Panowie, w mieśde powstanie! 
Pawłow (sucho): - Proszę zdjąć kapelusz. 
Stoi, wsłuchuje się. Sł'ychać salwy karabinowe. 

Od czasu do czasu dzwonią szyby. 
Pawłow (dobitnie wymawia każde sł-owo): - Dla 

mnie to są znów nieprzewidziane zakłócenli'a, 

przesZ'kadzające nam w doświadcz·eniach. 

Stoi zły - ręce skrzy;i)ował na piersiach. Może się 

zdawać, że rzeczywiście marzy o tym, żeby się 
skryć przed życiem w swych niedokończ01I1ych 

wieżach. 

Zabieli.n i Iwanow patrzą na niego ze zdziwieniem 
~ niepoko jem. 

Nagle Pawłu.w zaczy•na wyrzucać z siebie potok 
szybkich , wściekłych słów . 

- Powstanie. Zrzucą Kiereńskiego? Dobrze mu 
tak! Adwoikacina - paser. Ale przecież Niemcy 
iatakują nas. Rozedrą Rosję na strzępy. I kto to 
są bolszewicy? Nie wiem, nie wiem ... skąd oni? 
Czy kochają Rosję? Bez Rosji nie umiem sobie 
wyobrazić si.ebie i was. No cóż ... Zaczynamy do
świadczenie ... 

* * * 

Ulicą idzie oddział. Okrągłe czapki marynarzy 
i furażel'ki robotrników. Cywilne· płaszcze, jakiś 

góral w burce. 
Idą 'ŻOłn.ierze rewolucji. ldą w butach, .w owiija

czaoh, w pantoflach. Pod nogami błoto . Kołyszą 

się ka1rabiny, pieśń brzmi jaik przysięga . 

Ostatni w sz,eregu ogląda się, patrzy na ogród 
i budynek Instytutu. 

Jest to Siemionow, ten sam cz.ubaty stu dent, który 
swego czasu przyniósł' dla Pawłowa pieniądze na 
wieżę. 

Macynarz: :___ Na cóż się tak patrzysz? Czy tu 
twoja miłość mieszka? 

Siemionow (uśmiecha się): - Coś w tym rodzaju. 

* * * 

Czajmk, w dziobek k tórego wstawiono knot. 
Zaimprowiwwana l ampa daje b ardzo słabe światło. 
W laboiratorium zimno. Na szybach mróz. 
Zabielin i Barbal'la Antonówna w płaszczach. 
W klatkach wychudzone psy. Doświadczenia w tych 

warunkach są zupeł•ni·e niecelowe, ale uczeni 
męŻIIlie je kontym.uują. 

Pawłlow w fartuchu narzuconym na płaszcz zapi
suje coś przy stole. 



1949 - PRZEGLĄD FILMOWY 

Unosi głowę: 
- Jak tam u was? 
Barbara Antonówna: - Znów śpią. 
Pawłow wstaje, podchodzi do psa, który śpi. Za-
gląda do karmika. 

- Ile części mięsa? . 
Zabielin: - Prawie same suchary. 
Pawł.ow: - Nic diiiwnego. Zwierzęta gł'Odują. Ko-

ra osłabła. I oto sen. Ochronne zahamowanie. 
Ostry przeciągły dzwonek. 
Wchodzi Ni•kodem. 
Nikodem: - Do pana. 
Pawłow: - Kto tam? 
Nikodem (z uśmiechem): - Proszę popatrzeć ... 
Otwiera drzwi do pocreka.lnd. 
W pustej zimnej poczekalm:i !instytutu słabo 

oświetlonej „kopciłką" stoi Petriszczew. Paw
łow podchodzi bliżej, a1e nie poznaje go od razu. 

Pawlow (:zdziwiony): - Ty? Pan tutaj? Czego pan 
sobie życzy, ekscelencjo? 

Petriszczew (ogląda się boj1aźliwie): - Mam na
dzieję, ·że ty ... i wogóle teraz nie pora na dysku
sje. Przyszedłem do ciebie, przyszedłem do was 
jak przyjaciel. Ni·e jesteśmy sami. 

Ukazuje się człowiek niezauwaŻIOny dotychczas -
w szeroik:im płaszczu, w ręku trzyma kapelusz 
i laskę. Skł'ada ukłon pełen szacunku, podaje 
wizytówkę: „Georg Higgs - przedstawiciel ame
rykańskich stowarzyszeń medycznych w Rosjiif'. 

Pawłow: - Czemu zawdzięczam, ten zaszczyt? 

Higgs: - Memu entuzjamowi dla pańskiego ta
lentu. 

Pawłow: - Ni1ezmi•ennie zobowiązal!ly. Ale ... 
Higgs: - K ocham wa1sz k:r~aj, ale znam jego przesz

łość. To będzie strasznriiejsze niż !ll!ajazd Tatarów. 
Cywilizacj a cofa się. My, ludzie Zachodu, uwa
żamy za swój obowiązek ratować skarby Rosji. 
Będziemy szczęśliwi, jeśli uda się nam uratować 
pana dla ludzkości. 

Pawlow: - A więc pan kupuje za bezcen rosyjski 
majątek, a przy okazji i ucz•onych rosyjskich? 

(Robi krok w kierunku Petriszczewa). A pan, pan 
teraz handluje Ojczyzm.ą? 

Petr:iszczew: - Ojczy:zmą? OjczyZIIla była, ale wy
szł:a - głupio teTaz upierać się. 

Pawłow (do Higgsa): - A kia1tedry panu nie propo
nowano? A pomnik Piotra nie interesuje pana -
za bezcen? 

Higgs: - Proszę zriozumieć. To jest jedyna okazja. 
Pain będzie mógł pracować w każdym instytucie 
świ•ata. 

Petriszczew: - Musimy jechać, dopóki niire jest za 
późno. 

Higgs: - Jestem człowiekiem interesu. Mam 
wszystkie możliwości. Zresztą dla ludzkości bę
dzie obojętne, gdzie pan będzie pracował. 

Nikodem stoi w gł'ębi pokoju, słucha rozmowy, de
nerwuje się. 

Pawłow: - Nie ważne? Ważne, mój panie, bardzo 
ważne. Nauka nie ma ojczymiy, ale uczony ją 
musi mieć . Ja jestem Rosjaninem. Moja ojczyma 
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jest tutaj, ·cokolwiek by się stało. Ja nie jes
tem szczurem: A okręt zres.ztą nie utonie. Ni•el 
Nte wierzę! 

Szczęśliwa twarz N!ikodema. 
Higgs: - Chciałbym, żeby s:ię pan namyślił. 
Petriiszczew: -- Pustynia. Dzi·cz. Oto, co ciebie tu-

taj czeka. I wszy, wszy, wsey„ .. 
Higgs (ZJapina palto): - Pan pożałuje, ale będzie za 
późno! 

Pawłow: - Nikodem. Proszę odprowadzić dobro
czyńców. 

Ni:kodem: - Proszę, proszę - dobrzy ludzie. 
Bardzo zadowolony szeroko otwiera im drzwi. 

Higgs wychodząc podaje mu banknot. N!ikodem 
rzuca za nim te pienią·dze. 

Wiatr unosi papierek, niesie go chodni:kiem. To 
d'Dlar. 

Wiatr przyciska go do słupa ogłoszeniowego; na 
słupie stary afisz : 

„Kuplecista Wołodllia Smi.echow. Spieszcie zobaczyć . 

Tresowane psy. Hypnotyzm". 
Pada śnieg. Zasypuje papierek... Śnieg się topi. 
Na słupi•e wezwanie Lenina do obvony m!ilasta. 
Ni:kodem wypTowadza z westibulu rorwer. 
Paw~ow: - Będę w szpitalu. 
Nikodem: - Przecież to prawie 16 kilometrów. 
Ale Pa'włow już nacisnął pedały... Sliredząc na wy

sokim siodełku staroświeckiego· roweru Pawłow 
jedzie przez niespokojny Petersburg 1919 r. 

Oddział'y ma:ryrnarzy i uzbrojonych robotników ma
s:zerują w kierunku rogatkli. Przy piekarniach 
kolejki. 

Oto przedmieście. 
Wszędzie oddziały wojskowe. 
Wysoki płot. Pawłow schodzi z roweru. Bada swój 

puls. 

* * * 

Męż.czyzna w wojskowym płaszczu, w wypłowiałej 
furażerce, dzwoni do drzwi Instytutu. 

Siemionow: - Chciałbym zobaczyć Iwana Piotro
wicza. 

Nikodem (nieprzyjaźnie): - Iwana Piotrowicza? 
Wddzę, że sli:ę dobrze Zlllacie. Profesora Pawłowa 
nie ma. Wyjechał. 

Siemionow (zmieszany): - Wyjechał? Jakto? Do· 
kąd? 

Niilkodem: - Do· domu wariatów. 
Siemionow (oddycha z ulgą): - Ach tak? Tośde już 

daleko zaszli. 
Nikodem (podejrzliwie): - Od jakiego miejsca? 
Siemlikmow: - Dawno już tu nie byłem. W 12-tym 

r·oku. 
N:iJkodem {nieufnie): - Nie przypominam sobie 

pana. 
Siemionow {uśmiecha się): - Myśmy tu przycho

dzili ze studentami. Budowano wtedy wieże. 
Nikodem: - Tak, tak. Iwan Piotrowicz opowiadał 

mi o tym. Wieża dotychczas nie skończona. 
S1emionow: - Skończ~y. Teraz napeVWtO skoń

czymy. 
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Nikodem: - Proozę niech pan wejdzie. 
Siadają w poczekalm. 
Siemi.onow : - Można palić? Ale ja mam tylko 

machorkq. 
Ni·kodem (łaskawie) : - No i cóż w tym złego? 

Wojskowy tytoń. Ja przecież też wojowałem .. . 
(uderzia się po drewnianej kuli). Było to pod 
,,Lawodanem" .. . 

* * * 

P .oczekalnia. Wchodzi Pawłow, za nim Nikodem. 
Pawłow: - Kto tu palił? 
Nikodem: - Tutaj czeka mężc.zyZilla. Rzeczo.wy 

człowiek solidny. Ja mam oko wyrobione. 
Pawłow wchodzi do gabinetu, widzi wojskowego, 

staje bardw zdziwfon y. 
Pawłow (sucho): - Czym mogę służyć? 
Siemionow: - Jestem lekarzem. Zdemobilizowano 

mnie jako rannego. Chciałbym pracować u pana 
w laboratorium. Skierował mnie Okrzdmw (po
daje dokument) . 

Pawłiow : - Kto? Kto? N!iJe znam tej ptasiej mowy. 
Siemionow : - Okręgowy oddział ochrony zdrowia 

skierował mnie do pańskiego laboratoTium. 
Pawłow: - Ale tak? B ez mojego pozwolenia. 
Siemionow (uśmiecha się) : - Mnie to pozwolenie 

nie jest potrzebne. 
Pawłow: - Co? Ja tu jestem gospodarzem , a nie 

pański „zdraw". Skandal. Napiszę skargę. 

Siemionow : - Mnie to pozwoleni e nie jest potrzeb
ne tylko dlatego, ż·e ja mam je już . 

Pawłow (zdziwiony) : - A może pan ma nerwicę 
urazową? 

Siemionow: - Może pan sobie przypomina, w 
12-tym rok u 3 studentów przyniosło panu pienią
dze. Pieniędz;y pan nie wziął i· powiedziJał, że 

drzwi laho·ratorium są dla nas otwarte. Otóż 

pTzysziedłem. 

Pawłow: - Tak, tak, pamiętam. Pan jest komuni
stą? 

Siemionow: - Tak. 
Pawłow: - Komisarza przysł!ali. Ntie potrzeba . 

Komisarz mi ni e potrzebny. 
Siemionow (spokojnie): - WidocZille powinienem 

był zataić swe przekonanie. Zdaje mi się, że pan 
tego nigdy nie robił. 

Pawłow jest zaskocW!ll.y. Mruczy do siebie : 
- Widzicie go, jaki spryciarz. 

* * * 

Zimowy zmie rzch. Na ulicach Petersburga ciemno, 
pusto. 

Snieżna zamieć . Wi atr, jak gdyby złm>zcząc się n a 
pustkę, wieje w plecy Jedynego prz.echodnia, 
popędza jego wysoką !!1.ieoo przygarbioną postać . 

Gorkij (uśmiecha się, mruczy do siebie): - Wiatr, 
wiatr na cafym bożym świiecie. 

Zatrzymuje się, przytrzymuje ręką kapelusz . 
Przed ni m, na przeciwległym brzegu Newy wyso

kie, ciemne budynki fabryk. Żiaden komin nie 
dymi. 

* •. * 

PRZEGLĄD FILMOWY - 1949 

Paw~ow -Operuje. W sali jest tak zimno, że widoczna 
jest para z ust. Asystenci noszą fartuchy na 
płaszczach, wszyscy wyglądają komicznie. Dwaj 
z n1ich trzymają „kapc'iłki". Jeden z nich to Si€
m~onow. 

Pawłow: - Bliżej, bhżej . Nic nie widzę. 
Siemionow pod.nosi swą „kopciłkę" do twarzy 
Pawłowa, który jest pochylony nad stołem . 

Pawłow (z uśmi1echem): - Pan mi bmdę spali, pa
niie bolszewiiku. 

W sąsiednim pok·oju Nikodem podkłada drzewa do 
pieca. 

Zdejmuje z wiieszaka futro , zagląda do kieszeni. 
K iwa głową . Podchodzii do pieca, przysuwa krzesło 

bliżej. 

Nikodem (patrzy badawczo na Pawłowa) : - Dzi-
siejszą porcję chleba włożyłem panu do futra. 

Pawłow : -- Tak, tak, dziękuję. 

Nikodem: - Ale gdzie on jest? 
Demonstracyj'Iłie wywraca kieszerui.e futra. 
Pawfuw: - Widocznie go zjadłem. 
Nikodem (surowo): - Nieprawda. Znów pan psy 

Illakarmił? 

Pawłow (zmieszany): - Co to ma wspólnego z psa
"? nn. 

Nagle drzwi otwarto. Słychać kaszel Gorkiego. 
Za DJim . przez sekUIIldę miga zadowolona twarz 
Siemionowa. 

Pawłow wstaje, unosi• w górę „kopciłkę" i idzie do 
drzwi . 

Podnosi „kopciŁkę" coraz wyżej i wyże .i. 

Gość jest bardzo wysokii. 
Pawłow: ·-Aleksy Maksimowicz? 
Gorkij: - Ten sam. Przyszedłem nieproszony .. . 
Pawłow: - Bardzo proszę . Proszę się rozebrać . Ach 

ciągle zapominam .. . (dotyka swego fut:ria) Proszę 
włożyć. 

Od szybkich ruchów Pawłowa „kopciłka" gaśnie . 

Pawłow (w ciemności): - Ach, diabeł! W .żaden spo
sób nie mogę się przyzwycz,aić do tego rzymskie
go świecznika . 

Gorkij 21apala zapałkę. Zapałka jest mokra. Długo 
sy.czy zanim zapali się płomieniem. Wreszcie 
oświetla uśmiechniętą twarz Gorkiego. 

NWkodem przysuwa do pieca drugie ' krzesło i wy
chodZii stąpając na pakach. Pawłow i Gorkij sie
dzą w fotelach przy piecu. 

Mokre drzewo syczy. 
Gol'kij wyciąga ręce do ognia, grzeje zma<rznięte 

dforne. Chwila milczenia. 
Gorkij: - Przyszedłem do pana właściwie z po1e

cenua Włodzimierza Iljicza. 
Pawłow (mruży oczy): - Przepras.z:am, nie przypo

minam sobie. 
Gorkij: - Z polecenia Lenina. 
Pawłow: - Tak, tak. Czym mogę służyć panu Le

n.inowó.? 
Gorkij (z uśmiechem): - Włodzimierz Ilji·cz prosił, 

abym się dowiedział, czym może panu ipomóc? 

Tłumacz: Rozalia Sokołowska 


