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Nehéz évek jellem- és sorsformáló hatása

A kislovag elfelejti szerzetesi terveit, sorsát a bajtársi hűség, a szép kisasszonyok irányítják

Teljesen valóságosnak tűnő, izgalmas helyzetekben lesz része  a születésnapját ünneplő Wallace-nak 

A  17. századi lengyel törté-
nelmi eseményeket, a török 
megszállás elleni harc korát 
idézi Jerzy Hoff man rendező 
Sienkiewicz-adaptációja. A fi lm 
a nehéz évek jellem- és sorsfor-
máló hatását, a kor szokásait 
jeleníti meg a fi lmkockákon az 
ősi katonai és hazafi as erénye-
ket magában hordozó lengyel 
nemesség történetén keresztül. 
A kislovag című lengyel játékfi l-
met december 3-án este láthat-
ják a Duna Televízió nézői.

H úsz év telt el a lengyel tör-
ténelemben a lengyel–svéd 
háború óta. Michal Wołody-

jowski ezredes a menyasszonyával 
az esküvőjére tartott, amikor rablók 
támadták meg őket, és annak ellené-
re, hogy a kislovag sikeresen ellen-
állt a banditáknak, a menyasszonya 
meghalt. A kiváló vitéz és kardforga-
tó kedvese halála után szerzetesnek 
állt, ám bajtársai, a derék Zagłoba 
és a jóképű Ketling nem tűrhették, 

hogy a kislovag, a kitűnő katona 
kolostorban imádkozó barátként 
élje le hátralévő életét, ezért csellel 
kiszabadították. Útközben ismerked-
nek meg két nemes kisasszonnyal, 
Krystinával és Baskával. Ezek után a 
kislovag elfelejti szerzetesi terveit, és 
további sorsát a török betörés, belső 

nemesi cselszövények, a bajtársi hű-
ség, az önfeláldozás és a szép neme-
si kisasszonyok irányítják.

A fi lm Henryk Sienkiewicz regénye 
alapján készült, és központi művé-
nek, a Trilógiának – melyet szintén 
Jerzy Hoff man rendező vitt fi lmvá-
szonra – a befejező része. A Trilógia 

első kötete, a Tűzzel-vassal az uk-
rán–lengyel háborúról szól, a má-
sodik kötet, az Özönvíz, a svédek 
elleni nemzeti háború eseményeit 
ábrázolja. A ciklus utolsó kötete, A 
kislovag a délről és keletről betörő 
törökök és tatárok támadását idézi 
fel. A harmadik részben ábrázolt 
világ komorabb, sötétebb, mint a 
trilógia első két kötetében megjele-
nített események, bár itt kevesebb 
a harc, az erőszak, a gyilkolás. A 
nehéz évek jellem- és sorsformáló 
hatásáról, a kor szokásairól mesél-
ve, az író mintegy összegzi az első 
két kötetben ábrázolt korszakok 
történelmi és emberi változásait. A 
regény főszereplője az ősi katonai 
és hazafi as erényeket magában hor-
dozó lengyel nemesség. Képviselői 
a főnemesség praktikáit gyűlölik, 
de a népet, a paraszti tömegeket 
nem látják meg. Mindamellett a 
harc, amelyről a mű szól, a lengyel 
állam önvédelmi harca volt, haladó 
jellegű megmozdulás, melyben a 
nemesség óriási áldozatot hozott. 
Az író mindvégig lebilincselő, me-
sélő művészettel, méltóképpen 
örökíti meg a lengyel történelem e 
drámai szakaszát.

» A kiváló vitéz 
és kardforgató 
kedvese halála 
után szerzetes-
nek állt.

Wallace egy amerikai kisvárosból 
érkezik Londonba, hogy meg-

látogassa ott élő öccsét. James nem 
számított a látogatásra, és éppen 
fontos üzleti vacsorára készül, ezért 
a születésnapját ünneplő bátyját 
meglepi egy különleges ajándékkal, 
amely garantáltan távol fogja őt tar-
tani a háztól egész este. Wallace-nak 
fel kell hívnia egy telefonszámot, 
ahol utasításokat kap, hogyan vehet 
részt egy teljesen valóságosnak tűnő, 
izgalmas helyzetekkel teli, improvi-
zációs színielőadásnak. Wallace a 
telefonfülkében azonban véletlenül 
egy valódi bérgyilkosnak szánt hí-
vásra válaszol. Míg a megbízók azt 
hiszik, a valódi bérgyilkossal van 
dolguk, Wallace a szerepet a játék 

részének tekinti, és innentől kezdve 
nincs kiszállás a félreértett helyzetek 
sorából, ami egy egész éjszakára, sőt 
azon túl is nyúló, hajmeresztő ka-
landsorozatot indít el, és nemcsak 
Wallace, hanem az izgalmakból vé-
gül mégsem kimaradó James számá-
ra is. Az 1997-ben készült kémfi lmvíg-
játék eredeti és magyar címe is Alfred 
Hitchcock Az ember, aki túl sokat tu-
dott című, eredetiben és remake-ben 
is elkészített fi lmjének címét fordítja 
visszájára. A fi lm főszerepében Bill 
Murray komédiázik virtuóz módon, 
partnerei pedig Joanna Whalley és 
Peter Gallagher. Az ember, aki túl ke-
veset tudott című amerikai fi lmvígjá-
tékot november 27-én este láthatják a 
Duna Televízió nézői.

Valóság vagy improvizációs színház

» Wallace a 
szerepet a játék 
részének tekin-
ti, és innentől 
kezdve nincs 
kiszállás a félre-
értett helyzetek 
sorából.

» RÖVIDEN

Szófi a fejedelemasszony Oroszországa
A 15. század második felének Orosz-
országa elevenedik meg a fi lmkocká-
kon. A Moszkvai Nagyfejedelemség 
uralkodója, III. Iván elfogadja a 
római nagykövetek ajánlatát, hogy 
elvegyen egy hercegnőt, Zoét, az ősi 
bizánci Palaiologos család sarját. 
Elküldi hűséges jobbkezét Hromijt és 
a kincstárnok Ivan Frjazint Rómába, 
hogy hozzák el a lányt Moszkvába, 
akit Szófi aként újjákeresztelnek. Ennek ellenére a fejedelem és az ortodox 
metropolita nem akar a pápai elvárásnak megfelelni, aki a katolikus egyház 
befolyásának kibővítésére törekszik Oroszországban. A fejedelem-anyácska és 
az alattvalók nehezen fogadják el az új asszonyt. A pápa küldötteket bíz meg 
azzal, hogy rávegyék Szófi át, hogy hirdesse Róma akaratát. Szófi a legyőzi a 
személye elleni heves ellenállást, az árulásokat, és segít Iván fejedelemnek, 
hogy megszilárdítsa széttagolt országát, hogy kiűzze a mongol hódítókat, és 
hogy újra megépüljön a Kremlben a földrengés idején elpusztult Nagyboldog-
asszony-székesegyház. A Marija Andrejeva (Zoé, Szófi a nagyhercegnő, port-
rénkon) és Jevgenyij Ciganov (III. Iván nagyherceg) főszereplésével készült 
Szófi a fejedelemasszony című nyolcrészes orosz történelmi tévéfi lmsorozatot 
november 25. és december 2. között késő este sugározza a Duna Televízió.

Kettős játszma a háború idején
Időutazásra hív a fi lm, 1942-ben járunk a náci Németország által megszállt 
Franciaország La Rochelle kikötővárosában. Az U–612-es tengeralattjáró 
legénysége első küldetésére indul, miközben a rádiós tiszt nővére, Simone 
Strasser titkárnőként és tolmácsként kezd el dolgozni a megszálló hadsereg 
főhadiszállásán. A fi atal lány a testvére kérésére indul el egy titkos találko-
zóra, és csakhamar egy olyan konfl iktusba keveredik, amelyet eleinte nem 
ért pontosan, de annyi világos, hogy egyre veszélyesebb kettős játszmát kell 
játszania. A 2018-ban készült német háborús tévéfi lmsorozat Lothar-Günther 
Buchheim azonos című regénye alapján készült, miként Wolfgang Petersen 
híres, 1981-es fi lmadaptációja, amelynek cselekménye 1941 decemberében 
fejeződött be. Az új sorozat története kilenc hónappal később, 1942-ben kez-
dődik, és az eredeti regény mellett a szerző által írott folytatás, Az erőd cse-
lekményét is felöleli. Így párhuzamosan követhetjük az U–612 tengeralattjáró 
legénységének kalandjait az Atlanti-óceánon, illetve a francia ellenállás és a 
német megszállók közti drámai fejleményeket La Rochelle-ben. Az Andreas 
Prochaska rendezte A tengeralattjáró című nyocrészes sorozatot november 
22-től hétfő esténként láthatják a Duna Televízió nézői.




