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PRZEGLĄD FILMOWY 
CZASOPISMO WYŻSZEJ SZKOL Y FILMOWEJ 

Łódź, listopad - grudzień 1949 Rok I 

J,TRZEBA NARESZCIE ZR_OZUMIEć, żE ZE 
"WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH NA śWIECIE 

CENNYCH KAPITAŁóW - NAJCENNIEJSZYM 
I NAJBARDZIEJ DECYDUJĄCYM KAPITAŁEM 
SĄ LUDZIE, KADRY. 

NALEŻY ZROZUMIEĆ, żE W NASZYCH 
OBECNYCH WARUNKACH - KADRY DECY

DUJĄ O WSZYSTKIM". 

JóZEF STALIN. 

E. SMIRNOWA 

BULSZEWICKA PARTYJNOSC RADZIECKIEGO FILMU 
(Z OKAZJl TRZYDZIESTOLECIA) 

Podstawą radzieckiej estetyki jest bolszewic
ka partyjność. Zagadnienie to omawiał W. Le
nin w swych wcześniejszych pracach, a zwła
szcza w art) kule „Partyjna organizacja i par
tyjna literatura". W pracy tej zdemaskował 
afiszowaną „bezpartyjność" burżuazyjnej este
tyki i burżuazyjnej sztuki, wykazał, że pod 
hasłem „czysta sztuka", „nadklasowość" ukrywa 
si ę antynarodowa, reakcyjna, burżuazyjna bez
partyjność. Lenin twierdził, że niezależność 
twórcza artysty jest niemożliwa w ustroju ka
pitalistycznym, podkreślił fakt całkowitego 

. duchowego uzależnienia artysty od pieniądza, 
oraz od burżuazyjnej samowoli i anarchii. Stąd 
nieunikniona degradacja i rozkład burżuazyj
nej sztuki, oddzielonej żelazną ścianą od mas. 

„ ... panow!e burżuazyjni indywidualiści -
pisał Lenin w tym artykule - musimy wam 
powiedzieć, że wasze mowy o absolutnej swo
bodzie to zwykła obłuda. W społeczeństwie 
ugruntowanym na władzy pieniądza, w społe
czeństwie, w którym masy pracujących znaj
dują się w nędzy, zaś garstka bogaczy próżnuje, 
nie może być „niezależności" realnej, rzeczy
wistej. Panowie pisarze, czy nie jesteście zależ
ni od waszego burżuazyjnego wydawcy? od 
waszej burżuazyjnej publiczności, żądającej od 

was pornografii w ramach i obrazkach, pro
stytucji jako „dopełnienia" do świętej sztuki 
scenicznej. 

Wszak ta absolutna niezależność jest burżua
zyjnym lub anarchicznym frazesem (gdyż anar
chizm - jako · pogląd - to przenioowana bur
żuazyjność) . Nie można żyć w społeczeństwie 
i być niezależnym od społeczeństwa. Wolność 

burżuazyjnego p!sarza, artysty, aktora jest tyl
ko zamaskowaną (lub obłudnie maskowaną) za
leżnością od pieniądz1a, od przekupstwa, od 
utrzymania'' . 

Lenin wszechstronnie opracował w tym arty
kule zasadę bolszewickiej partyjności literatu
ry, a więc i całej sztuki. 

„W przeciwieństwie do burżuazyjnych oby
czajów - pisał Lenin - w przeciwieństwie 
do uprzedniej burżuazyjnej sprzedażnej pracy, 
w przeciwieństwie do burżuazyjnego literac
kiego karierowiczostwa i indywidualizmu, 
„pańskiego anarchizmu" i pogoni za zyskiem -
1socjalistyczny proletariat winien postawić za
gadnienie partyjności literatury, powinien roz
winąć to zagadnienie i wprowadzić w życie 
w możI:wie pełnej i skończonej formie". 
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Lenin pisał swój artykuł w 1905 roku, lecz 
w myślaC'h Lenina zawarte jest genialne pro
roctwo tej nowości, która wyjaśniO'Ila została 
dopiero teraz w naszej sowieckiej literaturze, 
w nas:oej sowieckiej sztuce. 

„Sprawa literatury - pisał Lenin - powinna 
stać się c z ę ś c i ą s k ł a d o w ą sprawy 
ogó1no - prolet::i.riack.iej, kółeczkiem i śrubką 
jednego jedynego socjaldemokratyc:zmego me
chanizmu, wprawianego w ruch przez światową 
awangardę robotniczej klasy. Literatura winna 
stać si,ę częścią składową zorgani:z,owanej, za
planowanej, zjednoczonej prasy partyjnej". 

Bolszewioka partia wprowadziła w ·życie tę 
wskazówkę Lenina. Sztuka u nas nie jest pry
watną sprawą poszczególnych airtystów. Od 
pierwszych dni władzy radzieckiej stała się i:ma 
orężem i potężnym czynnikiem społecznego 
życia kraju, ma otwartą drogę dla najważni·ej
szych postulatów społecznych, dla realnych 
życiowych problemów. 

Z określoną społec:oną, partyjną funkcją li
teratury i sztuki, we wskazanym przez nas 
artykule, łączy się uwaga Lenina o osobistej 
pozycjri artysty i pisarza w nowej socjalistycz
nej sztuce. 

Tylko ten artysta może wykonać partyjne 
zadanie w sztuce, który opanował je rozumem 
i sercem i dorósł do pełnego, wszechstronnego 
ich zrozumienia. Partyjność dla artysty nie jest 
jedynie jakimś uzupełnieniem, lecz treścią jego 
wewnętrZil1ego prnekonania, główną oechą jego 
światopoglądu, jego życiowych :zJadań. Stopnio
wo rozwijając swe poglądy Lenin twierdzi, że 
bolszewicka partyjność staje się najwyższą 
formą politycznych, klasowych dążeń artysty. 

„Surowa partyjność - pisa1ł Lenin - jest 
jednym z warunków, czyniących walkę kLa•so
wą świadomą, jasną, określoną i zasadnkzą" . 

Partyjność bols:oewicka prz.ewiduje socjali
styczną ludowość sztuki. Problem partyjności, 
ludowości, był postawliony przez Lenina przed 
sztuką proletariatu w czasie przygotowania re
wolucji proletariackiej, a potem opracowany 
przez towarzysza Stalina w nowych społecznych 
warunkach socjalistycznego społec:oeństwa. Pro
blem ludowości głęboko związany z nauką 
Lenina i Stalina o proletariaokiej socjalistycz
nej rewolucji, jest post::lwiony tak, by rozbu
dzić świadomość szerokich mas, by pobudzić do 
życia tw6rczą inicjatywę pracujących . 

Lenin głc;:boko wierzył w możliwości i twór
c:zJe si'ły narodu, pomagał teoretycznie i organi
zacyjni•e w prowadzeniu szerokich mas ludo
wych do rewolucyjnego ruchu. Lenin uzasad
niał swe zrozumierI11ie kultury socjalistycznej , 
jako sztuki głęboko narodowej. 

Klara Cetkin cytowała nieraz słow:a Lerui.na, 
że sztuka należy do nairodu, .:żie powinna prze
nikać swymi najgłębszymi kOirze!lliami w sam 
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rdzeń mas pracujących, że powinna być rozu
miana przez te masy i przez nie lubiana, że 
pow:irma łączyć uczucia, myśli i wolę tych mas, 
poszukiwać wśród nich artystów i wychowy
w:ać ich. 

Burżuazyjna estetyka zawsze twierdziła i twier
dzi, że artystyczna myśl jest niedostępna dla pro
stych ludzi. Burżuaizjna sztuk::i. rozwija antyna
rodowy kult indywidualzmu, smakoszostwa i for
malizmu, wytwarzając rodzaj „arystokraty
zmu", czyli ar:tystycznego tworzenia, jakoby 
niedościgłego dla poj ęć proletariatu. W prze
ciwieństwie do tych fałszywych i antynarodo
wych temid. W. Lenin uwa'Ża, że wszyscy ludzie 
posiadają zdolności estetyczne, że każdy czło
wiek może być w tej lub innej dziedzinie arty
stą. Rzecz polega jedynie na stopniu rozwoju 
tych zidolności, na stopllliu wykształcenia este
tycznego ·Odczuwania. W ten sposób Lenin 
otwiera szeroką drogę do zbliżenia sztuki z na
rodem i daj e perspektywę rozwoju samej 
bolszewickiej partii. 

W tym aspekcie podkreśla się olbrzymią rolę 
wychowawczą socjalistycznej sztuki, która pro
pagując idee komunistyczne, wzbudza w ma
sach szlachetne dążenia, przygotowuje do pracy 
i czynów w imię wspólnego dzieła, rozwija 
w narodzd.e zdolności odcZliwania piękna, jed
noczy miliony ludzi wokół wzniosłych ideałów 
bolszewickiej partii. 

Towarzysz Staliin podał geruialny wzór twór
czej metody radzieckiej sztuki, jako metody so
cjalistycznego realizmu, wysoko podniósł rolę 
radzieckich artystów, nazywając ich „inżynie

rami dusz ludzkkh". 

Najwiiększą zasługą Lenina i Stalina w roz
woju estetyki r ealizmu socjalis tycznego jest 
przede wszystbm sformułowanie i opracowa
nie zaisady bolszewicbej partyjnoś ci w sztuce, 
głęboka analiza związku tej zasady z proble
mem ludowości, z pr·oblemem r ealizmu, które 
stanowią rOZ'Wiuięcie za1sady bol,szewickiej par
tyjności w praktyce samej sztuki. 

Centralny Komitet Bolszewicbej Par tii roz
wija i konkretyzuj e leninowsko -:- stalinowskie 
podstawy estetyki w swoich histoil'ycznych po
stam:owi.eilliach w sprawach sztuki i literatury. 
Pomaga on sowieckim artystom w dokładniej

szym zrozumieniu i urzeczywistnieniu zasad 
bolsz;ewicki.ej partyjności i związanych z riią 

problemów realizmu i ludowośd, problemów 
patriotyzmu i wychowawczej r oii radzieckiej 
sztuki obejmującej również i film. 

W. Lenin nie zajmował się specjalnie kine
m::i.tografią. Jego sporadyczne wypowiedzi 
i uwagi w sprawach doty:czących filmu miały 
charakter epizodyczny. Ale wszystkie prze
siąknięte 1są troską, cechującą wielkiego ojca 
państwa radzieckiego, troską o rozwój sowiec
bej socjalistycznej sztuki. 



1949 - PRZEGLĄD FILMOWY 

Jeszcze w 1907 roku Lenin w rozmowie 
z Boncz - Brujewiczem wypowiedział ciekawe 
spostrzeżenie o istocie sztuki filmowej. Lenin 
twierdził mianowicie, że dopóki film znajduje 
się w rękach spekulaintów przynosi więcej zła 
ni ż pożytku , często deprawują·c masy wstrętną 
treścią obrazów. Lecz wtedy, kiedy masy opa
nuj ą film i kiedy znajdzie się on w rękach dzia
łaczy socjalistycznej kultury, okaże się jednym 
z najpotężruej szych środków kształcenia mas. 

Boncz - Brujewicz nie powtarza dokładnie 
słów W. Lenina, ale możemy wnioskować o ich 
zgodności z artykułem „Partyjna organizacja 
i partyjna literatura" napisanym dwa lata prrzed 
tą rozmową. Widzimy jak głęboko partyjną oce
nę sztuki f ilmowej dał Lenin w tym czasie, gdy 
mógł oglądać jedynie burżuazyjne filmy odzna
czająoc się prymitywną treścią , banalnością 
i pustką duchową. Gwałtownie rozraistający się 
przemysł fi lmowy roił się od spekulantów, han
dlarzy, drobnych i większych przedsiębiorstw, 
których przyciągały bajeczne zyski wyciągane 
z seansów kinowych. Powstała nieprzebyta 
przepaść pomiędzy istotą sztuki filmowej prze
znaczonej dla milionów, a prywatną inicjatywą 
wytwarzającą filmy w przedrewolucy jnej 
Rosji. Burżuazyjne społeczeństwo, w którym 
powstało to prwdsi·ębiOirstwo, szeroko wykorzy
stało okazję narzuca.11!ia masom przy pomocy 
filmu swe~o sposobu myślenia . Już pierwsze 
filmy były przesiąknięte burżuazyjną ideą nie
naruszalności kapitalistycznego ustroju. To 
wlaśni.e miał na myśli Lenin twierdząc, że bur
żuazyjne filmy demoralizuj ą masy. Lenin bo
wi em dawno przewidział znaczenie socjali
stycznej sztuki filmowej przez skojarzenie roli 
filmu podporządkowanego bolszewickiej par
ty jności z bezpośrednim oddziaływaniem kina 
na masy. 

To, o czym mówił Lenin w formie przypu
s::oczeń w 1907 roku, urzeczyw.istniał w socjali
stycznym państwie . 

Pierwszym wielkim praktycznym przedsię
wzięciem w dziedzinie filmowej b :y1 dekret Le
nina o upaństwowieniu przemysłu filmowego, 
wydany dnia 21 sieirpnia . 1919 roku. Ustawa 
ta zapoczątkowała prawdziwą rewolucję w prze
myśle filmowy m. Pracownicy filmowi wyswo
bodzili siP, spod władzy spekulacj·i, niezdrowego 
pośrednictwa i pogoru za sensacjami. Zamiast 
konkurencji, zamiast podporządkowania arty
stYcznej twórczo,§ci chciwym planom kapita
listów w filmie, powstała nowa epoka, w której 
artysta świadomy swego partyjnego obowiązku 
wobec narodu i r ewolucji, współdziała w two
rzeniu nowego ·życia społecznego. 

W rozmowach z A. Łunaczarskim wielki bu
downiczy radzieckiego państwa wskazał na to, 
że produkcja nowych filmów przesiąkniętych 
krmunistycznymi ideami, odzwierciadlaj ących 
radziecką rzeczywistość powinna rozpocząć si ę 
od kroniki. W tej uwadze mieściła się my~l, 
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wyznaczająca przyszłość zarówno radzieckiej 
kroniki filmowej, jak i całej sztuki kJnemato
graficznej. Była to rzeczywiście najbardziej na
turalna i owocna droga dla wgłębiania się 
w czyny i idee rewolucji, droga do przeniknięJ 
cia w myśli i uczucia SZierokich mas. Tylko 
tkwiąc w społecznej pracy mogli młodzi ra
dzieccy filmowcy pojąć wielkość tego, co się 
działo w okreis~e gruntownej zmiany starego 
porządku i kształtowa111.ia się nowego życia. 
Lenin zaznaczał, Źle Zie wszystkich dziedzin 
sztuki dla m as najważniejszy jest film. 

Lenin poświęcał najwięcej uwagi kronice fil
mowej, doradzał jakie tematy należy wyświe
tlać, kontrolował wprowadzeni·e w życie jego 
wskazówek, dbał, aby komitet filmowy był za
opatrzony · w taśmę filmową. Łącznie z towa
rzyszem Stalinem zajmuje się on kwestią pro
pagandy kina, dba o wyświetlanie radzieckich 
filmów dla najszerszych warstw ludności , o roz
powszechnianie ich w najdalszych zakątkach 
Związku Radzieckiego. 

Stosunek Lenina do radzieckiej kroniki fil
mowej pokrywa się z jego wypowiedzią o lu
dowości socjalistycznej literatury. Ludowość 
r o,zumiana jest jako przenikanie w duchową 
treść narodowego życia, opanowanie postępo
wych idei, którymi żyje naród, odzwie:rciadlanie 
jego szerokich społecznych i rewolucyjnych 
·czynów. 

J eszcze w ciężkich latach po wojnie domowej 
Lenin stawia zadanie masowego w ytwarzania 
naukowo - popularnych i oświatowych filmów, 

· przynoszących ludowi wiedzę i kulturę. Żąda 
on aby równocześnie z filmami rozrywkowymi 
demonstrow:mo także filmy naukoworpopu
larne i dokumentarne, aby zestawienie progra
mu projekcji uwzględniałn wychowanie i oświe
canie mas pracujących. 

A. Łunaczarski mówi w swych wspomnie
·niach o zadaniach przyszłego filmu, nakreślo
nych przez Lenina jeszcze w zaraniu radzieckie j 
kin·ematografii. Pierwsze zadanie - to rozwój 
radzieckiej kroniki filmowej, odpowiednio do
bieranej, aby była obrazowa i publicystyczna 
w tym samym stopniu i po tej samej linii, we
dług której redagowane są najlepsze radzieckie 
pisma codzienne. 

Drug'.m zadaniem - jest rozwój naukowo-po
pularny ch filmów, które powinny mieć cha
rakter wzorowych publicznych wykładów na 
różne tematy wzięte z życia i nauki. 

Trzecie zada.nie dotyczy donioslości artystycz
nej propagandy naszych idei pod po.stacią po
rywających obrazów, podkreślających wszystko 
co u nas jest dobre a chłoszczących to, co jest 
niewłaściwe w życiu obcych k:as i obcych 
państw. 

Dzięki inicjatywie Lenina VIII Zjazd Partii 
w 1919 roku uchwalił pottyczną propagandę 
i pracę kulturalno-oświatową na ws'., w czym 
niemałą rolę miało odgrywać kino. 
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Lenin po:wstawił nam gruntownie obmyśla
ny i wszechstronnie ,opracowany program roz
woju radzieckiej literatury i sztuki, do której 
zalicza również i film. Program ten zostaje po
myślnie wcielony w życie. 

Towarzysz Stalin, wierny uczeń i genialny 
kontynuator prac wielkiego Lenina, w nowych 
historycznych warunkach rozwililął i uzupełnił 
Leninowski program rozwoju radzieckiej socja
hstycznej literatury i sztuki. 

Jeszcze w maju 1924 roku na XIII Zjeździe 
WKP (b) towarzysz Stalin wskazał na masowość 
kina, na nieograniczone możliwości wykorzy
stania kilila dla komunistycznego kształcenia 
ludzi pracy. 

Zwracał uwagę na to, że partia powinna przy
czynić się do ro,zwoju sztuki filmowej. „Źle stoi 
sprawa filmu", mówił Stalin, „kino to najlep
szy spO$Ób masowej agitacjL Naszym zada
niem - jest wziąć film w swoje ręce". 

XIII Zjazd uchwalił obszerną rezolucję, 
w której został ustalony program całkowitej 
:przebudowy radzieckiej kinematografii. W re
ZJolucji tej czytamy: „Film powinien stać się 
w rękach partii potężnym środkiem oświaty 
i propagandy. Należy zwerbować do tego dzieła 
szerokie masy proletariatu, organizacje partyj
ne i związkowe. Zjazd potwierdza decyzję XII 
Zjazdu o konieczności wzmocnienia radzieckiej 
kinematografii przez dopływ doświadczonych 
pracowników". 

Z inicjatywy towarzysza Stalina odbyło się 
w 1928 roku pierwsze Wszechzwiązkowe par
tyjne zebranie pośwrięcone zagadnieniom filmu, 
na którym rozpatrywano tak aktualne zagad
nienia, jak: „Wyniki budowy filmu w ZSRR 
i zadania radzieckiej kinematografii", „Kino na 
wsi", „Społeczeństwo i film", „Prasa i film". 

W rezolucji zebrania zaznaczono, że w okresie 
budowy socjalizmu film winien być najpotęż
niejszym narzędziem służącym do pogłębienia 
świadomości politycznej robotników, narzę
dziem służącym do politycznego przekształca
nia wszystkich nieproletariackich warstw lud
ności, przede wszystkim chłopstwa. Film wi
nien zwiększać ideowy wpływ proletariatu na 
drobnomieszczańskie warstwy ludności. 

Partia, kierowana prnez towa:rzysza Stalina 
stawiała przed radziecką kinematografią obszer
ne, opracowane rzeczowo problemy socjali
stycznego realizmu i ludowości, problemy wy
chowawczego znaczenia utworów artystycz
nych. Partia nie tylko teoTetycznie rnzwijała 
nową 1eninowsko - stalinowską estetykę, lecz 
również decydowała, jak praktycznie rozwiązać 
teoretyczne problemy. W styczniu w 1929 r . 
CK WKP(b) przyjmuje decyzję „o wzmac
nianiu kadr filmowców". Partii zależało na 
wzmocnieniu bolsz,ewickich wpływów na rozr
wój sztuki filmowej. 
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W tych latach towarzysz Stalin pomaga ra
dzieckim filmowcom pokrywać formalistyczne 
błędy, nakłania kh do zbliżenia się do życia 
ludu, wciągnięcia w szeTegi robotników, którzy 
swą codziermą pracą budują socjalizm. 

Gdy Eisensteinowi nie udał się film o nowej 
kołchozowej wsi „Stare i nowe", towarzysz 
Stalin w rozmowie z reżyserem i jego najbliż
szymi pomocnikami podkreślał znaczenie dla 
Tadzieckich realizatorów bolszewickiej partyj
ności i zasad T1eaUstyc21nej, narodowej setuki. 
W rozmowie tej towarzysz Stalin przypomniał 
filmowcom o wielkiej odpowiedzialności, która 
na nich spoczywa. Mówił, że radziecki realizator 
powinien bardzo poważnie ustosupkowywać się 
do każdego słowa, ka·żidego czynu swego boha
tern, pamiętając, że postać tę oceniać będą mi
liony ludzi. N:ie można wymy,ślać obrazów 
i zdar:zień siedząc u siebie w gabinecie. Trzeba 
brać je z życia, studiować żyaie, uczyć się od 
życia. Ażeby prawidłowo orientować, się w tym, 
co się widzi, trzeba :zmać mark:Si:znn. 

W rozmowie tej mamy cały program estetyki 
socjal!stycznego realizmu. Oceniać realizatora 
będą miliony - mówi tow. Stalin; oceniać go za 
prawdz1wość, za zgodność z życiem. W ten srposób 
zasada bolszewickiej partyjności utworu tkwi 
w poznawalności - w prawdlz,iwym oddaniu 
życia. 

Zdaniem Lenina nal,eży umieć zaobserwo,wać 
kiełki komunizmu, pomagać im i dbać o nie. 
Artysta ujawniając te nowe wartości, czyni je 
przedmiotem zainteresowania milio111ów. 

Rozwijając te myśli radzi tow. Stalin kolek
tywowi filmu „Stare i nowe" powędrować po 
kraju i w samej rzeczywistości znaleźć fakty 
rozwoju kołchozów, co miiało być t ematem 
filmu. Ale by dostrzec i prawiiidłowo zrozumieć 
te fakty, należy mieć światopogląd postępowy, 
prawdziwie bols21ewicki. 

W dniu piętnastolecia radzieckiego filmu tow. 
Stalin pisał: „ ... posiadając wyjątkowe możli
wości duchowego oddziaływania na masy, film 
pomaga klasie robotniczej i jej partii w wycho
wywaniu robotników w duchu socjalizmu, 
w organizowainiu mas do walk.i za socjalizm, 
w podnoszeniu ich kultury i polri.tyc:mej zdol
ności do walki". 

Obecnie film radziecki zajął ważne miejsce 
w społecznym życiu radzieckiego narodu. W fil
mach odzwierciadla się każdy nowy etap życia 
państwa, wielobarwny obraz postępowego ra
dzieckiego człowieka - bohatera nowej stali
nowskiej epoki - znajduje swoje realistyczne 
i artystyczne wcielenie. 

Tłumaczył : H. W. 

(Iskusstwo Kino Nr 3 - 1949) 



BELA BALAZS. 

DWIE PRELEKCJE WYGŁOSZONE DLA SŁUCHACZY 
WYDZIAŁU FILMOWEGO A.M.U. W PRADZE 

Bela Ba!Clzs, znany pisarz węgierski, 
świetny teorelyk i krytyk filmowy, laureat 
nagrody Kossutha, prezes węgierskiego 
Naukowego Instytutu Filmowego - wy
głaszał rokrocznie odczyty na wydziale 
filmowym A.M.U. w Pradze. Prelekcje na 
te same tematy wygłaszał również w Wyż
szej Szkole Filmowej w Łodzi . 

N ies tety prelekcje, które zamieszczamy 
poniżej należą do oslatnich, jakie Bela Ba
lazs wygłosił w roku bieżącym . 

Bezpośrednio po swym powrocie z Pragi 
do Budapesztu - zmarł nagle na atak 
serca. 

REDAKCJA 

O AWANGARDZIE FILMOWEJ 

Gdy dowiedziałem się, Ż'e mam mówić o awangar
dzie - zagaił s1wój wykład pro.f. Balazs - pytałem 

sam siebie, dlaczego mam mówić właśnie o tej nie
aktualnej, przestarzał:ej modzie? 

Należy ocenić awangaTdę z historycznego punktu 
wtidzeni.a, toteż mówiąc o „awangardzie" korzystam 
z okazji wykazania, jaka z niej wypływa nauka dla 
realizmu. 

Znam was dobrze, młodzi ludZlie. Znam i rozu
miem waszą sympatię, zwłaszcza tych najba,rdz.iej 
utalentowanych, tych którzy mają szczery stosunek 
do sztuki - dla awangardy Iii jej poezji. I właśnie 
dlatego zamierzam awangardę krytykować, choć 

będę się starnł nie zajmować stanowiiska zdecydo
wanie ·nieprzychy1nego - :natomiast uznając to, co 
w niej jest naiprawdę płodne, żywe i możl1iwe do 
przyjęcia, pragnę stanąć '.PO stronie tych spośród 

was, kt6rzy z nią sympatyzują . 

Subtelność , rozpiętość zainteresowań, polot, któ
re wnosi owa poezja, n ie potrafi zapewnić na przy
szłość postępu w rozwoju kultUTy. Wł:aściwości te 
nie przynoszą nic nowego na dalszą metę. 

Wiedza i sztuka hellenistyczna, neoplatońska li
t eratura były zapewne tym n ajbardztiej subtelnym, 
najbardziej kultywowanym dziedzictwem kultury 
antycznej. Dziś jedna!kże kultura skierowała się na 
iilllle tory. Dzieje się to tak jak z rzeką, która pły
nąc zakrętami nagle ·;;majdruje nowe, bezpośrednri.e 
koryto. Reszta dawnej, czystej i świeżej wody, któ
ra została na zakręcie, zatęchnie. Awanga,rda rów
nież była bezcenna '.Pod względem artystycznym, 
ale kultura ludzkości poszła jednak w innym kie
rU1I1ku . 

Film jako sztuka 

Film· stał się sztuką w tym momencie, gdy prze
stał po prostu fotografować to, co się działo , gdy 
przestał być :naturaliistyczny, gdy człowiek natchnął 
go :npwym duchem. Nie wierzono, aby przy porno-

cy maszy:ny można był:o. stworzyć s~tukę. Ale 
emocjonalny twórczy element uczy:n "ł z filmu 
sztukę. 

W:ielcy artygci, jak Eisenstein i P udowkin nadali 
obrnzowti sens, użyli go dla wyrażania ludzkich 
myśli, które nie znajdują się same przez się 

w prz.edmiocie, oni z niego utwoTzyli narzędzie 

ludzkiego myślenri.•a', om uczy:n;ili z niego sztukę. 
Owo przenikanie 1'udzkiego ducha do prz.edmiotów 
martwych czy:ni z :nich sztukę . 

Przystępujemy do ·zagadnienia realizmu, który 
dzi:ś już wszyscy pojmujemy bynajmniej nne jako 
problem wyłącznie artystyczny, ale przede wszyst
kim ludzki i politycwy. 

Zacznę od prostego wykładu filozofii. Każda 

sztuka jest sy:ntez.ą subiektu IL obiektu. Kiedykol
wiek w sztuce zjawia się coś uks.ztałtowanego·, 

kształtuje się to nie przypadkowo, mechanicznie, 
ale w sposób zg.odny ze S'.Posobem widzenia arty
sty. Spotykają się tu dwa p~erwiastki : przedsta
wiana rzeczywistość. czyli obiekt i srubliek t, czyli in
dywidualność artysty. Dzięki temu też sztuka różni 
s~ę od wiedzy. W ten sam spos ób różni się krionika 
od powieści historycznej, fotograficzny szkic kraj
obraZ'U od obrazu namalowanego przez artystę . 

W tym zes.pol~u się sub1ektu · z obiektem, któ~ 
re zachodzi w sztuce, tkwi :najintymniejszy stosu
nek człowieka do świata. Człiowiek żyje na świe

cie, widzi go, jest nim zupełnie pochłonf.·ęty, jed
nakże właściwy stosunek do świ1ata osiąga on dQ.
piero '.PO.przez sztukę. Związek człowi·eka ze świa 
tem, ·który rodzi się w sztuce jest zwliązkiem szcze
gólnym i moglibyśmy przy.równać go do związku 
powstałego z mHości . 

Lec:z zasadniczym pomostem, który wł;aści'wie 
łączy człowieka z otaczającym go śwliatem jest 
wspólny światopogląd . Gdy jedno z przęseł tego 
mostu ulegnie zniszczeniu, gdy tym samym oder
wi·e się subiekt od obiektu, gdy przesta:n~e w ogóle 
istnieć możliwość t ego związku - wtedy następuje 
rzecz tragiczna : człowiek osamotnieje. J est wielka 
różnica między tym, c:zy człowtiek j,est osamotnio
·ny czy sam. Robinson nie był osamotniony, choć 
był na wyspie sam. 

Ludzkie osamotnienie ma swą hlistorię. Czytaj ąc 

epopeę Homera, znajdujecie tam zawziętych wro
gów, którzy chociaż zabijają się, znają się i rozu
mieją :nawzajem. W Rzymie również byli nieprzy
jaciele stroniący jeden od drugiego, jedriak nie 
istniał między :nimi ten stosunek, który wyhodo
wało kapitaltistyczne społ'eczeńs<two, gdzie ludzie 
ze sobą współżyją, kochaj ą się - a są osamotniell1i. 
Żyją obok siebie }udzie, którzy się n awmjem nie 
roiz:umieją i których również nikt nie rozumie. Daw
niej nie mogłoby zaistnieć t akie zjawisko. To e>Sa- · 
motnienie zrodi:iło silę w wieku, w którym ludzie 
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nie mieli wspólnej nawzajem łitczącej kh kultury, 
gdy nie mogło ich już łączyć na przykład chrześ
cijaństwo, pełlnri.ące tę rolę w średniowieczu i re
nesansie. Ta atomizacja społeczeństwa, ktfua 
pociąga za sobą kapitalizm, staje się największą 

tragedią ludzkości. 

W sztuce, która jest najlistotniejszym wyrazem 
stosunku człowieka do świata, dawniej nie było 
kierunku artystycznego, który by był niezrozumia -
fy dla współczesnych. Zdarzało się, że jeden arty
sta 1'ył baTdziej ceniony, drugi mnJiej. Jednak 
wszyscy by li rozumiani. 

W końcu XIX wieku powstał w malarstwie kry
tyc:miy kierunek zwalczający „literackość" w ma
larstwie. Rzucono hasło, że obraz ma być obTazem, 
a nie liteTaturą, że nie powinien zawierać treści, 

a powinien jedynie utrwalać wrażeni.a artysty. Sła
wnym mistrzom klasykom nikt nie wytykał tego, 
że ich płótna przedstawliały jakąś akcję, że były 

„l:iteraturą". Przedstawiały one tematy, które n.iie 
byfy nikomu obce - każdy wiedział, co wyrażają 
i każdego mogły wzruszyć. 

W śr·edniowieczu była to tematyka religijna. 
Przemawtiata równie jasno do szlachcica jak !i. do 
wieśniaka. Gdy pOTzucono tematykę kościelną 

więzy się rozluźniły. Na miejsce jej jednakże przy
szła heroicz:na tematyka narodowa rosnącego w siły 
mieszczaństwa. Zgodny w przybliżeruiu światopo

gląd warstw mieszczańskich był gwarancją ich 
spoistości. Istniabo tu tedy jeszcze .wspólne założe
nie, z którego art~ści wychodzili. 

Tematyka ich malarstwa co prawda nie posuwała 
naprzód pracy nad zbudowaniem pomostu ł:ączące
go człowieka z człowiekiem, ale przecież była je
szcze zrozumiała dla wszystkiich. Stopniowo zaczę
ła za'Il'ikać „lliterackość" obrazów. Wielcy malarze 
malowali jeszcze pejzaże, sielankowe krajobrazy, 
akty - ale zaczęła z nich wiać nuda. Nie wtedy 
jednak nastąpiło ostateczne oderwanie się człowieka 
od rzeczywistości. Do czasu gdy malarze malowali 
przedmj·oty, które jeszcze wówczas były przedmio
tami - malowalri świat. 

Następował jednak dalszy rozwoJ . Przedmiot 
sam wyrażał zbyt wiele treści. Z nastaniem ku -
bizmu i illJilych nowych kierunków również prz.ed
mioty przestafy Iriieć cechy wspólne. Wytworzyła 
się sztuka beztreściowa. Z chwilą gdy temat prze
stał być łącznikiem między ludźmi, ostatruia więź 
w:zajemnego pomzumienia została zerwa.na - czło

wiek został osamotniony. 

Może za1istnieć możliwość, że przy;padkiem będę 

w stanie tego samego podniecenia, że będę miał te 
same wizje, co właśnie ów „kubizujący" artysta -
ale mogę ich też nie mieć . Tt> rozwinięcie SIUbiek
tywi·zmu doprowadZJifo do zupeł'nego· osamotnienia 
artysty i odbiorcy. Nie sądzę, żeby to, co ci artyści 
widzą było oszustwem, ale niesposób tego skon
trolować. · Mogę na przykład mieć wstrząsający, 

pełen treści sen, a jednak nikt nie może równo
cześnie ze mną śnić tego snu. Nikt nie może 
do mego dotrzeć. Mogę się obudzić i mogę swój 
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sen komuś opowiedzieć; ludzie mogą opowiadać 

sobie swoje S1I1y, ale !Il.ie mogą Się w nich spotkać. 

Sztuka ta świadomie zbliżyła się do absolutnego 
snu. Egzystencjonalista me chce nic wiedzli·eć 

o świecie: pragnie on objaśniać tylko swoje życie, 
chce mówić tylko o swoli.m przeżyciu. Nie chce pod
kireślać, że ta sztuka jest złą od strony formalnej, 
al1e chce wykazać do czego doprowadza. Do czego? 
P r o w a d z i d o k a t a s t r o f y k u 1 t u
r a l n e j, d o ku 1 t ur a 1 n e j a tom i z a- . 
c j i sp o ł e c zeń s twa. J est to właściwością 
społeczeństwa, w którym jeden nie myśli o drugim, 
nie ozuje społecznego sensu życtia, któremu brak 
wiary w siebie; społ·eczeństwa, które nie wierzy 
w nic wspólnego·. Jest to symptomat mieszczańskie
go społeczeństwa - któremu przeeiwstaw1ia się 

społeczeństwo socjalistyczne - bardziej zwa·rte 
i jednoliite niż którekolwiek imte społeczeństwo 

w historii. Za dziesięć lat nawet nie będziemy wie
dzieli, · co oznaczają te wytwory sztuki burżuazyj· 
nej, prawie tak samo jak nie rozumiemy dziś sztuki 
aleksandryjskiej. 

Teraz chciałbym sam przytoczyć niektóre za
strzeżenia, które mogłyby wyniknąć na skutek tego, 
oo powiedziałem, na przykład w stosunku do im
presjonizmu, którry już zapuścił głębokie kÓrzenie. 
Chai1ałbym wyjaśnić dlaczego. Baudelaire pisał, że 
rzeczy, które nie są w jakiś sposób zdeformowane, 
człoW1iek nie zauważa. Banalność jest niewidzial
na ... Człowiek zwraca uwagę na coś, co wygląda 

niezwykle i szuka przyczyn tej niezwykłości. Atrak
cyjną staje się twarz, w której w jakiś sposób norr
malny wygląd uleg1 zakłóceniu. Dzięki deformacji 
spokojnej fizjonomm1 staje siię ona ciekawa, n abie
ra wyrazu. Ekspresjoniści twierdzili, koniec koń
ców nie bez 'rac}i, że właśnli•e to odchylenie od nor
malności jest ciekawe, ponieważ w nim tkwi we-

, wnętr2fila, zajmująca treść. Twierdzili, że malowa
nl~e z fotograficznym ujmow:aniem wyrazu j2st 
realną •rzeczywistośc"ią. W tym sensie każdy wielki 
artysta byłby ekspresj1onistą. W sztuce greckiej , 
weźmy u Laokoona, ekspresja rozłożona jest na calą 
postać. Niemniej jednak me był to eksipresjolillizm 
w tym .sensie jak w a~angardzie. N a czym tedy 
polega to, co nazywamy awangardową szkołą 

eksprresjonistycz:ną? 

Dla ekspresjonistów, jak sami głosil.i, istotnym 
by~a nie twarz, materia, ciało, lecz jego wewnętrzna 
tveść. Aby osiągnąć jak najpełniejsze wyrażenie 

stanu wewnętrzinego wZ'ruszenJi1a, odbiegali na 
przyklad od anatomii twarzy. Mayerhold, radrieckti 
reżyser, twórca teorii biomechaniki, nauczył akto
rów aikmbacji. Dlaczego? W jednej z !'Ozmów, któ
re z nim prowadziłem, powiedział: „Gdy s1ię cie
szysz, skac?Jesz tak \vysoko ja:k potrafisz, nie zaś 

tak wysoko ja!kbyś chciał. Musiałbyś być akrobatą, 
by tego dokonać". Toteż uczył aktoirów akrobacji, 
aby potrafili; doskonale :wyrażać swoje uczucia. 
Aktorzy jego starallli się wy;rażać ucZ1Ucia w sposób 
niczym nie ogranJiCZOIIly. 

Tkwi w tym pewne niebezpieczeństwo. Sztuka 
ekspresj1onistycma, która roowija :fiilzjonomię i pod· 
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kreśla defqrmację jest karykaturą, lecz każda ka· 
rykatura właściwie sama wyraźnie wyznacza nobie 
granice. Każda kar~katura jest śm1eszna i celowa 
do momentu, w którym poznajemy przedmiot ka· 
rykatury. Gdy :nie ipotira:ffony poznać już karykatu
rowanego obiektu - komizm jest chybiony. 

Jeśli malarz namaluje uśmiech więks,zy od ust 
i jeśli zrozumiemy co to oznacza - wtedy wszyst
ko w porządku. Grecka maska jest również w naj
wyższym stopniu zdeformowana, a mimo to jest 
stale jeszcze podobna do człowieka. Jednak gdy 
deformacj ę doprowadzi się do przesady stanie się 
ornamentem. Murzyńskie maski napawają strachem 
do ch wili, kiedy poznaj emy, że przedstawiają czło 

wi eka. Gdy tylko zanika podobieństwo, stają się 

ornamentem. Dzieci boją się drzewa albo krzesła 
w ciemnym pokoju, przypuszczając, że to człowiek: 
gdy tylko .przekonają się, że to drzewo, przestają 

się bać. Tylko podob1eństwo do rzeczywistości, 
a nigdy ornament może budzlic strach. Jak długo 
obiekt pozostaj e obiektem, każdy j ego wyraz jest 
możliwy; gdy przestaje być obiektem, przestaje 
równocześnie oddziaływać psychiczme. Gdy weź
miemy łuk i napnJi.:emy go, jego cięciwa stanie stię 

źródłem siły ; napinając go jednak do tego stopnia, 
że pęknie, tracimy możność wypuszczenia strzały . 

To jest granica r ealizmu. Na prrzykładzie ekspres
jn111:stycznych akrobatów widzimy tani sposób wy
rażania uczuć . Znacznie trudniejszym jest odda:ni2 
tego wyrazu poprzez twarz, rzeczywistość. Michał 
Anioł wyrazi ł wszystkie namiętności poprz.ez rze
czywDstosć. 

Indywidualizm czy wspólnota? 

J edno jest jasne. Chodzi tu nie tylko o estetykę 
czy artystyczną szkołę. Chcemy utworzyć kulturę, 

opierającą się na tym, że ludzie chcą wspólnie pra·· 
cować i żyć. 

Dlatego też nie wolno nam zajmować się indy
widualnymi snami , lecz wsipólnymi ludzkimi uczu
ciami. 'Gdy ktoś śpiewa, drugi człowiek powinien 
go rozumieć. Jak długo obli•ekt przetworz.ony przez· 
artystę pozostaje obiektem, każdy go może poznać 
ii osądzić : w przeciwnym wypadku dzieło sztuki wy
myka się możl:iwo,ści nie tylko zrozumienia ale 
i kontroli. 

Gdyby il1awet nic innego nie było dowodem roz
kładu spoleC2leństwa mieszczańskiego - fakt, że lu
dzie się n awzajem nie rozumieją, jest już dostatecz
nym tego dowodem. Ludzie ci ni.e są j eszcze ZiU

pełnie mar twi , ale obumierają. Nowe zdrowe sipo
leczeństwo o wspólnym światorpoglądzie wytwo:.rzy 
nową szfokę. 

I teraz mogę powiedzieć wam, co odpowiedzfałem 
Mayerholdowi w rozmowie, o której W&pominałem: 
„Sposób wyrażania swych uczuć poprzez akrobację 
jest niewątpliwe bardzo ciekawy. Ale co pan sądzi 
o słabych, nt epo,rornych ludziach, którzy mimo to 
potrafią gromadzić w sobie skarby uczuć i myśli? 
Odkrywanie t ej irzeczywistości j est prawdziwą 
sztuką. 

Nie istn1ieje nic takiego, czego byśmy nie mogli 
wyrazlić w zrozumiały sposób. Nie chcemy i nie 
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możemy tworzyć .w osamotnieniu. Egocentryczna 
awangarda jest ma:.rtw.a, nie może nam niiczego dać. 

Bez niej nie będziemy ubożsi, będziemy zato ba,r
dziej ZTO'ZfUmiali". 

JAK SJĘ PRZEJAWIA IDEOLOGIA W FILMIE 

Każdy artysta dokonuj·e zmian na obrazie rzeczy
wfilstosci ; ale ka·żdy czyni to według swe,go charak
teru i temperam entu. Gdy na przykład trz·ech ar 
tystów namaluje to samo· drzewo."- a będą to do
brzy m nlarze - każdy z obrazów będzie podobny 
do . drzewa, ale obrazy te będą się przecież rozruc 
m~ędzy sobą. Dlaczego. artysta nie oddaje rzeczy ta
kimi jakimi są? Sztuka TI!ie jest naturalistyczną 

koipią rzeczywistości, dlatego, że w dz·iele sztuki 
zostaj e przetworzona nie tylko obiektywna rzeczy
wfastość, ale Tównież przeżycie artysty. Gdy dwóch 
artystów przechadzać się będzie w tym samym ple
nerze, jeden iIJOZostan.ie zupełnie spoko jny, podczas 
gdy drugi będzie wzruszony, przejęty, zachwyco
ny - krajobraz wywoła w nim tysiące uczuć. 

Właśnie to ludzkie doznanie jest sztuką, dlatego, że 
proste stwierdzenie, jak świat wygląda, możemy 

znaleźć w książkach naukmvych. Gdy chcemy poiZ
nać, jak rozwija s:ię życie, wystarczy puzestudio·wać 

dobry marksisto wski poradnik społeczny, dzienni
ki, podręczniki historii, reportaże. Dlaczego to· nie 
jest sztuką? Bo nie ma w nich wzruszen i prze· 
żyć aTtysty. Owo ludzkie rprzeżycie daje dziełu 

artysty wizję rzeczywistości; wizja ta zaś jest po
dzielona i zróżnicowana w edfug indywidual1ności 

artysty. 

J ak już mówiłem uprzednio, w sztuce istnieje 
nie tylko obiekt (świat, życie), ale również wizja 
artysty i jego s tosunek do tego obiektu. W sztuce 
dokonuj e się bodajże największy cud ludzkiego ży· 
cia. Gdyby ludzkość wymarła i z:i emię nawi·edZiili 
obywa tele jakiejś innej planety, widzieliby oni bu
dynIDi', mosty, kanały, które zbudowali ludzie, ale 
w jaki sposób przeżywali o:ni swoje życie, jak ko
chali i nienawidzili - to poznaliby dopii·ero dzięki 
sztuce, która po tych ludziach została. Paprz.ez 
obrazy, które pozostawili ludzie, obcy przybysz.e 
poznaliby poza tym oo było namalowane, również 
tego, k to malował. 

Wiemy, że również zwierzęta (nip. mrówki) bu
dują przemyślne schronienia, ale ntie wiemy w ja
ki sposób pojmują one swój świat i oo o nim myślą. 

Przypuśćmy, że w każdym dziele sztuki dokony
wuje się synteza obiektu (rzeczywistości) i subiektu 
(artysty) , więc j asnym jest fakt, że j eśli nastąpi 

rozipad tej syntezy, j ak w procesie chemicznym, nie 
będziemy już mogli dostrzec stosunku, o którym 
mówiliśmy, nrie zobaczymy już tego, oo jest naj
istotniejsze w sztuce - przeżywania śwti ata. 

Zobaczylibyśmy wtedy obiekt i subiekt oddziel
nie; dzieło, w którym byłby tylko obieik.t - natura
hzm i dzieło, w którym byłby tylko subiekt · forma
lizm. Każdy :.rozkład syntezy jest symptomem dege
neracji. 
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Formalizm jest problemem stosunku człowieka 

do !rzeczywistości. W jaki sposób powstaje forma 
fa!zm? 

Subiektywizm jest dla człowiieka rzeczywistością 

tak dfugo, dopóki jest związany z obiektem: 
gdy nie chce się zlać z obiektem rod:zl1 się owo 
„osamotnienie", o którym już mówiliśmy. ·Powie
działem, Ż·e owo osamot111ienie posunlięte jest w hi
storii sztuki tak dalek•o, że nawet przedmioty są 
niezrozumiałe dla drugich; z czystej impresjli do
chodzi się do abstrakcyjnej ekspresji, maluje się 
jakby z zamkniętymi oczyma. P1rowadzi to w pro
stej linii do śwliata marzyciela albo szaleńca. J ed·
nak nie jest to jedynie błędem estetycznym, a ka
tastrofalnym duchowym zaburzeniem epoki, jed
nym z najcięższych, jakie możemy zaobserwować 

w historii . 
Wielka klasyczna sztuka prze ma wiała do 

wszystkich. Każdy mógf zrozumieć, o czym mówili 
bo).1aiterowie tej sztuki, ka:żdy z nimi mógł zgadzać 
się lub nie zgadzać. Jednakże bohaterowie surre
alizmu sami skazali się na zaguoo1enie w świecie . 

W przy1rodzie już tak się dzieje, że zwiędły liść 
nie odpada sam przez się z drzewa, a zostaje WT 
party przez nowy pęd. Tak samo na świiecie bud<zi 
się silna ·reakcja pTzeciw tej upadającej sztuce, po
nieważ powstaje już sztuka nowa. Wiemy, że nie 
jest tak t ylko dla1tego, że sob1e teoTetycznie uświa
damiamy upadek starej sztuki, ale dlatego, że uma
cnJiia się grunt dla powstania sztu:ki nowej . Socja
lizm zaprzecz.a osamotnieniu i odi:zolowa:n.fo ludzi, 
toteż nie cierpi go i nli·e u011.aje w swej sztuce. 

W prelekcji wygłoszonej w tej szkole wcwraj , 
L eon Moussinac powiedział, że we Francji są dwa 
rodzaje filmów: „czarne" i „bliiałe". „CzaTne", które 
wyrażają rozpacz i beznadziejność i „białe" -
a tych jest coraz więcej - które proklamują opty
mizm. 

Podobało mi się to, że nii1e użył słowa „happy 
end" . „Happy end" o·znacza, że hJi.storia zakończyła 
się dobrze dla trojga ludzi, lecz „happy end" nie 
mówi nic o przyszłości. Przez to, że ktoś się ożenił, 

albo odziedziczył spadek, jeszcze nie jest rpowde
dziane, że jego przyszłość jest zapewniona. 

Filmy z „happy end'em" są filmami pozbawiony
mi perspektywy. Moglibyśmy analizować całe mnó
stwo :fiilmów, ·które się dobrze kończą, a stwierdzi
libyśmy, że są to jednak tylko ,„czarne" filmy. Ich 
bohaterowie czy bohaterki uciekają właściwie 

z niepewnoś,ci życia ma „wyspę", którą im zaipew
I11i1a dziedzictwo lub małżeństwo. Tło życia, na 
którym odgrywają się te filmy, wygląda straisZIIlie, 
mimo, że bohaterowie w ostatniej sc:m:ie tańczą 

i całują się. 

To też. zanika i z czasem pójdzJi..e zupełnie w za
pomnienie pojęcie „haippy end'u". Albo będzie wia
domo, że sytuacja jest „czarna" z mieszczańskiego 
punktu W:idzenia, a lbo będziemy zdawali sobie spra
wę z tego, że świat zmajduje się w stałym ruchu i że 
otwiera się perspektyw.a nowego, radosnego życia. 
Zagadnienie „happy end'u" czy też nieszczęśliwego 
zakończenia -przemi-eni się w zagadnienie filmu 
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z pers11ektywą, czy bez perspektywy. W nasz.ej 
sztuce nie możemy zajmować mnego stanowiska, 
bowiem z każdego .wyda:rzenia naszego życia wy
nika oczywista perspektywa. Film nie musi wcale 
kończyć się szczęśliwie dla bohatera - może on na 
przyk~ad um11zeć, ale my musimy rozumieć, że 

o·twiera . się teraz perspektywa życia , dla którego 
umarł. 

Po okresie rozkwitu wielbch tragedii klasycz
nych, nastał okres upadku tragedii. Dopiero sztuka 
socjalJ~styczna wytwarza znowu warunki dla pow
stania wielkiej tragedii. Wielki dramat uwa runko
wany jest wielką epoką. Oto istnieje różnica mrię 

dzy tragedią, a nieszczęściem. Tragedia musi mieć 
daleką perspektywę. Szeksipiro:w:skriie tragedie koń
czą się muzyką. Nie jest to kwestia przypadku. 
Pod koniec sztuki może na przykład leżeć na scenie 
kilka trupów, a mimo to z cafości wynika, że zwy
ciężyła prawda i sprawiedliwość, że wielkie zwy
cięskie życie pójcł.zie dalej. Bohaterowie umierają, 
ale s1prawiedliwnści staje się zadość . Warnnki dla 
perspektywy szekspirowsJdi1ch tragedii stwarzała 

doba m ncnego państwa, które powstaro 111a gruzach 
państewek utworzony,ch drogą ł'upieskich wypraw 
rycerskich. 

W tragediach antycznych zwyciężali bogowie. 
Ludzie umierali, lecz wlieczne boskie prawa trium
fowały i przetrwały. W obu przypadkach mieliśmy 
do czynienia z czymś wyższym od boh atera, toteż 

nie załamywaliśmy się na wliidok jego śmlerci. 
Mieszczański dramat nie wprowadzał spraw 

wyższego typu i nie był nacechowany tym szla
chetnym patosem. Ale my, rewolucjoniiści , m amy 
już tę perspektywę, którą tworzą nie bogowie, a lud. 
Wielu pada w walce o l epszy ustrój świat.a dla 
wszystkich. Jest to tragiczne - ale perspektywy 
na przyszłość łagodzą ten tragizm. 

Dlatego po obejrzeniu filmów radzieckich, które 
przedstawiają zdarzenia ·z okresu caratu, mimo że 
bohaterowie filmu giną, .nikt nie wychodzi z kina 
przyg;nębl:l()ny . Wręcz przeciwnie, wszyscy wynoszą 
z niego wia·rę, że walka będzie doprowadzona do 
końca. 

P11zypomnijmy sobie ostatnie sceny z „Matki" 
Pudowkin.a. Syn pada maiftwy, a m atka podejmuje 
jego czerwony sztandar, którego znaczenda dotąd 

nie rozumiał'a . TeTaz, gdy sbrndił.a. sy:na - pojęła. 

Już nie płacze . Podnosi czerwony szta111dar, sama 
jedna stawia czoło nadj eżdżającym kozakom i zo
staje stratowana. J est to zakończenie tragiczne, ale 
nie bezna dziejne, bowiem w tym mom2ncl)e sens 
i cel walki ~rozumi:ała nie tylko matka, ale wraz 
z nią tysiące ludzi . Albo: gdy Czapajew ~ostaje za
strzelony podczas próby praepłynięcliia rzeki - nie 
jest to śmier-ć beznadziejna. Na b rz2gu leży jego 
adiutant, cięilko ranny. Ostatkiem sił pod111osi się 
i pa.trzy, czy Czaipaj·ew jeszcze płyil'ie . Gdy wliiCl.zi , 
że nie dostanie się żywy do rąk białych, opada 
z powrotem uspokojony; uśmiechając się, umiera. 
Uśmiech ten podkreślony jest muzyką sceny koń
cowej. 



1949 - PRZEGLĄD FILMOWY 

Właściwy wydźwięk dramatu fillmowego jest za
gadnieniem, którym należałoby się bliżej zająć. 

Mamy już szereg dobrych i godnych uwagi filmów 
z okresu powoj ennego. W większuści wypadków je
dnak zakończenie jest rozw: ązane źle. Posta["amy 
się zanalizować niektóre spośród nich. 

Przez długi czas posługiwano się szablonowymi 
ujęciami maszerujących mas w zakończeruh1 filmów 
r ewolucyjnych. Jednak prawdziwej, postęp<:>wej 

per>pęktywy nie sposób pokazać jedynie za poś
rednictwem maszerującego ludu - symbolika ta 
j est zbyt prosta i tania. N ie znam ani jednego 
lepszego filmu produkcji ostatnich dwu lat, w któ
rym zakończenie nie byłoby zepsute. 

Zacznę od samokrytyki. F ilm w którym współ
pracowałem („Gdzieś w Europie" ) miał powo
dzenie; mówiono o nim, że jest dobry. Moim zda
Ill'..em jednak koniec jest nieudany. Chłopcy scho
dzą ze swym rannym towa·rzyszem do wsi. Wie
dzą , że zostaną zaaresztowani. Muzyk, u któregu 
m ieszkali, po powro'Cie z miasta mówi, że zapano
wał tam nowy ład społeczny, który pomaga takim 
jak oo.i. 

W krytycznej chwili donosi chlopcom o decyzji 
urzędu , ż2 dom w którym nauczyli się pracować 

należy do nich. Zakończeni e to j est niewłaściwe. 

Pierwotnie napisałem zakończenie tego rodzaju, że 
muzyk wraca nii·e z papier em w ręku, ale z czło
wiekiem - reprezentantem nowej władzy - który 
a resz tuje faszystów w gminie i żąda zwolnienia 
d zieci. Do ostatniej chwil.i nie wiedzą one, czy czło
w iek ten jest ich przyjaciel2m czy wrogiem. Do
p~ ero z postępowania jego wnioskują, że człowńek 

t en pomaga im i równocześnie poZ1I1ają w nim 
przedstawiciela nowej władzy , a to bezpośrednio 
z d:alogu . nie zaś z kartki p apieru. Z powodu 
p rzeszkód technicznych nie doszło jednak do tego 
rozwiązania . 

Ale nawet takie rozwiązanie nie byłoby zupełnie 
słuszne. Dziś rn'e wystarczy tylko powiedzieć: „no
w y świat". Tym słowem określ amy raczej, ż.e 

św'at się zmieni, byna jmniej zaś, że będzie lepszy. 
„Nowy świat" - to w ogól e tylko takle sobie 
os trożne wyrażeni·e. Wtedy myśleliśmy, że wolno 
n am si ę tylko tak „po jednawczo", „demokratycz
n ie" wypowiad ać, toteż mówil i śmy zupełnie ogólni
kowo przy końcu filmu. Sztuka jednak nie znosi 
n ic nii.epewnego; sztuka wymaga wyraźnych kon· 
turów . G d y a u t o r n i e w i e c o m a 
p o w i e d ·z i e ć, j e s t z ł y m a u t o r e m, 
g d y n i e c h c e p o w i e d z i e ć, c o · m y
ś 1 i - j e s t t c h ó r z e m. Przy realizacji tego 
węg'1erEkiego· filmu sytua·cja była utrud:ruio1I1a jesz~ 
cze p rzez to, że musiałem u swych współpracowni
ków wręcz wywalczyć każde bardziej zdecydowane 
słowo. Właściwie n ie byli oni przeciwnikami socja
lliJzmu, al2 obawiali się, że nikt nie poszedłby na 
fi lm , gdyby wypowiadano się w nim zbyt jasno. Re
zultatem t ego był m glisty wydźwięk filmu, brak 
wyraźnej p erspektywy. · 
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Co do tego zagadnienia nie ma już dzisfuaj wątpli" 

wości. Okres „czarnych" filmów bez perspektywy 
mamy już za sobą . Przejrzeliśmy i porachowaliśmy 
się już z krótkowzroczną polityką tych, którym rue 
chodzi o nic innego jak o to, aby interes szedł. 

Dla współczesnego człowieka 

i s t n i e j e j e d n a w y r a ź n a p e r s p e k• 
t y w a - s o c j a 1 i z m. G d y n i e p o k a
ż em y jej we wlaśctiwy sposób 
w s z t u c e - b ę d z ie t o z a g a d n i e
n iem nie tylko czysto polityc:zr 
nym-ale również artystycznym. 
„D r a m a t" b e z j a s n e j s o c j a 1 i s t y• 
cznej perspektywy będzie nie 
t y 1 k o p o 1 i t y c z n i e, a 1 e i a r t y
s t y c z n i e w a d 1 i w y . 

Zas' anówmy si ę jeszcze n ad polskim filmem 
„Oświęcim". Cenię go znacznie wyżej od :flilmu 
„Gdzi.-: ·ś w Europie". Jest to film zawierający sceny 
sibe i psychologicznlie właściwie nakreślone. Jak 
się to mogło stać, że tak doskonałej reżyserce, jaką 
jest J .?kubow>:ka, n ie udało się zrobić zakończenia, 
któreby przynajmniej godnie odpowiadało r eszoie 
fi1mu? w ostatniej sc:mie prowadzą dziewczynę na 
s'racen!e. Nagle pojawiają się radzieck1ie samoloty. 
Niemcy rO'ZJP·raszają się, film się kończy. Pojawienie 
się samolotów ru' ,e ujawnia nawet schematycznego 
końca, nie mówiąc już o tym, że wręcz odnosi się 
wrażenie , jakby dziewczyna :ziostała zastrzelona 
prz:-·z Rosjan. 

Postaram się wykazać, ' gdzie tkwti błąd. Gdy by
łem w Polsce na premierze ,,Ostatniego Etapu" po
wiedziałem reż. Jakubowskiej to samo, co powie
dzi2lem wam. Ale, aby moja krytyka była kon
struktywna, dałem projekt rozwiązania, możHtwy do 
opracowania b ez nowych większych ada:ptacji. Za
proponowałem dwa sposoby ro-związania: 

W pierwszym - za żelazną bramą obozu, która 
się w czasie akcji tak często otwierała, aby wpu sz
czać nowych więźniów, pojawiają się po ataku 
Ros'an kob'ety. Brama jest zamknięta: kobiety 
z dz ' ką pasją napierają na bramę. J est to mocny 
obraz. Wyłamują bramę i rzucają się n aprzód. 
Ter az następuje szereg detalicznych scen; kobieta, 
która potraf i ła przez cały czas utrzymać się na no
gach. teraz , na swobodzie załamuje się, nie może 
dść dalej; dwie kobiety, które sobie tak długo 
n qwzajem pomagały mus.zą się teraz rozłączyć. 

W momencie oswobodzenia bohaterka zostaje 
wynies'ona z obozu na noszach, publiczność musi 
wiedz;eć, że będzi2 żyła. Tu właściwi e sama r zeczy
wistość nasuwa „happy end". - Kobiety rzr'czywi ś

cie zostały uratowane i jest rzeczą niezrozumiałą; 

dlaczego to n ie zostało pokazane. 
· Zaproponowałem jeszcze jeden sposób rozwiąza

nia zakończenia, który uważal2m za właściwszy·: 

W obozie była orkiestra złożona z kobiet. Musiały 

przygrywać podczas najstraszniejszych 'f cen pon.ie' 
wierania i dręczenia ·swych towarzyszek. T e s ::i me 
kobiety po oswobodzeniu obozu chwytają- po raz 
ostatni za swe instrumenty. Obok wzbur~onej fali 
tysiąca kobiet płynącej przez otwartą bramę na 



10 

wolność, gromadzą się w tym samym kręgu, w ja
k im grywały razem. !Rozbrzmi·ewa muzyka, ta mu
zyka, którą kończą się tragedie rewolucyjne. Ko
biety, które musiały podczas gry przyglądać się 

z rozwartym i oczami najokropniejszym scenom i nie 
płakały - t eraz uśmiechają się, a równocz2śl!1ie po 
twarzach ich płyną łzy. Wszyscy zgadzali się z tym 
rozwiązaniem. Zadecydowano, że przerobi się ko
llli€C filmu. Należało jeszcze tylko rozstrzygnąć za
gadnienie, co właściwie kobiety mają grać. Obóz 
był internacjonalny - a więc „Międzynarodówkę". 

,,Gdzieś w Europie" i „Ostatni Etap" cieszyły się 

dużym powodzeni:em. Ale mimo to nie możemy już 
pracować w ten sposób. J eszcze raz chcę powtó
rzyć: w żadnym wypadku i nie jedynie dla wzglę
dów politycznych, ale i dla przyczylll n atury arty
stycznej j est rzeczą kon1Leczną, by dzieło sztuki 
mówiło jasno, pokazywało jednoznaczną perspekty
wę wielkiej epoki - socjalizmu. Tylko i tylko 
wtedy będzie wielkim dziełem, w przeciwnym wy
padku zostanie tylko kadłubem. 

Ponieważ poruszamy zagadnienie rozwiązywania 
zakończenia filmu, wspomnę jeszcze o jednym fil
mie rad.z:ieck im p.t. „Sąd Honoru", a właściwie 

G.ALEKSANDROW 
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o j ego zakończeniu. F ilm kończy się na wzór sta· 
rych amerykańskich „happy end'ów - pocałun

kiem. Dwaj lekarze całuj ą się. - Oskarżaj ący i ten, 
który był oskarżony. Zastalllówmy się nad tytn za
kończen1:em. J est to przecież allltyteza tego, co ozna· 
cza, „happy end". „Happy el!1d" ozna.cza szczęśliwy 
koniec jakiej ś prywatnej sprawy - nigdzie nie jest 
j ednak ukazana ogólna p erspektywa. Ten film koń· 
czy się dla bohatera na pozór szczęśliwie ; spotkało 

go to najgorsze, co może spotkać naukowca: został 
w ostrych słowach osądzony przez kol eżeński sąd 

honorowy. Gdy jego oskarżyCl;'el całuj e go na koń
cu, nie je.st to „happy end" - a szczęś liwy początek. 

Oskarżony zrozumiał w poprzedniej scenie, że jest 
wi1nien. Wraca pełen obaw do instytutu, w którym 
prac·ował. Nie wie, jak będzie przyjęty, n~e wie, czy 
w ogóle będzie mógł pozostać nadal w gronie swych 
kolegów. Lecz pocałunek człowieka , który go tak 
surowo osądził, o:zmacza zup2łne odwrócenie tych 
wszystkich dręczących go obaw, mówi ponad to, że 
radzie.cy ludzii,e potrafią i wiele wybaczyć, że mogą 

dać zawsze nową szansę - możliwość radosnej, 
twórczej pracy. 

Tłumacz: Helen a Opoczyńska 

o RADZIECKIEJ KOMEDII FILMOWEJ 
G. Aleksandrow, znany reżyser filmowy, je

den z najwybitniejszych twórców radzieckiej 
komedii filmowej, współpracownik Eisenstei
na, realizator filmów takich jak: „Swiat się 
śmieje" , „Cyrk", ,,Wołga - Wołga", „Jasna 
droga", „Wiosna", „Spotkanie nad Łabą" 
i innych - bawił ostatnio w Polsce i był goś
ciem Wyższej Szkoły Filmowej. 

Jego świetne, iskrzące się dowcipem pre
l ekcj e, jakie wygłosił na terenie W .S.F. spot
'kały się z entuzjastycznym przyjęciem słu
chaczy. 

Zamieszczamy poniżej streszczenie jednej 
z jego prelekcji, wygłoszonej w Związku Re
alizatorów Filmowych w Łodzi. 

REDĄ.KCJA 

Od najdawniejszych czasów komedia była bar
dzo wyraźnym i ostrym narzędziem walki politycz
nej. 

Nawet w tych czasach, kiedy sztuka burżuazyj
na odgradzała się od polityki, kiedy staw:·ano przed 
nią zakłamane hasła, zmuszaj ąc do odrywania lu
dzi od zagadnień życiowych, nawet wtedy zajmo
wała się komedia zagadnieniami polityk:i i była 
bronią w walce ideologicznej . 

Shakesp eare, Moliere, Beaumarchais tworzyli ta
kie właśnie utwory komediowe, które n ie odrywały 
od aktualnych, życiowych i po li tycznych zagad
nień, lecz przyciągały uwagę widza ku najbar
dziej palącym problemom epoki. Na tym przede 
wszystkim polega ich znaczenie polityczne. 

W zaraniu dramatu:rgi"i rosyjskiej Fonwizin two
rzy satyryczne sztuki teatralne, smagające ironią 
społecz eństwo za czasów pańszczyźnianych. 

Znakomity bajkopisarz Kryłow stworzył kilka li
brett do komedii muzycznych, orraz sztukę „Ame
rykanie", w której ośmieszył ówczesnych kolon;
stów am2rykańskich. 

Niedościgłymi ideałami komedii satyrycznej po
zostają po dz i ś dzień komedie „Biada rozumowi" 
Gr:bojedewa i „Rewizor " Gogola, ktfrre są szczyto
wymi osi ągnięciami komedii światowej. 

Komedie Suchowo-Kobylina, Ostrowskiego 
i Czechowa są również przykładami najwyższych 

os:iągnięć sztuki komediowej. 
Naród ro.syjski zawsze kochał się w utworach 

komediowych. Stare rosyj skie widowiska jarmar
czne istniały już w n ajbardziej ciężkich dla narodu 
rosyj skiego, ponurych czasach przeszłości i znane 
już wówczas były popularne postaci błaznów. 

Najlepszym i najbardz!iej ciekawym p rzedstawi
cielem komedii pierwotnej był rosyjs.ki P iotruszka, 
bohater narodowego teatru kukiełkowego. 

Piotruszka występował do walki z pohcjantami 
i żandarmami i on właśnie, sam bezbożnik i kawa
larz, walił pałką po głowach popów, wszelkich ło
trów, oszustów, kupców, gubernatorów i pasował 

się z diabłem, pokonując go. Piotruszka zwalczał 
wszys·tko to, co stało na przeszkodzie do rozwoju 
i szczęścia narodu. Walczył nawet ze śmiercią sa-
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mą i: zwyciężał ją. Zwycięstwo nad śmiercią 
świadczyło o nieśmiertelności Piotruszki. J est on 
bow iem nieśmiertelny tak jak n aród i tak jak on 
odważny i utalentowany. 

Tradycje roisyjskiej komedii satyrycznej zatem 
narodziły się już w postaci ludowego Piotruszki. 

Naród r osyjski stwo,rzyt przysłowia, w ktfuych 
wyraził swój stosunek i swoją sympatię do t ego 
wesołego, śmiesznego i pełnego optymizmu czło
wieczka. 

Oto kilka z nich: 
„Śmiech to rodzony brat siły" . 
„Cały świat ujmie się za tym, kto rozwesela 

ludzi". 
„Silny przyjmuje nieszczęście ze śmiechem, sła

by oblewa je łzami". 

„Radość jest lepsza od bogactwa". 
Lenin, będący prawdziwym reprezentantem in

teresów ludowych i genialnym r ealizatorem na
dziei ludu, jego marzeń i oczekiwań, doskonale zda
wał sobie sprawę z doniosłego znaczenia śmiechu. 

Dla tego też często podkreślał konieczność wpro
wadzeni.a do filmu humoru, śmiechu [ wzruszają
cych scen komediowych, przy czym wszystko to 
miało mieć jeden cel: walkę o nowe życie, o nowe 
obyczaje, o lepszą, przyszłość, o r ozkwit nauki 
i sztuki. 

W p '.·erwszych latach kinematografii rad~ieckiej 

zaczęły się ukazywać i radzieckie komedie filmowe. 

W !'Oku 1922 została zrealizowana na Ukraini'l 
k omedia pt. „Szwedzka zapałka" wedlug Czechowa. 

W roiku 1923 reżyser Razumnyj n~kręcił znarną 

komedi ' ę opartą o m otywy radzieckie pt. „Kombrig 
I wanow". 

Do najlepszych najwcześniejszych komedii r a
d zieckich zalicza się przede wszystkim komedię 

,,Czerwone diablęta" zrealizowaną w Gruzji przez 
reż. Perestianiego w oparciu o tematykę wojny do
m owej , oraz. „Papierośnica z Mossel.prom", w któ
r ej zabłysnęli wspaniałym talentem komediowym 
aktorzy Igor Ilinskij i Michał Żarow. 

Dz'. alo się to ćwierć wieku temu. 
P rotozanow nakręcił „Kroj czego z Torżku" (Za

krojszczyk iz Torżka), a Wsiewołod Pudowkin ko
medię pt. „Szachowa gorączka", przedstawiającą 

szał szachowy wśród wszystkich warstw n aszego 
społeczeństwa. 

W okresie kina niemego wyprodukowano całe 
mnóstwo komedii filmowych : „Czarcie koło", 

„Dwaj przyjaciele, model i przyiaciółka" (Dwa 
druga, modiel i podruga), „Pantofelki" (Czerewicz
ki), „Święto św. Jo,rgena" (Prazdnik światogo Jor
gena) i inne. 

W komediach tych było wiele rzeczy dobrych, 
a mimo to tylko n ieliczne z nich zadowalały rosną
~e wc:ąż wymagania nowego w idza. Nowe zasady 
radzieckiej sz,tuki komediowej zaczynają dopiero 
pojawiać się, ale komedie te przygotowują już 

grunt rod zupełnie oryginalną, nowatorską komedię 

radziecką. 

Pierwszą komedią muzyczną był film „Świat się 
śmieje" zrealizowany przeze mnie. Brali w nim 
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udział : poeta Lebiediew - Kumacz, jako autor 
piosenek , kompozytor I. Dunajewski i aktorka 
L. Orłowa, którzy później stali się popularnymi 
twórcam i radzieckiej komedii filmowej. 

„Świ a: się śmieje" jest pierwszą radz1'. ecką kome
dią filmową, która otrzymała pierwszą nagrodę 

(złoty puchar) na Międzynarodowym Festiwalu 
w Wenecji w roku 1934. 

Równolegle z filmem „$wiat się śmieje" reżyser 
I. Sawczenko twarzy film muzyczny z życia kom
somolców p .t. „Harmonia". W filmie tym iroz
brzemiewały śliczne p1'.osenki kompozytora Wasie 
leriko. 
Na:srtępnie reż. Iwan Pyriew realizuje doskonałą 

koniecii~ p.t. „Bogata narzeczona" i „Traktorzyści", 
w których odsforn ił on nowe możliwo·ści twórcze 
w dzi'edzinie radzi·eckiej komedii filmowej, opaTtej 
n a ży0i u kołchozów, w których opiewał natchnioną 
pracę kołchoźników. 

Było to odkrycie nowych dróg do komedii ludo~ 
wej , a wielkie powodzenie tych filmów natchnęło 

Pyriewa do tworzenia nowych komedii, w tym sty
lu, jak: „Świniarka i pastuch", „O sizóstej wieczo
r em po woin ie ... " i nakoniec wspaniałego filmu 
barwnego p.t. „Pieśń Tajgi". 

W komediach tych narodzili się i rozwinęli! tacy 
popularni aktorzy komed;owi, jak Borys Andr 0 iew; 
Iwan Liubieznow, M. Ładynina, Drużnikow, Wasi'
liewna i inni. 
Można wym'enić 40 - 50 komedii filmowych, 

które do dziś dnia ni e schodzą z ekranów. Wśród 

nich szer eg tak doskonałych komedii jak: „Muzyka 
i miłość", „Antoni Iwanowicz gniewa się" reż. 

Iwanowskiego i Ra1paporta; „Gorace dzionki" (Go
raczije dienioczki) z udziałem Nikołaja Czerkaso
wa, „P epo" głośnego reżysera ormiańskiego Bek 
NazaTowa, „Koncert B eethovena" - komedia 
o dzieciach radzieckich, „Wschodnie Zaloty" azer
hajdżańska kom~di a muzvczna z dosikonałą muzyką 

kompozytora Uzeira Gadżibekowa. 

Często komedi e nasze oparte są na utworach lite
r atu ry klasycznej jak np. „Ożenek" Gogola, „Wese~ 

l e", „Jubileu sz", „N; edźwiedź", ,.Maska", ,.Mietus" 
A. Czechowa lub też na utworach literatury obcej 
pip. „Książę i żebrak", „Przygody Szwejka". 

W wytwórni gruzińskiej, w której wyprodukowa
no wiele komedii, zrealizowana zosfała komedia 
filmowa „Keto i Kate". W komedii tej młodzii reży

se rzy gruz·nscv Wacht.ang Tabliaszwili i Sz;iłwa 

Giedienaszwili wykazali wiele talentu i pomysło
wości , wnieśli do filmu swoj e narodowe, gruzińskie 
pierwiastki, zwłaszcza w sposob~ e wykonywania 
paTtii wokalnych i pieśni chóralnych. 

Nad reali:wwaniem komedili pracują obecnie nie 
tylko najstarsze studia ormiańskie i azerbajdżań

skie, l ecz i zupełnie młode wytwórnie narodowe 
w Azj1i środkowej, które posiadają poważny do:ro
bek w dziedzinie radzieckiej komedii filmowej. 
Przykładem tego są „Przygody Nasreddina" oraz 

szczególnie dobra i dowdpna komedia współczesna 
Iwanowa oraz B1rkowa p .t. „Narzeczona z Turk
menii", zrealizowana w studiach Aszchabadu. 
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Tak rprzedstawia się wcale niepełna zresztą lista 
naszych sukcesów w dziedzinie komedii filmowej. 
Znależh się jednak wśród nas tacy krytycy i teo

r etycy, którzy uważali, że pl'oletariat, że społeczeń
stwo radzieckie, pochłonięte budowan~em socjaliz
mu ruie ma czasu na śmiech i radość. 

Wrogcwie ludu niejednokrotnie wykoTzystywali 
twórcze dyskusje w tym celu, by zaiprzeczyć ko
nieczno·śoi twmzenia komedii i prz.eszkodzić w roz
woju naszej bo1gatej w rodzaje sztuk/i filmowej. 
Sądy te nie mają nic wspólnego z wytycznymi 

partii, która zawsze przywiązywała wielkie znacze
n'e do sztuki komediowej i wzywała twórców do re
al'.:wwania wesołych, optymistycznych i pełnych 
treści filmów, do tworzenia dziel, któ.re za pomocą 
Śmiechu pomagają w komunistycznym wvchowa
niu mas i w likwidacji przeżytków kapitalizmu 
w ludzkiej świadomości. 

Sztuka r adziecka winna ustawicznie walczyć 

z przeżytkami dawnej psychiki, poczuciu bezpie
czeństwa w inna przeciwstawić czujność, bezczyn
ności - entuzjazm pracy, zazdrości - socjalistycz
ne współzawodnictwo, ci'emnode - wysoką kulturę, 

podbości - szlachetność, tchórzos-twu - odwagę, 

ślamazarności - konsekwencję w dążeniu do celu, 
małoduszności - wolę, pysze i zarozumiałości -
bolszewicką skromność. 

W spełnian1'u tych szlachetnych zadań zaszczytne 
miejsce pozostawiono komediii filmowej. 

* * * 

Im w:ększe i silniejsze są osiąP.'Il~ęci :a socializP'1u, 
tym silniej i w;yraźniej występują przeciwieństwa 
między ustroj em naszym, a rozpadaiącym si'.ę i za
mierającym ustroj em kapitalistycznym. 

Im większe są sukcesy kinematografii radziecki2j, 
tym wvraźniej występują negatywne cechy k1'.nema
tografii burżuazyjnej. 

Stosunek radzieckiego twórcy filmowego do wi
dza kinowego różni się zasadniczo od stosunku re
żyseira do w '.dza w krajach kap~talistycznych. 

Widz bUJrżuazyjny przychodzi do kina jako na
bywca, a w najlepszym wypadku jako gość. 

Widz t aki żąda, by go rozerwać , zabawić i doga
dzać mu, folgując jego zepsutemu sm akowi. 

W związku z tym położenie reżyserów i au+orów 
filmowych przyporni.na sytuację sprzedawców, 1:.tó
rzy obowiązani są sprzedqwać swói towar vrh,va
łając go, reklamując, zatajając jego braki, oszuku
jąc widza w myśl zasady obowiązującej w krajach 
kapitalistycznych: „Jeśli nie oszukam - nie sprze
dam". 
Są oni zmusze111i tworzvć filmy na podobieństwo 

narkotyków, które na jakiś czas podniecają, lecz 
zgubnie oddziaływują na duchowe zdrowie widza. 

C i handlarze rozkładającej się sztuki dążą do te
go, by zwabić w1:dza do k ina i oszołomić go, posłu

. . gując się w tym celu każdymi, dostępnymi im środ
kami i n ie troszcząc się o skutki ich dzi ałania. 

Zaimują się oni zboczeniami, propagują zwierzęce 
tlnstynkty i w pogoni za powodzeniem szkalują czy-

PRZEGLĄD FILMOWY - 1949 

stą natuirę człowieka. Aby osiągnąć powodzenie po
mijają duchowe i moTalne wartości, a wyśmiewa
jąc to, oo należałoby sz~nować, niszczą wiekowy 
dorobek ludzkości. 

Człowiek radziecki przychodzi do kina nie jako 
nabywca ·albo gość, ale jako gospodarz całego 
kraju. 

Nie da się więc oszukać. Kiedy na ekranie jaka
kolwiek dziedzina życia ukazana zostanie w sposób 
ruiewłaiściwy, niedokładny lub błędny, widz ra
dziecki, jak przystało na gospodarza, obruszy się 
i zażąda usunięcia takiego filmu z ekranu oraz uka
r ania tego, kto tak lekkomyślnie odniósł się do je
go zrealizowania. 

Narodowa, państwowa sztuka filmowa - to no
wa postać niezwykle odpowiedzialn ej działalności 

twórczej. I należy to szczególnl' e brać pod uwagę 

przy tworzeniu komedii filmowych. 

Jeśli w filmie amerykańskim jakikolwiek reżyser 
w spo&ób poniżający ii pogardliwy ukaże pewien za
wód, to jes t t-o jego sprawa prywat111a. 

U nas jest zupełnie inaczej: jeśli w radzieckiej 
komedii filmowej wyśmiejemy niesłusznie jakikol
wiek postępek radzieckiego człowi eka , to tysiące 

ludzi nie wybaczą artystom ani kłamstwa , ani 
osz.czeirstwa. 

Niejednokrotnie otrzymywałem listy od straża
ków, milicjantów, zarządzających dom am i, którzy 
czuli się obrażeni przez film dlatego, że dla wywo
łan~a „śmiechu" przedstaw:ono ich nieprawdziw le. 
Ludzie ci słusznie czuli się urażeni, filmowcy bo
wiem tworząc postaci ludzi radzie·ckch m.e opierali 
się na obserwacii żyo;a, na rzeczywistości, tworzyli 
nie na [podobieństwo żywych ludzi, lecz zgodnie ze 
starymi, zagranicznymi wzorami, tworzyli je wed
ług obcych dla mas metod, n ie cofających się przed 
znieważeniem godności ludzki:ej, pracy czł·owieka, 

jego zawodu w imię wywołania efektów komicz
nych. 

Jest rzeczą oczywistą, że do zadań komedii nale
ży wyśmiew.ani:·e , wykpiwanie, dyskredytowan ie te
go wszystkiego, co jest niepotrzebne dla społeczeń
stwa socjalistycznego. wszystkiego co szkodliwe, 
zacofane, konserwatywne i reakcyjne. 
Jednakże komedia na ~z!ł n ie moż·e ograniczvć się 

do tego. W każdym dziele sztuki typu socjalistycz
n ego tkwić musi przede wszystkim siła budująca, 

a n'e niszcząca. 
To co jest stare i zle powinniśmy pokazywać tyl

ko w tym wypadku. gdv obok ukazane są wartości 
nowe, pozytywne, na które wymieni.amy wszystko, 
co stare i przeżyte. 

Na tym opiera się zasada ożywczej, optymistycz
n ej sztuki komediowej. 

Już Go.gol mówił, że sztuka polega na uchwyce
niu n'eprz"c.zuwanei ieszcze istoty nowych warto
ści i uwidocznieniu ich . 

Do zadań naszej komedii należy równ'ież zauwa
żenie i wvławian'e nowvch soci!łlistvcznvch prze
jawów naszego życia, i takie ich przedstawienie, 
by stały się one widoczne dla wszystkich. 
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Te nowe, pozytywne, godne naśladowania war
tości nie mogą być śmieszne, śmiech bowiiem wy
woluj e tylko to, co jest negatywne. 

Uwagi powyższe doprowadzają ·nas do wniosku, 
że komedia nasza powinna być nie tylko śmieszna, 

ale i wesoła. 
Śmieszny i wesoły - są to różne pojęcia. „Weso

ły człowiek" - to wcale nie jest to samo co 
· „śmieszny człowiek". 

W filmie Chaplin.a wszystko jest tylko śmieszne, 
n/ie ma tam natomiast nic optymistycznego, weso
łego. W jego twórczości flegma połączyła się z me
lancholią, a w satyrę zostały wplecione, jeśli tak 
można powiedzieć, nuty komiizmu pomieszanego 
ze spleenem. 

W naszych komediach winno być przede wszyst
kim wesołe, to jest ożywcze, dobre, godziwe naśla
downictwo. 

Jest to jedna z głównych zasad naszej komedii. 
Efekt .komiczny jest pojęciem zgoł:a względnym. 

Wystarczy bowiem wylać na aktora wiadro wody, 
by wszyscy za·częli się śmiać. 

Jest to oczywiście swego rodzaju efekt komiczny, 
jakaż jest jedniak wa·rto·ść tego gatunku śmiechu, 

jaki sens? 
W czasie prób jedriej ze scen do filmu „Cyrk", 

aktor Wołodiln odtwarzający rolę dyrektora cyrku 
postanowił gwoli osiągnięcia komicznego efektu 
wymawiać jedną z wypowiedzi w.mias·t prawidłowo . 
po rosyjsku „Czto wy ot mienia chotitie?", śmiesz
nie przekręconą „Ozt-0 wy ot mienie choczetie?". 
Myślałem sobie: Wołodin wypowie to zdanie pięć, 

czy sześć razy w -ciągu Jiilmu i tysiące chłopców, 

wyrostków, po obejrzeniu filmu zaczną przy każ
dej okazji kaleczyć język rosyjski i naśladując 
artystę powtarzać „Czto wy ot mienie choczetie?" . 
Oduczenie ich od tego będzie znacznie trudniejsze, 
niż nauczenie ich prawidłowej, dobrej · wymowy 
rosyjskiej. 
Zabroniłem artyście przekręcać zdanie, jednak 

aktor nie zgodził si·ę ze mną. Nie tylko zresztą Wo
łodin, ale i grupa innych aktorów obwiniała mnie 
o to, że odstępuję od zasad komediowych, że zwra
cam naszą komedię na tory suchej pedagogiki 
i dydaktyki, rpodczas gdy widz pragnie śmiać się. 

Uważali oni, że nie ma nic szkodliwego w tym, 
że aktor dla wywołania chwilowego śmiechu będzie 
nieprawidłowo wymawi.ał ... 

W tym czasie m1Lalem szczęście spotkać się na je· 
dnym z posiedzeń z A. M. Gcmkim. Opowiedziałem 
mu o moim sporze z aktorami. Gorki zainteresował 
się nim d. z,a,pro.ponował mi, byśmy z grupą aktorów 
przyjechali do .niego na letnisko i omówili wspólnie 
to ważne i zasadnicze zagadnlienie. 

Aleksiej :Maksimowicz szczegółowo i przekony
wająco mówił o tym , że w · dążeniu do wywołania 
śmi·echu nie wolno . niszczyć niczego, co budujemy, 
utwlerdz:amy i czcimy, nie wolno więc też. kaleczyć, 
dyskitedytować, i zabijać wie1kiego fu potęiin.ego ję
zyka rosyjskiego, który jest skarbem naszego pa
rodu. 
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W kraju Rad - mówił dalej G<>rki - ko:i:nizm 
powinien brać udzi,ał w budowie, w tworzeniu a nie 
niszczeniu. Owszem, należy wyśriuewać i wypalać 
gorącym ostrzem satyry przeżytki przeszłlości, lecz 
niszcząc powin:ruiśmy je wymieniać na wartości do
datnie, nowe, radzieckie. Zadanie śmiechu nie pole
ga na negOWJaniu; śmiech nasz powilnien budować. 

Rzecz jasna, że rpo tej dyskusji aktor wyrzekł 'się 

swego zamiaTu i wypowiedział zdańie prawidłowo 
po rosyjsku. 
Szukaliśmy przeto komizmu w czym innym. 

· Nie tylko główna idea, postaci, · czy środowisko, 
lecz także każdy szczegół występujący w filmie rn
dzieckim stać się może dla widza obiektem do na
śladowania. 

Młodzież nasza z głęboką wiarą patrzy na ekran; 
chce ona na'śladować bohaterów naszych filmów, 
.Pra.gnie Uipodobnić się do nich pod względem du
chowym, pod względem postępowania, a nawet wy
glądu zewnętrznego i sposobu bycia. 

W czasie zdjęć do :lliłmu „Cyrk" jeden z boha
terów · powinien był pisać - list. Postanowił on trzy
mać obsadkę nie tak, jak to czym większość z nas, 
przytrzymując ją palcem wskazującym, lecz umieś
cił ją między palcem wskazującym, a środkowym. 

Jako reżyser tego filmu uznałem, że nie ma 
w tym nic zdrożnego i pozwoliłem aktorowi trzy
mać pióro w ten mało praktykowany sposób. 
. Gdy tylko jednak film ukazał się na ekranach 
zaczęliśmy otrzymywać liisty od n:auczyci~li. . ' 

W jednym z listów pisze ktoś mniej więcej 
tak: 
„Drodzy towarzysze artyści! Kłódcie nas z na
szymi uczniami. Uczymy lich w szk'ole jak nale
ży pisać, a oni chodz.ą do waszego kina, ogląda
ją filmy i powróciwszy do szkoły zaczynają 
pisać po swoj.emu. Gdy im mówiimy, że piszą 
nieprawidłowo, UCZ!Iliowie protestują i posyłają 
nas do kina, żebyśmy zobaczyli i sami się na w 
czyli jak należy pisać". 

Poje~haliśmy do szkoły, z której przyszedł list; 
spotkaliśmy się tam z d:ziLećmi. Dały one nam pio
nierSikie słowo honoTU, że będą pisały tak, jak je 
uczą w szkole. Ale przy tym dzieci prosiły filmow
ców; aby w :fiilmach wszystko było przedstawione 
„jak należy", w przeciwnym wy1Padku bowiem 
ciężko jest im dojść do ładu, gdyż nie mogą się one 
powstrzymać od naśladowania bohaterów filmo
wych. W tym wypadku dzieci miały słuszność. Od 
narodowych iiilmów bowiem oczekują one ww.rów 
dla swego zachowania i przykładów dla swego ży
cia. 

I to jest druga główna zasada komedii radzięc
kiej, służącej interęsom najszerszych mas ludo
wych. 

Z naszego punktu widzenia, śmiech nie jest ce
lem, lecz środkiem, który powi;nniśmy skierować na 
włiaściwe dla socjalistycznej kultmy tocy. 

Dlatego to musimy tworzyć kome!lię radziecką 
szukając nowych dróg. Nie możemy posługiwać się 
Łatwymi metodami, .często bardziej kor7;ystnymi 
i łatwo naTZucającymi się ; ni e powinniśmy sięgać 
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po oklepane, szablonowe i wytarte chwyty przyj
mowane przez ogół. 
Dążymy do stworrzenia nowego typu komedii, któ

ra powinna .prześcignąć swym urrokiem, siłą i śmia
ło·ścią to, o czym marzyli artyści w przeszłości. 
Zwycięską siłę komizmu należy wykorzystywać 

w tym celu, by ułatwić psychice ludzkiej zerwanie 
z przestarza~ymi poglądami, uwolnił ją od więzów 
burżuazyjnego świato1poglądu li. przyśpieszyć zwy
cięski marsz ku komunizmowi. 

Radziecka komedia filmowa musi godiwie pra
cować nad ukazal1Jiem szczęśliwego życia narodów 
Związku Rad, nad umacnianiem tych zdobyczy, 
które z każdym dniem wzrastają, krzepną, zwycię
żają i rozprzestrzeni ają się w rzeczywistości ra„ 
dzieckti·ej . 

R adziecka komedia filmowa powinna przekształ· 
c1c się w najsikuteczniejszy środek wychowania 
szerokich mas. 
Urzeczywistniając te idee komedia powinna do

skonalić swą formę, winna stawać się wesołą, śmia
łą, komiczną i jasną . Posiadamy wszystkie możli

wości ku temu, by stworzyć najbardziej jasną, naj
bardziej wesołą k·omedię na świecie. 

Gorki po·wiedział: 
„Wyobraźnia kształtuje to , co jej podsuwa rze

czywist'Ość". 

A radziecka rz.eczywticstość podsuwa n am niewy
czerpane materiały dla stworzenia komedii nowego 
ty;pu. 

Ja w swych prracach próbowałem także stworzyć 
konflikt komediowy, opierając się na nowych zasa
dach. Np.: w filmie „W.ołga-Wołga" w przeciwień
stwie do Charlie Chaplina, spróbowałem pokazać 
nie pozytywnego bohatera w ujemnym środowisku, 
jak to zawsze ·czyni Chaplin, lecz na odwrót, n ega
tywnego bohaterra, By.wałowa, w środowisku do
da.tnim. 

Chciałem znaleźć przykład masowego pozytyw
nego bohatera (.amatorski zespół artystyczny), peł
nego ·życia i szlachetności, który popada w konflikt 
z potomkiem szczedrinowskich biurokratów, Bywa
łowem. 

Film „Cyrk " miał większe powodzenie wśród wi
dzów niż inne filmy z gatunku komediowych, zrea
lizowane przez nasz zespół. Bez względu na to. uwa
żam, że w ten film włożyłem mni·ejszy wysiłek, że 

zmniejszyłem w nim w;ymagania w stosu~ku do sie
bie samego, ja.ko do komediopisarza; albowiem 
z mego punktu widzenia droga, którą w nim kro
czyłem - był.a drogą najmniejszego oporu, drogą 
najczęściej używaną, ogólnie !Przyjętą i najlżejszą; 
wiadomo bowi:em, że chwyty melodramatyczne da
ją możność łatwego osiągnięcia efektu, gdyż dużo 
łatwiej jest wzruszyć człowieka , niż go rozwese
lić! 

Nie neguję jednak znaczenia pierwiastka melo
drama tyczneg.o i nie przed.wstawiam go komedio
wemu. 

Leona·rdo da Vind w swym traktacie o malar
stwie pisał w ten sposób: 

„Nie łącz smutku di melanchoiii z wesołością i ko
mizmem, gdyż już sama natura zmusza nas do wy-
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le.wania łez w gronie płaczących , a weselenia się 
wśród śmiejących ; tak więc oddzielaj śmiech od 
płaczu". 

Słowa te jednak odnoszą się do m alarstwa, w któ
rym wszystko jest zamarł'e w bezruchu, a są nie do 
prrzyjęcia w sztuce filmowej, która ukazuje na ekra
nie życie dynamiczne w swym ruchu, akcji i zmien
ności scen. 

W filmie nfe da się oddzielić mechanicznie ko
mizmu od tragizmu, momentów wesołych od smut
nych tak jak w życiu nie rozdziela się tego. 

Komedi:a łatwo przem ienia si'.·ę w bezmyślno·ść, je
żeli komizm zostaje odizolowany od wszystkich in
nych stron życia. Niesposób rozczłonkować życie, 

wyjąć z niego tylko komizm i odizolować ten ko
mizm od tragizmu naj·różnorodniejszych sytuacji 
życiowych . 

Im bar dziej będziemy się zbliżać do opanowania 
metod realizmu socjalistycZ11ego, tym baTdziej głę

bokie, prawdziwe i słuszne będą tematy i konflikty 
naszych komedia. 

Efekt komiczny jest tym silniejszy, im prawdziw
sza jest przyczyna, która go wywołuj e, inaczej mó
wiąc , efekt komiczny posiada swą siłę tylko wtedy, 
gdy o.piera się on o prawdziwe, życiowe, ważkie, 

istotne powody, maj ące sens społeczny . 

Gdy tylko braknie taki·ch powodów - efekt prze
staje być ·rzeczywiście komicznym w tym ZTOzumie
niu, jakie cechuje sztukę socrealizmu. 

Tylko w tym wypadku, gdy widz bez zastrzeżeń 
wierzy w prawdopodobieństwo akcj i, śmiech osią

ga swą szczyto·wą siłę i radość widza staje się zu
pełną; jeśli natomiast prawdopodobieństwo zaczyna 
być wątpliwe, śmiech gaśnie. 

Na t ej podstawie nJie wo~no dzielić komedii na 
gatunki mniej lub bardziej n am odpowiadające. 

Było u nas dużo ja~owych dyskusji na temat, jaki 
rodzaj komedii baTdziej odpowiada sztuce socja

. listycznej. 
Jedni twierdzą, że n ajbardziej realistyczną jest 

kom edia obyczajowa, i dlatego najmożliwszą do 
przyjęcia; drudzy mówią, że jedyni·e komedia cha
rakterów nam odpowiada; inni żądają tylko satyry 
lub dziwaczności, mówią o komedii „p rzypadków" 
i sytuacyj i o mnóstwie innych rodzajów, a nawet 
o komedii „nieporozumi.eń". 

Wszystkie ie rodzaje mogą być stosowane w róż
nych sytuacjach życia i wszystkie one mogą prze
platać się ze sobą, łączyć i występować kolejno 
w tym samym utworze. 

Jeśli słuszne jest twierdze1111i·e, że „wszystkie ro
dzaje są dobre - prócz smutnych", to najsłuszniej

sze jest ono w stosunku do komedii filmowej. 
Powstaje tylko pytanie, która z form będzie 

przede wszystkim istotna, odpowiednia i ciekawa 
dla najbardziej przekonywającego i pociągającego 
przedstawienia idei w utworze komediowym. 

Istnieją nadzwyczaj efektowne gałęzie sportu, 
na przykład skoki do wody. 

Przy wykonywaniu skoku można osiągnąć duży 

efekt, nawet przy niewielkiej pTawidłowośai ru
chów moilna pogrrążyć się w wodę metr bliżej , lub 
dwa dalej od zamierzonego punktu. 
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W skokach z trapezu na trapez natomiast można 
chybić o jeden centymetr, aby runąć i zabić się. 
Tak samo jest w komedii. W dramacie lub tragedii 
może być wiele nieścisłości , których nie zauważy 
ani widz, ani krytyka i które nie pociągają za sobą 
żadnych następstw, co najwyżej napięcie drama
tyczne ulega nieznacznemu osłabieniu. W komedii 
natomiast, jeśli jakiś dowcip lub chwyt nie trafia 
do celu, staje się on natychmiast wulgarny, a więc 
od tego przysłowiowego „ trochę" zależy często po· 
wodzenie całego efektu. 

Aby granica pomiędzy trywialnością, a; najwyż

szego stopni.a mis trzostwem nie została przekroczo
na, niezbędna jest głęboka fachowość, wyrobienie. 
nadzwy czajna praco~itość, śmiałość i wytrzyma
łość twórcza. 

Znakomi:ty reżyser rosyjski Stanisławski mówił: 
„Umiejętność żartowania jest umiejętnością bar

dzo poważną, może nawet najpoważniejszą". 
W młodośoi z·darzało mi się pracować w cyrku 

w cha;ra~terze ak robaty, chodzić po lin.ach, produ
kować się na trapezach. 

Wiem stąd dobrze, że udawać silnego i śmiałego 
potrafi każ\].y początkujący .akrobata, na·tomiast 
udać niedołężnego i niezgraibnego może tylko doś
wi.adc:ZiOny mistrz. 

W komedii jest tak samo. Sztuka rocśmieszania 

jest jedną z najcięższych sztuk. 
Rzadko się . zdarza, .aby człowiek samotny śmiał 

się - samotności to~arzyszy smutek. . 
Im większa jest jednak liczba ludzi, tym . śmiech 

staje się weselszy, zaraźliwszy i silniejszy. 
Dlatego to .auto1rzy komedii filmowych ·powinni 

umieć patrzeć na komizm ze stanowiska milionów 
widzów, sama bowiem maestria zawodowa tu nie 
wys tar czy; trzeba dobrze znać ludzi, życie i jego 
prawa. 
Należy nieustannie pracować nad sobą, nad swym 

wyrob ieniem ideowym, wychowanie bowiem w du-
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chu socj·alistycZIIlym jest dla nas tym niezbędnym 
warunkiem, bez którego dzisiejs:zy postępowy arty· 
sta nie będzie mógł wpłynąć na świadomość swego 
w1dzia, ani też przetwarzać jego świadomo1ści w kie
runku komunizmu. 

A jednocześnie bez wysokiego kum.sztu zawodo
wego, bez nieustannej praktyki nie można nawet 
marzyć o tworzeniu tak doskonałych komedii fil-: 
mowych, jakich żąda nasza epoka. 
Dziś nie jest to już żadną zasługą, że ludzie two

rzą filmy o :aktualnej tematyce rewolucyjnej, gdyż 
obecnie nowa inteligencja radziecka traktuje ją ja
ko z:upełinie naturalną. 

Dziś wymaga się wielkiego nakładu !Pracy o pra
wdżiwie a1rtystycznej jakości. 

Nie są nam potrzebne fałsz i namiastki. Zasadni
czym hasłem naszych czasów jest wysoki poz.iom. 
W komedii jest to szczególnie ważne, złym bowietii 
środkiem. wychowawczym jest każdy najmniejszy 
sizablon, każde najmniejsze powtórzenie się w sztu· 
ce. Twórcy filmowi powinni przemawiać swym 
oryginalnym i indywidualnym językiem. · 

Nie ma nic bardziej sprzecznego z duchem socja
lizmu, niż szablon i jednostajność. Bogactwo form 
w socjalistycznej sztuce jest rzeczą nieodzowną. 
Tworząc komedię, autor jej szczególnie powinien 

się wystrzegać zarozumiałości twórczej, oraz ba
czyć na przeprowadzanie stałej i wnikliwej samo
krytyki. 

Ten, kto został powołany do tworzenia komedii 
filmowych typu socjalistycznego, powtl.niein być naj· 
bardziej aktywnym organizatorem dzieła pTzesta
wienia świadomości ludzkiej na tory komunizmu; 
wraz ze swymi filmami winien' on Zl!lajdować się 

na przednich pozycjach w walce o bezklasowe, so
cjalistyczne społeczeństwo, na pierwszej linii fron
tu w walce o pokój, w walce z wojną, niewolnic· 
twem, nędzą, w walce o dobrobyt i szczęście 
wszystkich pracujących. 

ANALIZA FILMU „BITW A O SZYNY" 
(„LA BATAILLE DU RAIŁ") 

Analizę tę zamieszczamy glównie dJ.atego, 
że film ,,Bitwa o szyny" wybija się na tle 
współczesnej produkcji Zachodu, jako film 
realistyczny, mogący służyć za wzór jedyne
go w swoim rodzaju udramatyzowanego re
portażu. 
Zasługą Rene CJement jest, że pokazał 

w „Bitwie o szyny" prawdziwych Judzi w ich 
codziennym trudzie i walce. Ci prości kole
jarze francuscy należący do Ruchu Oporu, 
potrafią przecież po bohatersku ryzykować 
życiem i ginąć dla wielkiej sprawy Wolności. 

REDAKCJA 

A-DOKUMENTACJA 
Kraj: Fralllcja. RealJi.zator: Rene Clement. 
Film realizowany w laitach · 1944 --, 1~45 na sieci 

k·ol.ejowej S. N. C. F. 
Czas trwania piioj~kcjii: 80 minut. 

CZ O Ł ó W KA: 

a) Produkcja: Główna spółdzielnia kJinematografii 
francuskiej przy wsipółpracy drużyny „Resi · 
sta;nce ·Feir" i' narndowej komisji wojskowej 
ora·z materialnym poparciu S. N. C. F.*). 

b) Rozpowszechnianie: Oine Uniol!l. 
c) Ekii.pa techniczna: 
Dyrektor produkcji 
Scenariusz 
Dialogi 
Realizacji.a 
Zdjęcia 

Muzyka 

Pierre CORTI 
Rene CLEMENT 
Colette AUDRY 
Rene CLEMENT 
HemiALEKAN 
Yves BAUDRIER 

•r S.-N.C.P. - Societ6 Nationale Chemio de Per. 
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Dźwięk Constantin EVANGE· 

Asystendii ireżysera 

Asystenci operatora 

Kierow:nJik produkcji 
Morrtaż 

Script - gi·rl . 
Tutogmf 
Techn. doradca kolejowy . 

LOU 
.Henri Pozw di BORGO 
Albert BRANCHET 
FERRIER - TOUR
GENSKY 
Arm<lITT!d BEG UE 
DESAGNEAUX 
Maxguerite EYRARD 
Serge ALLARD 
Andre DELAGE 

d) Interpretacja: Daurand, Desagneaux, Clarieux 
Leroy, Tony Laurent Pauleon, Salino, Redon, 
Loza.ch , Woll i kolejarze Francji . 

SCENARIUSZ 

1) Rodzaj filmu: fabularno - dokumentarny. 
2) Początki filmu: „Bitwa o szyiny" miała być po· 

czą•tkowo· filmem dokumentarnym o zwykłym 
metrażu (600 m.) . Ze względu na zalety pieTW
:wszej wersjri postanowiono ją przedłużyć 

i stworzyć film długometrażowy. Rene Cle
ment i jego współpracownicy dodali doń epizod 
o Ruchu Oporu wśród kolejarzy i próbach wy
zwolenia. 

3) Zarys akcji i temat intrygi: 
Praoownicy S. N. C. F . od samego początku 

okupacjii pomagali podróżnym przekrnczać nie
legalnie limlię demaTka•cyjną, dzlielącą Francję 

n.a dwie części. Stopniowo za'Częli dokonywać 

a1któw sabotażu na sprzęde kolejowym, aby 
zdezorganizować okupantowi ruch kolejowy. 
Wywo>łalo to krwawe represje. Od chwili wylą
dowania Aliantów we Francji S . N. C. F. sabo
towała w iporozumieniu z partyzantami trans
poirty niemieckie, zdążające w stronę Norman
dii. I wreszcie przyszło Wyzwolenie, jako za
dośćuczynienie za mękę. 

4) Spis sekwencji: 
Trzy zasadnicze części: 
1. film dokumentarny (okupacja) 
2. pociąg pancerny (wylądowanie) 

3. epilog (wyzwolenie). 
Każdą z tych części kończy mocny akcent, który 

jest rozwiązaniem trzech wyraźnie wyodrębniają
cych się ·epizodów. Epizod pierwszy kończy się 

egzekucj ą sabotażystów, drugi - wykolejeniem po
ciągu , tr:zeai, - przejściem pierwszego pociągu. 
1. Wątek dokumentarny dzieli się na: Wprowadze

nie, Ruch Oporu, ·represje, egzekucję. 
a) Wprowadzenie - P:rzejazd p:ociągiem prnez 

l:Lnię demarkacyjną w Chalon nad Saoną. Wa
gon na ślepym torze: transpoirt robotników wy
wożonych do pr ·a'Cy przymusowej. Transport 
nielegalny: epi2lod z cysterną. 

b) Ruch Oporu - Placówka Komendy. W ka
wiarni: nowy partyzant. W toalecie : rozdanie 
rozkazów. Nocne zebranie kolejarzy. Zamiana 
tabliczek z miejscem przemaczenia. Przecięcie 
kabli .' Rozlana mieszanka benzynowa. Mina 
!llagnetyc:una. Niemieoka · inspekcja: syg:nał 
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alarmowy. Ponowne pokaz,anie miny magne
tyc2'lnej. Pogróżka pod adresem sabotażystów. 

c) Represje - Przemówi.eni.e oficera lllri.emieckie
go. Eksplozja pociągu. Sabotaż: zabicie strażni
ka (ciało ukryte w tenderze, idącym do Wroc
ławia). 

d) Egzekucja zakładników. 
2. Pociąg pancerny. - Wątek dzieli się na: Sa

botaż. Dźwigary. Pociąg - widmo . Pociąg 
pancerny. 

a) Sabotaż -:- Afisze. Placówka Komendy. Tajna 
radiiostacja. Ładunki wysyłan.e do Niemiec. Ra· 
dio: komunikat o lądowaniu. Komendantura. 
Niemieckri.e biuro kolejowe. Placówka Komen
dy : pociąg skierowany mylnie przez Corbin, 
działa niemieckie. Placówka K orrneindy: konwój 
jedzie drogą oikrężną. 

b) Dźwigary - Partyzant jadący na motocyklu 
do Saint . Andre. Pomoc emerytowanego me
chanika. Przyg'O!towanie maszyny (eksplozja). 
Wyjęcie sworzni z szyn. Wykolejenie się lo
komotywy. Pozorny napad partyzantów. Za· 
w iadomienie placówk1i Komendy o wypadku. 
Meldunek w Komendanturze. Na !Posterunku 
niemieckim: rozkaz sprowadzania 30-tonowego 
dźwigara . Przybycie dźwigara . Sabotaż : pęknię

de ogniwa łańcucha. Wa.gon wywraca się. Te
lefon: rozkaz znalezienia 50-tonowego dźwiga
ra. Przybyde dźwigara: uprzątnięcie torów. 
Oboz.owisk·o czekających Niemców. Przejście 50 
tonowego dźwigara. Sabotaż: wyciągl!ięcie 

sworzm.i ·z szyn, mające na celu spowodow:_inie 
opóźnienia w nadejściu dźwigara. Partyzanci 
na to1rze. Zatrzymanie dźwigara: pociąg cofa 
się. 

c) Pociąg - widmo - Pociąg · widmo mij a stację. 
Placówka Komendy. Na pos terunku zwrotni
czego. Nieudolllla próba przestawienia zwrotni
cy. Pociąg - widmo mija warsztaty: zakręt. 

Zatrzymanie się pociągu na •równinie. Epizod 
z pastusZJkiem. 

d) Pociąg pancerny.-Zapowiedź przejścia . Objaś

nienia dotyczące szyku konwoju. Przybycie 
i zatrzymanie się pociągu pancernego. Bitwa 
(epizod ocalonego rannego i cziołgu). Naprawa 
toru. Odejście pociągu pancernego. Placówka 
Komendy: epizod z na.czelnym inżynierem. Na 
dworcu: sygnał dany przez mechanika. Na to
rze. Przejście pociągu. Pomocnik mechanika 
wyskakuje. Przed wykolejeniem się pociągu: 

Montaż przeplatany (partyzancki i pociąg). Wy
skoczenie mechanika. Wykolejeni,e się pociągu. 

3. Epilog. - Dzieli się na : Ostatil'ie potyczki , Zwy
cięstwo. 

a) Ostatnie potyczki-Placówka Komendy: rozkaz 
przecięcia przewodów elektrycznych. Zatrzy
mujący się pociąg: telefon na placówce Komen
dy. Włączenie prądu . Niemiecki rozkaz podło
żenia ognia pod kotły lokomo~yw, mających 
sprowadzić podągi elektryczne. Zmiana rozka
zu. Rozkaz „maquis"*) sabotujący zarządzenie 

*) partyzanci. 
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niemieckie. Radio angielski-e ogłasza unieru
chomienie pociągów. Odlot samolotów angiel
skich. Nocne bombardowani·e. Pożar pocią
gów z benzyną. 

b) Zwycięstwo--Na placówce Komendy: nasłuchti
wanie nowin. Konwój niemiecki na rowerach. 
Konwój wozów. Na dworcu Niemcy odczepiają 

lokomotywę od pociągu :pasażerskiego. Placów
ka Komendy: zatrzymanie konwoju. (Amery
kanie na stacji rozdzielczej). Strzelanina. Za
wiadowca stacji wywiesza banderę :liiaincuską. 

Zapowiedź odejścia pierwszego wolnego pocią
gu nr. 122. Pociąg wolny mija szczątki pociągu 
pancernego. 

B-ANALIZA TEMATU 

Rene Clement, b~dący jednocześnie realizatorem 
i autorem scenariusza, ponosi całkowitą odpowie
dzialność za swój frlm. Przypadek skomplikował 
jeszcze jego zadanie. FHm podzielony na trzy części 
usiłował odtwnrzyć udaną kompozycję pierwszej 
wersji i cel ten osiągnął. Część druga (wykolejenie) 
rzeczywiście wytrzymuje ,porównanie z częsC1ą 
pierwszą i jej wspaniałą sceną egzekucji'. Część 
trzecia, jakkolwiek mniej pasjonująca, dorównuje 
wielkością dwu pierwszym, dzięki powszechnej ra
dośc.i towarzyszącej przejazdowi pociągu Wyzwole
ni1a. 

F ilm ten można by rozdzielić na trzy części, wy
raźnie w nim ziazinaczone. Połączeillie tych trzech 
krótkich filmów nie jest jednak sztuczne. Nies1tety, 
scena egzekucji zakładników doprowad2'.a n as do 
tak 1podni•osłego nastroju, że wykolejenie sdę pocią
gu TIJ'.·e jest w stanie tego zatrzeć. Tu samo dotyczy 
pociągu Wyzwolenia, który nie jest zakończeniem, 
lecz symbolem podróży pełnej nadziei . 

Część I. 

Już pierwsze obra·zy, które widzimy po przekro
czeniu ldnii• dema1rkacyjnej mówią . nam o tym, że 
mamy do czynienia z filmem o prawdziwych lu
dziach. Przerażenfe chłopca udziela się widzom. 
Powtórnie odczuwam,y je n ieco później wspólnie 
z człowiekiem, który obawia się utopienia w cy
sternie. Ich ocalenie nie niweczy naszej trwogi 
o losy innych. Początek ten jest już sam w sobie 
symbolem. Pociąg Wyzwolenia nie daje narr1 jed
nak zaipomnieć, że wielu zginęło w walce, a wielu 
okryło się żałobą. Nastroje filmu są ro?Jmieszczo
ne na kilku płaszcŻyznach. Radosny nastrój po
czątkowych scen przedstawiających Ruch . Oporu 
nie wprowadza nas w błąd. Kiedy śmiech nasz 
staj e się zbyt szc2'Jery (wesołość spowodowana ka
wałami wyrządzonymi okupantowi) Clement przy
pomina nam o istniejącym niebezpieczeństwie np.: 
przybycie patrolu niemieckiego, 1przemowa oficera. 

Uśmiech powraca jednak, gdyż ludzie biorący 
udział .w .akcji są pełni humoru. Nawet !akt tak 
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brzemienny w k•onsekwencje, jak z.abicie posterun
kowego daje nam odprężenie, kiedy do1wiadujemy 
się, że ciało odstawione zostanie do Wrocławia. 

Jest to humor nieco Wlisiekzy, ale odgrywający 

ba·rdzo suptelną rolę. Ponura podniosłość egzekucji 
zakładników skierowuje nas ku straszliwej rzeczy
wistości. Ludzie, których zaledwie poznaliśmy, 

umierają godnie. I gdyby film w tym momencie 
skończył się, nie:w.pomniane spojrzenie kolejarza 
pozostawiłoby w nas niezatarte wrażenie. 

Część Il. 

Trudno nam po tym wszystkim wczuć się w dal
szą akcję. element wyjaśnia jednak, że ludzie ci 
umarli za ostateczne zwycięstwo, a nie po to, by po 
nich płakano. Oczekujemy więc tego zwycięstwa. 

Akcja komplikuje się jednak i przewleka. Cle
ment pokazuje przyłączenie si·ę do „maquis" roz
maitych pootaci filmu, którymi kierują różne po
budk1i. Jest .to nieco nużą·ce, a zamęt walki stwarza 
wrażenie chaosu. 

Tymczasem zaczyna nas ogarniać n.a nowo bez
myślna rado·ść. Bo oto symuluje się naipad, powodu
je się wykolejenie pociągu, potem dźwigara, który 
przybył, aby uprzątnąć z toru szczątki pociągu. 

PU1I1ktem kulminacyjnym jest pocią,g - widmo, ja
dący przez równinę. Nie poddajemy się jednak bez 
reszty temu nastroj·ow1i; Clement już nas nauczył 
mieć się na baczności. Epifog historii tego pociągu 
rozgrywa się przed oczyma małego wystraszonego 
pastuszka. W kraju, w którym bohaterowie nie 
wymierają, jest to szczegół pełen nadzwyczajnej 
poezji. 

Ten moment psychologiczny w montiażu aktual
ności jest jednak tylko odskocznią. Katastrofa się 
zbliila, .nadchodzi bitwa, której pO'tworność budzi1 

przerażenie widza. Ranny, który ocalał z tej bitwy,: 
zmiażdżony przez c:wlg, trup zawieszony jak kukła 
na gałęziach drzewa, przypomina nam widziane 
uprzednio trupy giinących w nierównej walce boha
terów. Nie znaliśmy ich przed tym, lecz wiemy już , 
teraz za oo umierają. Pociąg, któ1ry się wykoleja 
rozprasza zgnębienie widza, wywołane poprzednimi 
scenami. 

Część III. 

Moglibyśmy Sli.ę tu zatrzymać, Clement nie uwa
żał jednak tego za wskazane. Uważał i słusznie, że 
należy dać inne zakończenie, pokazać coś odmien
nego, przyzwyczaić stopniowo widza do oczekiwane
go zadośćuczynienia: do widoku uciekających Niem
ców, do widoku zawiadowcy stacji, wywieszającego 
banderę francuską , do pewności, że wreszcie 
iprzyszło Wyzwolenie. Wtedy dopiero będziemy 
mogli ujrzeć pociąg nr. 122, pierwszy wolny pociąg 
francuski. 

Taka jest kompozycja tego filmu; spokojna 
i nieubłagana jak walka, którą przedstawia. Jest 
ona do tego stopnia prawdziwa, że musimy uwie
rzyć w tych nieznanych nam ludzi, tak po boha
tersku ginących. 
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C -_A N A L I Z A F I L M O W A 

1. Realizator. 

a)' Kariera : Rene Clement jest młodym reżyse

rem francuskim. Początkowo był operato·rem; 
zrealizował kilka filmów dokumentarnych: La 
Bievre, 
Ceux du Rail, 
La Grande Pastorale. 
W roku 1945 realizuje „Bitwę o Szyny". Jest 
następnie asy sten ten Jean Cocteau przy f\ lmie 
„La Belle et la Bete" (Piękna i bestia) po 
czym konczy film „Le Pere Tranquille" z Noel
Noel'em. 

b) Styl: Oha:rakteryzując styl Illiekoniecznie 
trzeba przypominać, że element stworzył juz 
film o kolei żelaznej i film o wielkich pastwi
skach owiec. W filmie tym S\PO~ykają się ze 
sobą wystraszony pastuszek i pociąg - widmo. 
Styl Clement'a jest prosty i bezpośredni. Być 
może, że sąd jest przedwczesny, wydaje się 
jednak, że u Clement'a zetknięcie się dwóch 
małoznaczących faktów wytwarza niewymu
szone piękno. 

2. Realizacja. 

Rene Clement oświadczył pewnemu dziennikarzo
wi, że jego zda'll!iem najwa:żmiiejszym etapem filmu 
był montaż. Potwierdza t-0 najpiękniejsza sekwenc
ja jego fLlmu. Jest mą egzekucja sabotażystów. Ot-O 
konstrukcja tej sekwencji: 

Kolejarze p:riowadzeni przez patrol. Zbliżenie 
tego, który będzie ostatnim z rozstrzelanych. 
Pociągi. Zbliżenie ostatniego kolejarza. Paję

<:zyna na tle muru. Dym lokomotywy. Gwizdkri 
lokomotyw (odpowiedni dżwięk). Panorama lo
komotyw. Zbliżenie kolejarza. Panorama dymu 
lokomotyw (dźwięk: huk wystrzałów plut001u 
egzekucyjnego). 

Jeden z kolejairzy, którzy po kolei giną, wybrany 
żostał na świadka . Ginie wreszcie i on w huku wy
strzałów, zagłuszonych gwizdem lokomotyw; gwriz
dem, który jest protestem i j ednocześnie dowodem, 
że inni myślą o gililących. GiJllie wśród pociągów, 
które sta[lowią cząstkę jego nędznego życia. Umie
ra bez iniepotrzebnego bohaterstwa, ale i bez trwo
gi. Osta:tnim obrazem, który ze sobą uniesie, nie 
będzie widok ludzi strzelających mu w plecy, lecz 
widok pajęczyny na murze. 

Tein prosty urywek monta~owy godny j est wiel
kiego filmu. Dramatyczny jego wyraz jest nieraz 
niezrównany. 
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Urywek przedstawiający walkę, toczącą się mię
dzy par tyzanta:mi a pociągt'. ·em pancernym, zawiera 
sceny nieprawdopodobnego okrucieństwa . Prze
piękne uj ęc1a traveilirngowe w lesi e przeds:tawiają 
ludzi, biegnących do walki. Wszyscy w niej giną. 
W ciszy, jaka zapanowała po bitwie, wydaje się, że 

trup, który zawisł na gałęziach drzewa, zamarł tyl
ko n.a chwilę. Z trwogą ś~edzimy walkę o życie 

człlowiek.a, który ocalał i potwoirn.ość polowania na 
niego. Najazd czołgu jest obrazem pełnym grozy, 
baTdziej przejmującym nrl.ż niebezpieczeństwo uto
nięcia w cysternie. Wrażenie to wywołane jest 
prawdopodobnie ujęciem nadjeżdfającego na nas 
czołgu. Nie wiemy jeszcze, oo się stało z rannym, 
Jeszcze łudzimy się nadzieją. J .eden wymowny gest 
Niemca rnzwi·ewa nasze zł'udzenia. Po takiej walce 
zo:stać zmi!ażdż,onym przez maszynę!. .. Strach ma
łego pastuszka nie był bezpodstawny. 

Stawiano wiele zarzutów, być może niesł'us:znie, 
scenie wykolejenia się pociągu. Czyż pociąg ten, 
mbiący wrażenie t.ocu,cej się z wdziękiem zabaw
ki, posiada to głębokie znaczenie, j'akie mu przy~ 
pisywano? Nie. To śmierć ludzi, a nie rozbicie się 
maszyny bud.Zi w nas uczucie buntu. Tylko „akor
deon" jak wspomnienie niespełnionych nadziei ła· 
godzi to wrażenie. - Piękny Jest koniiec. Łą,czy on 
w sobie wojnę i pokój. Czy nastał już czas, w któ
rym zawiadowcy sfacji wolno będzie się upić? Czy 
nic nie zamąci nam szczęścia, któJ"ego zwiastunem 
jest pociąg Wyzwoleniia? Nie. Wojna niedawno do
piero się skończyła ; są jeszcze zgliszcz·:i. 

3. Dialogi_ 

Nie mamy tu prawdziwy.eh dialogów, lecz po· 
tOCZ!Ilą mowę rozmawiiających ze sobą ludzi. Styl 
jej utrzymany jest w doskonałej harmonii ze sty
lem ·reżyserii. Wyjątek stai!1i0wi tu epizod z robac-z
kiem świętojańskim. Jest to pomysł szczęśl.iwy : 

uświadamiamy sobie, że to jednak jest film. 

4. Zdjęcia. 

Wszystkie zdjęcia są poprawne, spodziewaliśmy 
się jednak czegoś więcej od Alekaina, sądząc po 
jego ipierwszych pracach. Tak jak i di.al.ogi, zdjęcia 
tworzą z filmem jedną całość. Rzadkie są momen
ty, w których nie spełniają tego zadania. Utrzy
mane są w stylu pierwszorzędnej krollli.ki filmo
wej. I właściwie, czy to nie słuszne? Czy zbyt pięk- · 
ne, zbyt wymowne zdjęcia nie ziatarłyby wrażenia 
auten tyCZ1J1ości? 

Urywkowi temu dorównuje jeszcze sekwencja 
obejmująca epi·zod z małym pastus2lkiem. Kiedy 
pociąg zbliża się w zwolnionym tempie do trzody, 
odczuwamy poetyckie znaczenie tego spotkaniia. 
Mały pastuszek widzący, że pociąg, który się za
trzymał, to pociąg - widmo, jest symbolem pro
stego i naturalnego życia, które zostaje zachwiane 
na wiidok niespodziewanego zatrzymania się sił, 
przez kogoś rozpętanych. 

5. Muzyka. 

Z muzycznego punktu wiidzenia, posiada ona 
wyjątkową wartość, dodaje więc waloru poetyc· 
kiego podkreślanym przez siebie obrazom. 

Ważną jej zaletą jest umiejętne przystosowanie 
się do ·akcji; celem wywołania wrażenia kontem
placj i lub aktywności. 
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6. Dźwi~k. 

Wysiokiej j akości, zwłaszcza gdy spełni.a tak 
1.rudne zadanie jak w scenie egzekucji. 

7. Montaż. 

Zrobiony z wielkim rozmachem w najlepszych 
momentach posiada doskonale p·rzemyślane cięci.a . 

8. Interpretacja. 

Nie ma momentu, w którym nie żafowalibyśmy, 
że nie znamy tych ludzi. Żyją przed nas;;o:ynii oczy
ma łudząco prawdzi:wi. Wszyscy są godni uwagi, 
zwłasz.cza ostatni z rozstrzelanych kol ejarzy. 

D - Z N A C Z E N I E „B I T W Y 

O SZYNY" 

1 . Jak filmu o Ruchu Oporu: 

Ruch Opoiru, tak nam bliski, jest bez wątpienia 
.iednym z n ajtrudniejszych ·tematów. Francja może 
się poszczycić posiadamem dwu !pięknych osiąg

nięć w tej dziedzinie : „Le Jugemetnt Dernier" (Sąd 
Ostateczny) Chan.asa i ,,Bltwa o Szyny" Clement. 
Filmy t e mO'Żna śmiało umieścić obok kilku filmów 
B dzieckich i angielskich. I to nie tylko dzięki ich 
moralnej wartośei, która, j eśli chodzi o realizację, 
może być poddana dyskusj1i,, ale właśnie dzięki wa
lorom realizatorskim tych filmów. 

2. Jako filmu zbiorowego: 

„Bitwa o szyny", jako film zbiorowy, a nawet 
masowy, wkracza . na n owe dro.gi filmu francuskie· 
go . Nie ma tu j ednos tek, nie ma „gwliazd". Są 

Niemcy, jest S.N.F.C„ są „maquis", jest wojna; są 
~p·rawy, którymi skłoruni j esteśmy bardzo się za
interesować. Historia ta, początkowo mało pory
wająca, od chwili, w której znajdujemy się w ser
cu walki, staje s1ę fascynująca. Wrażenie podobne 
wywołała w nas „Ostatnia Szansa". 

Twierdzetnie, Ż·e „Bitwa o szyny" otwiera nowe 
drngi flilmu francuskiego, jest nieco niesprawiedli-

GEORGES SADOUL 

SP OT.KA N IE 
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we wobec _ pięknego filmu Andre Malraux 
„L 'Esipo:iir" (Nadzieja), będącego również zbi0<ro
wym filmem wojennym. Film Clement'a jest więc 
raczej ogniwem wiążącym w cyklu tego rodzaju 
filmów. Czekamy teraz na film Jean Gremi110111a 
o Komunie. Oiekawe, czy ten nowy rodzaj filmów, 
odbiegających od dotychczas stosowanej produkcji, 
osiągnie poziom filmów zajmujących się jednostką 
indywtlduum, których osta·tmim godnym uwagi 
przykładem jest film Roberta Bresson p . t. „Les 
Dames du bo•is de Boulogne"? 

3. Jako wytwórczości: 

„Bitwa o szyny" została wyp'l'odukowana przez 
spółdzielnię. We Francji powstają teraz nowe 
ugrUJpowania, mają.ce na celu produkcję filmów 
poza przyjętym dotychcza.s tTybem produkcja. Jest 
to ki·erunek, w którym warto pójść. W USA już 
od wielu lat filmy najbmrdziej wartościowe są wy· 
tworem stowarzyszeń ·realizatorów, scenarzystów; 
aktorów i niezależnych producentów. 

TE M A TY D O D Y S K U S J I: 

1. Film o Ruchu Oporu. - Porównać z filmem 
francusk!im „Jericho" Calef'a, z filmem radziec
kim „Tęcza" Dońskiego, filmem angielski~ 
„J eden z naszych samolotów zaginął". 

2. Film zbiorowy. - Porównać z badaniami ra
dzieckimi Dżigi Wiertowa i jakim bądź filmem 
opartym na reklamie „gwiazd" (Jericho itd.). 

3. Film zbiorowego oporu. Porównać z filmem 
„L 'Espoir" Malraux, który posiada te same ce
chy ch<ł'rakterystyczne. 

4. Wady i zalety filmu fabularno • dokumentar~ 
nego. 

5. Konstrukcja dramatyczna i konstrukcja filmo· 
wa takiego dztieła jak „Bitwa o szyny". 

p. Szczegółowa analiza wykresu wzrostu napięcia 
dramatycznego zastosowanego przez Rene Cle
ment w scenie egzekucji zakładników. Psycho
logiczne i filozoficzne znaczenie wybranych 
obrazów. Tłumacz: H. B. 

(Z biuletynu I. D. H. E. C„ Paryż) 

w PERUGII 
Polożona na wysokim wzgórzu pomiędzy jezio- SELIN[, Luchino VISCONTI i Alberto LATTUADA, 

rem Trazymeńsk,im a Tybrem - Perugia wznosi Giuseppe de SANTIS, Alessaridro BLASETTI 
się nad jednym z naj;piękllliejszych ~rajobrazów i wielu in]lych. Pytaniie to brzmiało: 

świata . Każde drzewo oliwne, koloru jasnego hTązu, w j a k i, m s t 0 pin. i u wsp ó ł' cze s n a 
każdy dom i kalidy cyiprys przesiiąknięte są cztere- k J. n e m a t 0 g r a f i a z a j m u j e s i ę 
ma tysiącami lat wysokiej kultury. Europa .posiiada . p To p 1 em am i dz is ie j s ze go cz ł o· 
niewiele miast tak bardzo „cywtilizoWanych": Tam "w'i eka? : „ . 
właśnie zjechało się kilkudziesi~iu · twó~6w ,f!l-·t,-. : .w:chwiłi; 'w której burmistrz Perugii dokonywał 
mowych z całego świata, by ~~ć'na py.k- · uroczystego otwarcia zjazdu w Pałacu Przeorów, 
nie, które postawili im jedrrogłośnde nristrzowie w ciemnej, wys~ko sklepionej sali', na stopniach 
szkoły włoskiej Vittorio de SICA i 'Roberto RO- olbrzymich schodów i przy wejściu stali uzbrojeni 
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halabardziści, trzymający chorągwie bojowe. Nie 
mi•alo to jednak wcale· chairakteru maskarady. Od 
pięciuset lat, t „zn. od czasów, gdy wybudowany zo
stał ten pałac, przed którym try.ska sł'yillna okrągła 
fontanna Bartolomeo Pisano - podczas uroczystych 
zeb:riań, które podobnie, jak ten międzynarodowy 

zjazd twórców filmowych, odbywający się we 
wrześniu r.b. w wielkiej sali Notariuszy pod wspa
niałymi sklepieniami zdobnymi w sceny biblijne, 
mrodzii ludzie z Perugii.i przywdziewają zawsze ten 
uroczysty ·.strój oraz hełmy podobne do ka.sków ry
cerzy z „Aleksai11dra Newskiego" Eisensteina. 

. Sm•1erć EiseI11Sk°lina w ub1egłym roiku był!a wiel
kim ciosem dla filmowców. Jest on jedn1aik obeany 
tutaj w naszych myślach, tak jak płomienny i wiel
ki teoretyk węgierski, Bela Balazs, jak wielki hi
storyk wł-oski Francesco Pasinetti. - Późno 

w noc, na kilka godzin przed zakończelilliem zjazdu, 
ustawione na wysokim tarasie dawnej cytadeli: 
<:zujki zauważyły zbliżający się samochód, wiozący 
znakomitego reżysera PUDOWKINA, któremu to
warzyszyli scenariopisarz PAP A WA i akto•r Borys 
CZIRKOW, odtwórca roli Maksyma w filmie pod 
tym samym tytułem. Przybywali oni z Moskwy po 
trzech dniach długiej i męczącej podróży po to, by 
zaofiarować filmowi włoskiemu li. filmowcom całego 
świata współpracę tej wielkiej sz.tuki filmowej, 
której Pudo~ki:n jest mistrzem li. symbolem ... 

W wielki·ej sali Notariuszy, ongiś siedzibie par
lamentu republik-1 Perugii, przed wykładanymi mo
zaiką stallami - miejsc-em modłów Przeorów -
w ławkach, w których od czasów średniowiecza 

za:silada publiczność - falmowcy, przybyli ze Sta
nów Zj ednoczonych, Francji, Węgi.er, Włoch, Cze
<:hosłowaieji, Polski, Holandii, debatowali w ciągu 
pięoiu dni nad pos:tawi1onym im, poważnym zagad
nieniem, będącym istotnie zagadnieniem życiowej 
wagi dla współczesnej kinematografii. Jean-Geor
ges AURIOL, który brał udział w tych debatach, 
zauważył, ż.e od dwudziestu lat nie odbyło siię po
dobne spotka:rlie. Miał na myśli spotkanie w Szwaj
carii na zamku Sarraz, gdzie wokół Eiseisteina, 
B°elli Balaz'sa i Moussinaca zebrało się kilku 
w owych czasach wybi1tnych filmowców. 

W tej wielk1i·ej, uroczystej sali - trochę za dużej 
jak na wymianę poglądów i.. - intymną dyskusję -
widziało się zasiadających kolejno w prezydium 
Aleksa111dra BLASETTI, ZA V ATTINI'ego, autora 
„Złiodziei rowerów", teoretyka i estetyka Umberto 
BARBARO, BROCESILA - prezesa czeskiego 
związku krytyków, reżysera ·i, producenta amery
kańskiego P aula STRANDA, reżyse·ra węgierskiego 
HONTA, kierowll1ika a:rtystycZlllego arcydzieła fil
mowego „Piędź ziemi", najznakomitszego· - obok 
Robeirta FLAHERTY - twórcę filmów dokumen
tarnych - Holendra Jorisa IVENSA, Polaka -
Aleksandra FORDA, twórcę „Ulicy Grani·cznej". 

Nie wszyscy znaLi włoski czy francuski język . 

Przy stole, znajdującym się obok trybUIIly, według 

klasycznego systemu ONZ-siedzieli trumacze. Fil
mowcy przysłuchiwali się ze słuchawkami 111a 
uszach 11ozmowom w wybranym przez siebie języku. 
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U czesbni1cy mi0eli różne, często wręcz odmienne 
zdania. Realizatorzy wszystkich krajów d:zJielili się 
swoimi doświadczeniami', opowiadali, '?' jakich wa
runkach i do jakiego stopnia film może traktować 
o pvoblemach dotycz<tcych człiowieka. Opowiadali 
także o w:all'u111kach, w jakioch pracują i o tym czy 
mogą cz.y też nie mogą wypowiedzieć s:ię w całej 

pełni . W rten sposób stallo się widoczne, że wykony
wanie zawodu twórcy filmowego inaczej wygląda 
w Hollywood, Paryżu, w !Rzymie, Moskwi·e, w Bu
dapeszcie, Warszawie, Pradze czy w Amsterdamie. 
Ale ws:zyscy zgadzali się co do tego, że film, nad 
którym wisi groźba, i•ż przesta111d.,e być sztuką a sta
Il'ie się maszyną do fabrykowania do-chodów, mus.i 
;walczyć, uczyć się i pomagać w l'Ozwiązywaniu 

problemów, dotyczących dzlisiejsz•ego czŁowieka . 
Jednym z najwa•2miej<szych prob1emów od począt

ku naszego stulecia jest - niestety! - problem 
wojny. Cafy koaiigres filmowców odbył się pod zna
kiem •inauguracyjnego p-rzemówienia Cesare ZA
VATTINI, wzruszającego, ciętego i- mocnego, jak 
jego „Złodzieje rowerów". Powiedział on m.in: 

„S-postrzegliiśmy się niegdyś, z:nal,azłszy się wśród 

ru•im, że w zbyt małym stopniu UJŻywali•śmy obra-
7JÓW filmowych, aby otworzyć oczy ru11szym bliźrum, 
aby pomÓ<! im w walce lub przynajmnd.ej zapobiec 
tym -tak potwornym zdarzeniom. P od wpływem 

mo•tywów, godnych poga•rdy, film hodował w czło

wieku od czasów Nickel - Odeonów - chęć uaie z
ki od głosu sumienia ... Któregoś dnia wyszliśmy 

z kina. Sprzedawcy ga;zet krzyczeli, że jest wojna. 
Oznaczało to ramię kobiety oderwane od ciała i za
wieszoine na drutach elektrycznych oraz głowę nie
jakiego Palologai :zmalezioną w doniczce w pewnym 
domu, oznaczonym numer em 3. 

Ten problem, problem pokoju i walki o utrzyma
nie go był w Perugii <problemem na.jbardziiej palą

cym, był najistotniejszym p.roblemem, stającym w 
r. 1949 przed dzisiejszym człowd,ekiem. Troska 
o za-chowanie pokoju objawiała s:ię w sposób po-ś

iredni i bezpośredni w postanowieniach twórców 
filmowych wyłaniających się w miarę posuwanda 
się obrad. 

Widzimy znajdujący·ch się w wys.oko sklepLonej , 
ma1owanej sali Notariuszy przeróżnych ludzi•, sie
dzących bądź to na trybunie przy misternym, ni
klowanym mikrofonte, bądź też ze słuchawkami na 
uszach - przy długich stołach, pokrytych zielonym 
jedwabiem. Jest tam Aleksander BLASETTI o spi
ozastej twairzy kOllldotiera czy muszkie tera - reży

ser, którego skala twórcza rozciąga się od „Podróży 
w nieznane" do „Fabioli". Obecny ·tutaj także Ma
rio CAMERINI - był wraz z BlasettJim jednym 
z nielicznych reżyserów, który strzegł włoską sztukę 
filmową przed faszyzmem. Elegancka sylwetka 
Alberto LATTUADY podobna jest do sylwetki pie
jącego koguta. Widzimy tu Mario SOLDATI'ego, 
reżysera „Eugenii Grandet", aktora i powieściopi
sarza, porywczego i gwałtownego, któ-ry podkreśla, 
z humorem, trzymając rozmyślnie w zębach zgaszo
ne cygaro, swoje podobieństwo do Hairpo Marxa; 
widzimy Cesare ZA VATTINI'ego, spoikoj111ego i ci-
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chego o pięknej typowej twarzy tych Rzymian, 
których spotyka się bądź to na starożytnych sa1rko
fagach, bądź też na freskach ludów p[erwotnych. 
Dalej jest estetyk Umberto BARBARO, tak samo 
rzymski jak Zavattini; można by go było wyobra
zić sobie w todze prokonsula albo w habicie fra:n
ciszka:nina. 

Ojc.iec MORLION, 1ll1any :zie swej audiencji w Wa
tykanie, s ilnie zbuc1owa111y Flamandczyk, wysoki 
rumiany i tęgi piwosz, był obecny przez dwa dni na 
zjeździe w P erugii i znalazł się w dniu swego przy
jazdu przy jednym stole w Hotel Palace ze szczu
płym i gwałtownym reżyserem węgierskim RON
TEM, z autorem filmów dokumentarnych · Jean'em 
LODS'em, ubranym w aksamitną kurtkę i barwną 
kamizelkę, wres~cie z niestrudz,onym Czechem 
BROCESIL'em, mówiącym wszystkimi językami 

z j ednakowo głęboką znajomosmą, bi:egł:ością 

i z jedna1mwym przekonaai:iiem. Ponieważ spotyka 
się go na wszystk1ch wybitnych spotkaniach filmo
wych w całej EUrropi,e - zyskał sobie przydomek 
„ministra SiPraw zagranicznych filmu . czeskiego". 
Oi wszyscy, tak różini ludz.iie chwalili zgodnie foan
ciszkański, Asyż i freski Giotta, które Brocesri:l dał 
na kongresie za przykład wzorowego scenariusza, 
sce:nopisu, a zwłaszcza be~pośredniego, prostego 
ó. prawdziwego realizmu. 

Amerykanie b yli w Perugii licznie reprezentowa
ni. WyróŻlniała się zwłaszcza piękna i szlachetna 
twarz Paul.a STRANDA, twóircy filmu „Kraj ro
dzinny" (The Native Land), (Grand Prix na między-

• narodowym festiwalu frlmoiwym w Mariańskich 
Łaźniach) . Charakterystyczną cechą tego siwowło
sego człowieka o bardzo wyrazistych ·rysach są jego 
młodzieńcze przekonanLa. Dalej był tam scenarzysta 
BARZMAN, współlprncownik Edwarda Dmytryka 
w jego najnowszym filmie, znający dokładnie 

mechanizm Hollywood. Putrafił go też przedstawó.ć 
z wzorową precyzją . 

Wymieńmy jeszcze Holendra Jorisa IVENSA 
<> i:nteliigentnej twarzy pod burzą ciemnych włbsów, 
eleganckiego Jean-Georges AURIOL'a założycie

la i wydawcę czasopisma „La Revue du Cinema", 
Aleksandra FORDA, odznaczającego się wybitną 
bystrością i inteligencją; zdobył on światową sła

wę dziękli swemu filmowi „Ulioa Graniczna"; kry
tyków Ugo CASIRAGHI, Virgilio TOSI, MARIO 
GRANO, Gromo MARGADONNA, filozofa DELLA 
VOLPE, scenarzystę Oa:rlo LIZZANI i! wielu 
innych: .. 

To spotkall!ie opła·ciłio się - tak, jak dobry f!ilm 
- przez wł:aściwe · zrozumienie jego rytmu, intere
sów i j ego napięcia drama:tyczinego. Mimo, że żaden 
scenairzysta nie ibrał udziału w ustalaniu szczegółów 
- !I"zuoala sliię w oczy improwizacja, która w ciągu 
pierwszych kilku god:zliin grcniłla chaotycznością. 
Ale w niedługim czasie posiedzenia rostały zoTga
nizowane. słiowa Illiie gubiły się j.uż w sial1i, podobnej 
do katedry, wywiązała się dyskusja i ustaliły wspól
ne idee. Przybycie delegaitów ki1nemaitografii ra
dzieckiej było ukoronowaniem całości. Chwila gdy 
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WS!iewołod PUDOWKIN wstępował1 na trybunę 

była dla filmu wielkim momelllitem historycznym. 
Przedłużyliśmy nasz zjazd o całe 24 godziny, aby 

mieć w naszym gronie twórcę filmu „Matka", choć 
przestaliśmy już wierzyć w jego przybycie, gdy do
wtiiedzieliśmy się, jakie trudności w otrzymaniu wi
zy robi mu rnąd włoski. Pudowkin jechał trzy dni 
i trzy noce razem z Borysem Czirkowem - nieza
pomnianym Maksymem - oraz ze scenarzystą Pa:
pa wą, o pociągłej twarzy bizantyjskiego Chrystusa. 
Mimo to, nie przybyliby na czas, gdyby .samolot 
Praga - Paryż nie nałożył specjalnie dla nich dro
gi do Wen ecji. 

Gdy Pudowkin stanął przed publicznością, ujrze
liśmy jego twa1rz, rpodłuimą i irumia:ną, jego ni ebies
kie oczy, jego włosy, sterczące po obu stronach wy
soko sklepionego czoła, jego krótk!i. nos, StZerokie 
usta, energiczny podbródek i jego diabelsko skośne 
brwi, które spraw1ały wrażenie, jak gdyby rzuca
ły wyzwanie samemu niebu. Rysy jego wyrażały 
głębokie zmęczenie, a gdy zakładał swoje rogowe 
okulary, widać było ile wysiłku kosztowało go 
zwalczallJiie ogarniającej go senności. Podczas gdy 
publiczność, stojąc, oklas:k1iwała tego, który wraz 
z GRIFFITH'em, DREEYER'em, MELIESEM, 
EISENSTEINEM i FLAHERTYM był jednym z naj· 
prawdziwszych twórców sztuki filmowej, on sam 
stał bez ruchu, wyiprostowa:ny, z wysuniętą potęż
ną piersią, jedynie lekkie drżenie rąk zdradzało je
go wyczenpand.e i nerwowość. Poitem, kiedy oklaski 
zaczęły milknąć, rozpoczął po francusku: „Drodzy 
przyjaciele, driodzy koledzy .. .' '-

W dalszym ciągu przemawiał: po rosyj sl<u. Tłu

macze przekazywali jego słowa prawie natychmiast 
we wszystkich językach. Moussinaic często · mi opo
wiadał, że mało }est takich mówców, którzy pódob
'IlJLe jak Pudowkin potrafiliby przemawiać z tak że
lazną logiką i olśniewającą jasnością. Słowa 
Moussinaca okazały się zgodne z prawdą. Pudowkin 
mówił z takim przekonaniem i żarem, posiadał 

przy tym taki urok osobisty, że potrafiłby chyba 
;przekonać skały. Poruszane przez niego sprawy 
mzwijały się z jaSt!lością i trafnością fresków 
Giotta, z rozma•chem, przewyższającym rozmach 
oratorium Bacha, którego wysłuchaliśmy w prz·ed
dzień pod złoconą kopułą kościoła św. Piotra. 
W naszej obecności został dorzucony j·eszcze jeden 
rozdział i to jeden z najważnj.ejszych, do słyn

nych kar t „Sensu filmu". Prawie matematyczna 
ści.Słość jego wywodów podobna była do ścisłości 
sławnego montażu „pudowkinowskiego". Chodziło 
o palące zagadnienie pokoju i wojny, co do któirego 
czuliśmy, że rozwiązanie jest w rękach naszych 
i tych narodów, do których należymy. 

Gdy Pudowkin przestał mówić, salę ogarnął nie
opisany ·entuzjazm. Obok mnie, jakiś młody student 
- Amexykanin - chłopak, który znalazł się tutaj 
zupełn1ie pr zypadkowo, odbywając podróż .PO Wło
szech i którego „polity;k,a" w og()le ruie inteTesował:a 
_:___ m ówi1.' półgł-osem sam do siebie . i powtaTzał bez 
przerwy z żelaznym prz·ekonaniem: „Nie,. nie trzeba 
wojny, nie musimy się więcej bić, dosyć krwii, dosyć 
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,trupów! Nie .woLno, żeby to się znów porwtórrzyłio, 

dość wojny, nie, dość wojny, dość wojny!... Pokój , 
pokój!..." 

BO'rys Czrrkow o dobrodusznej twarzy z wysta
jącymi kośćmi policzkowymi i krępej postaci rosyj
skiego chl'opa, następnie Papa wa, wysoki, dystyngo
wany i elegancki - 01powiędzieli nam, w jaki spo
sób, będąc aktorem czy scenarzystą, można służyć 

ludzkości przez tworzenie godnych jej bohaterów. 
W kilka godzin później kongres został rozwiąza

ny po jednogłośnym uchwaleniu wniosku, który 
-zam ieszczamy na in:nym miejscu ... 

Per ugia staje się po tym zjeździe i. jego oszałamia
jących obmdach •vodzajem symbolu dla ludzi filmu 
i ich pubhcZ1I1ośoi . Bez wątpie111ia cały dramat dzi
siejszego człowieka i wszystkie problemy twórczości 
artystycznej - szczegól1nie wolności wypowi!adaru1a 
się - nie zostały wycze:ripane w ciągu tego pierw-

PRZEGLĄD FILMOWY - 1949 

szego spotkania, którego porządek dzien111y zasłużył 
na to, by byl lepiej przemy$lany i przygotowa111y. 

Ten p~erwszy po wojnie wielki zjazd winien uto
rować drogę i:nlilym imprezom tego rodzaju. Jakże 

by należało sobJe życzyć, by na przyszłą wiosnę fil
mowcy francuscy - na przykład - odpowiedzieli 
na inicjatywę swoi·ch włoskich przyjaciół i z.groma
dzih w j ednym z in.aszych mdast z tradycją artysty-

. czną albo w jednym z zamków na Ile - de France, 
najwybitniejszych przed:sta wici efa filmu angielskie· 
go, amerykańskiego, radziecki•ego, włoskiego, fran· 
cuskiego, czeskiego, polskiego, meksykańskiego itd. 
_Jeśliby nasz. rrząd umiał propagować kulturę fran
ctIBką i misję intelektualną naszego kraju, ułatwiłby 
w jak naj.sz.ybszym czasie organiz.~·cję podobnych 
imprez. 

(Tłumacz.: Hanna Rotowa) 
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.REZ .OLUCJA .ZJAZDU w PERUGII 
Filmowcy różnych krajów, za1proszeni przez 

swoich włoskich kolegów do Perugii, przestudio
wali należyciie zagadnienie, będące tematem ich 
spotkania : „C z y f i 1 m w s p ó ł c z e s n y 
wyraża problemy wiążące się 

z ż y c i e m w s p ó ł c z e s :n e g o c z ł o
wie ka"? 

Filmowcy stwf.erdzają, że korueczne jest, by 
przedstawiciele kinematografii wszystkich naro
dów zacieśnili jeszcze bardziej wzajemną łączność, 
byli w głębszym i bardziej bezpośrednim kontak
cie z życiem, uczuciami i dążeniami swych naro· 
dów, by stale dążyli do uniezaleimlienia się od na
rzucanej im przez aferzystów i niskie machinacje 
handlowe - braku ideowości. 

Twórcy filmowi świata muszą zwalczyć tenden~ 
cje, zmier~zające do obru.żeniia1 sztuiki filmowej do 
poz1it0mu maszyny, . fabrykującej 1111emoralne, kry
minalne albo ro:zipus1me opowiadania, nie mające 
nic wspólnego z dążeniami naTodów; opowiadania, 
które pmwadzą do wydobycia na jaw najniższych 
instynktów człowieka - {tak niebezpieczne, jeśli 

chodzi o młodzlLeż) - do podsycania wzajemnej 
nieufoo·ści i nienawiści między narodami, do roz.
pętania agresywnych wojen zaborczych. 
Świadomi .wielkiej odpowiedziałności, którą bio

rą :na siebie prZiez swoją p[1acę, świadomi wielkiej 
roli filmu w życiu moralnym i społecznym - fil· 
mowcy wbowt1ązują się do popieTania w każdym 
kraju rozwoju prawdziwej sztuki filmowej. Tej 
sz:tuki, Móra posfadając największą róż111orodność 

formy i całkowi tą swobodę wypowiadania się, 

b~dzi'.e mogła natchliląć ludzkość ufno•ścią w pirzy
szłość i pomóc narodom w wake o pokonanie kry
tycznego okresu historii przez ukazywanie im 
prawdziwej drogi sz~ęścia, prawdy i postępu , 

przez pouczenie ich o pTawdziwej sytuacji współ· 

czesnego świata . 

·Twórcy filmowi świata podkreślają konieczność 
udzielenia porparo1a tym wszystkim, którrzy walcz.ą 

o prawdziwą sztukę filmową. 

· Zebrani uważają, że film, będący odbiciem j syn
tezą kultury narodowej, musi mieć możno,ść osu ąg

nięcia pełnego rozwoju w każdym kraju. z : aen 
kraj nie powinien dopuścić do monopolizacji swo
ich ekranów, z czego• czerpie zysk produkcja za
granicZina, poświęcająca sztukę dla pieniądza . 

Filmowcy stwierdzają jednogłośnie, że nie wol
no im czekać na zniszczeniia nowej wojny, by 
wtedy dopiero zrozumieć, że stworrzyli za mało od
powiednich :lii1lmów, które mogłyby otworzyć lu
dziom oczy na możliwości nawrotu potwornych 
wojennych wydarzeń. 

Nafoży pokazać narodom, że o ;pokój ·trzeba wal
czyć tak, jak o to walczyli twórcy filmu r adziec
kiego, którzy zaszczycHi Zjazd swoją pełną wagi 
dla tego spotkania obecnością. 

Uczestnicy Zjazdu nawoł'Ują twórców filmowych 
i artystów całegó świata, by użyli wszystkich swo
ich siił i zdolności do walki o pokój. 

Tylko bowiem pokój i braterstwo · ludów zape
wni prawdziwą wolność wyipowiadania się oraz 
pełny rozkwit filmu, jako sztuki i niepOTównane
go środka rozwoju kulturalnego n arodów, filmu, 
jako wymzu nowego etapu cywilizacji. 

Pewni, ze uzyskają poparcie i zgodę na realizo
wanie tych wzniosłych postulatów - filmowcy 
zebrani na Zjeździe w Perugid proponują zorgani
zowanie nowego międzynarodowego spotkania, 
które przygotuje Międzynarodowy Komitet Wyko~ 
nawczy i Komitety wszystkich na:rodów świata. 

Perugia (Włlochy) 28 września 1949 r . 
Tłumacz : Hanna Rotowa 
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G. SADOUL i L. DAQUIN 

ROZMOWA o FILMIE FRANCUSK'JM: 
.KINO. 
FILM AMERYKAŃSKI? 
7.mysrorwy! 
gwałtowny! 

zab rioniony dla m1K>dlliieży do piętnastu lat! 
wstrząsający! 

zbrodnia ! 
rozkosz! 
krew! 

FILM FRANCUSKI? 

,,Kinematografia francuska przeżywa 

obecnie głęboki kryzys tematów". 

G. Sadoul. 

Przeżywa również kryzys wyświetlania fil
mów. W chwili obecnej więcej niż czteTdzieści 
filmów francuskich czeka możności ukazania 
się na ekranie. Kiedyż zobaczymy nia przykład 

na naszych elcrainach, zajętych całkowicie przez 
produkcję amerykańską „Brzask" Louis Da
quin 'a, ukońCZ'OIIly od trzech mi·esięcy? Czy film 
tein n.ie podejmuje zasadniczych zagadlni·eń sta
wianych przez killlematografię współczesną? 

Georges Sadoul przepwwadził na ten temat 
rozmowę z Louis Daqui111'em bardzo różną Ód 
zwykłych ainegdotyCZ1I1ych wywiadów. W czasie 
tej rozmowy reżyser wypowiedział parę opinii, 
z którymi. należy się zapoonać. Rozmowę tę 

przytaczamy poniżej : 

DAQUIN: 

Czytanie peW!llych studiów z dziiedzillly kinema
tografii robi od kilku mi•esięcy wrażenie przeraża· 

.jące. Można się było cieszyć stwierdzeniem pewne· 
go odnowienia w d2'liedzinię krytyki: młodzi ludzie 
powiększyli ostatnio liCZJbę ograniczoną pionierów, 
którzy nie przystając na rolę posłuszmych agentów 
reklamy, potraf:iH nadać wartość i użyteczność kry~ 
tyce; ale nie można się powstrzymać od pytania, do 
ozego •chcą dojść crz :nich, którzy Z'Ilajdują upodo· 
ba!l1ie w dyskusjach błyskotliwych, często bezpłod

nych, a niek1edy wręcz nielłezp,ieCZ111ych. Może mają 

nadzieję stw'orzilrii•a · k!ierunJrn, niewątpliwie dość 

mętnego, który wyodrębrnł'by „elitę", żądającą dla 
siebie filmów specjalnego typu. Poprzednia geil1:e
racja po·ga!'d:mła tą „'Sztuką popularną", „sztuką 
llliższego irzędu". Geiner,acja nowa nie może igno1ro· 
wać killla, nie może go nie uznawać i pewne zakute 
łby stamją się na wszelk:i;e sposoby znaleźć jakiś 
awa111gal'dyzm, o którym można wątp~ć, czy go od· 
krywają czy tylko w)rmyślają. Zresztą ich odkrycia 
są war te śmiechu, są przede wszystkim odkryciem ... 
własnej ignoracji. . 

Ta kie stalilowisko, ten stosunek do sprawy, jest 
tym bardmej osobliwy, że nie odpowiada wcale za
sadom szkoły francuskiej, która, świadomie lub nie
świadomie miała aż do dziś· tę zal·etę, że srukała 

awa111gardy w wyborze tematu, w gł'ębokim trakto
waniu przedmiotu, nie mającym nic wspólnego 
z „głębią obiektywu", w . wypracowaniu stylu 
utworzonego z młodzieńczości, wrażliwości„ ludz
kości, troski o prawdę raczej niż o systematyczne 
poszukiwainia „plafo1111ażu" dekoracji. 

SADOUL: 

To jest istotnie ta szkoła fra111cuska, która z talti
mi twórcami, jak Renoir, Fey<ler, Cal'IIle, Gremillon; 
systema:tyzując lidi osiągnięcia dawniejsze i osiąg· 
nięc:ia Rene Claira i Jean Vigo, przywróciła około 
1935 roku kinematografii francusikiiej utraconą roię 
przodującą. I to dzięki tematowi właśnie ci ludzie 
stworzyli nowy styl. Jednakże tendencja „estetycz· 
na", dająca pierwszeństwo formie przed tematem, 
nie i'l'>wsrtała w ,czasach ostatnich. Louis Delluc, 
który wr:a·z z. L00111em Mousiina~ jeden z pierwszych 
UZ1I1ał film za sztukę, pisał trzydzieści lat temu: 
„Pa111ami ekl'anu są ci, którzy mówią do mas ... " Ale 
niektórzy z ich uczniów i przyjaciół zapomnieli tej 
nauki. :i:m szto o rto, żeby dla przypodobania się 
„elicie" osiągnąć niezwykłe zdobycze technńczne, 
modne naówczas: miękkość obrazu, jego deformac
je, wyszukane oświetlenie, szybkość mOIIltażu, akro· 
bacje kamery. Dla masy, którą uważali za głupią; 
powstawiali temat, z~dowalając się typem najgor
szych powieścideł z odcinka, bez żadnej treści na: 
rodowej lub S1pOłecznej. Film f:r;anc:uSki ucierpiał 

bardzo z powodu tego niepo!rozumienia. Wydawał 
sie bliski zguby. Ci. którzy go ocalili, Rene Clair 
i FeydeT, kł'adli n.aciSk na temat raczej , niż na wy
czyny techniczne, czerpiąc z ~aszych zasobów ikul· 
turalnych, od Labiche'a do Zoł.i , do uroku robotllli· 
czych przedmieść paryskich ... 

DAQUIN: 

I m imo to dla niektórych ·naszych · krytyków taki 
Orson Welles znaczy więcej · niż Carne, · Rene Clair 
albo Renoir! I jeżeli już mówią o tych mistrzach, to 
nigdy by analirować podjęte przez· nich tematy, 
które uczYIIlilY z nich coś więcej, n.iż reżyser filmu 
„Oiltizen Kane". 

SADOUL: 

Niek:iedy cytują w swych airtykuŁach Renoira, ale 
po to tylko, by przytoczyć ·zeń kilka wierszy; które 
w roku 1937 poświęciił' ;,polu w · głąb" (champ en 
prof0tndeąir) albo zaznaczyć, że „wszystkie wejścia 
bohaterów umiesz·cza poniżej · kameTy lub w glępj. 
ramy, nigdy zaś z prawej ani z lewej strony" (Ale
xallldiie Astruc). 

Ale za.pominają przyipomrni·eć, że zanim stał się 
stylistą, Re111oir był jednym z nielicznych filmow
ców, dążącym do „celów· bliskich celom Zoli · lub 
Balzaka, do dania obi:azu . współczesnego mu śWiata 
w żydµ codzie!11111ym Lsj>ołecznym. 
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DAQUIN: 

Szerokie rzesze pubhliczności' także na szczęsc1e 

sądzą przede wszystkim treść, którą się im opowia
da, a nie sposób, w jaki ta treść jest podana. Jakie 
znaczenie ma ostatecznie tysiąc lub półtora snobów, 
gdy dla widzów jako masy niajważruejszy jest te
mat. Co do mnie, to gdy widzę dobry :liilm, porywa 
mnie tema1t, zapomin:am o technice. Gdyby intereso
wano się przede wszystkim treścią dzieła, czy takii 
film, jak „Decydujący zakręt", będący jednym 
z wydarzeń kinematografii powojennej, mógłby 
przejść ipraWILe bez zauważenia przez krytykę? Pe· 
wien tyip krytyków bojkot:uje do tego stopnia treść 
filmów; że nie poświęca rui.gdy jednego wiersza 
sposobowi, w jaki można ująć - dobrze lub źle -
temat. 

SADOUL: 

Z wyjątkiem wypadków, gdy idzie o „retour en 
arri.ere" - już dobrze wyszłe z mody - albo 
o „filmy w pi:erws:zej osobie liczby pojedyńczej" -
do·tąd cieszące się powodzeniem! Ale to są sztuczki 
formaLne raczej, niż prawdziwe środki wyrazu. 

DAQUIN: 

Sukces filmu - materialny lub estetyczny -
zależy j ednakże w dużej mierze od sposobu jego 
ujęcia, to znaczy oddania go kinematogra:fkzni'e. 
A tymczasem nigdy nie zauważyłem, by poświęC'Olllo 
jakieś dłiuższe i poważne studium tej kwestii, tym 
bardziej ważnej, że filmowe sposoby „opowiadania" 
są bardzo różne od sposobów używanych w powie
ści lub w teatrze. 

SADOUL: 

Sposób opowiadania jest rzeczą ważną. Ale waż
na też jest chwila, w której się opowiada. Temat te
go lub innego filmu będzie miał wydźwięk zupełnie 
odmienny w zależności od epoki. · 

DAQUIN: 

To jest jedna z cech charakterystycznych fi.lmu 
i może jego największa trudność. Odnajdujemy ją 
w tych rodzajach sztuki, które zwracają się- bez
pośrednio do i;zerokiej pubUczności. Piosenka zdobę
dzie prawdziwe powodzenie tylko wówczas, · jeżeli 
z.najdzie wyraz d1a jakiegoś zagadTlliienia epoki. 

SADOUL: 

„Madelon" w 1915-ym, „Tout va tres bien mada
me la marquise" w 1934-ym, „J'attendrai" w 
1938-ym nie miały jeszcze tego znaczenia, jakiego 
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nabrały pierwszy w 1915-ym, drugi w 1936-ym, trze· 
ci w 1940-ym roku. Piosenka-albo film-może na· 
brać, dziękJL swej akustyce społecznej, znaczenia 
metaforycznego, które nie zawsze leżało w zamia· 
rach autora. 

DAQUIN: 

Gdyby „Quai des Brumes" był zrealizowany 
w roku 1926-ym, gdy Mac Orlan wydał swą po
wieść, fiilm byłby zapewne upadł. Film Preverta 
i Ca1rne'go - wierny ducho~ książki - wyświet

lono w odpowiedn1Lej chwili, wówczas, gdy jego re
zonans mógł być najsilniejszy. Nieporozumieniem 
jest obecnie zamie:rzone wZlllawianie „Quai des 
Brumes", gdyż ten temat przedwojenny czasom po
yvojennym Tllie odpowiada. Kinematografia żyje 

rutyną i stara się powtarzać mechaini'Cznie dawne 
sukcesy, mimo ze, jak poucza doświadczenie, żadna 
„przeróbka", .żadne „wyip.rodukowanie na nowo" 
nie dorównują 'Illigdy o:ryginałowi ani pod wzglę
dem artystycZITTym arni handlowym. Nasza k.ine· 
matografia z chwilą „Oswobodzenia" niesłusznie 

usiłowała nawracać do tematów, ktOO-e jej się kie
dyś powiodły . W ten sposób ominęliśmy, na ko: 
rzyść kinematografii włoski'ej, nadarzającą się nam 
spoSiobność dania odbicia rzeczywis:to·~ci współczes· 
nej, odkrycia nowych problemów i nowych środo
wisk. Oswobodzenie nie wyzwoliło nas całkowicie 
z nawyku uchylania się od problemów rozwinię
tych przez ograniczenia okupacji. Na ogół' film nasz 
pozostał poza żydem współc:zeSIIlym, na któ1re rzuci
ła się z zapałepi nowa szkoła włoska po dwudzie· 
stu pięciu latach ograniczeń faszystowskich. Bez
pośrednio po wojnie Marcel Carne stalllowił niemal 
wyjątek umieszczając swe „Portes de la Nu1it" 
„w czasie ciężkiej zimy, która nastała po Oswobo· 
dzeniu" .... Nie należy też zaipomiinać o „La Bataille 
du raH" Clement'a . 

SADOUL: 

Poszukiwanie nowych śtrodowisk byfu · jednak 
podejmowane we Francji podczas ostatnich czte
rech czy pięciu lat. Po „Ciel est a vous" Gremil· 
lona, Rouquier chdał pokazać pewne środowisko 
chłopskie w „Farrebique", Jaques Becker - lud 
pairyski w „Antoine et Antmnette", lud, którego 
inne ujęcie znajdujemy w pańskich „Freres 
Bouquinquant". Ale opis albo analiza tych warstw 
społecznych czy tych problemów, trzymanych na 
indeksie przez inne wytwfo:ni1e jest sprawą odległą, 
mimo usiłowań, by iść z postępem. Czy jest to winą 
scenarzystów? Czy niektórzy z nich nie pornsta
wiaj ą, świadomie lub nieświadomie, swych naj
lepszych pomysłów w kałamarzu? 
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DAQUIN: 

Jest rz·eczą pewną, że wzięty scenarzysta, mający 
dużą klientelę, ruie będzie „tracił czaS<U" na opraco
wam:ie temat ów, o któryich myśli , że ich sprzedaż 
będzie trudna lub niemożliwa . Niektórzy z nich 
z góry nag.iJnają się do życzeń wyrażonych lub nie 
wyrażonych przez wytwórnie, zadowalając Slię po-

. danliem dawnych tematów .w iimnej szacie. W takich 
wypadkach przeniesienie t em atu do nowego środo
wiska nie m a istotnej wartości: idzie w rzeczywi
stości o zmianę kostiumu. 

Ale po•śród młodych widzę rodzące się pragnlienie 
odnowy. Oto kHka tematów, k tóre ostatnio przesu
nęły m i się przed oczami : życie .współczesne stu
dentów; problemy Alzacji odzyskanej dla Francji; 
historia wioski na północy od roiku 1914, widziana 
poprzez pyszałkowatość miejską; przygody młodego 
małżeństwa w posrukiwa:niu mieszkanlia. I na ko
niec ten pomysł filmu zrobionego na skecz bardzo 
wymowny: w pewnym studio m a być nagrywane 
wielkie przyjęcie towairzyskie, ale k amera zniknęła; 
zespół puszcza się w pogoń za nią: okazuj e si.ę , że 

wyruszyła odtwarzać życie robotników nocnych„. 
Tym, czego brak tym świetnym pomysłom, jest do
bre wykonanie. Należałoby życzyć sobie stworzenia 
„asystentów - scenarzystów" analogicznie do asy
stentów - operatorów, asystentów - reżyserów 

itd, by tn~odzi mogli formować się i żeby mog1i, od
dać na usługi swej wyobra~ni i• świeżości Z111ajomość 
rzemiosła , k tórej im jeszcze h rak. 

SADOUL: 

Zaletą tak ich tematów jest, że powodują odkry
cie problemów i środowii.sk przez kino. J est niestety 
rzeczą zna:mielllllą, że Francja od l at czterech nie 
poświęciła a.ni j·edm~go filmu palącemu problemowi 
powrotu*) albo, choćby na wesoło, spTawie miesz
kank>wej. Nie mów.iąc już o tematach uważanych 

w tym kraju za „tabu": „Konfliikt między robotni
kami i fahryka1"1tami, walk:a k las, przeciwieństwo 

idei, konflikt partii", by .podjąć wyrażenia J a ques 
Feydera zrozpaczonego, że wszystkie drzwi zamy
kały się przed ni'.m , gdy tylko prop0111ował dzieła . 
maj ąoe rzeczywistą „treść sipoteczną". Ale czy po
szukiwanie tej treści nie jest główną myślą 

,,Brzasku''? 

DAQUIN: 

Pochodzę z półlnocy i od dawna chciałem przed
sięwziąć realizację filmu o tamtejszY'ch robotnikach, 
o górnika,ch, których ipraca jest najcięższa. lRolilem 
podczas ok~acji, że zużytkuj ę powieść O. P . Gil
berta „Bauduri.n des Mines", gdyż dawała moŻlllość 

•i Film ga ten temat miał być skończony w 1949 roku . Ale wydaje 
się, że został w.:ięty na warsztat po sukcesie pewnych filmów ame
rykańskich o tym temacie I nie bez nacisku współczesnej rzeczywi
stości. 
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przedstaWienlia tego środowiska. Obooność Niemców 
zmusiła mnie do ;porzuceni.a tego projektu. Ale po 
Oswohodzemu ipodjąłem go pod inną postacią. Na
pisano kilka scena,ri:uszy, pierws:t>Je z 1.RogeT Vail
landem, ostatni, ten który został zrealizowany, 
z Vladimiir Poznerem. Prawdziwy temat naszego 
filmu - to środowisko, które opiooje życie _górnJi.
ków takiLe, jakim było w roku 1947-ym. Wszystko 
:t>Jostało podporządkowane temu zamiarowi_ Opera
tor Bac unikał systematycznie „art - pour - artyz
mu" w robieniu zdjęć- Była to· praca trudniejsza · 
niż S2'lukanie kątów zdjęcia z ziuchwale obrany
mi widokami. Każdy praktykant może z łatwością 
umieścić kamerę na podłodze i podkreśli{: cienie 
bohaterów dominujące aparai. Myśmy chcieli prze
de wszystkim pokazać, „sprawić, by ujrzano", jak 
mówi Elua•rd i chcieliśmy dobrze wybrać to, co 
mieliśmy pokazać. Dolo.żyliśmy wszelkich starań, 

by ustalić breść każdego z naszych obrazów, każdej 
sceny, która zawtiierała cząstkę otaczającej nas rze
czywistości. 

To poszukiwanie rzeczywistości doprowadziło nas 
dorprawie całkowitego zreal:izowaniia filmu na miej
scu. Tylko dziesięć lub piętńaście scen zostało od
tworzonych w studio paryskich. Cala reszta została 
wykonana na północy na otwartym powietrzu albo 
w kopalni, którą kazaliśmy odtwoirzyć. Dekorator 
przez cafy czas nie tracił kontaktu z prawdziwą 

kopalllli•ą, którą odwiedzał dwa lub trzy razy na ty
dzień, by szukać potrzebnych mu szczegółów. I rad 
nie ·rad podlegał codzie11111ej krytyce gómliików i in
żynierów. 

Nasz scenaxiusz także :rostał napisany na miej
scu, przy czym pejzaż często wybieTaliśmy zawcza
su, in.im sceny odbywające się w nim zostały n apii
sane albo nawet w całości obmyślone. Później 

aktorzy. i cały personel mJi1esZJkał w osadach .górni
czych i w ciągu długich tygodni pirzesiąkł ich 
atmosferą . Akt0rrzy nosili ubr.alllia górników lub sor
towniczek na wiele dni przed rozpoczęciem granii..a 
roli i już się z nimi nie rozstawali. 

SADOUL: 

„By skomponować ·rolę" mówi Francoise Rosay 
„ubieTam ją, czeszę i w ten sposób 50 na 100 przy
gotowań mam zrobionych". Zapewne. Ale jeżeli 

Jdzie o pozostałą połowę, to przecież sam habit nie 
jest jeszcze mnichem„. 

DAQUIN: 

Trudności interpretacji były rzeczywiście ogrom
ne. Mało aktorów umie oddać robotnika, prawie 
żaden robotnika przy rpracy. W Rosjd' w szkołach 
dramatycmyich uczą używania pilniika i hebla, by 
aktOiI' grają·c T'Olę rrobotru.ka umiał się z nimi .obcho
dzić_ We Fraincji trudno :zinaleźć akrora, który 
uderzyłby mło·tem jak kowal, a nawet trzymał ołó
wek i• notes jak delegat związku. Moi . aktorzy to 
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rozumieli, ódwiedzali górników i soctownk~, by 
im się przyglądać. Autentyczny realizm nie zado· 
wala się wyborem - oo już je.st neczą zasadniczą; 
on przenosi 1I1a ekran. Główną trudnością, na którą 
Śię natknęliśmy, Pozner, moi aktorzy, cały zespół 
i ja sam, było utrzymanie w ciągu całego filmu sta· 
łego kąta przenosŻenia na ekran. Praca tym bardziej 
de1ik~tna, że nie wszystkie transpozycje były doko· 
nywane pod wpływem tych samych motywów. Na 
przykład sortoWIIliczka tkliwai i 1 czarująca, odtwo
rzona przez Leleh Bel1on, była transponowana ce· 
Iem tiwzględlllienia pewnych sentymentów, któ!l"e 
przypisuję publiczności. Inżynier, którego grał Jean 
Desaiily, jest przewodnikiem prowadzącym · wiidza 
do kopaln:i - już wprowadw nego do życia górrui.
ków poprzez widok osad górniczych - gdyż uważa· 

łem, że peWl!la część publiczności będzie odczuwała 
potrzebę bohait era, z którym będzie mogła identyfi
kować się przy o dkrywarnu nieznanego świata. Ale 
dla mnie, i myślę że także dl1a większości widzów, 

LEON MOUSSINAC. 
I I / 
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prawdziwym bohaterem „Brzasku" jest d elegat gór·· 
nik:, którego kreuje Grenier z wielką prostotą i bez· 
pośredniością. Żałuję, że przeszkody materialne, 
których nie mogłem przezwyciężyć, nie pOQ:woliły 
mi dać filmowi ostatniego obmzu, przewidzianego 
przez scenairiusz: iiilŻynier Desailly i robotnik Gre
nier mies1zają się o świcie z tłumem robotników 
udających się do kopalllii. Moja praca zresztą była 
trudna. P ierwsi bowiem we Francji podesziiśmy 
.wpros t do świata l'Obotniczego podczas jego pracy, 
nie w.pr-0wadzaj ąc prawie żadnej ó.ntr ygi miłosnej 
ani krymiinalnej. Ale ci moi poprzednicy, k tórzy 
poszli pobliskimi dmgami, baTd.zo mi dorpomogl:L:
Renoir przez „Tu1ni", Becker przez „Anitoine e t An
toiJnette" . Ze swej strony pragnąłbym ułatwić pm
cę tym, któnzy przyjdą po mnie, by powiiodło im 
się l epiej to, czego ja nie mogłem doikonać. 

Tłumacz: Bogusław Kuczyński 

(La Nouvelle Critique - revue du marxisme 
militant - 1949) . 

O ROZ\VOJ SRODKUW WYRAZOWYCH W FILMIE 
Jeden z najwybitniej szych postępowych 

krytyków i teoretyków filmow ych, Leon 
M oussinac b. dyrektor francuskiej Szkoły 
Filmow ej J.D.H.E.C. (L'lnstitut des Hautes 
Etudes Cinematographiąue) odwiedzając wy
dział filmowy A. M . U. w Pradze w Iowa· 
rzy s-twie profesora Beli Balazs'a - wziął 
udział w dyskusji, której przebieg zamiesz· 
czumy. 
Dyskusję zagaił L . Moussinac. 

REDA KCJ A 

„Choć technika ki1I1ematografkz:na stoi dziś na 
wysokim po,z!i.omie, wyniki je j n ie są zadowalające . 

Trzeba więc stale je ulepszać. Dlatego też nie wol
no nam oddzielać studiów od szerzej zakrojottych 
badań nad techn!iką. Należy raczej poświęcić się 

jednemu i drugiemu równocześnie, jak to star·amy 
się czynić w I.D.H.E.C.-u w PaTyżu . Obecnie pracu
je się tam na P'rzykład n ad udoskonaleniami opty
cznymi, które z kolei umożliwią dalsze postępy ar· 
tys tyczne. 

T,rneba stale badać te chniczne osiągnięcia w dzie
dzi•nie kinematografia.. Przy kaiżdej zaś pracy należy 
myśleć o przyszłości, to znaczy o ulepszeniu dotych
czasowy·ch osiągnięć, co w n aszej dziedzinie wy· 
kreśla j edinocześme drogę do· wyższego poziomu ar
tystycznego. 

Był'oby oczywiście błędem pracować jedynie nad 
udoskonaleniem techniki. Przeciwnie - każdy .pra
cownik filmowy musi się starać równocześnie o z.do
bycie wykształcenia ogólnego. Popełnialiśmy dotąd 
ten biąd, że główną rolę w tej kwestii pozostawia· 
Hśmy przypadkowi. Osiągnęlibyśmy dotychczas 
znaczni1e iepsze wyniki w kfuematografi:i., gdyby fil-

mowcy dbali więcej o podniesienie poziomu swego, 
wyikształcenia ogólnego. J est :rzeczą kolilieczną po· 
głębianie poziomu swego wykształcenia ogólnego. 
J est rzeczą kon1i1eczną pogł'ębianie wiadomości z za
kresu plastyki, litera tury, m alarstwa, muzyki itd. 
oraz śledzenie s tosunku tych gałęzi sztuki do sztuki 
filmowej . 

Przytoczę kilka przykładów organizacjtr pracy 
sł!Uchaczy I.D.H.E.C. Waż:nym czynnilktiem .wycho
wawczym studentów naszej szkoły filmowej j est ' 
szczegółowa ana liza gotowych filmów. Wyświetla 

się film słuchaczom, którzy następnie mają za za
dan!Ue odtworzyć z pam~ęci · kolejność poszczegól
nych uj ęć. Jest to trudna, ale b arozo pożyteczna 

m etoda. Słuchacz może w ten sposób dostrzec do· 
datnie i ujemne strony filmu, ponieważ analizu je 
go ujęcie po ujęciu i to Tetrospektywne spojrzenie 
umo,żliwia mu pozna~ile, w jaki · sposób reżyser 
filmu osiągnął' końcowy r ezultat, względnie w któ
rym miejscu i w jaki sposób dałoby się osiągnięte 

wyniki udoskonalić. 

W dalszym ciągu pracuj emy intensywnie nad 
dziedziną dźwięku, w której wyłania się szereg do• 
tąd nie l'Oztrząsanych problemów. Wielu niedociąg
nięcio,m winien jest niewłaśdwy sposób współlpracy 

kompozytorów. z filmem~ Flllm jest dla nich kwe
stią kupieckiego zamówienia i nie mo:hemy nawet 
brać im tego za złe. Na zachod zie panuj ą tego ro
dzaju stosunki, że kompozytor dostaj e gotowy film 
i w ograniczonym czasie musi na.pisać muzykę. Nie 
ma możności wsipółpracy w czas1i.e· powstawania fil
mu i stąd muzyka staje si1ę dodatkiem, który nie 
może grać w filmie integralnej roli. Dlatego też 
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.:zajmujemy się · nowymi możliw-0ściami muzyki 
i dźwięku w ogóle. 

W I.D.H .E.C.-u szkolą się rówmez mzynierowie 
-d źwiękowcy; profesorowie wciągnęli w tę spra
wę muzyków. Można już teraz zauważyć, że praca 
n a tym ma~o zbadanym terenie wyda owoce. 

W filmie istnieje możliwość stos-0wania nowych 
-dźwięków, nowych harmonii, po jakimś czasie bę
dzie można 'również wprowadzić nowe instrumen
ty. Czyniono już próby używania niezwykłych kom
binacji inst rumentów, by w ten sposób, pTZy po
mocy niewielkiej ilości instrumentów, osiągnąć 

większy efekt niż przy zastosowaniu całej orkiestry. 
Należy dziedzinę dźwięku otoczyć taką troskliwo

śdą, jaką się stale otacza obraz - należy rozsze- . 
rzyć możliwości wyrazowe dźwięku filmowego. 
Inną ciekawą d:zJLedziną, której koni·ecznie trzeba 

po·święcić więcej uwagi, jest psychologia widza fil
mowego. Zwłaszcza u was, gdzie killlematografia po 
upaństwowieniu przestała być przedmiotem handlu, 
spęcjalne znaczenie mają studia li praca badawcza 
w tej dziedzinie, albowiem wszystko, co poznacie 
i odkr y jecie, możecie użyć dla dobra ludu". 

Do problemów poruszon;ych przez Moussinaca 
dorzucił Bela Balazs co następuje: 

„Zagadnienie udoskonalenia killlematografii od 
str ony t echniki, które poruszył M<mssinac, przypo
mina zagadnienie formalizmu. 

Chodzi tu o zagadnienie szukam.i.a nowych środ

k ów wyrazowych. Jest to konieczne i nie j est jesz
cze formalizmem. Techniczne wynalazki nie po-ja
waj ą sllię n i stąd ni zowąd. Technika wywodzi się 
jeszcze z ok·r esu niewolnicze go społeczeństwa, ale 
każdy wyn ala-zek powstał wtedy, gdy był dziejowo 
po·trzebny. Każcfe nowe siłowo pojawia się dlatego, 
że mamy poczucie konieczności wypowiedzenia tego, 
oo słowo to oznacza. T1a:k samo było też z wynalaz
kiem kina i ze wszystkim, co pojawiło się później 
w kinem afogr a:fo. Nie ma jednak takiego dobra na 
świecie, którego by Illie można było wyko·rzystać 

dla złych celów. Ale czy możemy potępić za to 
Prometeusza, że dał ludziom ogi·eń, bo go następnie 

używano do podpalania, niszczenia :i ·zabija nia? Czy 
naukowiec, który widział, ż.e mu się uda rozbić 

atom, miał zaprzestać badań? Naszym zadaniem nie 
jest zatrzymywaniy postępu wiedzy, ale niszczenie 

·szkodników. Budujemy socjalistyczne społeczeń
stwo, w którym żadnego wynalazku ni e wolno na
dużyć, a k.ażde odkrycie ma swe zna,czenie dla cy-

· wilizacji - tak jak i nowe osiągnięcie w sztuce. 

Potrzebujemy jak największego zasobu środków 
wyrazowych, abyśmy mogli poka0ać w całej pełnJi 

:nowe oblicze realnego życia". 

W dyskusji nad formalizmem i rozwojem techrui
. ki zabrali również g1os sł'Ucllacze, dorzucając ·swe 
·· uwagi !i uzupeł'nienia. 

„Przyszłość filmu :należy ~patrywać w ścislym 

·związku z przyszłością ludzkości. Równolegle z udo
:.slronaleniem środków wyrazowych trzeba nieustan
. nie baczyć na to, kto ich używa i dla jaki1ch celów. 

. :Np. fillm francuski „Dede z Arntweripi:i" korzysta 
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W!p'I"awdzie z nowych środków wyrazowych ale nie· 
daje nic nowego. Nie można w.ięc mówić o nowych 
sposobach w oderwaniu od kształtowania się no
wego życia. 

Socjalizm w nauce z pewnością zapobiegnie tech
nicznej walce zaczepnej, skierowanej przeciwko 
interesom ludu. Ale my budujemy dopiero socja
lizm i w . nauce upatrujemy przede wszystkim na
rzędzie do umocnienia go. Toteż w kwestii środ
ków wyrazowych filmu zawsze i ciągle podkreślać 
musimy ideowy cel, któremu te środki mają 
służyć". · 

Zapytany o pogląd na przyszłość francuskiej ki
nematografii Moussinac odpowiedział: 

· „Nie jestem p:rm·okiem. W gruncie rzeczy może
my obecnie zaobserwować dwa rodzaj e filmów pro
dukcji francuskiej: pierwsze, które nazwałbym 
„czair:nymi" - są to filmy technic.zlll:ie bardzo· doj
rzałe, nie dające jednak nic widzowi - przeciwnie 
- treściowo rnawet szkodliwe. Drugie, powl.edział

bym „białe" - to filmy real:i:styCZ1I1e, mające za 
zadanie pokazanie rzeczywistości taką, jaką każdy 
z nas przeżywa- i te mają wśród publiczności fran
cuskiej coraz to· większe po wodzenie". 

Na zakończenie dyskusji Bela Balazs dorzucił na
stęipującą a!l'.legdotkę na temat formalizmu: 

„W roku 1929 uczestniczyliśmy z Leonem 
Moussinac w · pierwszym zaipewne kongresie teore
tyków filmowych. Było to w szwajcarskiej wsi La 
Sarraz, do której pewna stara francuska hrabina 
spraszała oo roku artystów. Tym razem trafiła na 
filmowców i ·zupełnie przypadko·wo udało jej się 

zaprosrić właśnie najbardziej postępowych pTZed
stawicieli ówczesnej kinematografii światowej 

(Alexandrow, Hans Richter, Walter Ruttmann, Ca
valcanti, Eisenstein, Pudowkin, Moussinac, Balazs). 
I tam - zapewne po r az pierwszy - wywiązała 
się ostra dyskusja między innymi i na temat for
m alizmu. Rok ten był właśnie :roikiem największego 
r ozkwitu francuski•ej awangardy. Wtedy to wystą
piliśmy ostro z Leonem Moussinac przeciw forma -
lizmo1wi w awangardzie :flrancuskiej . 

Działo si ę t o w stairym zamlku, w którym gdy ktoś 
nie .przyszedł na śniadanie, to znaczyło, że zabłądził 
na schodach, lub zapatrzył~ się na wnętrza - oku
te odrzwja, stare zbroj·e, miecze itp. - które do
chowały się tutaj od xrr wieku. 

Był tam również Oipera tor Eisensteina - Tisse, 
który miał ze sobą kamerę, toteż pod przewodnict-

. wem Eisensteina zaimpl'OWizowaliśmy z pomocą 
tych starożytnych rekwizytów film na temat „Spę
tam.a i o.swobod:zona kinematografia". Kinematogra
fia ucieleśniona była w postaci młodej, ładnej 

„uwięzionej" dziewczyiny, którą myśmy „oswo
bodzili". 

Była to oczywiście zabawa; ale jednak ooś w niej 
było poważnego . Gdyby ktoś zechciał zbadać sens 
psychologiczny tej zabawy, stwierdził.by, źe nie 
jest 'P!'ZY'Padkiem, ±ż film ten. powstał właśnie tam, 

. gdzie po raz pierwszy dysku~wano teoretycznie· 
nad problemem furmalizmu. 
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Wtedy chcieliśmy wyzwolić si;tukę od kapitaliz
mu. Jednak w jaki -sposób kapitalizm przejaWia się 
ideologiczn:i·e w sztuce - tegośmy wtedy jeszcze nie 
wiedzieli". 

•) Przyp. red. Wzmianka o tym filmie pod tytułem 
„Burza w La Sarraz" znajduje sie w filmografii Eisen
steina „Film Sense". Przytaczamy urywek opo.wiadania: 

„Biało ubrana dziewczyna z opasującymi ją w formie 
pancerza zwojami filmu, zawisła przymocowana po
wrozem na najwywzej wieży, gdzie jako „duch filmu 

M. PAPAWA 
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artystycznego" była przedmiotem zmagań dwu wojsk:
„Komercjalizmu" pod wodzą Beli _Balazsa w pełnym 
uzbrojeniu __:_ i „Niezawisłości" pod przewodnictwem 
Eisensteina. Ten ostatni dosiadając ~tołu montażowego, 
nacierał równocześnie kopią i aparatem projekcyjnym. 
Innymi godnymi uwagi wojownikami byli: Leon 
Moussinac jako Wallenstein, Han1l Richter jako generał· 
Tilly i Walter Ruttmann jako św. Jerzy''. 

Niezmontowany film zaginął później gdzieś w berli~
skiej filmotece. 

Tłumacz : Helena Opoczyńska 

CZŁONEK .. AKADEMII - IWAN PAWŁOW. 
LITERA CRI WARIANT SCENARIUSZA 

(Dokończenie) 

Pawłow: - Potrzebne mi są psy. Sytuacja jest 
taka, że muszę sam psy łowić. Podejrzewam też 
niektórych moi~h pracowników, że i oni łapią 
psy ... 

Gorkij: - Poza tym na pewno potrzeba panu 
drzewa? 

Pawłow: - Przydałoby się. Trudno jest opero-
wać. Ręce marzną. . 

Gorkij: - Obecnie wprowadzamy specjalny przy
dział paliwa dla uczonych i literatów. 

Pawłow: - To na nic. Rosja głoduje. Nie chcę 
·być wyjątkiem. Jak wszyscy, tak i . ja. A dla 
!Piesków - bardzo proszę. Psy grodują. Re
fleksy zacierają się. A pan teraz jest kim -
bolszeWikiem? 

Gorkij: - Staram się jpOmóc, jak mogę. Formal
rue nie mam jeszcze prawa do tak wysokiego 
tytułu. 

Pawłow: - Wysoki? A przecież w 17-tym roku 
pan inaczej pi:sał. Pamiętam pana artykuł. 

Gorkij: - (Zamyśla się). No, tak, pisałem, a teraz 
bardzo tego żałuję. Omyliłem się. 

Pawłow: - Ciekawe. Bardzo ciekawe. Któż to 
pana przekonał? Pana - pisarza ziemi rosyj
skiej? ... 

Gorkij: - Lenin. 
_Pawłow: - Teraz jak tylko coś nie tak - wymy

ś1ają na burżujów. A ja sam uczyłem się za 
ostatnie grosze. Całe życie myślałem tylko 
o ~ym, żeby narodowi swemu ;pomóc. A teraz 
boję się. Boję filę o przyszło_ść Rosji. 

Gorkij: - Tyle pokoleń marzyło o rewolucji... 
I oto nadeszła ... A przecleż nie poznaliśmy jej. 
(Wstał, chodzi po pokoju, zatrzymuje się przed 
Pawłowem). A dlaczego? Dlatego, że nie przysz
ła w pięknej, czystej szac1e i ni'e w aureoli. 
'trzeba . umieć zobaczyć czystość i siłę jej idei. 

:Pawłow: - Idee są wzniosłe. Ale rezultat? Ruina? 
Paraliż nerwowych ośrodków kraju? Katalepsja? 
Zb.yitnia zarozumiałość. Zawali się wszystko! 

Gorkij: - Wali się stara Rosja. - A ja przez stare· 
stropy i ruiny widzę niebo. Czyste, wolne nieb.o! 

Pawłow: - Już pan i niebo widzi? (Przygląda mu 
się uważnie) . U pana pobudliwość przewyższa 
hamulce ... 

W poczekalni. Pawłow pomaga Gorkiemu włożyć· 

· palto. 
Gorkij: - Dziękuję. Nie trzeba. 
Pawłow: - Ależ proszę! 

Teraz Gorkij, lekko mrużący oczy, patrzy na Paw-· 
łowa, zatrzymując jego dłoń w swojej. Ten stoi 
przed nim mały, zasuszony, czu!Purny. 

Gorkij: (Uśmiecha się) - Istny j eż. Całe życie 

jesteś w opozycji. To się chwali . Ale teraz to· 
przecież sensu nie ma. Chyba tylko z przyzwy
czajenia. Refleks - jak to pan na:z;ywa. 

Gorkij schodzi ze schodów. Pamłow przechyla się 
przez poręcz i woła za nim: . 

Pawłow: - Pan jest po prostu wierzący, a ja całe 
życie modliłem się tylko do jednego boga -
faktu. 

Gorkij: - (z dołu) Będą i fakty. 
(Unosząc głowę, łobuzersko spogląda na Pawłowa 

i nagle dodaje): - A przecież Lenin nazywa pa
na swoim sojusznikiem. Bolszewikiem w nauce. 

Pawłow: (zaskoczony) - Ach, tak? Dzi·wne! Bardzo 
dziwne! 

* * * 

Jak gd,yiby w odpowiedzi rozwija się dekret Le
nina: 

Postanowienie Rady Komisarzy 
Ludowych 

Biorąc pod uwagę wyjątkowe zasługi na polu 
nauki członka Akademii I. P. Pawłowa, zasługi 

mające ogromne znaczenie dla pracujących całego 
świata, Rada Komisarzy Ludowych [lOstanowiła: 

1. Stworzyć specjalną Komisję z dużymi pełno
mocnictwami - · w następującym składzie : 
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tow. M. Gorki... tow. Kristi... tow. Kaptun. 
Komisji poleca się stworzyć w najkrótszym 
czasie na,jbardziej dogodne warunki do pracy 
naukowej dla profesora Pawłowa i jego współ
pracowników. 

2. Poleca się Państwow_y1m Zakładom Wydawni
czym wydać luksusowo przez profesora Paw
łowa opraoowane d:IJieło, rezultat jego pracy 
naukowej ostatnich lat 20 ... 

Moskwa, Kreml 
24 styczni.a 1921 roku. 

Przewodniczący Rady 
Komisarzy Ludowych 
W. Ulianow (Lenin) 

Karta dekretu zamyka się. Otwiera się tom 
dzieła. 

I. P. Pawłow 

20 Lat Obiektywnych Badań Nad Czynnością 
Nerwową (zwierząt) 

Dzieło leży na katedrze w uniwersyteckim audyto
rium. Nowe radzieckie a udytorium studentów 
chciwie słucha wykładu Zabielina. 

Zabielin: - Książka ta wydana została przez wła
dzę radziecką w dni głodu i zawi-eruchy wojen
nej, zawiera olbrzymi materiał pracy i doświad
czeń prof. Pawłowa. Mamy teraz fundam ent 
dla nowego materialistycznego ipojmowania zło
żonych procesów czynności mózgu ... 

Za oknami armatnie strzały. Studenci spoglądaj ą 
na siebie ze strachem. Ktoś biegnie do okna. 

* * * 

Inne aud:ytt·orium. Poprzednio widzieliśmy mło

dz;ież wchodzącą dopiero n a drogę nauki - tutaj 
już siedzą lekarze. Dziesiątki ludzi w białych 
fartuchach słuchają wykładu Barbary Anto
nówny. 

- Na zachodzie niektórzy uczeni starają się spro
wadzić nasze badanfa do zwykłego studium nad 
gruczołem ślinowym. Ale wy, lek.arze - psy
chiaitrzy i neurolodzy możecie ,się teraz przeko
nać, że bez badań Pawłowa nie można dokładnie 
poznać tych procesów, jakie n apotykacie w kli
mce. 

Ktoś wchodzi. 
- Przetp11aszam. J estem zmuszony przerwać wy

kład. Towarzysze, poziom wody podnosi się. 

Jesteśmy zmobilizowani do walki z powodzią. 
Audytorium opustoszało. 

- Gdzie Iwan Piotrowicz? Trzeba go uprzedzić . 

* * 
* 

Wyboista polna droga. Jedzie bryczka. Powozi 
N ikodem. Z tyłu siedzi Pawłow i SiemiQnow. 

Pawłow: - Nie rozumiem, po co mnie tutaj wie
ziecie? Co to za Kołtusza? 
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Siemionow (uśmiecha się) : - Kołtusza - to wieś, 
w której jest duży dwór. Dużo ziemi, mały do
m ek i jeden koń. 

Pawłow (parska ze złości): - Cóż my tam będzie
my rnh. ć - kapustę sadzić? 

Nikodem: - Pan zawsze tak. Najpierw złość, 

krzyk - a potem dopiero okazuje się, że będzie 
dobrze. 

Pawłow: - Ty masz zawsze rację. 
(Bryczka podskoczyła na wyboj ach tak, że wszyscy 

t r zej o mało 111ie wypadli). 
- Tyś tu chciał jechać samochodem. 
Nikodem: - Mi1czę. Nic nie mówię. Zdarza się, 

że pan ma rację. 
Siem'onow z uśmiechem słucha normalnej sprzecz

ki dwóch staruszków. 
Wreszcie przychodm kolej na niego. 
Pawłow: - Idiotyczny pomysł. Nie rozumiem, po 

co pan mnie namawiał. I kto prosił o jakąś Koł
tuszę? 

Siem:onow (po przerwie): - Pan. 
Pawłow (zdziwiony): - Pan chyba zwariował, 

przyjacielu! Kiedy ja prosiłem? 
Siemfonow: - Prosiłem w pana imieniu. 
Pawłow: - Ach tak? Jak pan śmiał? Tego już za

n ad1o! P an sobie zbyt wiele pozwala, szanowny 
panie! Pomyśl tylko, N:kodemie! 

Ale Nikodem zachowuje s toicki spokój i milczy. 
Pawłow: - Mam dosyć tej zabawy. Nie chcę na, 

wet oglądać Kołtuszy! Ni·kodem, zawracaj! 
Nikodem: - Tpru! 
Zatrzymuj e konie i patrzy pytająco na Siemiono-

wa. 
Pawłow (który zauważył' to spojrzenie): 
-- Ach tak? Umówiliście się! Spółka! 
Zeskakuj e z bryczki, ~dzie z powrotem. Ma zamiar 
wracać piechotą do miasta. Siemionow uśmiecha 
się, biegni·e za nim. 

Siemionow: - Profesorze, niech pan tylko popa
trzy. Przecież 1pan sam mówił - trzeba obser
wować zachowanie zw.ierząt w życiu normalnym 
bez klatek. 

Pawłow: - No i co z tego? 
Siemi<onow: - Nie możemy przecież obserwować 

normalnego zachowania zwierząt w mieście. 

I Kołtusza ... 
Oddalają się coraz bardziej od bryczki. 
Nikodem patrzy za nimi. Nie ma wcale zamiaru 

jechać z powrotem. 
Jest zupełnie pewny, że Siemionow przyprowadzi 

profesora. 
Nikodem (do konia): - No, stój spokojnie! 
Dokoła pole. Jasne niebo. Nikodem odkłada ko, 

lejno lejce, nuci coś ochrypłym tenorem. Widzi 
nadchodzących Pawłowa i S iem ionowa - przy
biera obojętny, oficjalny wyraz tw:i rzy. 

Siemi.onow: - Zbudujemy tam stolicę fizjologii, 
profesorze! Jak Boga kocham! Już to nawet za-
1p1mnowałem. 

Pawłow siada do br;yiczki, bierze od Siemrl.onowa: 
. plany. 
Pawłow: - Co to jest? 
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Siemicnow: - To są zabudowania dl·a \PISÓW. 
Pawłow: - A t-0? · 
Siemionow: - Letnie woliery dla małp. 

Pawłow: - Jakich małp znowu? 
Siemionow: - Powinniśmy zbliżyć obiekt doświad

czalny do człowieka. A małpa - to najbliższe 
ogniwo. Przeci·eż pan sam mówił. 

Pawłow (wzrusza ramionami): - A to? 
S iemionow: - Instytut eksperymentalnej genetyki 

czynności nerwowych. 
Pawłow: - Budować instytut na pustym polu. Na 

to potrzeba milionów„. Nie, pan upadł na głowę„. 
Siemi.onow: - My, komuniści, nie marzymy nigdy 

bez realnych podstaw. Za1Pewniam pana. 
Nikodem zatrzymuje konie przy pochylonym slupie 

z tabliczką. 
Tabliczka przechyliiła się na b-Ok i Nikodem pochy

lając głowę, czyta: 

Wieś Kołtusza 

* * * 
Pawłow i Siemionow idą szeroką ulicą. Widać 

studnie ' z żurawiem. Chłopcy grają w piłkę 
nożną pl.łkami własnej roboty. 

Piłka ·podsunęła się pod nogę Pawłowa, ten kopie 
ją. Na twarzach chłopców zachwyt i ździwienie. 

Wiejskim zw:y1czajem wszyscy przechodnie pozdra
wiają Pawłowa i Siemionowa. Pawłow bardzo 
zadowolony uchyla kapelusza przed babą niosą
cą pełne wiadra. 

Są już na skraju lasu. Przed nimi mały drewnia
ny domek, zorane pola. Pawłow zatrzymuje się, 
wsłuchuje się w ciszę. 

- Dobrze„. - siada na trawie. 
$ iemionow zrzuca płaszcz, rozkłada go. Pawłow 

kładzie się na ·płaszczu: 

Pawłow: - Czy pan zaawansował na moią niańkę? 
Leży, patrzy w niebo, nuci swą ulubioną arię 

z „Chowańszczyzny". 
Nagle siada, z uśmiechem patrzy na Siemionowa: 
Pawłow: - A ja .poproszę o milion . Tego się pan nie 

domyślił? 

Siemionow (skruszony rozkłada ręce) : - Nie. 
Pawłow: - Jaki bystry, zdolny, buntowni·czy! 
s;.em;onow: - Ja poprosiłem o dwa miliony . . 
Pawłow: - Jak pan mógł? No„. i co powiedzieli? 
Siemionow: - Powiedzieli „to za mało". 
Pawłow jest zaskoczony. Nagł;y powiew wiatru 

zrywa mu z głowy kapelusz. Siemiooow bieg
nie za , kapeluszem. 

Niebo przykryły chmur:Y'· Wicher gni.e drzewa. 
· Miota suche liście. N a drodze słup kurzu„. 
Pawłow: - Co za wicher! Newa przybrała. Żeby 

się jakieś nieszczęście nie zdarzyło! 

* • 
* 

Petersburg„. Przez mosty idą nieustannie tłumy 
powodzian. 

Uciekają z okolic zalanych wodą. Idą ludzi·e z rze
czami, prowadzą małe dzieci. Jakiś dziwak wie
zie na taczce fikus. Wicher wyje„. 
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ZmTok. Nikodem poipędza korrie. W dali słychać 
armatni strzał. 

Pawłow (niespokojnie): - To na Pietropawłowce. 
Kolego, proszę was, jedźcie natychnriaSJt do In
s~yitutu! 

* * 
* 

Wieczór. Straszny wicher unosi fale na Newie. 
Rze~a rozlała. Wiatr unosi zerwane dachy. Wo
dy przybywa coraz więcej . Wysokie fale na 
groźnej teraz N ewie. 

Pawłow chodzi po pokoju, niekiedy podchodzi do 
okien. 

Serafina Wasd.liewna obserwuje go - jest zdener-
wowana. 

Strzał armatni. 
Pawłow: - Słyszysz? Woda przybiera. 
Wbiega :zidenerwowana Wiera Iwanowna - córka. 
- Woda podchodzi do„. 
Serafina Wasiliewna (szeptem do córki) : - Zwa

riowałaś? 

Ale Pawłow już biegnie do przedpokoju, za mm 
Serafina Wasiliewna. 

- Ni·e ~ójd:ziiesz nigdzie! Nie puszcc.zę cię! To sza
leństwo!.„ 

Zdejmuje z wi·eszaka palto Pawłowa i zatrzy
muje je. 

l"awłow: - Przecież wieże mi zaleje woda. (Pod
chodzi do telefonu). Tak, tak, Instytut Medycyny 
Doświedczalnej. Co? Połączenie prze rwane? 

Serafina Wasiliewna: - Nie pojedziesz nigdzie. 
Dzwonek. Wchodzi Siemionow. 
Pawłow: - No, chwała Bogu! Co tam? 
Siemi.onow: - Tam dyżuruje Zabielin. Woda iPOd-

chodzi do wież. Kabel jest zepS1Uty. Ni e ma 
połączenia. Przyj.echałem samochodem, spTÓ
buję się przedostać. 

Pawłow: - Dobrze, jedziemy . 
S \emionow: - W żadnym wyipadku, profe.sorze! 
Pawłow: - Powiedziałem, że pojadę. Żadnych dy-

skusji na ten temait. 

* * 
* 

Po ulicach P et.ersburga ~ędzi maszyna. Przy mo
śc~·e masz;ynę zatrzymują. 

Milicjant: - Ruch przerwany. Teren jest zagro
żony. 

Siemionow wyskakuje z maszyny, idzie do naczel
nika patrolu. 

Znów maszyna pędtl ulicami, bTuk jest już zalany 
wodą. Koła maszyny coraz głębiej zanurzają 

się w wodę. 

* * 
* 

Pawlow i Siiemionow są w łódce. Przed nimi mały 
domek, do połowy zalany wodą. Wysoko na pa
rapecie ekna siedzi kobieta, w ramionach treyma 
dziecko. 
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Do domu zbliża się motorówka. 
- Obywatelko, obywatelko! - krzyczy. ktoś. z ło.-

d~ do kobiety. 
Ta patrzy nieprzytomnie d. nie reaguj.e na wołanie. 
Nadjeżdżają Pawłow i Siemionow. 
Pawłow: (do Siemionowa): - Widzi pan? (Wskazuje 

na kobietę). Silny przestrach, nastąpiło zaha
mowanie. Ona nie słyszy wołania. ;Rozumie pan? 
Paradoksalna faza. Silne bodźce nie działają. 

Podjeżdżają do motorówki. 
Pawłow: - Prosrz;ę ją zawołać cicho, szeptem. 
Ktoś z ekiipy ratowniczej patrzy na Pawłowa ze 

ZJdzi wie niem. 
- Jak to; cicho? Przecież ona nawet krzyku nie 

słyszy. Siedzi jak słup. 
Pawłow: - Właśnie - to jest stan zbytniego na

pięcia. Niemoc ośrodków korkowych. 
Przekonany dziwnym wyjaśnienriem i rozkazują

cym tonem Pawłowa, człowiek w motorówce 
przykŁada dłonie do warg - szepce: 
- Obywatelko! 

Na twarzy kobiety przeb~yiski świadomości. Odwra
ca głowę. 

Pawłow (do Si·emionowa): - Widzi pan! Typowy 
kliniczny wypadek. 

* * 
* 

TerytoTium Instytutu zalane wodą. Woda zale
wa podmurówki wieży. Z dolnych pięter wyno
szą archiwum i protokóły doświadczeń. Woda 
zalewa pomies21czenia dla ips.ów. Niektóre domki 
już popłynęły. Wystras21one psy utrzymują się 
na powierzchni wody. 

Zaoielin na łódce. Przechylony przez burtę, wcią
ga psa za uszy. 

Noc ... Pochodnie w rękach straży ogniowej oświe
tlają fantastyczną scenę nierównym blaskiem. 

Wiatr„. · 
W jedilej z łodzi Pawłow i Barbara An1xmówna. 

Na improwizowanej tratwie Siemionow wyciąga 
z wody przemoczone, skomlące psy. 

- Mampus, Mampus! - krzyczzyo Barbara Anto
nówna do kudłatego psa. 

Ten schował się w kąt altanki na wpół zalanej 
wodą. 

Pies stoi na wystającym gzymsie. Ucieka od zbli-
żającej się Barbary Antonówny. 

Pawłow: - Mikołaju Siergiejewiczu! 
Siiemionow zbliża się na swej tratwie z drzwi. 
Pawłow (wskazuje na psa): - Pamięta pan kobietę? 

Ten sam obraz. Identyczny. Mechanizm jest je
den i ten sam. GdZiie ludzie mają oczy! No, pa
nowie, z tym doświadczeniem będziemy mieli 
dużo pracy. 

* * 
* 

Poczekalnia Instytutu. Zabielin z~y, ponury cho
dzi z kąta w kąt. 

Wchodzi Barbara Antonówna. 
Zabielin: - Jan u pallli? 

31 

Barbara Antonówna: '- Nic, jak gdyby ktoś za
mienił psy. Żadnego śladu refleksów. 

Wchodzi Siemionow i w odpowiedzi na :pytanie 
bez słów macha beznadziejnie ręką. Wzrusza 
ramionami. 

- Na nic wszystko. Iwan Piotrowicz był? 
• Zabielin: - Nie wiem, co mu powiedzieć. 
Pawłow (wchodzi): - No, jak? 
Zabielin: - Jak gdyby ktoś zamienił psy. Żadn'J'<!h 

śladów. 
Pawłow: - Doskonale. 
Zadowolony chodzi po pokoju, w :podniieceniu za-

ciera ręce. 
Zatrzymuje się przed Siemionowem. 
- · U pana? 
Siemionow (ponuro): - To samo. 
Pawłow: - Bardzo dobrze. 
Siemionow: - Prawdę mówiąc, profesorze, nie 

bardzo rozumiem,. co pana tak cieszy? 
Pawłow: - Zrozumiecie, kolego! Zaraz zrozumie

cie. 
Barbara Antonówna: - Powódż jak gdyby sipłu· 

kala refleksy. 
Pawłow: - Co? Jak pani powi:edziala? (Śmieje się 

głośno). 

Powiedziała prawdę i nawet tego nie z•auważyla. 
Właśnie „spłukała". Zbytnie napięcie ·kory 
i ochronne zahamowanie. Teraz sprawdzimy. 
Weźmy Mampusa do laboratorium. 

I już cała grupa na wd.eży przed kamerą psa. 
Pawfow: - Wiadro wody i arkusz blachy. 
Nikodem zdziwiony wychodzi. Pawłow uśmiecha 

się, wpatruje się w zdziwione twarze współpra
cowników. 

- Jestem zdrów, panowie, zupełnd.e zdrów. Pój
dziemy teraz śladami traumy. 

W laboratorium rozpoczyna się dziwaczna scena. 
Nikodem stoi w drzwiach z wiadrem wody. Sie

mionow haŁasuje, szczęka blachą. Pawłow ob
serwuje zwierzę przez peryskop. 

Dyryguje improwiz:acją ipowodzi. 
Pawłow: - Wiatr! Dawajcie wiatr! 
Zabielin i Barbara Antonówna imitują wycie wia

tru„. 
Pawłow: - Wody! 
Nikodem leje wodę iIJrzez drzwi kamery. Pawłow 

bez przerwy patrzy przez peryskop. 
W komorze. Pies widząc strumień wody, płynący 

spod drzwi wzdryga się i zaczyna cofać się w tył. 
Sierść zjeżyła się. Woda zalewa coraz większą 
część podłogi. Pies usiłuje wydostać się - na
gle nieruchomieje w jakimś transie. 

Pawłow (z triumfem): - Patrzcie! 
Otwiera drzwi kamery. Pies śpi. Pawłow unosi 

łapę i zgina ją. Łapa zawisa w powietrzu, jak 
gdyby ktoś niewidzialny ją podtrzymywał. 

Zabielin: - Katalepsja?! Sen! 
Pawłow (triumfująco): - Właśnie! Nadmierne na

pięcie systemu nerwowego i zryw. Zupełnie jak 
u człowieka. Przypomnijcie sobie klinikę. 

Sie'Inionow (zamyślony): - Więc może apatia nie· 
których umysłowo chorych tłumaczy się tak 
samo. 
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Pawłow (rozpromieniony): - Oczywiście! A gdyby 
w podobnych wypadkach sztucznie pogłębić sen? 
Przedłużać go? W taki sposób moilna by .przy
wrócić siły nadmiernie przemęczonego mózgu. 
Przecież tak moż;na leczyć? 

* * * 

Pawłow w towarzyntwie Siemianowa i Zabielina 
idzie przez ogród, otoczony grU!Pą lekarzy. 

Zdawałoby się, że ogród nie różni się niczym od 
innych. ~ Scieżki, klomby. Szumią liście 

drzew ... 
Ale. oto człowiek w dziwnej pozie, jak gdyby za
trz:Y'mał się i zamarł. 
Oto inny człowiek w białym fartuchu. Przybrał 
· pozę Napoleona. 
Majestatycznym ruchem wzywa do siebie Pawło

wa. Uczony pokornie podchodzi do niego. 
Chory (denerwuje się): - Proszę natychmiast je

chać do Murata. Niech pośle do boju gwardię. 
I nagle chwyta Pawłowa za ramię, przyciąga do 

siebie. 
Chory: - A może to wszystko byłO omyłką? 

Pawłow (cicho): - Tak wasza cesarska mość, to 
wszystko jest omyłką. 

Nie w· dz.ieliśmy go nigdy takim uprzejmym, ła
godnym jak w tej chwili. 

Pawłow idzie dalej. 
Lekarz~psychiatra: - Lekarze uważają, że on jest 

nieuleczalny. A zresztą, teraz ... w zwi·ązku z pań
ską pr cą. 

* * 
* 

Twarz dziewczyny - nerwowa, subtelna. Poryw 
wiatru. Liście spadają z drzewa.. Dziewcz;yna 

· nadstawia dłoń, liść pada jej na rękę. 
Pawłow: - Jak się pani cz·~.je? 

Dziewczyna (unosi głowę): - Dziękuje, bardzo do
brze. Głowę mam· dziś taką świeżą, jasną ... Po

. dobno spałam dwa tygodnie? Widzę dzisia j 
wszystko zupełni·e inaczej, jak gdyby po r az 
pierwszy. Obłoki, drzewa„. Taki miły wiaterek„. 

(Uśmi echa się zażenowana): - Jestem panu tak 
bardzo wdzięczna! Otaczający stoją w milcżeniu. 
Nagle dzi·ewczyna pochyla się, usiłuje ucałować 
rękę Pawtowa. 

Pawłow (chowa rękę): - To jest całkiem niepo
trzebn~„. Ale ja się bardzo cieszę„. 

Idzie dalej. 
Stary lek arz: - Przyznam się, profesorze, że wielu 

psychiatrów było zdania, że pan wtargnął w obcą 
dziedzi nę. Ale teraz muszę stwierdzić, że cr:iańska 
m etoda leczenia daj e doskonale rezultaty. 

Duża jaSU1a 'sala. Rzędy łóżek . Cisza. Na stole 
si.ostry dyżurnej cicho tyka zegar. Okna otwarte. 
Wiatr porm:;za lekkie firaiieczki. Chorzy śpią. 

.Twarz Pawłowa. Uczony zamyślił się nad czymś 
bardro głęboko. 

\Jak'e, nieznane jesz.cze tajniki . mózgu chce zgłę
bić jego myśl? 
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Pawłow: - Proszę! A mówili - dziedzina niepo
znawalna - bzdury! (Przypomniał sobie, gdzie 
jest - mówi sz2ptem): Nie m a spraw niepozna
walnych, pa.nowie! Oto jest przejście z labora
torium do kliniki... Ciekawe byłoby teraz pomó
wić z naszymi kolegami z zachodu. Już czas! 

(Zamyśla się, patrzy na Si·emionowa; odprowadza 
go na bok i szepce z uśmiechem): 

- Nie cr:iruszczą mnie chyba, co? Charakter mój ... 
rogaty .. . Co? 

• • 
* 

Znana nam już jadalnia Pawłowych. 
Serafina Wasiliewna nakrywa do stołu. Wchodzi 

córka, w ręku trzyma książkę. Odsuwa krzesło, 
chce usiąść do stołu .. 

Serafina Wasiliewna: - Wiera! Odłóż, proszę,. 

książkę. Ojciec nie lubi czytania przy jedzeniu. 
. Wchodzi syn - Włodzimierz. Jest to już dojrzały, 

solidn.'Y człowiek. 
Zegar wydzwania godzinę. Z ostatnim uderzeniem 

wchodzi Pawłow. Wszyscy odsuwają krzesła 
i czekają, aż Pawłow usiądzie. 

Na stole półmisek z pierożkami , waza z dymiącą 
zupą. 

Pawłow zakłada serwetkę. 
Pawłow: - J edziemy do Ameryki. 
. N a twarzy Serafiny W asiliewny przestr ach. 
Pawłow: - Prosz.ę się tylko nie denerwować. Wy-
kłady w Ameryce, kongres w Anglii (śmieje się). 
Pamiętacie t.yich dżentelmenów - „pańskie re
fleksy nie będą miały uznania". - Zobaczymy. 
Zobaczymy. (Do syna) - Ty jedziesz ze mną. 
I pamiętaj, żadnych wyciecze~ . Jadę służbowo, 

państwo wydatkuje na mnie. (Bierze pierożek} 
- Doskonałe pierożki, Sima! 

Kończą obiad. Podają herbatę. 

Włodzimierz: - To znaczy, że będziern,y . w Anglii 
- a ja dziś właśnie dostałem list z Oxfordu. 

Pawłow (j e pierożek): - Co piszą? 
Włodzimierz (mruga do siQst~y) : - Proponują pra

cę w laboratorium, jeśli nadarzy się okazja. 
Pawłow (odwraca si ę do niego gwałtownie): - Ce>ś 

ty im odpowiedzi·ał? 

Włodzimierz (wzrusza ramionami): - W ogóle nie 
odipowiedziałem. Ale teraz rzeczywiści-e nadarza 
się okazja (znów mruga do siostry). Nasza po
dróż. 

Pawłow (rzuca pierożek): - Czy można tak wysu
. szać pierożki , Sima! To jest nie do jedzenia. 
Wstaje, z hukiem odsuwa krzesło, całuje rękę żo-

ny. - Dzi ękuję! (Wychodzi). 
Serafina Waslliewna (zmiesza.na): - Co się ojcu 

stało? 

* * 
* 

Pusta jadalnia. Zegar wskazuj e północ. Jak zwy
kle na stole szklanka i ciastka. Pawłow w. fartu
chu wchodzi do jadalni, włącza elektryczny czaj
n ik, puka do pokoju syna. 
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Pawłow (wchodzi): - Nie śpisz? Rozbier.aj się, pro
szę. 

Chodzi z kąta w kąt, ręce złożył z tyłu. Włodzi
mierz wszedł do łóżka, otulił się kołdrą, trochę 
zdenerwowany obserwuje ojca. W kącikach ust 
drga uśmiech . 

Pawłow: - J ed:?Jiesz ze mną, ale jeżeli masz zamiar 
pozostać w Anglii, to bądź łaskaw zawiadomić 
mnie o tym już teraz. Ucziciwy człowiek nie po
winien kryć s wych zamiarów. Jeśli tak jest rz.e
czywi·ście, to ja uważam za swój obowiązek za
wiadomić mój rząd, jakie zamiary ma mój syn. 

Włodzimierz: - Bój się Boga, ojcze! Ja pTZecież 
naumyślnie . To był żart. 

Pawłow: - To jest... grupi żart. 
(Uderza pięścią w nocny stolik, tak, że wszystko 

spada na podłogę. I jak gdyby wyładował złość , 
mówi zupełnie innym tonem) : · 

- To był głUJpi żart, synu! Prnszę na takie tematy 
nie żartować. Śpij! 

(Całuje go w czoło i chce wy}ść. W drzwiach za
trzymuje się) : 

- Zbyt nisko kładziesz podusziki. Zbyteczna pra
ca dla serca. 

Czajnik w jadal!lli k i1pi już od dawna. Bucha stru
mień pary. 

* 
Syrena okrętu . Długim trapem schodzą w dół 

Pawłow i Włodzimierz. Za nimi Murzy n - tra
garz. Korespondenci, fotografowie szaleją. 

Kiedy Pawłow zstąpił wreszcie :na ziemię, przywi-
tała go grUJpa uczonych. ' 

- Jesteśmy szczęśliwi, że widzimy pana na naszej 
ziemi. 

Z tłumu wychodzi Chiks, t en sam, który kied,yś 
proponował uczonemu porzuci<ć Oj czyznę . Zdej
muje kapelusz i , kłaniając :się nisko, wita Paw
łowa: 

- J estem wyj ątikowo szczęśliwy, że mogę powitać 

Pawłowa, którego mam zaszczyt już z.nać. 
Pawłow przechodzi obok niiego, jak obok (piustego 

miej·sca. 
Chiks uśmiecha się zażenowany, wkłada kapelusz. 
Nagle ·zjawia się P etriszczew. Amerykański ·chleb 

nie służy mu najw~doczmiej. 

Petriszczew (przedostaje się przez tłum): - Iwanie 
Piotrowiczu, d rogi, pan żyje! No, jak tam? Proszę 
przynajmniej o dwa słowa! (Wyciąg,a rękę). 

Reporterzy, przeczuwając sensację, otaczają ich. 
Cóż dziwnego. Interwiew Pawłowa o Związku 
Radzieckim. 

Pawłow: A cóż! Ż:y1jemy i tyle . Ze zdrajcami nie 
rozmawiamy. 

* * 
* 

Biuro. Hall dla czekających na sprawdzenie doku
mentów. 

Ludzie wszelkich narodowości. Pawłow w otocze
niu delegacji, która go przywitała, idzie przez 
salę. 

Staje przy okienku, podaje !Paszport radziecki. 
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Urzędnik odpowiada z bardzo Uiprzejmym uśmie
chem: 

- Najmocniej przepraszam, ale my nie jesteśmy 
w stosunkach dyplomatycznych ze Związkiem 

Ra·d:zieokim. Jeśli pan pozwoli, dodam do pasz
portu wkładkę i na niej postaWlię wizę (bierze 
pieczęć). 

Pawłow: - A ja uważam, że jeżeli ten jp'aszport jest 
dobry dla rnn.ri.e, to i dla pana powinien być do
bry; dlatego Ulprzejmie proszę postawić amery
kańską pieczęć właśnie na tym pasziporde. 

Na twarzach delegacji zmieszanie. Jakiś stary re
porter uśmiecha się, podchodzi bliżej. 

Urzędnik: - Niestety, nie mam tej możliwości, 
żgodnie z istniejącym prawem. 

Pawłow chowa paszport do kieszeni, odwraca się 
do delega,cji: 

- Niezmiernie żałuję, panowie, ale jestem pozba-
wiony możliwości wstąpienia na waszą ziemię. 

Wychodzi z biura. Za nim idzie tłum . 

Nadbrzeże ... 
Pawłow szybko wbiega na trap, na okręt. Za nim 

idzie syn i zdziwiony Murzyn - tragarz. Setki• 
aJParatów robią zdjęcia. 

Si'wy reporter: - O key - mister Pa.włow! 
Szybiko coś zapisuje w notesie. 
Młody reporter: - Nie rozumiem, czego pan się 

cieS1cy? 
Kajuta. Zmrok. Pawłow robi iprzy stole jakieś 

notatki, gestykuluje, rozmawia z wyimaginowa_ 
nym oponentem. 

Wchodzi Włodzimierz. Melancholijnie żuje bułkę . 

Włodzimierz: - Ojcze! 
Pawłow: - Tak, tak. Co? 
Włodzimierz: - Chodzi o to, że okręt kończy wy
ładunek i ponieważ nie jesteśmy już pasażerami, 
pozostaje nam tylko jedno - zostać na okręcie 
w charakterze marynarzy. 

Pawłow: - Co? Marynarzy? 
Dopiero w tej ·chwili zrozumiał, o co ·chodzi. Śmie 

je się. 
K31Pri. tan stoi w drzwiach kajuty, słyszy śmiech, nie

pewny siebie, a jednocześnie oburzony nasuwa 
głęboko na czoło czapkę. 

- Jestem rad, rpanowie, że wi•dzę was na statku, 
ale my teraz jedziemy do poirtu węglowego. Boję 
się, że to niezbyt odpowiednie miejsce dla panów. 

Wchodzi urzędnik. 
Urzędnik (ba11dzo oficjalnie): - Byłem zmuszony 
porozumieć się z Ministerstwem. 

Pawłow (uśmiecha się dob!'odusznie): - Niezmie r
nie mi przykro, że sprawiłem panu kłopot. 

Kapitan (zmęczony czekanie m i uprzejmościami. 
Szepce wściekły do urzędnika) : 

- Co panu wreszcie odpowiedzieli? Mnie się rejs 
spóźnia. 

Urzędnik (z kwaśną miną) : - O key, wszystko 
w porządku. 

Kapitan oddycha .z ulgą, zdejmuje czaptkę i wycie
r.a pot z czoła. 

Pawłow chwyta się nagle za prawy bok, z trudem 
dochodzi do krzesła. 

Włodzimierz (z przestrachem): - Co ci jest? 
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* * 
* 

Nagłówki amerykańskich gazet: 
Wykład Pawłowa w Instytucie Rockefellera. 
„Refleksy" w Nowym Jorku. 
Najstars~y amerykański fizjolog Torndajk sfo

tografował się u stóp radzieckiego uczonego. 
Angielski konsul odmówił wizy Pawłowowi. 
Doktor honoiris causa. - e:mJi,sariiuszem bolsze

wików. 
Radziecki uez-0ny nie może się dostać do Anglii. 
Protest angielskich uczonych. 

* * 
* 

Sala Kongresu w Edynburgu. · 
W prezydium kongresu jest jedno jpUste, nie zajęte 

krzesło. 

Przewodniczący: Niestety, przyczyny natury poli
tycznej przeszkodziły profesorowi i doktorowi 
honoris causa w Cambridge zająć swoje za
szczytne miejsce wśród nas. 

(Składa ukłon w kierunku pustego krzesła). 
- Ale nasz protest w parlamencie odniósł skutek. 
Według regulaminu dnia powinien za trzy minuty 
oddać głos wielkiemu fizjologowi nowej Rosji. 
Znamy wszyscy jego nięzwykłą punktualność, 
jeśli on tym razem się spóźni, to nie z własnej 
winy. 

Poznajemy przewodniczącego. Jest to Boington, 
ten sam wysoki dżentelmen, który swego czasu 
odwiedził Pawłowa w Cambridge. A oto jego 
dwaj koledzy. Siedzą w jednym z pierwszych 
rzędów kongresu. Szeipcą coś sobie do ucha. 

Pierwszy: - Czy pan nie odnosi wrażenia, że 
Boington zagalopował się? 

Drugi: - Bóg wie .. . On zdaje się zgadza się z teorią 
Pawłowa ... Jestem pewny, że Pawłow nie przyj
dzi·e. On całkiem zwyczajnie nie ma nic do IPO· 
wiedzenia. (Nerwówo spogląda na zegar). 

Ciężkie uderzenia staroświeckiego zegara. Z ostat
nim uderzeniem w drzwiach staj e Pawłow. 

Cała sala wstaje. 
Suchy, szybki w ruchach, idzie Pawłow przez salę, 

witany głośnymi oklaskami. Wbiega na stopnie 
katedry. Krótki ukłon w kierunku sali. Przez 
sekundę wzrok jego krzyżuje się ze spoj.rzeniem 
znajorn:ych już nam Anglików. Kłania się im 
wyjątkowo uprzejmie. Kładzie na katedrze 
swoje szerokie, wypracowane dłonie. 

- Najpiękniejszym krasomówstwem jest dla mnie 
wymowa faktów. 

Tak Pawłow raz.poczyna swój wykład. 

* * 
* 

... Pawłow skończył wykład. Składając notatki rfm
trzy na salę i czeka, aż umilkną oklaski. Teraz 
rozpoczyna się atak oponentów. Autorytet Paw
łowa jest jedaiak zbyt wielki i dlatego opozycja ' 
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nosi formę bardzo uprzejmą - raczej wątpli
wości w sluszm.ość wywodów Pawłowa. 

W tern wstaje stary dżentelmen. 

- Jestem zachwy·cony, jak i wszyscy, pańskim wy
kładem! 

Ale jak można stwarzać zasady, które ... (szuka od
ipowiedniego wyrażenia) które są wspólne dla 
czlowieka, stułbii i psa? 

Pawłow: - Samo życie jest wspólną zasadą dla 
wszystkiego co żyje! 

Wstaje chudy staruszek i pyta grzecznie: 
- Przepraszam - mister Pawłow. Ale według 

pana, człowiek to maszyna posiadająca nerwy? 
Pawłow: - Nieprawda! Człowiek - to najwyższy 

przejaw przyrody! 'rylko on jeden jest nieśmier
telny na ziemi - w pracy swojej i w ludzkości! 

Na sali oklaski. · 
Dżentelmen' ze sztuczrną szczęką rprrotestuje: 
- Ludzkość?! Przepraszam, to pojęcie, które nic

nie mówi. 
Są rasy, narodowości, ludzie! Mu1rzyn nigdy ni•· 
będzie jankesem! 

Tęgi, łysy człowiek popiera go mówiąc piskliwie: 
- Według pana - mister Pawłow - nie ma róż

nicy !Pomiędzy. angielskim królem i górnikiem 
w kopalni? 

Pawłow (uśmiecha się) : - J est. J eden z nich przy-
nosi pożytek. 

Na sali śmiech. 
Wstaje pastor o suchej, pergaminowej twarzy: 
- Cenię pańską wiedzę, ale jako psycholog poz

wolę sobie powiedzieć, że nigdy pan nie zbada 
i nie uleczy świętych chorób ducha. 

Pawłow: - A ja twierdzę, że my budujemy pomost 
pomiędzy laboratorium i kliniką. Twierdzę, że 
psychologia nie może być nauką, j eśli się nie 
opiera na ścisły.eh wiadomościach fizjologicznych .. 
My nie bawimy się we wróżby! 

Słowa jego zagłuszają oklaski większości obecnych. 

* * 
* 

W kuluarach Korn.gresu. Przy stoliku grupa obu
rzonych. 

Pastor: - Nie, co wy na to? My bawimy się we· 
wróżby! 

Rozlegają się głosy oburzenia: 
- To są niebezpieczne idee! 
- To jest pogwałcenie wszystkich dotychczaso-

w;ych podstaw! 
Dziennikarz siedzący obok kiwa głową z zadowo

lenia, notuje coś w zeszycie. Unosi głowę: 
- Krótko mówiąc - to jest bolszewizm w nauce? 
Jeden z uczonych: - Oczywiście ! To jest po pro

stu bolszewicki emisariusz! 
Ten wykrzyknik słyszy Pawłow stojący z synem 

w drzwiach hallu. 
Mówiącego ciągną z tyłu za poły marynarki, na 

jego tchórzliwej twarzy zjawia się nagle uprzej
my uśmiech. 

Pawłow i Włodzimierz przechodzą obok i siadają 
przy wolnym stoliku. Chwila ciszy pełnej na
pięcia. 
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'0d stolika ·stojącego nieco dalej wstaje Boington. 
Podchodzi do Pawłowa i obiema rękami ściska 
jego dłoń. 

- Od wielu lat śledzę uważnie wyniki pań,skich 

badań. Był czas, kiedy nie odpowiedziałem na 
IP'ana zapytanie. Jeśli pan sobie p;rzypomina, 
było to w Cambridge. Ale dziś mogę powiedzieć 

z całą pewnością, że pana praca otwiera nowe 
drogi dla ludzkości. 

Pawłow (wstaje): - Dziękuję. Bardzo dziękuję. 
Wśród naukowców jest jesz,cze dużo ludzi tępych 
i wsteczny ch ... Tacy ludzi:e uciekają od faktów. 
Boją się prawd;y. 

Boington (uśmiecha się): - To jest tylko balast... 
Zapewniam pana, że prawdziwa nauka jest z pa
nem. 

J ak gdyby potwierdzając jego słowa grupa uczo
nych otacza Pawłowa, który ścis:ka wszystkim 
dłonie. 

Qpozycja, z pastorem na czele, d emonstracyjnie 
opusz·cza hall. 

W ślad ~a nimi biegną i1roniczne oklaski. 

* * 
* 

Dworzec w Leningradzie. 
Przed dworcem stoi nowiuteńki samochód. Niko

dem zachwyca się maszyną. 
Szofer: - Podobno profesor jest bardzo zły. 
Nik!odem: - Różne bzdury mówią o nas. Najważ

niejsze - to punktualność. (Patrzy w górę na 
zegar dworcowy). O rety! (Biegnie na dworzec). 

* * 
* 

Na peronie grupa czekających. Zabielin, Barbara 
Antonówna , Siemionow, Serafina Wasiliewna 
i wiele innych. 

Nadj eżdża pociąg. Pawłow wychodzi, ściska nie
skończoną ilość wyciągniętych rąk, 1całuje rękę 

żony . 

Serafina Wasiliewna (do syna) : - Czy ojciec nie 
przeziębil się? 

Włodzimierz (uśmiecha się): - Przecież widzisz. 
Reporterzy robią zdjęcia . 

Pawłow (odwraca S!ię): - Istna szarańcza! (Rozpro
mieniony). - Wszędzie dobrze, ale wiecie, pań
stwo, że najlepiej w domu. 

* * 
* 

Wychodzą z dworca. Szofer stojący obok maszyny, 
staje na baczność. 

Nikodem urocz;yście otwiera drzwi samochodu. 
Pawłow: - Czyje to? 
Nikodeiq: - Nasze. 
Pawłow: - Co, kto jpOzwolił? 
Wystraszony szofer prędko siada na swoje miejsce 
przy kierownicy. 
Pawłow (do Siemionowa): - Dziękuję. To jest zu

pełnie niepotrzebne. Czy to za grzeczne spra
wowanie? Zresztą ja .jeszcze potrafię chodzić. 
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Idzie do przystanku tramwajowego. 
Nikodem (kiwa głową): - Dosyć nachodziliśmy się, 

można by troc~ę odpocząć. 

* * 
* 

Tramwaj. Mijają, ulice. Pawłow z grupą współ
zawodników w tramwaju. Mifozy. Od czasu do 
czasu patrzy spode łba na swych ~olegów. 

Gniewa się. Nie wiadomo - na nich, cz;y na siebie. 
Obok tramwaju jedzie samochód, w którym sie
dzi Nikodem. Tramwaj staje. Samochód za
trzymuje się także. 

Konduktorka: - Obywatele - tramwaj dalej nie 
idzie. 

Pawłow: - PrzepTaszam„. 
Konduktorka: - Nie ma :za co. Tramwaj dalej nie 

idzie. Zdejmują linię. 
Pawłow: - A to dlaczego? 
Barbara Antonówna chce coś wyjaśnić jp'rofesorowi, 

ale Siemionow ciągni>e ją za rekaw i uśmiecha
jąc sią szepce jej coś do ucha. 

Konduktorka: - Proszę się zwrócić do rady miej
skiej . 

Pawłow: - Zwrócę się. 

Zirytowany wyskakuje z tramwaju. Biegnie uli'cą. 
Za nim pozostali. Dotrzymać kroku profesorowi, 
szczególnie kiedy się złości, jest bardzo trudno. 

Oto ulica, prowadząca do Instytutu. J est zupełnie 
rozkopana. Szyny są zdjęte. Część jezdni bru
kują. Pawłow podchodzi do garstki robotników. 

Pawłow: - Czy wolno zapyt~ć, po co? 
Robotnik: - O co pyta.cie, obywatelu? 
Pawłow: - O to. 
Robotnik: - Zdejmują - widać potrzeba. 
Pawłow: - Komuś strzeliło 40 głowy - i, proszę 

bardzo. Mnie jest ta linia potrzebna. 
Siemionow !Podchodzi do nich. 
Robotnik (u'śmiecha się): - Rzeczywiście potrzeb

n a ! Obej dziesz się, obywatelu, Wl1dzisz.„ (poka
zuje na budynki Instytutu). Tam pracuje uczo
ny. Wielki oczony. Od tych spraw (uderza się 
dłonią w czoło}. Prowadzi różne doświadczenia. 
No i, tramwaj mu IP<Tzeszkadza. Dlatego się go 
zdejmuje. - Jasne? 

Pawłow zaskoczony, zmieszany patrzy na robot
nika. 

Wielki uczony opuszcza nagle głowę. Kiedy ją 
znów unosi w górę widzimy w jego oczach ślady 
łez. Wyciąga ł"ęce: 

- Dziękuję! Dziękuję! 

Sciska dłoń zdziwionemu robotnikowi. Patrzy na 
Siemionowa, przeciera szkła. 

- Wcale się nie wstydzę. 
Wkłada okulary, idzie do Instytutu. 
RoZ'Prnmieniony, idzie przez ogród Ins1;ytutu i nagle 

jęcząc 2lgina się w pół. Z trudem dochodzi. do 
ławki, siada. Siedzi podbladły, ręką trzyma pra
wy bok. 

Siemionow {1pirzestraiszony): - Co się panu stało? 
Pawłow (skrzywiony od bólu): - Niic, nic. Zararz 

przejdzie. 
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Siedzi zgaszony. Na twarzy ma grymas. W oczach 
dziwne zakłopotanie. Nigdy dotychczas nie wi
dzieliśmy Pawłowa w takim stanie. Wreszcie 
odetchnął, patrzy w jakiś punkt. Szepce do ucha: 

- Boję się!... 

Przestraszona, zdziwiona twarz Siemionowa. Paw
łow przysuwa się do niego, szepce: 

- Tylko rpanu mogę to powiedzieć. . . boję się 

śmierci. 

Siemionow: - Ależ, Iwanie Piotrowiczu! ... Pan 
przeżyje nas wszystkich. 

Pawłow: - Bez pocieszeń! Pociesza, jak małe 
dziecko. Nie o siebie się boję. Jestem przecież 
potrzebny. Teraz wiem... Zresztą najch~kawsze 
jest przed nami. A tu jakaś dziwna wątroba .. . 
Stuka pięścią w ławkę. 

* * 
* 

Pawłow w domu·. Siedzi przy stole z grzałką. 

Przed nim grupa lekarzy. Wśiród nich Barbara 
Antonówna i Siemionow. 

1-szy lekarz: - Jesteśmy wszyscy tego samego zda
nia. 

· 2-'gi lekarz: - Nic nadzwyczajnego. Kamica wą
trobiana. I kolega ... W·skazuje z szacunkiem na 
Barbarę Antonównę. 

3-ci lekarz: - Cóż, trzeba dbać o zdrowie. Nie ma 
rad;y. Mniej ruchu, dieta. Warto do Karlsbadu 
wyjechać. 

Pawłow (ponuro): - Tak, tak .. . (Zdecydowanie): 
To mi nie odpowiada. Jeździć do kururtów? Nie 
mam czasu - (namyśla się chwHę). - Trzeba 
operować. 

Wypowiada te słowa nieoczekiwanie i ·w taki spo
sób, jak gdyby decydował o jakimś oderwanym 
wypadku, a nie o własnym losie. 

Pauza ... Na twarzach lekarzy jpirzestrach i ·zdener-
wowanie. 

1-szy lekarz: - Ależ Iwanie Piotrowiczu! 
2-gi lekarz.: - W żadnym wypadku. 
Pawłow (z uśmiechem): - No, tak, wy jesteście in

terniści · - boicie się noża. A co powie chirurg? 
Pauza ... Milczenie przełamuje wreszcie Siemonow. 
- Zawsze ceniłem odwagę, ale w danym wypad

ku ... - A poza tym należy zawiadomić Rząd. 
· Pawłow: - Pan mnie już zaliczył do majątku pań
- stwowego, tak? No, panowie! Więc kto mnie 
· będzie operował? Decydujcie sami. 
Lekarze patrzą na siebi•e, milczą. To nie żarty 

- operować Pawłowa? Pawłow siedzi w fotelu 
i czeka. Bębni palcami motyw jakiegoś marsza. 

Chirurg: - Pan pyta mnie o radę. Operacja jest 
oczywiście leczeniem radykalnym, ale w danym 
wyipadku ma duże znaczenie i (szuka odpowied
niego słowa) - wiek. 

Pawłow (uśmiecha się): - Rozumiem. Z lat chło
pięcych wyszedłem już. 

Znów pauza. Chirurdzy naradzają się półgłosem. 
Wreszcie jeden z nich znajduje wyjś'Cie z sy
tuacji. 

- Obecnie odbywa się zjazd chirurgów. Są tu naj
lepsi specjaliści świata. From na przykład. 
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Paw1ow zrywa się, odrzuca grzałkę. 

Co? Jak wam nie wstyd! Nic nie świadcz;y o tym, ·że · 

niemieccy chirurdzy są lepsi od naszych, nie dam 
się krajać Niemcowi! Dla samej zasady! Wstydzę 
się za was, przedstawi.ciele rosyjskiej chirurgii! 

·Czy przeszkadza wam to, że znamy się osobiście? 
(Wskazuj e na jednego - z siedzących lekarzy) .. 
Z panem, zdaje się, nie znamy si·ę. 

.„No cóż, proszę zacząć . „ 

* * 
* 

Ta sama poczekalnia. Teraz jest ona pusta. Po
siedzenie skończyło ·się. Tylko Zabielin siedzi 
jeszcze przy stole. 

Pawłow chpdzi po pokoju. Podchodzi do stołu, wy
ciąga z teczki obszerny rękopis, podaje go Za
bielinowi. 

- Czytałem, czytałem. Leżałem w szpitalu i my
ślałem o panu. 

- Tak. No, więc„. 
Skupiona, wyczekująca twarz Zabi•elina. Dlaczego 
Pawłow tak ciągnie, dlaczego nie mówi od razu? 

Pawłow: - Musi pan odejść stąd. 
Zdziwiona twarz Zabielina. Tego nie srpodziewał 

się zupełnie. 

Zabielin (nieipewnym głosem): - Nie bardzo rozu
miem. Czy wypadło tak źle? 

Pawłow (zamyślony): - To jest tak„. dobrze. Wła

:me myśli, własna metoda i wobec tego własna 

droga. 
Zabielin: - Przecież to są pańskie idee, profeso

rze! 
Pawłow: - Idei jest mnóstwo, ale życie tylko jedno. 
Cóż robić? Ja już dokonałem wyboru i idę. Idę 

ciągle po j ednej drodze. Jak koń w zaprzegu. 
A to jest coś nowego (w.skazuje ręką rękopis). 
Początek nowej drogi, może nawet bardzo cieka
wej. Ale tutaj nie pozwolę panu pracować nad 
tym. Przytłoczę pana. Złamię! (Uderza !Pięścią 
w stół). A tego roibić nie chcę, .nie mam 1P1rawa. 
Patrzy przez okno. Po raz drugi! w życiu wypę
dza ukochanego ucznia, ale tym razem dla zu
pełnie innego powodu. Jest w tym wiele ra -
dości, ale i nieco goryczy. 

(Na ekranie pochylona wiekiem postać Pawłowa 
i twarz Zabielina). Pawłow odwraca się do Za
bielina, i jak niegdjyś Botkin, kładzi'e mu dłonie· 
na ramiona. 

Pawłow (prawie szeptem): - No, cóż„. proszę
odejść! 

Zabielin (z żarem) : - Nie chcę odejść, profesorzer 
Pawłow (z gniewem): - A to już zupełnie niepo· 

trzebne! Znalazł pan oś - proszę się jej trzymać .. 
Wszystko inne trzeba odrzucić; nawet roni~. 

Proszę iść! Proszę! 

Wyrzuca przed siebie pięści, robi krok naprzód. 
Jest to ciągle _ten sam nieposkromiony Pawłow, 
którego znamy z czasów jego młodości. Lata nie
zmieniły go. Jest ciągle młody. 

Pawłow: - Gdzie są moje okulary? 
Szuka w papierach, <:hociaż okulary leżą przed nim 

na stole. 



1949 - PRZEGLĄD .FILMOWY 

Zabielin podaje mu je. 
Pawłow: - Dziękuję!:.. .Będzie pan .wyJtladał 

w Wojskowej Akademii Medycznej. Laborato
rium będzie do pana dyspozycji.. . 

(Idzie w kierunku drzwi. Zatrzymuje się) : 
- Dopóki żyję ... - jestem z panem. 

* • 
* 

Siemionow stoi z grupą młodych lekarzy obok 
wieży. 

- Jak państwo widzą, ni•c niezwykłego tu nie ma. 
Chyba tylko to, że zaczęto je budować niegdyś za 
pieniądze kupców, a skończyliśmy budować za 
własne. Właśnie tutaj prace profesora Pawłowa 
otworzy~y ludzkości drogę do badania mózgu. 

Pawłow nie zauważony przez nikogo podchodzi 
i staje obok lekarzy oparty o bskę. Uśmiecha 

się. 

- Strasznie !Patetycznie, kolego! Porozmawiajmy 
zwyczajnie, bez patosu. Cóż, panowie wszyscy 
chcecie u nas !Pracować? 

Młodzi lekarze uśmiechają się i spoglądają na sie
bie. Rzeczywiście wyraz „panowie" dziwnie kon
trastuje z grupą młodych radzieckich ludzi. 

Pawłow: - Widzę, że wam nie odpowiada wyraz 
„panowie"? Co robić? P rzyzwyczajenie jest dru
gą naturą. Refleks, jeśli chcecie. A nie mam za
miaru zmieniać się. 

Opierając się o laskę, przechodzi , wzdłuż grupy, 
wpatruje się w twarze, jak dowódca, przyjmują
cy nowy oddział. Zatrzymuje się: 

- Prze1praszam, pan skąd przyjechał? 
- Skończyłem medycynę w Kijowie . 
Pawłow idzie dalej. Słychać głosy: 
- Z Saratowa. 
- Biologia w Moskwie. 
- Przyroda w Nowosybirsku. 
- Medycyna w Alma-Ata. 
To mówi młody Kozak, n ieco obcym akcentem. 
Pawłow: - Alma-Ata? ... Aha, to się dawniej ·nazy-

wało: Wierny. 
·znów otworzyli nowy uniwersytet. (Do Siemiono
w~) . Ni-e nadąże śledzić za nowymi w;ydarzenia
mi. (Do lekarzy). Cóż, panowie, młodość nad
miar sił, zapał. Myślicie chyba, że świat ~doła
cie ruszyć z posad. .. A my tutaj pełzamy na 
c~w?ra~ach, c;ołgamy się, ile sił starczy. Zdaje 
CI się, z,e to gora. Wspinasz się. A to wcale nie 
góra, tylko mały pagórek. A góra ciągle jest 
przed tobą ... 

S toi zamyślony, kreśli coś laską na piasku. 
Nikodem (staje w bramie): - Profesorze, telefo
nują ze wsi Kołtu:sze . Przywieźli. . . t e.. . (ze 
wstrętem) małpy. 

Pawłow idzie w kierunku bramy. 
Nikodem: - Już teraz nam psy nie są potrzebne? 
W słowach tych dźwięczy smutek i gorycz. 
Pawłow: - Psom wystawim;y w przyszłości pom-

n ik. Pies już ipowiedział swoje słowo . (Zastana
wia się nad ostatnim swoim zdaniem). Właści
wie, pies nie powiedział ani słowa .. . 

37 

• * 
* 

Znana nam już droga na Kołtusze . Teraz jest to 
szeroka asfaltowa szosa. Mknie samochód. Gra
nitowy słup ze strzałką: 

Wieś Kołtusze 

Instytut Eksperymentalnej Genetyki 

Maszyna zatrzymuje się. Wychodzi Kirow, za nim 
Siemionow. 

Siemionow (wskazuje na 1panoramę budynków): -
Tę wioskę nazywamy stolicą. Stoli-cą refleksów. 

* * 
* 

SkU1Piona twarz Pawłowa. Uparcie wpatruje się 
w coś. Być może profesor widzi w tej chwili za
rysy tej właśnie wysokiej góry, do której dążył 
całe życie. · 

Tak samo uważnie i badawczo patrzy na profesora 
olbrzymi szjmpans - Rafael. Potężne owłosio
ne łapy ipodniósł w górę, trzyma się cienkiej siat
ki drucianej otaczającej klatkę - patrzy na 
człowieka, na Pawłowa. Wielki uczony i jego 
pra-pra-przodek. Dzielą ich miliony lat 
i cienka druciana siatka. 

Pawłow: - Cóż, bracie, jesteśmy podobni do sie
bie? Tak, tak, podobni, nie powi-esz, że nie ... Tak, 
nie powiesz! W ogóle nic nie mówisz. Słowo to 
nasza właściwość ludzka. Jak i kiedy wypo
wiedziałeś pierwsze słowo, mój przodku? Co! 
Właściwie, ~yś nigdy ani słowa nie wypowiedział 
i dlatego j esteś w klatce, a ja jestem tutaj. Jesteś 
małpą, mój panie! Nie udawaj. Pierwsze słowo 
wypowiedział człowiek. Ale jak je wypowiedział? 
Gdzież jest granica? Dlaczego milczysz? Co ty 
umiesz, a czego nie potrafisz? Trzeba będzie po
pracować, panie Rafaelu! Popracować solidnie! 
Pawłow z całej siły uderza laską . Rafael wystra
szony cofa się. Podnosi z ziemi jabłko. 

Pawłow: - Przepraszam najmocniej, panie Ra
faelu! Proszę jeść jabłko! 

* * 
* 

Kołtusze - to terytorium dużej budowy. 
Duże doły wykonane pod fundament, wśród drzew 

widnieją nowe betonowe budy nki. 
Kirow w towarzystwie Siemianowa i budownL 

cey,ch ogląda budowę. 
Przyjmuje raport. Słychać urywane zdania: 
- W tym roku musimy ... trzy milio·ny ... zasięg 

pracy. 
Kirow słucha, przeskakuje doły, wchodzi na ster· 

ty desek. Chodzi szybko i lekko. 
Zbliżają się Pawłow i Zabielin. 
W oddali widać postać Kirowa, który lekko wcho

dzi na rusztowanie. 
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Pawłow: - Zręczny chłopak. 

W jego ustach brzmi to jak pochwała. W tej samej 
jednak chwili dodaje gderliwie: 

- Rozumiem, po co przyjeżdżają uczeni, ale to 
przecież polityk. Cóż mu pokażemy? 

Kirow przechodzi obok gołębnika. 
-;; Na gołębiach przeprowadzamy badania nad 

wrodzonymi refleksami ... 
Pracownik, który oprowadza Kirowa, o mało nie 
wpadł do jamy, której nie zauważył. 

Kirow: - Ostrożnie! 

Kirow chwyta go pod ramię, śledzi wzroikiem sta
do lecących w górze gołębi. Pawłow zastał go 
w takiej właśnie pozie - z głową podniesioną 
do góry, na twarz;y marzący dziecinny uśmiech. 

-- Kirow. 
- Pawłow. 

Zwykła forma zawierania znajomości wydaje im 
się w tej chwili dziwnie sztuczna. Otaczający 
zdają sobie z tego sprawę. Zapanowało naprężo
ne, pełne szacunku milczenie. Przerwał je Kirow: 

- Pański wspóbpracownik, profesorze, opowiadał 
mi o wrodzonych instynktach, a ja, przyznam 
się, myślałem zupełnie o czym innym. Byłem 

przecież w dzieciństwie strasznym miłośnikiem 
gołębi. 

Krępy, mocno zbudowany czł.owiek, o szczerej, 
otwartej twarzy, który tak nagle przypomniał so
bie o swej dziecięcej namiętności, przypadł do 
gustu profesorowi. 

Pawłow (uśmiechając się): - Podobały się panu 
gołębie? Wobec tego pokażemy panu teraz 
małpy. -

Kirow (weooło): - Bardzo proszę, chętnie popa
trzę na małipy. 

Obydwaj zamieniają ze sobą spojrzenia i uśmie
chy. Widoczne jest, że się zrozumieli. Pozostali 
idą za nimi. 

Pawłow: - Nie, nie! Pójdziemy sami, bez eskorty. 
Idą we dwójkę aleją młodych, niedawno posadzo

nych drzew . 
Pawłow (uśmiecha się): - Buduje się dla mnie 

całe miasto. Przyznaję, że ta hojność mnie 
przeraża . Przecież to miliony ... A jeśli na próż
no? Przeci-eż te pieniądze należą do narodu. 

Kirow: - Naród daje panu te pieniądze ze szcze
rego serca i z całą pewnością, że pan pracuje 
dla jego szczęścia. 

Pawłow (z uśmiechem): - A pan niby to wszystko 
wie o n arodzie? 

Kirow: - Oczywiście , wiem! Cóż byłbym wart, 
profesorze, gdybym tego nie wiedział. 

* * 
* 

Stoją przed pomieszczeniem dla małiP· · 

W pomieszczeniu Rafael przed stertą k i jów. 
Skrzynka z otworem. Rafael zatyka kije do 
otworu, ale średnica ich jest zbyt duż.a. Rafael 
przez s_ekundę się namyśla, drapie się w głowę, 
wysuwa · dolną wargę, wreszcie wybiera naj
cieńszy kij i wsuwa go w o twór. Skrzynka 
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otwiera się. Rafael wydaje pomruk zadowolenia 
i chwyta jabłko, które leżało w skrzyni. 

Kirow: - Przykre wrażenie. Podobny krewniak 
do nas. 

Pawłow: - Tak. Ale brak mowy. Specjalnie ob
serwuję. Właśnie słowo, ten drugi system sy
gnałowy stanowi ostrą granicę między nami. 

Kirow: - Zdaje mi się, profesorze, że mowa jest 
jednak drugą cechą. 

Pawłow (ze zdziwieniem): - A jaka jest według 
pana pierwsza cecha? 

Kirow: - Mowa, widocznie wytworzyła się pod
czas pracy, więc z tego wynika, że praca zasad
niczo dzieli nas od zwierząt. 

Pawłow: - Cóż, słuszna myśl 

Kirow: - Co prawda, to nie moj a myśl. (Uśmi echa 
się). Eneels - „Dialektyka przyrody". Rozdział: 
Rola pracy w [procesie uczłowieczenia małpy. 

Pawłow: - Może pan przy okazji poleci mi spis 
lektury dla samokształcenia? 

Kirow (śmieje się): - A przecież najbardziej ko
miczne w tym wszystkim jest to, profesorze, że 
ten spis jest panu niepotrzebny. Pan szedł swoją 
własną drogą, ale przyszedł do nas. A przecież 
my jesteśmy praktycy-rewolucjoniści, ale 
doszliśmy do pewnych konkluzji ... wyzwoliliśmy 
pracę. Teraz chłopi-kołchozn icy z Riazania 
ulepszają ziemię nawozem z Chibin. To moja 
najmilsza dziedzina pracy. Miliony lat leżały 
w ziemi apatyty. Ale przyszedł radziecki czło
wiek i wydobył je. Zmusimy prz;yrodę, by od
dała nam wszystko, co ma w swoim wnętrzu! 

Pawłow (przygląda się Kirowowi): - Pan jest do 
iIJewnego stopnia marzycielem. To zabawne ... po
lityk i marzyciel. 

Kirow: - Owszem. A czy ipan nie m arz;y w swej 
nauce? 

Pawłow: - Marzę. A wie p an o czym? O rzeczach 
niewiarygodnych. Pan przecież nie jest -specja
listą - mogę więc panu powiecgieć. <Bier.ze pod 
ramię Kirowa i prowadzi go). Ustaliliśmy, że 
mózg jest ściśle zwi·ązany z całym życiem orga
nizmu; wpływając na mózg można wpływać na 
prze-beg wszystk '. ch proc2sów w naszym on;:>ni
źmi e . Tak, tak. Będziemy leczyć wszystkie cho
roby, oddziaływając na nie przez korę mózgową, 

1P·rzez nerwy. Potrafimy ingerować we wszyst
kie procesy Zmusimy do cofnięcia s i ę starości 
a może nawet i śm;erci ... Ale kiedy to nastąpi

tego nie wiem (uśmiecha · się). Może w tym no
wym ... komunistycznym społeczeństwi·e.„ (nagle): 
A dlaczego pan chodzi w wysokich butach? Czy 
w społeczeństwie komunistycznym wszyscy bę
dą nosić wysokie buty? 

Kirow (z uśmiechem): - Żołnierskie przyzwycza
jen ie, profesorze! Marzeń nie urzeczywistnia się 
darmo. Dużo walczyłem. A zdaj e się, że jeszcze 
będę musiał walczyć. Nam przecież nie dadzą 
.spokoju. Jedzie pan do Włoch? 

Pawłow: - Tak, tak. Do Rzymu, n a kongres . Zre
sz tą„ . To zależy od rządu . 
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Kirow (z uśmiechem): - Tym razem rząd zgadza 
się, ale następnym ... (kiwa głową) następnym ra
zem towarzysz Stalin projponuje wybrać miej
scowość bliżej. Mówi, że to za daleko. Proponuje 
Leningrad. Miasto ładne - rząd pomoże. Zre
sztą zdaje się, że i podstawy do tego są. 

Kirow patrzy z uśmiechem na Pawłowa. 

* * 
* 

Niekończący się sznur maszyn wiezie delegatów 
XV Kongresu po oświetlonych jesiennym słoń
cem ulicach Leningradu. Sierpień. Tłumy ludzi 
tworzą szpaler. Biją brawo, rzucają kwiaty. 
Przejazd uczonych zamienia się w triumf nauki, 
w wielką uroczystość · 

Niekiedy w odpowiedzi na owacje Pawłow wyrzu
ca w górę zaciśnięte pięści i z dumą ogląda się 
na gości . 

Blask żyrandoli . 

Morze głów. 

* * 
* 

Pawłow n a trybunie Kongresu. 
- Twórcą naszej rosyjskiej fizjologii nazywamy 

Sieczeniowa, który pierwszy wykładał nie we-
dług obcych podręczników... . 

Pokój tłumaczy . Stąd transmituje się mowę Pa
włowa w wielu językach. 

- ... Wszyscy j esteśmy dobrymi kolegami .. . Pra
cuj emy dla racjonalnego, ostatecznego połącze

nia całej ludzkości. Jeżeli jednak wybuchnie 
wojna, wielu z nas znajdzi·e się w przeciwnym 
obozie... Wojna jest to wfaściwie zwierzęcy 

sposób rozwiązywania życiowych problemów. 
Burza oklasków. 
Sala. Na trybunie Pawłow. 

- J estem szczęśliwy, że rząd mojej potężnej Oj
czyzny, walcząc o pokój, po raz pierwszy w hi
storii ogłosił: „Ani piędzi: cudzej ziemi". 

Długotrwa ła owacja. Niemcy siedzą nieruchomo. 
Japończy cy zaperzyli się. Na twarzach Włochów 
sztuczne uśmiechy. 

Przed każdym z delegatów leży dzieło Sieczenio
wa i m edal z jego wizerunkiem. 

Pokój dziennikarzy. Pośpieszny stuk maszyn do 
pisania. 

Zagraniczn i korespondenci •piszą tytuły swoich 
artykułów. 

- Polityczna mowa Pawłowa. 
- Pawłow szczyci się wiedzą radziecką . 

Pawłow woła o pokój światowy. 
__:__ Pawłow - najstarszy fi zjolog świata . 

* * 
* 

K reml. Wchodzi Pawlow z grupą zagraniczny ch 
delegatów. 

* * 
* 

Mołotow ·podejmuje śniadaniem delegatów Kon
gresu. Wstaje Pawłow i zwraca się do kolegów: 
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- Słyszeliście i widzieliście, jak wyjątkowe mie]
sce zajmuje nauka w mojej Ojczyźnie ... My, kie
rownicy instytucji naukowych, jesteśmy zanie
pokojeni, czy potrafimy właściwie wykorzystać 
i: zasłużyć na te warunki pracy, które stwarza 
nam rząd. 

Mołotow: - Jestem pewny, że potraficie. 

Pawłow (mówi dalej): - Jak państwo wiecie, je
stem eksperymentatorem. Całe moje życie skła
dało się z eksperymentów. Mój rząd to również 
eksperymentator, ale bez !Porównania wyższej 

kategorii. Namiętnie pragnę żyć, ażeby zobaczyć 
zwycięskie zakończenie tego historycznego so
cj alnego ekspe~ymentu. 

Owacje zagranicznych delegatów. Grzmi burza 
oklasków. 

* * 
* 

Serafina Wasiljewna opuszcza zasłonę na oknach. 
Pawłow: - No, jak tam? 
Serafina Wasiljewna: _:__ Śnieg, trzeci dzień pada. 
Pawłow: - Teraz luty. W lutym śnieg pachnie 

wiosną. Dobre śnieżki z niego. Przynieś ... 
Serafina Wasiljewna: - Co przynieść? 
Pawłow (ożywia się): - Śniegu. 

* * 
* 

Lekarze zatrzymują Serafinę Wasiiljewnę, która 
niesie na talerzu śnieg. Jednym z lekarzy jest 
Siemionow. 

Pi rwszy lekarz: - Nie wolno pod żadnym po
zorem. 

Pawłow: - Daj tutaj! (Bierze od żony talerz ze 
śniegiem. Uśmiecha si·ę). - Śnieg na talerzu! 
Komiczne! 

Obydwiema rękami ugniata śnieg, lep± z niego 
kulę. Zadowolony mruczy do siebie: 

- Całe życie kąpałem się, zaciągałem poży·czkę 

u !Przyrody. 
Dzwonek. Serafina Wasiljewna wychodzi. 
Pawłow (do lekarzy): - A nasze zimowe kąpiele 

w przerębli? To przecież także nie przypadek. 
Wstrząs komórek. To bardzo pożyteczna rzecz! 

Serafina Wasiljewna wraca. 
- Prz,yszła delegacja studentów. 
Pawłow: - Powiedz im, że akademik Pawłow jest 

zajęty ... On umiera. 
Nagła cisza w pokoju. Pawłow zagląda w oczy 

żonie i dodaje: 
- Ja zażartowałem. Zawołaj ich. 
Siemionow: - Profesorze, kategorycznie zabra

niamy. 
Pawłow: - A pan ·czego komenderuje? Ja jeszcze 

na razie żyję. 
Trzej studenci, bardzo zażenowani , stają w 

drzwiach. 
Pawłow: - No, czego stoicie? Przyszliście to 

już wejdźcie. 
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Studenci podchodzą bliżej. 
Pawłow: - Siadajcie! (Z uśmiechem obserwuje 

twarze młodzieńców). - Cóż? Myślicie chyba, 
że zabiorę ze sobą do grobu tajemnicę? W moich 
!Pracach nie ma nic nadzwyczajnego. Logiczne 
wnioski na podstawie faktów. I obserwacja to 
rzecz najwazmeJSZa. (Mówi ze złością, prawie 
krzyczy). Nauczcie się wykcn;ywać zwykłą czar
ną robotę w nauce. Druga rzecz - to skromność. 
Choćby was najbardziej cenili, mi·ejcie odwagę 
.powiedzieć sobie: ,,Jestem nieuk1iem". (Po chwili). 
Trzecia rzecz - to zapał. (Unosi się i nachyla 
w stronę studentów). Pamiętajcie, że nauka 
żąda od . człowieka zupełnego poświęcenia, żąda 
całego życia ... 

Opada na poduszkę. Gdzie teraz błądzi jego myśl? 
Snieg topnieje ... 
Ostatnie zdanie Pawłowa nosi piętno namiętności 

i goryczy: 
- Gdybyśc1i.e nawet mieli dwa życia, to i tego nie 

wystaTczy. 
Wznosi do góry pięść i bezsilnie opuszcza ją na 

łóżko. Zamyka oczy i ciężko dyszy. W tej krót
kiej chwili widm przed sobą studentów, którzy 
przynieśli mu pieniądze na budowę wieży. Było 
ich także trzech. Jeden z nich miiał sterczący 

czub. 
Pawłow: - Kto was upoważnił, painiowie? 
Tutaj, w obecnej sytuacji nikt nie rozumie tego 

pytania, oiprrócz Siemionowa. 
Pawłow otwiera oczy. Szepce: 
- Zjawiają się dziwne myśli. Ale dlacz·ego? ... 
Przygląda się stojącym przed nim studentom, jak 

gdyby szukając przyczyny prześladujących g·o 
myśli. Znajduje ją. 

- A - a czubaty! 
Wskazuje ręką na jednego ze studentów. Ten 

zmieszany usiłuje przygładzić sterczący czub. 
Pawłow (z uśmiechem): - To nic. Niech sterczy. 

Czy pan jest medykiem? 
Student: - Talk, kończę. 
Pawłow: - No więc ... (Oddycha z trudem). Chory 

ma obustronne zapalenie płuc. Ogniska zlewają 
się. Jaki będzie moment krytyczny? 

Studenci milczą. 
Pawłow (ze złością): - No? 
Czubaty (ci'..cho): - Kollaps. 
W tej chwili jest to nie tylko abstrakcyjny, nau

kowy termin, ale wyrok na Pawłowa. 
Paw~ow (z ożywieniem): - Tak, tak - słusz:nie. 

A jak pan sobie wyobraża kollaps? F izjologicz
nie! 

Czubaty: - Wskutek postępującego parretycznego 
sta'Il'u· naczyń krwi'onośnych, dopływ krwi do 
serca staje się niedostateczny. Puls słaby, mięk
ki, leniwy. 

Pawłow: - Tak, tak. 
Bada puls na swojej lewej ręce. 
Cmbaty: - Zanikają dotychczas widoczne żyły. 
Niepostrzeżenie dla innych Pawłow ogląda rękę. 
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Czubaty: - Niedosfatek cyrkulującej klfWli odbija 
się przede wszysitkim na centralnym systemie 
nerwowym. 

Pawłow: - Dobrze. Zuch! (Do Siemionowa). Będzie 
z niego d:ohry lekarz. 

Leży z zamkniętymi oczami. Cisza. Sniep_ iopni€je. 
Siemi1on.ow odprowadza studentów do drz.w; Szep

ce do pielęgniarki; 

- Prnszę podać tlen! 

Pawł1ow robi dziwny ruch ręką, j.akby chciia ł coś 

uchwycić. 

Otwiera oczy. Ze zdziwieniem przygląda się swoim 
dłoni'Om. 

Szepce do Siemionowa: 

- Zaczynają się nieskoordynowane ruchy. Rozpo
czyna się rozkład systemu nerwowego. 

Serafina Wasiljewna rzuca się do niego, n<' Jyla 
się. 

Pawłow: - Poczekaj, poczekaj ... 

Zamyka oczy, jest cały pochłonięty swu.-1 ;tat-
nim doświadczeniem . 

Pawłow (szeptem): - Ach tak? ... Ciekawt. , 1.J..:trdzo 
ciekawe. 

Sniieg topnieje ... 

* * 
* 

Nie requiem, a triumfalny m'Otyw życia brzmi 
w orkiestrze. 

$nieg t·o:pnieje. 
Wiosenne promienie przeświecają wśród drzew 

Instytutu. 
Topniejący śnieg obnaża czarną, tłustą ziemię. 
Rozwijają się na drzewach pączkri, WYJ '~>zczają 

pierwsze listki. 
Przez sad idzie Barbar.a Antonówna, 11 rmu-

rowe popiersie. 
- Rene Decart. 
- Charlie Dairwin. 
- Iwan Pio·trowicz Pawłow 1849 - 1936. 
Barbara Antonówna zatrzymuje się i ; · 

na ziastvgłą w brąz;e 1warz Pawło'" 
Słychać dźwięczne szczekanie psów. 
W oddali Nikodem prowadzi na smyczy 
Psy łasz.ą się do niego. · 
Nikodem: - Barbaro Antonówno, iprm 
Barbara Antonówna razem z Nikode1r .-

znika w drzwiach Instytutu. 

Napis na cokole: 

„Obserwacja, obserwacja i obsen ;, 

patrzy 

i. l'awłow. 

W ogrodzie szumią drzewa. 

Tłumacz: Rozalia Sokołowska 

ia Nr 2 - Łódź, Andrzeja Struga 63. 


