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Óráról órára követi az esemé-
nyeket a második világháború 
utáni lengyel történelem egyik 
legsötétebb és legvéresebb 
időszakában Antoni Krauze al-
kotása. A Fekete csütörtök című 
fi lmet május 13-án este sugároz-
za az M5-ös csatorna.

A Lengyel Egyesült Munkáspárt 
(LEMP) nagyarányú áremelést 
hajtott végre 1970. december 

12-én, a karácsonyt megelőző idő-
szakban. Az intézkedések következ-
tében óriási elégedetlenségi hullám 
söpört végig az országon, több he-
lyen sztrájkba léptek a munkások, 
kivonultak az utcára. A legjelentő-
sebb megmozdulások a tengermel-
léki területeken voltak és a bánya-
városokban, ahol nagy számban 
éltek az elégedetlenek, hiszen a 
megélhetésük forgott kockán. Az 
országot vezető kommunista vezér, 
Gomulka és emberei célja az volt, 
hogy példát statuáljanak. Ezért egy 
kisebb város, Gdynia munkásait 
csalták tőrbe, amikor a reggel mun-
kába induló vonatszerelvényeket 
orvul megtámadták, és a kivezé-
nyelt katonaság belelőtt a tömegbe. 
Géppisztolysorozattal támadtak 
a vasúti kocsikban békésen uta-
zó emberekre. A megmozdulások, 

sztrájkok ellen fellépő diktatórikus 
hatalom 45 ember életét oltotta ki, 
1165 ember megsebesült és mintegy 
3 ezren börtönbe kerültek. Ám ezzel 
nem elégedtek meg! Félelmükben a 
történteket elhazudták, letagadták. 
A fi lm a gdyniai eseményeket dol-
gozza fel.

Brunon Drywa és családja végre 
városi, összkomfortos lakást kapott 
Gdyniában, és az első karácsonyuk-
ra készülnek új otthonukban. Két 
héttel karácsony előtt azonban a 
kormány jelentős áremeléseket je-
lent be, így nem tudják, honnan te-
remtik elő a pénzt egy szép és méltó 
karácsonyra. Brunon azonban nem 
ideges, inkább tervezget, átgondol-
ja a lehetőségeit, hogyan tehetné 
jobbá családja életét. A történelem 
azonban felülírja problémáit. Mun-
kahelyén, a gdański hajógyárban 
sztrájk kezdődik, a munkások til-
takoznak, kivonulnak az utcára. 
Összecsapnak a rendőri erőkkel, 
petíciót nyújtanak be, sztrájkbizott-
ságot hoznak létre. Brunon szeret-
ne kimaradni ebből, hazamegy a 
családjához és inkább sétálni viszi 
a gyerekeit. Másnap, a kormány 
közleményének hitelt adva Brunon 
és több ezer társa elindul, hogy újra 
felvegye a munkát. Beszállnak a 
vonatba és elindulnak Gdańsk felé. 
Nem tudják, hogy mindez csak pro-
vokáció…

A különleges fi lm Antoni Krauze 
alkotása. Óráról órára követi az ese-
ményeket a második világháború 
utáni lengyel történelem egyik legsö-
tétebb és legvéresebb időszakában. 
A Fekete csütörtök című alkotást 
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A gdyniai tüntetés tragikus következményei

Az áremelés után elégedetlenségi hullám söpört végig az országon, több helyen kivonultak az utcára

Martina (háttérben) szerepében az akkor tízéves Greta Zuccheri Montanarit láthatjuk a fi lmben

május 13-án este tekinthetik meg 
az M5-ös csatorna nézői.

A fi lm a Lengyel Filmfesztivál és 
a Lengyel Filmdíj mellet a Montre-
ali Nemzetközi Film fesztiválon is 
díjat kapott.

 » A katonaság 
géppisztolysoro-
zattal támadt a 
vasúti kocsikban 
békésen utazó 
emberekre.

Nyerő formáció
a biliárdtermekben

Eddie Felson, az egykor legendás 
biliárdbajnok már rég nem a játék-

ból él, inkább italügynökként keresi 
a kenyerét, a mások játszmáira való 
fogadás számára már csak aff éle kie-
gészítő szórakozás. Amikor azonban 
felfi gyel egy őstehetségre az ifj ú Vin-
cent személyében, meglátja az esélyt, 
hogy a fi ú káprázatos ügyessége és az 
ő tapasztalata olyan nyerő formációt 
eredményezhet, amellyel alaposan 
megszedhetik magukat a cigaretta-
füstös biliárdtermekben. Csapatuk 
harmadik tagja Carmen, aki Vincent 
barátnője és menedzsere egy személy-
ben, aki józanságával kulcsszerepet 
játszik a forrófejű fi ú megszelídítésé-
ben. Útra kelnek Eddie Cadillacjével, 
és sorra járják a biliárdtermeket nagy 
tétekre menő játszmákat keresve. Az 
út nemcsak hármasuk együttműkö-
dését teszi próbára, de az is kiderül, 
hogy Eddie-t is érheti még meglepetés 
az asztalok mellett. Paul Newman, 
aki ezért az alakításáért Oscar-díjat 
kapott, az 1961-es Nagyvárosi cápák-
ban alakította először Eddie Felsont, 
ehhez a híres ifj úkori szerepéhez tért 
vissza az ugyanúgy Walter Tavis regé-
nyéből készült folytatásban, Martin 
Scorsese 1986-ban készült fi lmjében. 
A másik két főszerepet Tom Cruise és 
Mary Elizabeth Mastrantonio játsszák. 
A pénz színe című amerikai játékfi l-
met május 9-én este tekinthetik meg 
az érdeklődők a Duna Televízióban.

A második világháború egyik leg-
kegyetlenebb tömeggyilkossá-

ga a marzabottói mészárlás néven 
vonult be a történelembe. A vissza-
vonuló német csapatok egy terror-
különítménye, Walter Reder SS-őr-

nagy vezetésével 1944. szeptember 
29-én a Bologna közelében fekvő, 
közép-olaszországi kis falu és a két 
szomszédos település, Grizzana és 
Monzuno lakosait lemészárolták. 
Összesen 1836 emberrel végeztek, 

válogatás nélkül öltek minden út-
jukba kerülő embert, főleg időseket, 
nőket, gyerekeket, csecsemőket és 
papokat. Ezt a szörnyűséget dolgoz-
za fel Giorgio Diritti rendező, sajátos 
szemszögből, egy nyolcéves kislány 
szemén keresztül láttatva az esemé-
nyeket.

Martina egy hegyi kis faluban él 
szüleivel a földművesek népes csa-
ládjában. Öccse halála óta nem haj-
landó megszólalni, csak csendben 
szemléli a körülötte folyó életet és 
annak folyamatos változását, azt 
ahogyan a háború ide is beszivárog 
az egyre tolakodóbb német csapatok 
és az ellenük harcoló partizánok je-
lenlétével. Édesanyja ismét teherbe 
esik, és a kislány féltő gondoskodás-
sal várja kistestvére megszületését, 
aki pont azon a napon jön világra, 
amikor az SS katonák megkezdik esz-
telen öldöklésüket a vidéken.

Martina szerepében az akkor tíz-
éves Greta Zuccheri Montanarit lát-
hatjuk, főbb szerepekben pedig Maya 
Sansát, Alba Rohrwachert és Claudio 
Casadiót. A stáb tagjai még Roberto 
Cimatti operatőr és Marco Biscarini 
zeneszerző is, akik, ha úgy tetszik 
„bejáratott csapat”, hiszen a rendező 
együtt dolgozott velük előző fi lmjé-
ben is (A szél a maga útját járja). Az 
Eljő az ember fi a című olasz fi lmdrá-
mát május 8-án este sugározza a 
Duna Televízió.

A marzabottói mészárlás gyermekperspektívából

 » Egy nyolcéves 
kislány szemé-
vel láthatjuk az 
eseményeket.




