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MAGDALENA KEMPNA-PIENIEK
Uniwersytet klski

Polskie adaptacje estetyki noir i neo-noir –
rekonesans historyczny
We wspóâczesnej kulturze popularnej nie ma chyba bardziej wpâywowej formuây. I nie chodzi tu tylko o ponure wizje metropolii jako kamiennego labiryntu, w którym zâo nigdy nie œpi, lub o kobietę fatalnĊ zastawiajĊcĊ œmiertelne
puâapki na skazanych na klęskę męůczyzn; nie chodzi tylko o subiektywizowanĊ
narrację, zaburzenia kontinuum czasowo-przestrzennego czy niski klucz
oœwietlenia, który sprawia, ůe œwiat zawsze tonie w mroku; nie chodzi tylko
o kino. Owszem, estetyka neo-noir gâęboko zapuœciâa korzenie we wspóâczesnej kulturze filmowej, zarówno tej mainstreamowej, reprezentowanej choýby
przez blockbustery Christophera Nolana, jak i tej bliůszej kinu artystycznemu,
o czym œwiadczĊ ostatnie filmy Andrieja Zwiagincewa, takie jak Jelena
(2011)1 czy Lewiatan (2014). Noir przeniknĊâ przecieů i do literatury, komiksu, gier wideo, reklamy i wideoklipów. Czy przeniknĊâ takůe do polskiej
kultury? Z pewnoœciĊ tak, o czym œwiadczyý mogĊ sukcesy powieœci Marka
Krajewskiego z cyklu o Eberhardzie Mocku, komiksy áukasza Bogacza
i Wojciecha Stefaľca2 lub filmy takie jak Palimpsest (2006) Konrada Niewolskiego. Czy jednak zwiĊzki rodzimej kultury, a zwâaszcza kina, z filmem noir
rzeczywiœcie datujĊ się na czasy postmodernizmu i ekspansji neo-noiru jako
transkulturowej i intermedialnej estetyki?3 Czy wczeœniej, w kulturze PRL-u,
byâo miejsce na pojawienie się i twórcze rozwinięcie „czarnych” wĊtków?
1

W polskiej dystrybucji film funkcjonuje pod tytuâem Elena, jest to jednak wynik bâędnej
transkrypcji imienia gâównej bohaterki, które w języku rosyjskim brzmi wâaœnie „Jelena”.
2 Zob. á. Bogacz, W. Stefaniec, Noir, Wyd. timof i cisi wspólnicy, Warszawa 2013; W. Stefaniec, Ludzie, którzy nie brudzĊ sobie rĊk, Wyd. timof i cisi wspólnicy, Warszawa 2013.
3 Koncepcję neo-noiru jako transkulturowej estetyki rozwijam w ksiĊůce Neo-noir. Ciemne
zwierciadâo czasów kryzysu, Wyd. UŒ, Katowice 2015 [w druku]. Niniejszy artykuâ jest rozszerzeniem zasygnalizowanych we wspomnianej monografii polskich neo-noirowych wĊtków.
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Z peânĊ œwiadomoœciĊ tego, ůe udzielenie wyczerpujĊcych odpowiedzi na
te pytania wymagaâoby dâugotrwaâych studiów, zamierzam przyjrzeý się
temu, jakie noirowe motywy byây i sĊ przeszczepiane na grunt polskiej kultury
audiowizualnej. Niniejszy artykuâ nie ma, rzecz jasna, rozstrzygajĊcego charakteru. Jego gâównym zadaniem jest wstępne zarysowanie kwestii, która do
tej pory nie doczekaâa się w polskim filmoznawstwie osobnego opracowania, oraz wskazanie potencjalnych kierunków dalszych badaľ.
Poza obszarem rozwaůaľ pozostawiam skomplikowanĊ sprawę definiowania fenomenów noir i neo-noir. Na potrzeby niniejszego artykuâu przyjmuję, iů film noir byâ w latach 1941–1958 nurtem klasycznego kina amerykaľskiego, charakteryzujĊcym się wyrazistĊ poetykĊ i tematykĊ, które zostaây
zaadaptowane przez inne kinematografie. NawiĊzujĊcy do niego neo-noir to
z kolei zjawisko, które w kinie zaistniaâo w dwóch fazach: modernistycznej
(w latach 1967–1976) oraz postmodernistycznej (od 1981 roku do teraz),
przy czym obecnie jest ono fenomenem o oddziaâywaniu wykraczajĊcym
poza filmowe medium4.
„Czarny realizm” i film milicyjny.
Noirowe wtki w kinie PRL-u
Mimo iů historycy do dziœ nie sĊ pewni, czy autorzy pierwszych filmów
czarnych byli œwiadomi tego, ůe wspóâtworzĊ nowe zjawisko w kinematografii, to z pewnoœciĊ wszyscy badacze zgodziliby się, iů nurt, zainicjowany
w 1941 roku5 filmem Sokóâ maltaľski Johna Hustona, bardzo szybko zaczĊâ
oddziaâywaý na kinematografie inne niů amerykaľska. Pierwsze adaptacje
filmu noir pojawiây się juů w latach czterdziestych, i to nie tylko w kulturowo
bliskiej Amerykanom przestrzeni kina brytyjskiego, by wspomnieý tylko
Trzeciego czâowieka Carola Reeda (1949), lecz i w regionach tak odlegâych,
wręcz egzotycznych, jak Japonia, czego najlepszym œwiadectwem jest ZbâĊkany pies (1949) Akiry Kurosawy. Na tym etapie polskie kino nie miaâo szans
na nawiĊzanie do tego nurtu. Najpierw wojenna zawierucha niemal caâkowicie
4

W kwestii chronologii i systematyki zjawiska za wiĊůĊce uznaję ustalenia badaczy takich jak
Andrew Spicer czy Foster Hirsch. Zob. F. Hirsch, Detours and Lost Highways. A Map of Neo-noir,
Limelight Editions, New York 1999; A. Spicer, Film Noir, Pearson Education, Harlow 2002.
5 Data 1941 jest najbardziej rozpowszechnionĊ – co nie oznacza, ůe jedynĊ – propozycjĊ
uchwycenia poczĊtków klasycznego filmu noir. Tak samo jak w przypadku definicji, w kwestii
ŭródeâ i poczĊtków, a takůe kresu filmu czarnego, badacze nie wypracowali jeszcze konsensusu.
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zatrzymaâa rozwój rodzimej kinematografii, a póŭniej – po krótkim okresie
formowania się nowych struktur politycznych – polscy filmowcy zostali
zmuszeni do przyjęcia socrealizmu jako obowiĊzujĊcego artystycznego
wzorca6. W dobie filmów o wyraŭnie okreœlonej ideologii noirowa wraůliwoœý
z wâaœciwymi jej póâcieniami, fatalizmem i niejednoznacznymi postaciami
nie miaâa racji bytu. Juů jednak u schyâku tej epoki, w przededniu ukonstytuowania się tak zwanej polskiej szkoây filmowej, pojawiâo się zjawisko,
w którym echa filmu noir staây się bardzo gâoœne.
Ewelina Nurczyľska-Fidelska nazywa ów fenomen kinem „czarnego realizmu” i zalicza do niego takie dzieâa jak: Koniec nocy (1956) Pawâa Komorowskiego, Walentyny Uszyckiej i Juliana Dziedziny, Zimowy zmierzch (1956)
Stanisâawa Lenartowicza, Pętla (1957) Wojciecha Jerzego Hasa, Zagubione
uczucia (1957) Jerzego Zarzyckiego, Miasteczko (1958) Janusza áęskiego
i Juliana Dziedziny, Baza ludzi umarâych (1958) Czesâawa Petelskiego, Ósmy
dzieľ tygodnia (1958) Aleksandra Forda oraz Lunatycy (1959) Bohdana Poręby.
Filmy te powstawaây w latach 1956–1959, a ich ekranowy ůywot, w zwiĊzku
z niepokojem, jaki budziây w cenzorach, okazywaâ się na ogóâ krótki lub –
jak w przypadku dzieâa Forda – ůaden7. Powodem wspomnianego niepokoju
byâ zawarty w owych dzieâach obraz rzeczywistoœci drugiej poâowy lat pięýdziesiĊtych, zdecydowanie odbiegajĊcy od ideaâu, jaki polskiemu spoâeczeľstwu pragnęâo postawiý za wzór komunistyczne paľstwo8.
Na planie ideowym filmy „czarnego realizmu” jawiĊ się jako reakcja na socrealizm, stanowiĊc wyraz buntu i zaprzeczenia, które sprawiaây, ůe – jak
pisze Nurczyľska-Fidelska – „»biaâe« w tych filmach okazaý się musiaâo
»czarnym«. […] Czerľ obrazu œwiata byâa […] znakiem prawdy, znaczeniowym kodem porozumienia między tymi, którzy go przedstawiali, a tymi,
którzy go odbierali”9. Z kolei na planie artystycznym dzieâa te wyrastaây
6

Staâo się to w trakcie zjazdu polskich filmowców w Wiœle w listopadzie 1949 roku.
7 Zob. E. Nurczyľska-Fidelska, „Czarny realizm”. O stylu i jego funkcji w filmach nurtu wspóâczesnego, w: E. Nurczyľska-Fidelska, B. Stolarska, red., „Szkoâa polska” – powroty, Wyd. Uá, áódŭ
1998, s. 33–35.
8 Pod tym względem przynajmniej niektóre filmy „czarnego realizmu”, zwâaszcza Koniec
nocy, plasujĊ się blisko tzw. czarnej serii polskiego kina dokumentalnego, tworzonej przez
takich autorów jak Kazimierz Karabasz czy Wâadysâaw Œlesicki, którzy na przekór socrealistycznym trendom drĊůyli tematy draůliwe i bolesne, np. problem chuligaľstwa, pijaľstwa
i zaniedbywania dzieci. Tadeusz Lubelski uznaje wręcz kino „czarnego realizmu” za fabularny
wariant dokumentalnej „czarnej serii”. Zob. T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy,
konteksty, Wyd. Videograf II, Katowice–Chorzów 2009, s. 176–180.
9 E. Nurczyľska-Fidelska, „Czarny realizm”…, s. 35.
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z szeregu inspiracji literackich (takich jak proza Marka Hâaski), a przede
wszystkim filmowych, przy czym dwa nurty oddziaâywaây na nie najmocniej:
wâoski neorealizm oraz amerykaľski film noir. W pierwszym z nich doskonale zakorzeniâa się spoâeczna tematyka podejmowana przez autorów, którym
bliski byâ gest pochylenia się nad codziennymi problemami zwykâych,
uchwyconych w konkrecie ich egzystencji ludzi, takich jak wiecznie strudzona bohaterka Zagubionych uczuý, przodownica pracy Staľczakowa (Maria
Klejdysz) i jej czternastoletni syn Adam (Andrzej Jurczak), zmuszony do
opiekowania się mâodszym rodzeľstwem, czy mâodociani chuligani z Koľca
nocy, z których częœý po prostu szuka swego miejsca na œwiecie. Z drugiego
ŭródâa, czyli filmu noir, zaczerpnięto metaforę miasta jako „okrutnej důungli”
i równoczeœnie „klaustrofobicznego kręgu”, „klimat sennego koszmaru, który
jest projekcjĊ […] przeůyý bohaterów”, oraz grę œwiatâa i cienia10. Sprzęůenie
neorealistycznego tematu i poetyki czarnego filmu jest zresztĊ doœý charakterystyczne, ůeby nie powiedzieý: typowe – uwaůa się bowiem, ůe schyâkowa faza
klasycznego filmu noir mocno inspirowaâa się osiĊgnięciami wâoskiego nurtu,
a jej poetyka stopniowo nasĊczaâa się elementami spoâecznego realizmu11.
Wspóâwystępowanie elementów neorealistycznych i noirowych nie jest w kinie
„czarnego realizmu” okreœlone jakĊœ z góry ustalonĊ formuâĊ. O ile Miasteczko
moůna za EwelinĊ NurczyľskĊ-FidelskĊ nazwaý „neorealistycznym ýwiczeniem”12, o tyle juů Koniec nocy czy Zagubione uczucia – przynajmniej w swej
formie – bardziej przywodzĊ na myœl tradycję filmu noir, zwâaszcza w aspekcie
prezentowania miejskiej przestrzeni. Chuligaľskie âódzkie meliny w pierwszym z wymienionych filmów oraz wyjĊtkowo negatywny obraz ukazanej
w Zagubionych uczuciach Nowej Huty – tej „raz betonowej, a raz bâotnistej”13
metropolii – to motywy wiele zawdzięczajĊce noirowi. Z kolei w innych dzieâach noirowe z ducha okaůĊ się wybrane postaci – inspirowany bohaterem
bogartowskim szef chuliganów z Lunatyków Poręby czy straceľcy oraz femme
fatale ukazani w Bazie ludzi umarâych Petelskiego14. Jeszcze inaczej do tradycji
czarnego kina nawiĊzujĊ Zimowy zmierzch czy Pętla, w których Ewelina Nur10

Zob. tamůe, s. 36.
Andrew Spicer wspomina o póâdokumentalnej formule dojrzaâego filmu noir, przejawiajĊcej się zwâaszcza w latach 1947–1952. Zob. A. Spicer, Film Noir…, s. 56–59. Kwestię
wpâywu neorealizmu na czarne filmy powstaâe w tych latach porusza równieů Rafaâ Syska.
Zob. tegoů, Panorama kontekstów amerykaľskiego filmu noir, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31,
s. 34–36.
12 Zob. E. Nurczyľska-Fidelska, „Czarny realizm”…, s. 39.
13 Zob. tamůe, s. 40.
14 Zob. tamůe, s. 43–44.
11
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czyľska-Fidelska dopatruje się gâęboko ekspresjonistycznej wraůliwoœci,
będĊcej wszak jednym ze ŭródeâ kina noir15. Co istotne, w ůadnym z wymienionych dzieâ nie spotykamy się z prostĊ trawestacjĊ noirowych motywów;
mamy tu raczej do czynienia z wykorzystaniem pewnych elementów tradycji
klasycznego kina czarnego w taki sposób, aby sâuůyây one potrzebom polskich twórców16. Filmy czarnego realizmu nie „udajĊ”, ůe sĊ filmami noir,
sięgajĊ jedynie po elementy noiru, wâĊczajĊc je we wâasnĊ, odrębnĊ estetycznĊ
toůsamoœý.
Znacznie trudniejsze do okreœlenia i oceny jest występowanie noirowych
motywów w polskim kinie lat szeœýdziesiĊtych. Newralgicznym zagadnieniem
okazuje się w tym kontekœcie specyfika rodzimego kryminaâu, okreœlanego
często mianem filmu milicyjnego (poprzez analogię do powieœci milicyjnej,
której realizacje niejednokrotnie stanowiây literackĊ kanwę tych dzieâ). O ile
jeszcze Tadeusz Lubelski skâonny jest rozpatrywaý reprezentatywne przykâady tej formacji: Dotknięcie nocy (1961) Stanisâawa Barei czy Tylko umarây
odpowie (1969) Sylwestra Chęciľskiego przez pryzmat nawiĊzaľ do poetki
filmu noir17, o tyle Agnieszka Nieracka dostrzega w tych dzieâach zastanawiajĊcy brak zainteresowania transformacjami, jakim zachodni kryminaâ podlegaâ wraz z rozwojem kina czarnego18.
W porównaniu z kinem czarnego realizmu poprzedniej dekady polskie
filmy kryminalne, w tym miniserial Stanisâawa Barei Kapitan Sowa na tropie
(1965), oferujĊ raczej sygnaây niů dowody œwiadomoœci noirowej tradycji. Do
wĊtków tego typu zaliczyý moůna szczególnĊ strukturę Dotknięcia nocy,
w której œledzimy wydarzenia z perspektywy mordercy i zâodzieja, fotografa
Jacenki (Jerzy Kozakiewicz), w zwiĊzku z czym to nie rozwiĊzanie zagadki
jest tu istotne, lecz pogâębiajĊca się paranoja gâównego bohatera. W pewien
sposób naznaczony noirowym mrokiem jest teů bohater filmu Tylko umarây
odpowie, kapitan Wójcik (Ryszard Filipski). RozwiĊzujĊc skomplikowanĊ
sprawę morderstwa, protagonista trafia na trop afery szpiegowskiej, a ostatecznie – nie mogĊc uzyskaý dowodów jednoznacznie obciĊůajĊcych sprawcę –
posuwa się do zastraszenia i wymuszenia zeznaľ. Cena sprzeniewierzenia się
zasadom jest jednak bardzo wysoka: Wójcik ginie, przy czym jego œmierý,
15

Zob. tamůe, s. 44–45.
Ewelina Nurczyľska-Fidelska pisze w tym kontekœcie o „przetwarzaniu i twórczym dynamizowaniu stricte filmowej tradycji”. Zob. tamůe, s. 47.
17 Zob. T. Lubelski, Historia…, s. 275–276.
18 Zob. A. üwikiel (Nieracka), U nas na komendzie, w: T. Miczka, A. Madej, red., Syndrom
konformizmu? Kino polskie lat szeœýdziesiĊtych, Wyd. UŒ, Katowice 1994, s. 92.
16
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jak tâumaczy Piotr Kowalski, „[…] jest ůelaznĊ konsekwencjĊ uniwersalnej
moralnoœci: on sam znalazâ się w sferze skaůonej […], musi więc ponieœý
karę za kontaktowanie się z profanum”19. Ludzie stojĊcy na straůy socjalistycznego paľstwa nie powinni przecieů byý postaciami niejednoznacznymi!
W większoœci przypadków, tak jak wspomniany kapitan Sowa (Wiesâaw
Goâas), sĊ krysztaâowymi przykâadami uczciwoœci oraz inteligencji wprzęgniętej w tryby doskonaâego systemu Milicji Obywatelskiej, a sâaboœci, majĊce uczyniý ich postaciami bardziej ludzkimi, ograniczajĊ się do drobiazgów,
takich jak podejmowane nieustannie przez kapitana Sowę bezskuteczne
próby rzucenia palenia. Nie ma zatem w polskim kinie kryminalnym lat
szeœýdziesiĊtych ani prawdziwego bohatera losera, ani autentycznej femme
fatale – nie jest niĊ bowiem ani Kalina Jędrusik występujĊca goœcinnie w jednym z odcinków Kapitana Sowy…, ani Ewa Wiœniewska kuszĊca swoimi
wdziękami kapitana Wójcika.
Nie oznacza to, ůe nie moůna zastanawiaý się nad interpretacyjnymi moůliwoœciami wykorzystania noirowych kategorii w mówieniu o polskim kinie
kryminalnym tej dekady. Czy bowiem przestrzeľ milicyjnej komendy nie
stanowi dla bohaterów tych dzieâ swoistego sanktuarium20, tak jak biuro
prywatnego detektywa w klasycznym kinie amerykaľskim dla Sama Spade’a
czy Philipa Marlowe’a? Wiele na to wskazuje, wszak gdzie i jak mieszka kapitan Sowa, w zasadzie nie wiemy, za to w kaůdym odcinku miniserialu Barei
oglĊdamy bohatera w miejscu pracy. I czyů ukazywane w tych filmach miejskie przestrzenie – ponure hale zakâadów, brzydkie blokowiska, stare kamienice, zauâki i tereny zabudowy – nie nasuwajĊ skojarzeľ z noirowĊ miejskĊ
důunglĊ? AnalizujĊc te wĊtki, naleůy mieý jednak na uwadze fakt, ůe struktura polskiego filmu milicyjnego jest dobitnie zideologizowana; nie ma w niej
miejsca na krytykę systemu, pesymistycznĊ wizję œwiata czy dywagacje
o fatum wâaœciwe „prawdziwemu” filmowi czarnemu. W gruncie rzeczy
kinu temu patronujĊ zaâoůenia, o jakich wspomina Agnieszka Nieracka,
piszĊc, ůe w latach szeœýdziesiĊtych uwaůano, iů w Polsce Ludowej nie ma
„uformowanego œrodowiska kryminalnego”21; i chyba rzeczywiœcie spostrzeůenie to jest sâuszne, skoro w jednym z odcinków Kapitana Sowy…, w którym pojawia się wĊtek przemytu narkotyków, od razu pada wyjaœnienie, iů
19

P. Kowalski, Kryminaây, które ukradây zbrodnię, w: J. Trzynadlowski, red., Problemy teorii dzieâa filmowego, Wyd. Uniwersytetu Wrocâawskiego, Wrocâaw 1985, s. 133.
20 O komendzie jako przestrzeni nieskaůonej, w zasadzie „œwiętej”, pisze Agnieszka üwikiel (Nieracka), U nas…, s. 92.
21 Zob. tamůe, s. 87.
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heroina jest przeznaczona do sprzedaůy na Zachodzie, bo „u nas” na „takie
rzeczy” nie ma zbytu…
„Kino bandyckie” i rekonfiguracja polskiej tosamoyci
Swobodne nawiĊzania czy drobne analogie z do klasycznego filmu czarnego da się, oczywiœcie, wyœledziý i w polskim kinie lat siedemdziesiĊtych czy
osiemdziesiĊtych, by wspomnieý takie tytuây jak Przepraszam, czy tu bijĊ?
(1976) Marka Piwowskiego lub Wielki Szu (1982) Sylwestra Chęciľskiego22.
Kolejna istotniejsza manifestacja noirowych wĊtków w rodzimej kinematografii nastĊpiâa jednak dopiero po transformacji ustrojowej. Kiedy na poczĊtku
lat dziewięýdziesiĊtych Wâadysâaw Pasikowski realizowaâ filmy Kroll (1991)
i Psy (1992), nie interpretowano ich w odniesieniu do kategorii neo-noir, choý
na ogóâ dostrzegano ich postmodernistyczny charakter. W filmach tych
(zwâaszcza w dylogii Psy23) obecne sĊ podstawowe struktury noiru, na czele
z wielkomiejskĊ, skaůonĊ zâem, korupcjĊ i przemocĊ przestrzeniĊ, będĊcĊ
terenem dziaâania niejednoznacznego bohatera, uwikâanego zarówno w niejasne intrygi, jak i w zwiĊzek z kobietĊ fatalnĊ (to z Psów Pasikowskiego pochodzi przecieů sâynne sformuâowanie: „Bo to zâa kobieta byâa”24). NawiĊzujĊc do amerykaľskiego filmu policyjnego lat siedemdziesiĊtych i zarazem
mocno brutalizujĊc jego konwencje, Pasikowski wprowadziâ do polskiego
kina nowĊ jakoœý (przez niektórych krytyków okreœlanĊ nieco pogardliwie
mianem „kina bandyckiego”), w której walor kina rozrywkowego âĊczyâ się
z wyjĊtkowo ostrĊ i bezkompromisowĊ wypowiedziĊ na temat bolĊczek
polskiego spoâeczeľstwa sportretowanego w momencie transformacji.
Co ciekawe, bohaterem tego kina staâ się wykreowany przez Bogusâawa
Lindę ubek25, przedstawiciel do niedawna tak bardzo znienawidzonego sys22

W którym Tadeusz Lubelski dopatruje się obecnoœci bohatera bogartowskiego. Zob.
T. Lubelski, Historia…, s. 495.
23 W dwa lata po premierze Psów na ekrany wszedâ sequel tego filmu, Psy II: Ostatnia krew (1994).
24 Za pomocĊ tego sformuâowania Franz Maurer okreœla swojĊ byâĊ ůonę, jak się jednak
okazuje, „zâĊ kobietĊ” będzie teů Angela, z którĊ bohater wiĊůe się w przebiegu akcji.
25 Sukces tego typu postaci moůna najprawdopodobniej wyjaœniý w podobny sposób,
w jaki w Stanach Zjednoczonych tâumaczono popularnoœý w latach siedemdziesiĊtych XX
wieku bohaterów serii Brudny Harry czy – zwâaszcza – Francuski âĊcznik. Franz Maurer i jego
koledzy mogĊ sobie pozwoliý na wiele, poniewaů występujĊ przeciwko systemowi i porzĊdkowi
odbieranemu przez widzów jako wrogi.

220

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

temu, czâowiek z przeszâoœciĊ, nieprzebierajĊcy w sâowach, dopuszczajĊcy
się czynów nie tylko moralnie dwuznacznych, ale i obrazoburczych w kontekœcie wciĊů ůywej solidarnoœciowej symboliki. To przecieů w Psach Pasikowskiego zawarte zostaây sceny przez niektórych uznane wręcz za bluŭniercze.
Pierwsza z nich ukazuje grupę pijanych funkcjonariuszy, którzy œpiewajĊ piosenkę o Janku Wiœniewskim, niosĊc na ramionach nieprzytomnego po spoůyciu nadmiernej iloœci alkoholu kolegę; w drugiej zaœ jeden z bohaterów, Olo
Ůwirski (Marek Kondrat), umieszcza w bagaůniku samochodu swojĊ ofiarę
i strzela do niej; scena ta nawiĊzuje do œmierci księdza Jerzego Popieâuszki26.
Motywy tego typu mówiĊ wiele o rozgoryczeniu nowym porzĊdkiem rzeczywistoœci, a takůe o lęku zwiĊzanym z funkcjonowaniem w niej, na co
zwracajĊ uwagę Mirosâaw Przylipiak i Jerzy Szyâak w Kinie najnowszym: „Jeůeli
ktoœ odczuwaâ niepewnoœý jutra […], z goryczĊ uwaůaâ, ůe »nic się nie
zmieniâo«, »Solidarnoœý« zdradziâa, nowa wâadza po prostu »dorwaâa się do
ůâobu«, […] to Psy mogây byý jego filmem”27. W tym kontekœcie dzieâa Pasikowskiego da się interpretowaý jako zwiĊzane z upadkiem mitu przeâomu28.
Franz Maurer, stwierdzajĊcy w Psach, ůe moůe byý bandytĊ, ale nie politykiem, obwieszczajĊcy podczas przesâuchania, ůe będzie staý na straůy III Rzeczpospolitej „bezapelacyjnie, do samego koľca – swojego lub jej”, demonstracyjnie ujawnia brak wiary w romantycznĊ wizję Polski umęczonej, sugerujĊc
zarazem, ůe tak zwana walka o wolnoœý byâa jedynie walkĊ o reorganizację
klasy rzĊdzĊcej („Czasy się zmieniajĊ, ale pan zawsze w komisjach” – powie
przewodniczĊcemu komisji weryfikacyjnej).
Przykâady nawiĊzaľ do estetyki noir i neo-noir w polskiej kulturze audiowizualnej przeâomu XX i XXI wieku moůna by mnoůyý, poczynajĊc od spektakli Teatru Telewizji na czele z Sokoâem maltaľskim (1994) Laco Adamika,
przez filmy takie jak Dâug (1999) Krzysztofa Krauzego, po seriale pokroju
Gliny (2003–2008). Z pewnoœciĊ jest to temat wymagajĊcy osobnego opracowania. Za szczególnie interesujĊce uwaůam zwâaszcza te realizacje, które
wykorzystujĊ elementy estetyki neo-noir w procesie rozliczania się z polskĊ
toůsamoœciĊ. We wspóâczesnej polskiej kulturze filmowej neo-noir często
funkcjonuje bowiem w kontekstach podawania w wĊtpliwoœý lub caâkowitej
negacji tyrtejskiej wizji polskiej przeszâoœci, zarówno tej nieco dalszej (czasy
II wojny œwiatowej), jak i bliůszej (okres schyâku PRL-u). Wielu przykâadów
26

Zob. M. Przylipiak, J. Szyâak, Kino najnowsze, Wyd. Znak, Kraków 1999, s. 182; T. Lubelski, Historia…, s. 568.
27 M. Przylipiak, J. Szyâak, Kino najnowsze…, s. 186.
28 Zob. T. Lubelski, Historia…, s. 569.
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dostarczajĊ w tej mierze filmy Wojciecha Smarzowskiego, takie jak Róůa
(2011), a zwâaszcza Dom zây (2009), w których elementy nowego kina czarnego sâuůĊ na ogóâ konstruowaniu opowieœci o zakâamaniu, hipokryzji, niskich pobudkach i zâu rodzĊcym się w oparach alkoholu.
Tematem polskiego neo-noiru nie jest „wielka” historia; wręcz przeciwnie:
na pierwszy plan wysuwajĊ się tu opowieœci zgoâa niebohaterskie, pozbawione patosu, ujawniajĊce za to miaâkoœý i sztucznoœý romantycznych czy
postromantycznych narracji dotyczĊcych polskiej tradycji i kultury. Dzieje
się tak na przykâad w Rewersie (2009) Borysa Lankosza, w którym osadzenie
akcji w czasach stalinizmu bynajmniej nie sâuůy skonstruowaniu kolejnej
opowieœci o udręczonym (tym razem przez komunistów) polskim narodzie.
Groteskowe unicestwienie przez trzy zdesperowane kobiety ubeka, będĊcego jednym z bohaterów filmu, nie jest tutaj bynajmniej aktem dziejowej
sprawiedliwoœci. Ciekawym w tym kontekœcie materiaâem do analizy wydaje
się takůe Obâawa (2012) Marcina Krzysztaâowicza. OpowiadajĊc historię
o zbrodni dokonanej przez sanitariuszkę Pestkę (Weronika Rosati), która –
pragnĊc ocaliý swojĊ mâodszĊ siostrę – wydaje w ręce gestapo oddziaâ partyzantów, reůyser dystansuje się od tradycji polskiego kina wojennego, nakazujĊcego postrzeganie czy to ůoânierzy, czy to partyzantów z okresu II wojny
œwiatowej (zwâaszcza tych przynaleůĊcych do struktur Armii Krajowej) jako
(rzecz jasna, tragicznych) obroľców polskoœci i wolnoœci. Wszyscy bohaterowie Obâawy – bez względu na to, po której stronie barykady stojĊ – dopuszczajĊ się przemocy (jeœli nie fizycznej, to psychicznej), a z filmu bynajmniej nie
wynika jednoznacznie, ůe metody obrane przez partyzantów (strzelajĊcych
wrogom w plecy i trujĊcych hitlerowców sromotnikami) sĊ rzeczywiœcie
lepsze od postaw prezentowanych przez tych, którzy w trudnych wojennych
warunkach próbujĊ godnie (i wygodnie) ůyý.
Ostatecznie Obâawa nie jest opowieœciĊ o walce z okupantem, lecz noirowĊ
historiĊ o zdradzie i zemœcie: gâówny bohater, kapral „Wydra” (Marcin Dorociľski), który niegdyœ, zdradzajĊc ůonę, nie wróciâ do domu na czas, by
ocaliý bliskich przed nazistami, teraz mœci się na hitlerowcach i kolaborujĊcych z nimi Polakach; co jednak szczególne, kiedy sam zostanie zdradzony
przez Pestkę, którĊ obdarzyâ uczuciem, w okrutny sposób zabije jedynie
Niemców, jĊ samĊ puœci natomiast wolno, stwierdzajĊc – w sposób przywodzĊcy na myœl typowy motyw indywidualnego kodeksu noirowego losera – ůe
„tylko zwierzęta zabijajĊ kobiety”.
Oczywiœcie nie wszystkie polskie wariacje na temat neo-noir odsâaniajĊ iluzorycznoœý przekonania o niepodwaůalnoœci tyrtejsko-martyrologicznego
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wariantu kultury. Filmy takie jak Palimpsest Konrada Niewolskiego lub PitBull
(2005) Patryka Vegi29 dowodzĊ, ůe narodowy sztafaů nie jest konieczny, by
uprawiaý postmodernistyczne gry z neo-noirem. Szczególnie wyrazistym przykâadem tej tendencji jest pierwszy ze wspomnianych filmów, opowiadajĊcy
o œledztwie prowadzonym przez policjanta Marka (Andrzej Chyra), szukajĊcego mordercy swojego kolegi z pracy. W trakcie rozwiĊzywania sprawy
bohater staje się ofiarĊ narastajĊcej paranoi: doznaje niepokojĊcych wizji,
w których ciemne sylwetki wyâaniajĊ się z ostrego œwiatâa, spotyka osoby
zdajĊce się go rozpoznawaý, choý on sam ich nie zna, doœwiadcza zaburzeľ
pamięci i z pewnĊ regularnoœciĊ próbuje się dokĊdœ (nie wiadomo dokĊd)
dodzwoniý ze starego aparatu telefonicznego na kartę. Kulminacja akcji
prowadzi do wniosku typowego dla neo-noirowego horroru psychologicznego:
Marek sam jest mordercĊ, którego œciga; finaâ natomiast – znów w zgodzie
z jednym z wariantów neo-noiru – ujawnia, iů bohater to w gruncie rzeczy
pacjent szpitala psychiatrycznego, a caâa kryminalna zagadka rozgrywaâa się
jedynie w jego udręczonym umyœle.
Wnioski i postulaty
SĊdzę, ůe dokonany tutaj skrótowy rekonesans pozwala na postawienie tezy, ůe polskie noirowe i neo-noirowe wariacje moůna podzieliý na trzy klasy.
Pierwsza z nich obejmowaâaby inspiracje, przybierajĊce charakter mniej lub
bardziej luŭnych nawiĊzaľ do tematyki lub poetyki klasycznego filmu czarnego. Z takim przypadkiem mieliœmy do czynienia w polskim kinie milicyjnym lat szeœýdziesiĊtych, a takůe w tej częœci filmów „czarnego realizmu”,
w których – tak jak w Zagubionych uczuciach lub Koľcu nocy – estetyka rodem
z filmu noir idzie w parze z neorealistycznym tematem. DrugĊ klasę opatrzyâabym hasâem „imitacje” i widziaâabym w niej miejsce dla filmów takich jak
Palimpsest, PitBull, a na pâaszczyŭnie pozafilmowej: dla komiksów áukasza
Bogacza i Wojciecha Stefaľca czy powieœci Marka Krajewskiego. Imitacje,
mimo iů często bazujĊ na lokalnym kolorycie i odtwarzajĊ warunki funkcjonowania w polskiej rzeczywistoœci kulturalno-spoâecznej, nie modyfikujĊ
w ůaden sposób samej idei noiru, opowiadajĊc w gruncie rzeczy historie o obsesji, zbrodni, mieœcie, korupcji i rozmaitych psychopatologiach w taki sam
29

Spostrzeůenie to dotyczy równieů serialu pod tym samym tytuâem, realizowanego w latach 2005–2008.
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sposób jak wszelkie inne warianty noiru i neo-noiru. Trzecia wreszcie klasa to,
moim zdaniem, adaptacje wâaœciwe, czyli dzieâa, w których „czarna” estetyka
zostaâa nie tylko przeszczepiona na polski grunt kulturowy, ale i wâĊczona
w dyskurs na temat rodzimej toůsamoœci. Noir zaadaptowany przez Wojciecha Smarzowskiego lub twórców dzieâ takich jak Psy, Rewers czy Obâawa, jest
czymœ więcej niů tylko elementem stylizacji; jego struktury zostajĊ tak zmodyfikowane, ůe krytyczny potencjaâ tej formuây kina jest wyzyskiwany (inna
rzecz, czy na pewno œwiadomie) w celu rozliczania się z wizjami historii,
a takůe diagnozowania wspóâczesnej polskiej rzeczywistoœci przez pryzmat
trawiĊcych jĊ bolĊczek.
Na tle przywoâanej tutaj wstępnej klasyfikacji rysujĊ się tematy warte dalszej refleksji. Badania nad „czarnymi” wĊtkami w polskiej kulturze powinny
się, moim zdaniem, rozwijaý jako projekt o charakterze interdyscyplinarnym,
angaůujĊcy literaturoznawców, teatrologów, komiksoznawców, medioznawców
i filmoznawców. W odniesieniu do polskiej kultury audiowizualnej badania te
mogâyby zmierzaý zarówno w kierunku historycznym (chodziâoby wszak
o bliůsze nakreœlenie zwiĊzków kina PRL-u z estetykĊ noir), jak i w stronę
wspóâczesnych fenomenów, z naciskiem na wydobycie z najnowszych polskich wariacji na temat noir i neo-noir cech swoistych, sâuůĊcych okreœleniu,
czy i na ile estetyka ta zostaâa na gruncie naszej rodzimej kultury zaadaptowana, a na ile implementowano jĊ do polskiej popkultury na zasadzie podĊůania za ogólnoœwiatowĊ modĊ.
Obecnie wydaje się, ůe chociaů noir w polskiej kulturze (nie tylko audiowizualnej) występuje od doœý dawna, nie da się o nim mówiý w kategoriach
dominujĊcego prĊdu. PojawiajĊce się w ostatnich latach teksty kultury mogĊ
zwiastowaý zmianę tej tendencji. O tym, czy polski neo-noir zostanie zdominowany przez imitacje, czy teů przez ciekawe adaptacje, czy okaůe się krótkotrwaâĊ inspiracjĊ, czy teů przetrwa na sobie tylko wâaœciwych prawach,
przekonamy się jednak zapewne dopiero za dekadę lub dwie.
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Polish adaptations of noir and neo-noir aesthetics.
A historical reconnaissance
In her article, Magdalena Kempna-PieniĊůek shows how noir and neo-noir aesthetics appeared
in Polish cinema. In the first part of the text the author concentrates on the “black realism”
cinema of the late fifties (including films by Wojciech Jerzy Has, Aleksander Ford or Jerzy
Zarzycki) and on the “militia cinema” of the sixties (films by Stanisâaw Bareja and Sylwester
Chęciľski). Second part of the article shows neo-noir motives in Polish cinema at the turn of
the ages, especially in the works of Wâadysâaw Pasikowski, Marcin Krzysztaâowicz and Konrad Niewolski. In the last part of the article the author argues that the role of noir and neo-noir
may be considered in relation to Polish cinema in terms of inspiration, imitation or adaptation.
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