
Oto dwie sceny z filmu Wacława Radulskiego „ftaoh-ciach- ciach“.

WYWIAD Z WACŁAWEM RADULSKIM
...W małej „reżyserce“ Teatru Wielkiego 

jest cicho i spokojnie... Z niedalekiej sceny 
■dochodzą dźwięki pięknych walczyków od- 
wającego sie właśnie spektaklu. Zwracam sie 
do reż. Wacława Radulskiego:

— Czy to prawda, że ukończył pan swój 
trzeci film krótkometrażowy?

— Owszem. Tytuł brzmi; „Rach-ciach-ciach“ 
jest to filmowa fantazja na tematy podmiej
skie o mocnej dozie literackiej percepcji tego 
tematu. Chodziło mi poprostu o danie publicz
ności kinowej próbki możliwości twórczej 
wykazując, że można najbardziej wybanalizo- 
wane typy dotychczasowych bohaterów filmu 
polskiego; złodziejaszków, poszkodowanych 
i policję, przedstawić dzięki oryginalnemu u- 
jeciu, w zupełnie odmiennej formie. Pomógł 
mi w tern zadaniu zwarty konsekwentnie sce- 
narjusz, będący u mnie dotąd podstawą wszel
kich poczynań w dziedzinie kinowej, i dosko
nały operator W. Bredschneider.

— Kto jest bohaterem obrazu?
— Są nimi wszyscy biorący udział, czyli 

około 20 osób. Wszyscy bez wyjątku są akto
rami lwowskiej sceny. Zaznaczam, że w cza
sie naszej pracy udało mi sie wykryć parę 
naprawdę rasowych talentów dla ekranu, któ

rych nie omieszkam wyzyskać w mym następ
nym filmie. Bedzie to film długometrażowy. 
Zdjęcia rozpoczną sie wkrótce w atelier no
wopowstałej wytwórni G-S-Film we Lwowie.

— Jakie jest pańskie zdanie o t. zw. dodat
kach filmowych?

— Dziś po latach pracy nad krótkim metra
żem pozytywne jej wyniki można policzyć 
na palcach. Duża jej cześć jest seryjną tande
tą, robioną według następującej recepty: wziąć 
aparat, zrobić kopę zdjęć, pociąć, polepić, na
pisać tytuł i sprzedać. W efekcie to, co się 
dzieje przez wstępnych 10 minut na ekranie 
jest przykrą koniecznością — coś jak stroje
nie instrumentów przed koncertem. A powinno 
być inaczej. Krótki metraż musi całą swoj^ 
inwencje wytężyć w kierunku znalezienia for- 
my prostej, konkretnej i zrozumiałej dla ogó
łu, — stworzyć wspólny jeżyk nowej treści, 
który by mówił jasno i dobitnie (starannie 
przytem dbając o swój poziom) w sprawach 
najważniejszych — to znaczy w sprawach 
czysto ludzkich. Przyznać należy, że w Polsce 
ma on jak najlepsze warunki, aby tę misje 
godnie spełnić.

Lwów. Józef Stehier.


