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PRESCRIPTUMPRESCRIPTUM

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer Postscriptum redagowa-
ny przez Aleksandrę Achtelik, a poświęcony w dużej mierze kinu polskie-
mu. Mamy nadzieję, że pomoże on w uzupełnieniu wiedzy o tym jakże istot-
nym we współczesnej kulturze polskiej zjawisku. Proponujemy lekturę roz-
prawy historyka kina (nie tylko polskiego) – Tadeusza Miczki o ostatnim
epizodzie polskiego filmu fabularnego w XX wieku. Zachęcamy również do
lektury szkiców pomieszczonych w dziale Varia, a poświęconych konkret-
nym filmom i „ludziom” filmu.

Obecny numer Postscriptum jest numerem podwójnym, uwzględniają-
cym już zmianę częstotliwości wydawania periodyku z kwartalnika na pół-
rocznik. Przywróciliśmy także pierwotną kompozycję zawartości czasopisma,
wprowadzając ponownie działy: Rozprawy, Varia, Wywiady i rozmowy, a za-
chowując: Nasze polonistyki, Recenzje, Poradnik i Kronikę. W końcowym,
nowo wprowadzonym dziale Książki ofiarowane, będziemy odnotowywać
publikacje przekazane Szkole, a warte wskazania polonistom w kraju i za-
granicą. Są to już ostatnie – techniczne – zmiany w charakterze czasopi-
sma, które powinny pomóc w tym, aby Postscriptum coraz skuteczniej sta-
wało się „pismem krajowych i zagranicznych polonistów poświęconym za-
gadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako
obcego”.

Redakcja
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ROZPRAWY

Tadeusz Miczka

Epitafia, emfazy, enigmaty, ewenementy i epizody.
Polski film fabularny po 1989 roku

„Wolności nie ma. Należy do niej zdążać, ale nadzieja,
że będzie się wolnym, jest śmieszna.”
Krzysztof Kieślowski1

W zakończeniu artykułu pt. Kino pod presją polityki. (Krótki zarys hi-
storii filmu fabularnego w Polsce powojennej, 1945-1989), opublikowa-
nego w 1993 roku, w którym dokonałem charakterystyki dorobku polskiego
kina w okresie „realnego socjalizmu”, napisałem m.in.: „Reżyserzy nie za-
uważyli, że skończył się stan wojenny i nie zarejestrowali również na taśmie
filmowej zdarzeń, które stały się zapowiedzią ‘okrągłego stołu’ oraz przeję-
cia władzy w Polsce przez opozycję polityczną. […] W nowej sytuacji po-
litycznej, otwierającej społeczeństwu drogę do stworzenia autentycznie de-
mokratycznego ustroju, w dużej mierze bezużyteczne okazały się zarówno
strategie autorskie służebne wobec propagandy komunistycznej oraz te, któ-
re stanowiły oręż do polemiki z nią i do jej zwalczania. Nastają nowe czasy!
Czy filmowcy potrafią twórczo wykorzystać swoje prawo do wolności? Jest
jeszcze za wcześnie, aby udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak sformu-
łowane pytanie, ale bez wątpienia grozi im wiele niebezpieczeństw […]”2.

1 K. Kieślowski: Wolności nie ma. „Kino” 1992, nr 8, s. 11.
2 T. Miczka: Kino pod presją polityki. (Krótki zarys historii filmu fabularnego

w Polsce powojennej, 1945-1989). „Postscriptum” 1993, nr 7, s. 13 i 14. Artykuł
został później opublikowany za granicą w zmienionych wersjach, m.in. Cinema
Under Political Pressure. A Brief Outline of Authorial Roles in Polish Post-War

ROZPRAWY
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Po upływie kilkunastu lat, gdy w Polsce powstało już ponad 400 nowych
filmów fabularnych, można do tych refleksji dopisać ciąg dalszy.

Wyznacznikami polskiego kina były: jego „niechęć” do gatunkowego na-
cechowania i eksponowanie instancji autorskiej, dlatego wcześniej charak-
teryzowałem je przede wszystkim poprzez wskazywanie określonych strate-
gii autorskich3. I próbując teraz spojrzeć na następne dziesięciolecie naszej
kinematografii, warto przypomnieć wcześniejsze ustalenia. Aby dotrzeć do
istoty sporów o jej dzisiejszy charakter, trzeba bowiem pamiętać przede wszy-
stkim o dawnych uwarunkowaniach, ograniczeniach i zakazach, które stały
się kompleksami narodowymi i ciągle trwają jako widma z przeszłości. Mię-
dzy innymi nie można zapominać o tym, że poprzednią epokę polskiego kina
otwierały filmy fabularne, nieliczne – na szczęście – oparte na strategiach
ideologicznie zorientowanych świadków, najpierw na relacjach obserwato-
rów formułujących tezy, później na opowieściach łagodnych oraz agresyw-
nych agitatorów, którzy byli po prostu świadkami-mistyfikatorami, że od 1956
roku, w czasie odwilży politycznej, jaka nastąpiła po upadku realizmu so-
cjalistycznego w kulturze, mimo panowania w Polsce jeszcze ustroju totali-
tarnego, kino rozwijało się bardzo dynamicznie, wypracowując wiele strate-
gii autorskich. Każdego roku powstawało ponad 30 filmów fabularnych
(i ponad 200 dokumentalnych) i chociaż mocno uciskał je gorset ideologii
komunistycznej, to sztuka ekranowa szybko uzyskała wysoką rangę kultu-
rową i przez prawie 25 lat miała dużą i wierną widownię. Większość reżyse-
rów wypracowała bowiem wtedy takie strategie autorskie, jak: strategia me-

Future-Film, 1945-1995, „Kinema” (Toronto), Fall 1995, No 4, s. 32-48; Kino pod
nátlakem politiky. Stručny préhled historie hraného filmu v poválečném Polsku,
1945-1995. W: A. Wajda: Moje filmy. Votobia, Olomouc 1996, s. 201-226; Filmot
pod presija na politikata. Kratka skiza za istoriatot na igraniot film vo povojena
Polska, 1945-1995, „Kulturen Život” (Skopje) 1996, nr 3-4, s. 28-38 i El cine bajo
presión política: Polonia, 1945-1989, „Comunicación y Sociedad” (Pamplona) 1998,
Núm. 2, s. 105-121.

3 Strategię autorską traktowałem jako konstrukt badawczy i rozumiałem za-
równo jako „plan reżysera”, czyli podmiotowy wybór „roli autorskiej” (Por.
M. Hendrykowski: Autor jako problem poetyki filmu. Poznań 1988) oraz jako po-
nadindywidualny sposób uprawiania twórczości, czyli pewną formę strategii lub
umowy społecznej (por. definicję „strategii lirycznej” w: E. Balcerzan: Poezja polska
w latach 1939-65. Część I. Strategie liryczne. Warszawa 1984). W moich rozważa-
niach wykorzystałem niektóre strategie wskazane i charakteryzowane przez Ta-
deusza Lubelskiego, ale zmieniłem zakres ich funkcjonowania na obszarze polskiej
kinematografii oraz dokonałem ich odmiennej charakterystyki (Por. T. Lubelski:
Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945-1961. Kraków 1992.
Wyd. 2 – Kraków 2000).
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diatora, psychoterapeuty, artysty-samotnika, historyka-interpretatora, mo-
ralizatora i kontestatora, które umożliwiały im skuteczne porozumiewanie się
z widzami ponad lub poza oficjalną propagandą i polityczną platformą ko-
munikacji społecznej. Twórcy ambitni i utalentowani często wygrywali wte-
dy potyczki z cenzurą, ponieważ rozmawiali z odbiorcami filmowymi w spo-
sób, który najlepiej określa zwrot „między wierszami”, czyli za pomocą alu-
zji, podtekstów i sugestii, tworząc obrazy ekranowe głęboko rozdarte mię-
dzy poetykami realizmu i symbolizmu. Cytowany na początku mojego szki-
cu K. Kieślowski tak pisał o swojej i wielu innych reżyserów pracy twórczej
w PRL-u: „Szukaliśmy forteli, żeby nie wpaść w pułapkę. Dla porozumienia
się z publicznością staraliśmy się znaleźć język niezrozumiały dla władzy.
Ogólnie rzecz biorąc, każda przeszkoda, każde ograniczenie wzmaga twór-
czą inwencję”4.

Strategie autorskie odegrały ogromną rolę w podnoszeniu rangi arty-
stycznej i społecznej polskiego kina w latach 1945-1989, natomiast małą po-
pularnością cieszyły się wtedy w kraju filmy oparte na strategiach narzuco-
nych twórcom przez władzę, które służyły legitymizowaniu monopolu poli-
tycznego Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, a od
grudnia 1948 roku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Strategie par-
tyjnego nauczyciela, świadka-mistyfikatora i historyka-mistyfikatora, stra-
tegie posłusznego sługi oraz strategie kolaboranta i historyka-agitatora nie
tylko oddalały polskie kino od prawdziwej sztuki i komunikacji, ale pod każ-
dym względem hamowały jego rozwój. Dlatego dzisiaj już prawie nikt, oprócz
historyków X muzy i badaczy dziejów państwa polskiego, nie ogląda fil-
mów zrealizowanych w konwencjach tzw. „socjalistycznej estetyki”, ani na-
wet nie pamięta o ich istnieniu. Podobnie jak realny socjalizm i komunizm
filmy te okazały się jednak dotkliwymi cierniami historii, raniącymi również
kino najnowsze.

Bardzo mocny cios zadał ambitnemu kinu autorskiemu, które wypraco-
wało bogaty repertuar strategii ucieczek od oficjalnego dyskursu, stan wo-
jenny, ogłoszony przez władze partyjno-wojskowe 13 grudnia 1981 roku.
W zasadzie od końca tego roku zamarło w Polsce życie artystyczne, a – po-
dobnie jak inne sztuki i formy komunikacji – kino, z powodu bezwzględnej
presji politycznej, zerwało na kilka lat swoje bliskie więzi z szeroką widow-
nią. Filmy ambitne, ukazujące kraj cierpiący na „ciężką schizofrenię wieku
dojrzałego”, które powstały w latach lub miesiącach poprzedzających stan
wojenny (takie jak Ręce do góry Jerzego Skolimowskiego [1967, nowa wer-
sja 1981, premiera 1985], Kobieta samotna Agnieszki Holland [1981, pre-

4 K. Kieślowski: Wolności nie ma…, s. 11.
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miera TV 1989], Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego [1981, premiera 1989],
Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego [1981, premiera 1987], Matka Królów
Jerzego Zaorskiego [1982, premiera 1987], Nadzór i Wolny strzelec Wiesła-
wa Saniewskiego [1983, premiera 1985]) zostały zatrzymane przez cenzurę,
bądź po 1985 roku, gdy system polityczno-gospodarczy powoli chylił się
ku upadkowi, zostały skierowane do wąskiego rozpowszechniania. W sta-
nie wojennym zamilkli wszyscy mistrzowie polskiego kina. Andrzej Wajda
zrealizował wtedy zaledwie dwa filmy (tylko jeden w kraju – Kronikę wy-
padków miłosnych, według powieści Tadeusza Konwickiego, w 1986 roku),
a Krzysztof Zanussi cztery, ale wszystkie za granicą. Reżyserzy, którzy ko-
laborowali z władzą byli ignorowani przez widzów, nie tylko z powodu an-
tyrządowego nastawienia entuzjastów X muzy, ale również z powodu ni-
skiego poziomu nakręconych przez nich filmów. Sukcesy kasowe odniosło
wtedy tylko kilka utworów ekranowych. Były to adaptacje powieści histo-
rycznych Stefana Żeromskiego (Wierna rzeka Tadeusza Chmielewskiego
[1983, premiera 1987]) i Elizy Orzeszkowej (Nad Niemnem Zbigniewa Kuź-
mińskiego [1986]) oraz cztery zupełnie „nowe” w repertuarze polskiego kina
gatunków, komedie Juliusza Machulskiego (Vabank i Seksmisja [1984]; Va-
bank II, czyli riposta [1985]; Kingsajz [1987]), przemycające w delikatnej
i rozrywkowej formie krytykę państwa totalitarnego i jeszcze epatujący sek-
sem komercyjny film kostiumowy Thais Ryszarda Bera [1984]. Duże zainte-
resowanie widowni wymagającej wywołała na początku tego dziesięciole-
cia Austeria Jerzego Kawalerowicza [1982], przedstawiająca żydowską kul-
turę w polskim miasteczku w przeddzień wybuchu pierwszej wojny świato-
wej, a w jego ostatnich latach ciepło, ale nie aż tak jak za granicą, przyjęte
zostały telewizyjne filmy Kieślowskiego, czyli Krótki film o zabijaniu i Krót-
ki film o miłości (obydwa miały premierę w 1988 roku) oraz pozostałe czę-
ści Dekalogu [1989].

W przeddzień przełomu politycznego polskiemu kinu groziło realne nie-
bezpieczeństwo całkowitego rozkładu, a nawet rozwiązania, nie tyle z po-
wodu jego ogólnie niskiego poziomu artystycznego, ile przede wszystkim
z braku pieniędzy, a zwłaszcza widzów. Gdy nastały nowe czasy, Wojciech
Marczewski, reżyser reprezentujący pokolenie, które stworzyło w latach 70.
tzw. „kino moralnego niepokoju”, twórca milczący w następnej dekadzie na
znak protestu przeciwko represjom stosowanym przez władzę wobec społe-
czeństwa, na zjeździe Stowarzyszenia Filmowców Polskich, który odbył się
w Gdyni w 1990 roku, zadał tym kolegom, którzy zrealizowali obrazy ekra-
nowe w stanie wojennym, pytanie: „Czy naprawdę musieliście zrobić te wszy-
stkie filmy?” Odpowiedzią na nie była długo trwająca cisza, którą z podnie-
sionym czołem mogło przerwać niewielu twórców. Był wśród nich A. Waj-



10 POSTSCRIPTUM 2003 · 1-2 (45-46)

da, który wtedy również wystawił polskiemu kinu lat 80. negatywną opinię,
stawiając jednocześnie smutną diagnozę jego przyszłości, ponieważ był
przekonany, że za poprzednie dziesięciolecie długo jeszcze będzie ono pła-
cić wysoką cenę. W 1995 roku, sześć lat po zmianie ustroju politycznego,
z głębokim przekonaniem i żalem stwierdzał, że „stan wojenny był najwięk-
szym nieszczęściem, jakie zdarzyło się w Polsce. Wszystkie dzisiejsze po-
działy, wszystko, co jest dziś mętne w naszej polityce i naszej sztuce – to
jest konsekwencja stanu wojennego. Polska się wtedy rozpadła i do dziś
nie może się scalić. Dla mnie to były stracone lata. Wszystko, co zrobiłem
po Dantonie [nakręconym we Francji w 1983 roku], uważam za filmy zmar-
nowanych możliwości. […] straciłem wtedy talent do komunikowania się
z widownią”5.

Prawdą jest jednak również to, że polscy reżyserzy nie byli w ogóle przy-
gotowani do tworzenia w nowych warunkach politycznych i ekonomicznych.
Gdy nastała nowa rzeczywistość, a więc upadł mecenat państwowy, roz-
wiązano cenzurę i trzeba było się liczyć z widownią preferującą gusty ko-
mercyjne, twórcy filmowi musieli szybko szukać nowych producentów, spo-
sobów produkcji, tematów, formuł artystycznych i poetyk. Kino wyzwolo-
ne z opresji politycznej i obyczajowej znalazło się bowiem natychmiast pod
silną presją wolnego rynku i przejawiało odtąd tendencje i skłonności do
korzystania z dominujących w filmie światowym określonych schematów
i odwoływania się do popularnych standardów, stylów i mód. Zupełnie nie-
przydatne okazały się dotychczasowe strategie, poetyki i koncepcje autor-
skie6. Twórcy starali się wypracować strategie nowe, ale szybko okazało
się, że autorskość i indywidualny styl niczego nie gwarantują, ani porozu-
mienia z widzami, ani sukcesów kasowych, ani uznania krytyki polskiej czy
zagranicznej. Sytuację, w jakiej znalazło się polskie kino na przełomie lat 80.
i 90. trafnie ilustrowały słowa Andrzeja Wernera: „Polskie kino – pisał on –
dziesięć lat po upadku »realnego socjalizmu« – choć cenzurowane i kon-
trolowane przez państwowego producenta, korzystało jednak z pewnych
przywilejów, które daje niewola. […] Nie musiało się martwić o swój byt.
Funkcjonując poza prawami rynku, nie było poddane dyktatowi masowej
widowni. Miało natomiast zapewnione tajne porozumienie z dużą częścią
publiczności. Porozumienie zniewolonych, którzy nie godzą się na to znie-
wolenie i są zdecydowani z nim walczyć – choćby właśnie przy pomocy
sztuki filmowej. Ten wspólny język nagle zniknął. Zniknął jasny cel i ściśle

5 A. Wajda: Albo „Pana Tadeusza”, albo „Pannę Nikt”. „Kino” 1995, nr 2, s. 9.
6  Por. T. Walas: Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie. Kra-

ków 2000.
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określony adresat. Dotyczy to zresztą nie tylko kina. Cała polska kultura
znalazła się nagle poza obszarem języka symbolicznego, ukształtowanego
już w pierwszej połowie XIX wieku przez fakt narodowej niewoli. […] I tak
to już chyba będzie. Marzenia o kinematografii, ale także i literaturze jako
mądrym zwierciadle życia zbiorowego należy, chyba niestety, schować, przy-
najmniej na jakiś czas, do lamusa. Podobnie, jak i związane z nimi marzenia
o całościowym, niejako organicznym charakterze kinematografii, w której ar-
tyści rozmawiają o czasie przeszłym i przyszłym, zarówno społeczeństwa,
jak i kultury, sztuki – z publicznością, ale i między sobą. Będzie to raczej
kinematografia »wyspowa«”7. Ta diagnoza była trafna, dodać jedynie do
niej można – biorąc pod uwagę głębokość i radykalizm przełomu oraz doro-
bek polskiego kina lat 90. – że będzie to „wyspowość” bardzo zmienna i rzad-
ko stanowiąca „archipelagi”.

***

O niezwykłości i dramatyzmie nagłej zmiany, która zaczęła się w polskiej
kinematografii po 1989 roku i trwała przez kilkanaście miesięcy, świadczyła
seria zdarzeń filmowych, które były dość zaskakujące, a więc dawały wiele
do myślenia. Niezwykłe były zarówno zachowania widzów, ponieważ wła-
ściwie nie reagowali oni na nowe kino oraz zachowania twórców, którzy pra-
wie wcale nie wypowiadali się w kinie na temat bezkrwawej „rewolucji”, jaka
niedawno miała w Polsce miejsce. Serię tę otwierały premiery i promocje
filmów przedstawiających kraj w okresie stanu wojennego oraz tych, które
powstały w ostatnich dniach „władzy ludowej” i dawały świadectwo jej „ter-
minalnej choroby”. Na ekrany kin trafiły wtedy m.in. takie filmy, jak: Stan
strachu Andrzeja Kijowskiego [1989], Stan wewnętrzny Krzysztofa Tchó-
rzewskiego [1983, premiera 1989], Ostatni prom Waldemara Krzystka [1989],
Ostatni dzwonek Magdaleny Łazarkiewicz [1989], Chce mi się wyć Jacka
Skalskiego [1989] i – wielokrotnie nagradzany na zagranicznych festiwalach
oraz w Polsce – film 300 mil do nieba Macieja Dejczera [1989], opowiada-
jący o ucieczce kilkunastoletnich chłopców do Szwecji. W tych przygnę-
biających utworach dominowały strategie świadków bardzo krytycznie na-
stawionych do odchodzącej do lamusa dziejów socjalistycznej rzeczywisto-
ści, ale filmy te nie wzbudziły dużego zainteresowania, można stwierdzić, że
zostały przyjęte z obojętnością.

W 1990 roku Robert Gliński, reżyser należący do średniego pokolenia –
którego po realizacji Niedzielnych igraszek [1982], ukazujących stalinizm z per-

7 A. Werner: To jest kino. Warszawa 1999, s. 152-153 i 159.
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spektywy dzieci bawiących się na podwórku w dniu pogrzebu Stalina oraz Ła-
będziego śpiewu [1988], żartobliwego przeglądu konwencji charakterystycznych
dla kina polskiego, uznano za utalentowanego artystę czekającego na okazję
do zrealizowania swojego wielkiego filmu – ironizował na łamach „Kina” na temat
kryzysu panującego w naszej kulturze: „Szanowni koledzy z konduktu wyba-
czą – pisał – że obetrę łzy i powspominam. Na początku roku zrobiłem przed-
stawienie w teatrze […], wyreżyserowałem dwa spektakle teatralne w telewizji,
no i najważniejsze, zrobiłem film fabularny (Superwizja). Teatry parę osób wi-
działo. Filmu nikt nie zobaczy, bo go nikt nie wyświetli. Jego akcja dzieje się
w dalekiej przyszłości, w której nie ma już kin, teatrów, oper i bibliotek. Nomen
omen! »Daleka przyszłość« stała się naszym chlebem powszednim”8. Można
zgodzić się z taką konstatacją, dodając jednak do zawartej w niej argumentacji
co najmniej jedno zastrzeżenie, że Superwizja była po prostu filmem słabym.

Kolejnym zaskoczeniem było obojętne przyjęcie przez polskich widzów
filmu Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza – Lawa Tadeusza Kon-
wickiego. Twórca rozpoczął realizację tego długo planowanego projektu
w 1988 roku. Premiera filmu odbyła się w przededniu Zaduszek, l listopada
1989 roku w Wilnie, a niedługo potem zaprezentowano go z powodzeniem
na międzynarodowym festiwalu w Moskwie, w kinie położonym kilkaset me-
trów od murów Kremla. Satysfakcja, jaką odczuwał twórca z tego powodu
szybko jednak zmącona została rozczarowaniem wywołanym nieudanymi
spotkaniami tegoż dzieła z polskimi widzami. T. Konwicki, który wielokrot-
nie mówił o sobie, że idzie „w pochodzie ofiar romantyzmu”, właśnie dzięki
Lawie przekonał się o tym dobitnie: rodzima widownia odrzuciła ekraniza-
cję arcydzieła naszej literatury, nazywanego „arcypolskim dramatem” i „pol-
skim idiomem”, nawiązującego również w wersji ekranowej do współczesnej
dyskusji o istocie polskości oraz do najważniejszych mitów i spraw naro-
dowych. Nie zainteresował jej film, w którym reżyser dokonał trudnego roz-
rachunku z tradycją, wywierającą od prawie dwustu lat ogromny wpływ na
naszą świadomość i tożsamość i dał w nim – w sposób nowatorski kon-
frontując dzieło wieszcza z lat 1823 (wyd. części II i IV) i 1832 (wyd. części
III) z materią filmową i współczesnością – wyraz przekonaniu, że nie można
bezkrytycznie przedkładać autorytetu tekstu romantycznego ponad jego
wieloznaczne doświadczenia bezpośrednich kontaktów ze współczesnością9.

Konwicki, który wcześniej kilkakrotnie z powodu niesprzyjających oko-
liczności kończył swoje dzieła ekranowe „za późno”, gdy oczekiwania na

8 R. Gliński: Nie pasuję do tego pogrzebu. „Kino” 1991, nr 5, s. 3.
9 Poetykę filmu i przyczyny jego odbiorczej porażki analizuję dokładnie w pra-

cy Wielka improwizacja filmowa – Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza –
Lawa Tadeusza Konwickiego. Kielce 1992, s. 32.
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nie wygasały, szybko się jednak z porażką tego filmu pogodził. W jednym
z wywiadów mówił: „[…] w 68 roku elita nasza była gotowa oddać życie za
każde przedstawienie Dziadów, a dwadzieścia lat później już na Lawę mało
kto poszedł. […] Mnie się wydaje, że po prostu trzeba po męsku przyjąć do
wiadomości pewne komunikaty. Ja, który zdążyłem odrobinę popatrzeć na
świat przedwojenny, który myśmy nazwali […] światem wolnej konkurencji
czy wolnego rynku, wiem, że np. kinematografia będzie mogła robić filmy
kategorii, jak Niemcy nazywają gemütlich. To znaczy miłe komedyjki typu
Umówiłem się z nią na dziewiątą, Czy Lucyna to dziewczyna?, Pani mini-
ster tańczy, Wicek i Wacek, które będą w stanie skromnie rywalizować z ki-
nematografią amerykańską. Oczywiście, te filmy będą inaczej robione, bo
świat poszedł do przodu […], będą jednak przeznaczone na rynek wewnętrz-
ny, przypuszczalnie nikogo nie zainteresują na świecie”10. Szkoda jednak,
że Konwicki miał rację oraz że na taki kompromis z „rzeczywistością” sam
pójść nie mógł i zakończył tym filmem swoją długą i niezwykle atrakcyjną
przygodę z kinem, całą energię twórczą skupiając odtąd na literaturze.

Syndrom 1989 roku stał się również tematem filmu, i to dzieła wybitne-
go, za jakie powszechnie uznano Ucieczkę z kina „Wolność” W. Marczew-
skiego [1990]. Artysta zastanawiał się w tym wyjątkowym pod każdym wzglę-
dem utworze ekranowym nad tym, co upragniona wolność daje zniewolo-
nemu dotąd przez ideologię kinu? Pretekstem do rozważania kwestii, które
musieli w nowej rzeczywistości podjąć polscy artyści stała się historia pew-
nego Cenzora, który dokonuje swoistego rachunku sumienia, kiedy boha-
ter oglądanego przez niego filmu pt. Jutrzenka, przypominającego typowy,
przeciętny film z czasów „realnego socjalizmu”, odmawia zagrania roli. Pe-
rypetie bohaterów ilustrowały pogląd, że obdarzenie wolnością człowieka,
który wcześniej był zniewolony przez ideologię, często wyzwala w nim „kom-
pleks cenzora” i pragnienie „ucieczki od wolności”. Zdaniem Marczewskie-
go twórcy powinni rozliczyć się z sobą, aby nie rozpoczynać nowego eta-
pu twórczości od moralnego kompromisu z własnym sumieniem. Z ekranu
padało wiele cierpkich uwag pod adresem polskiego kina, ale jak – w jed-
nym z udzielonych wywiadów – przekonywał reżyser, ma ono szansę, aby
się zmienić, ponieważ „to nie kino jest prowincjonalne, lecz my sami. I nie
będziemy mniej prowincjonalni, uciekając od rzeczywistości i udając kogoś

10 Wróżby z dnia dzisiejszego. Rozmowa A. Wernera z T. Konwickim. „Kino”
1991, nr 1, s. 6 i 4. Reżyser nawiązuje do przedstawienia Dziadów wyreżysero-
wanych w Teatrze Narodowym przez Kazimierza Dejmka, które zostało zatrzy-
mane przez cenzurę na podstawie oskarżenia realizatorów inscenizacji o antyro-
syjskość przez przywódców partii rządzącej. W dalszym fragmencie wypowiedzi
reżyser wymienia tytuły popularnych przedwojennych komedii filmowych.
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innego niż naprawdę jesteśmy. Natomiast możemy dotrzeć do pokładów
uniwersalności, podchodząc rzetelnie i z odwagą do tego, co nas otacza.
To, co już przeżyliśmy, i to, co właśnie teraz przeżywamy, jest ważnym do-
świadczeniem […]: przekazanie tego doświadczenia jest naszą szansą na
uniwersalność”11. W latach 90. niewielu twórców z tej szansy potrafiło jed-
nak skorzystać.

Uwaga ta nie odnosi się do ostatnich filmów K. Kieślowskiego, które
sytuowały się daleko poza tendencjami, nurtami i zainteresowaniami nasze-
go nowego kina. Jego, zrealizowane w koprodukcji z zagranicznymi wytwór-
niami, Podwójne życie Weroniki [1991], opowieść o tajemnicy istnienia, prze-
rastającej człowieka (losy dwóch dziewczyn, które urodziły się tego same-
go dnia w Polsce i we Francji i nic o sobie nie wiedziały, ale są dzięki inten-
sywności myśli i uczuć wzajemnie od siebie uzależnione) oraz Trzy kolory:
Biały, Niebieski, Czerwony [1993/94], nagradzano w wielu krajach, ale w Pol-
sce zaczęto doceniać dopiero na początku 1996 roku, po przedwczesnej
śmierci artysty. Ksiądz prof. Józef Tischner lapidarnie skomentował ten fakt
w homilii wygłoszonej na pogrzebie reżysera: „Mówi się – konstatował ze
swadą – że Polska nie zrozumiała Krzysztofa Kieślowskiego, ale co to jest
Polska? Nie rozumieli go politycy, bo był za mało politykiem. Nie rozumieli
go doktrynerzy, bo wcale nie był doktrynerem. Ale czy Polska, która nie
rozumie, naprawdę jest Polską?”.

***

Wspomniane zdarzenia filmowe ilustrowały złożoność sytuacji, w jakiej
znalazło się polskie kino na początku nowej drogi swojego rozwoju. Stało
się dla wszystkich oczywiste, że załamała się jego ciągłość i zerwane zosta-
ły jego istotne więzi z tradycją. Uważni obserwatorzy tej sytuacji uważają,
że kino zareagowało na nią w sposób czworaki: „Po pierwsze, produkując
filmy odnoszące się do poprzedniej epoki i siłą rzeczy odwołujące się do
wzorców romantycznych, które stanowiły podstawę kinematografii polskiej
przed rokiem 1989; po drugie, poprzez erupcję tzw. kina »bandyckiego«; po
trzecie, poprzez kino artystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem kina »pro-
wincjonalnego«; po czwarte wreszcie, próbując zmierzyć się z codzienno-
ścią kraju przechodzącego trudny okres transformacji ustrojowej”12. Inny-

11 Wypowiedź reżysera przytaczam za J. Korska: Filmowa przypowieść Woj-
ciecha Marczewskiego. W: Film: symbol i tożsamość. Red. J. Trzynadlowski. „Stu-
dia Filmoznawcze” XIV, Wrocław 1992. s. 153-154.

12 M. Przylipiak, J. Szyłak: Kino najnowsze. Kraków 1999, s. 172.
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mi słowy, syndrom wolności zarówno ograniczał rozwój filmu fabularnego,
jak i wyzwalał nową, ożywczą energię twórczą.

Słabo, co oczywiście nieco dziwi, rozwijał się „nurt” filmów „odnoszą-
cych się do poprzedniej epoki”, a twórcy bardzo rzadko odwoływali się „do
wzorców romantycznych”. Do tego skrótowego i siłą rzeczy schematyczne-
go ujęcia nowej rzeczywistości kinematograficznej dodać jeszcze należy nie-
wielką grupę filmów, które – podobnie jak wspomniane wcześniej utwory
zrealizowane w 1989 roku – odnosiły się do samego przełomu polityczne-
go, korzystając z metod analizy socjologicznej. Wystarczy wymienić takie
utwory, jak: Po upadku. Sceny z życia nomenklatury Andrzeja Trzosa-Ra-
stawieckiego [1989], Na skraju świata Marii Zmarz-Koczanowicz [1989]
i Głuchy telefon Piotra Mikuckiego [1990]. Pierwszy ukazywał „świat towa-
rzyszy”, w którym niekompetentni i skorumpowani funkcjonariusze władzy
tworzyli pajęczynę układów, niezgulstwa i frazesów. Drugi film był fabular-
nie zorganizowanym dokumentem, nie posiadał fabuły, akcji i pojedyncze-
go bohatera; dominowały w nim dialogi wyjęte jakby z teatru absurdu i „łań-
cuch czystych serc” jako motyw przewodni. Część krytyki uznała go za „mało
filmową”, przegadaną opowieść o ostatnich dniach PRL-u, część zaś za naj-
lepszy film o tematyce współczesnej, który demitologizował narodową soli-
darność, etos Związku Zawodowego „Solidarność” i charakterystyczne za-
chowania Polaków podczas pierwszych demokratycznych (niecałkowicie)
wyborów do parlamentu. Również P. Mikucki demistyfikował pokolenie so-
lidarnościowe i rejestrował rozpad więzi, jaki w nim zachodził, w filmie, do
którego scenariusz napisała socjolog Barbara Fatyga, uwzględniając pro-
wadzone przez siebie i innych naukowców badania nad postawami kilku ge-
neracji Polaków w dobie transformacji ustrojowej.

Kino fabularne przedstawiało jednak bardzo fragmentaryczny obraz tego
historycznego przełomu, jaki dokonywał się w Polsce, nie wykazując zain-
teresowania jego momentami najbardziej dramatycznymi i rozstrzygającymi
o kierunku zachodzących zmian. Przecież lata 1988-1989 były – według ter-
minologii Georgesa Gurvitcha – „czasami niepewnymi” (le temps de l’in-
certitude), wstrząsanymi sprzecznościami ideowymi i przeobrażeniami tech-
nologiczno-politycznymi, które wielokrotnie przybierały formy charaktery-
styczne dla skrajnie „wybuchowego czasu tworzenia” (le temps explosif de
la création), charakteryzującego się nieciągłością i przypadkowością13. Spo-
łeczeństwo polskie było więc wtedy – używając określenia Claude’a Lévi-
Straussa – „społeczeństwem gorącym”, wyzwalającym w sobie ostry sprze-

13 G. Gurvitch: Déterminismes sociaux et liberté humaine. Vers l’etude socio-
logique des cheminements de la liberté. Paris 1955.
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ciw wobec określonych cech rzeczywistości, a nawet ducha ekstremizmu14.
Kino polskie nie skorzystało jednak z szansy opowiedzenia prawdy o tym
wyjątkowym czasie, dokonując przede wszystkim „rzutu do przodu”.

Zanim skoncentruję uwagę na tym „skoku”, muszę przyjrzeć się jego „dia-
logowi” z przeszłością. Prowadzili go w dwojaki sposób, modyfikując swo-
je strategie psychoterapeutów, mistrzowie polskiego kina, czyniąc to bar-
dzo poważnie, ale coraz częściej również z dystansem, nawet humorystycz-
nym. Twórcy reprezentujący inne generacje sporadycznie podejmowali pro-
blematykę historyczno-wspomnieniowo-rozrachunkową, a od 1993 roku
w tworzonym przez nich kinie wyraźnie zanikało myślenie w kategoriach mi-
tologii narodowej.

W poważnym tonie toczył swoje ekranowe dyskursy na temat polsko-
ści Andrzej Wajda. Pierścionek z orłem w koronie [1992] potraktował jako
polemikę ze swoim Popiołem i diamentem [1958]. Ponownie przedstawił w fil-
mie dramat młodego akowca rozgrywający się w pierwszych dniach wolno-
ści. Tak jak Maciek Chełmicki, bohater znowu musiał dokonać wyboru mię-
dzy posłuszeństwem wobec władzy państwa podziemnego a lojalnością wo-
bec władzy, która przybyła do Polski wraz z obcymi czołgami. Wajda wystę-
pujący przeciw Wajdzie – według powszechnie podzielanej opinii – prze-
grał jednak jako artysta, zbyt wiele uwagi skoncentrował bowiem, w odróż-
nieniu od Popiołu i diamentu, na narodowym cierpiętnictwie i patriotyzmie,
a za mało na osobistych przeżyciach bohatera. Reżyser zrozumiał swój błąd,
o czym świadczyło jego wyznanie na łamach prasy: „było to – stwierdził –
zderzenie czołowe. Katastrofa!” Ale dalej podążał tą drogą, realizując Wiel-
ki Tydzień [1994], dopełniający problematykę jego Samsona [1962], opo-
wieść z czasów drugiej wojny światowej, o losach Żydówki, którą jej były
kochanek pragnął uchronić przed śmiercią z rąk hitlerowców. Film nie wy-
wołał jednak większego zainteresowania.

W nowej rzeczywistości znalazł się więc Wajda na najbardziej drama-
tycznym rozdrożu twórczym, czemu dał wyraz w zaskakującej wypowiedzi
prasowej, wyznając, że zrealizuje albo romantyczną epopeję Pan Tadeusz,
czyli ostatni zajazd na Litwie A. Mickiewicza [1834], albo współczesną po-
wieść Panna Nikt Tomasza Tryzny [1994], adresowaną do nastolatków. Zre-
alizował obydwie adaptacje, co potwierdziło jego determinację w poszuki-
waniu dróg wyjścia z przeżywanego kryzysu twórczego.

Najpierw powstała Panna Nikt [1996], ekranowa opowieść o dojrzewa-
niu dziewczynki, mieszkającej w typowym osiedlowym bloku i borykającej
się z problemami typowymi dla dzieci z biednych rodzin. Bohaterka wpada-

14 C. Lévi-Strauss: Elogio dell antropologia, „Aut-Aut“ 1965, nr 88.
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ła w stan nicości, w egzystencjalną próżnię, szukała ratunku w sztucznym,
wyobrażanym świecie. Panna Nikt nie stała się jednak dla młodych nasto-
latek przebojem filmowym, wręcz przeciwnie, rozmijała się z zainteresowa-
niami młodej widowni. Natomiast Pana Tadeusza [1999] obejrzało w ciągu
trzech tygodni od dnia premiery prawie 20% Polaków. Film wzruszająco na-
wiązywał do tradycji, do „myślenia romantyzmem” oraz oddawał ducha i pięk-
no poezji. Zachwycał wybitnymi kreacjami licznego grona znanych akto-
rów, niezwykłą urodą plastyczną kadrów i muzyką Wojciecha Kilara, ale –
co do tego niemal wszyscy byli zgodni – nie wykraczał poza znakomitą ilu-
strację ekranowego pierwowzoru, chociaż twórca wprowadził samego Mic-
kiewicza do scen tworzących ramę fabuły.

Życzliwe przyjęcie Pana Tadeusza zachęciło artystę zarówno do konty-
nuowania filmowej przygody z romantyzmem, jak i do powrotu do „złotego
okresu” własnej twórczości. W roku 2000, na fali światowej mody prezen-
towania przez wybitnych twórców tzw. autorskich wersji filmów, które poja-
wiły się na ekranach kilkanaście lat temu, Wajda doprowadził do premiery
skróconej, przemontowanej wersji Ziemi obiecanej. Pragnął swoje dzieło
z 1974 roku, które było poważnym kandydatem do Oscara, skonfrontować
z kinem współczesnym i dlatego poddał dźwięk obróbce technicznej, wy-
ciął najbardziej drastyczną scenę erotyczną, zmienił prolog i wprowadził do
filmu kilka scen, z których poprzednio zrezygnował. Nowa Ziemia obieca-
na nie powtórzyła jednak sukcesu „pierwowzoru” ekranowego. Również Ze-
msta [2002] – adaptacja komedii Aleksandra Fredry [1834], barwnie ukazu-
jąca polską szlachtę, zrealizowana perfekcyjnie (film wyróżniał się bogatą
warstwą dźwiękową, nowatorską scenografią i kunsztem aktorskim), stano-
wiąca swoisty „Polaków portret własny” (eksponująca polskie charaktery
i przywary) – nie powtórzyła sukcesu Pana Tadeusza.

Wajda, który w latach 90. XX wieku łączył pracę twórczą z działalnością
organizacyjną na rzecz kinematografii i teatru (był senatorem; założył pry-
watną Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej w Warszawie), uparcie pró-
buje nadal nawiązać emocjonalny, głęboki kontakt z widzami i intensywnie
na początku XXI wieku przygotowuje się do realizacji następnych utwo-
rów ekranowych. W centrum jego obecnych zainteresowań znajdują się dwa
projekty: film o Katyniu, w którym Rosjanie zamordowali jego ojca i film
dopełniający fabuły, idee i poetyki Człowieka z marmuru i Człowieka z że-
laza. Już w 1993 roku Wajda mówił: „nie porzuciłem myśli o trzecim Czło-
wieku…[…], w naszym życiu publicznym dochodzi do takiego zbałwanie-
nia, takiego pomieszania pojęć, takiej głupoty, tak ewidentnych nadużyć i pu-
stych oskarżeń, że […] chciałbym zobaczyć na ekranie kogoś odwołujące-
go się do zdrowego rozsądku. Ten film byłby okazją do wprowadzenia ta-



18 POSTSCRIPTUM 2003 · 1-2 (45-46)

kiej postaci. Noszę się z pomysłem trzeciego Człowieka… również i dlate-
go, że ciekawsze wydaje mi się wykreowanie rzeczywistości współczesnej
za pomocą znanych już postaci, niż wymyślanie jej zupełnie od nowa. My-
ślę, że te postacie wciąż dają szansę porozumienia z widownią. Będzie wśród
nich […] ktoś, kto od młodości robił filmy i chce je robić dalej, ale na nowo
musi szukać sobie miejsca. A więc ktoś trochę taki, jak ja, kto wciąż chce
być obecny”15.

Swoją obecność w polskim kinie mocno zaznaczał również Kazimierz Kutz,
ale w odróżnieniu od Wajdy z pesymizmem patrzył w przyszłość. W 1994
roku nakręcił film Śmierć jak kromka chleba, historyczny dramat, będący
patetyczną rekonstrukcją tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w ślą-
skiej kopalni w pierwszych dniach stanu wojennego (milicjanci zabili 12 gór-
ników). Po premierze z goryczą wyznał: „Film o górnikach z kopalni »Wu-
jek«, będzie moim ostatnim filmem. Kino polskie, które uprawiam ja i moi
koledzy, jest przeszłością, jest historią, odeszło”16. Na szczęście, zrealizo-
wał jeszcze Zawróconego [1994] i Pułkownika Kwiatkowskiego [1995].
W Zawróconym, który był gorzką komedią, podjął problem „rozedrganej”
polskiej tożsamości, przedstawiając człowieka wykorzenionego, który nie po-
trafił zaadaptować się w żadnym środowisku, ale w końcu wyciągał wnio-
ski ze zmian, jakie zachodziły w kraju i wypracowywał własne kryteria ich
oceny. Pułkownik Kwiatkowski był z kolei zabawną i pouczającą opowie-
ścią o lekarzu wojskowym, który podawał się za wysokiego rangą funkcjo-
nariusza Urzędu Bezpieczeństwa i wydobywał z rąk oprawców ofiary poli-
tycznych prześladowań. Obydwie komedie rozrachunkowe otrzymały wiele
nagród i cieszyły się dużą popularnością, ale nie utorowały Kutzowi drogi
do realizacji następnych filmów.

Tacy artyści, jak Wajda i Kutz, którzy za pomocą strategii psychotera-
peutów próbowali nawiązać dialog z widzami, w ogólnym bilansie ponosili
jednak pojedyncze, ale dotkliwe porażki frekwencyjne i dochodzili do prze-
konania, że strategie te okazywały się coraz mniej użyteczne w komunikacji
filmowej, która rozwijała się pod coraz silniejszą presją wolnego rynku. Ta-
kie filmy, jak Pierścionek z orłem w koronie i Śmierć jak kromka chleba
były w latach 90. największymi wpadkami finansowymi. Koszt realizacji Pier-
ścionka z orłem w koronie wynosił 1,5 miliona złotych, a wpływy z jego
rozpowszechniania wyniosły 29 tysięcy złotych. Na produkcję filmu Śmierć

15 Pojedynek z dniem dzisiejszym. Z A. Wajdą rozmawia T. Sobolewski. „Kino”
1993, nr 4, s. 6.

16 Cyt. za T. Sobolewski: Pogubione wartości. „Gazeta Wyborcza”, 20 grud-
nia 2001, s. 12.
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jak kromka chleba wydano 1,8 miliona złotych, a widzowie wydali zaled-
wie 33 tysiące złotych na bilety do kin, w których go wyświetlano.

W tym czasie spośród twórców polskiego kina, którzy zyskali między-
narodową sławę w poprzednich dziesięcioleciach, najbardziej odporny na
wstrząsy związane z szokiem wolności był Krzysztof Zanussi. Oprócz reży-
serii zajmował się produkcją utworów ekranowych (m.in. Dekalogu Kieślow-
skiego i Ucieczki z kina „Wolność” Marczewskiego), pracował na stanowi-
sku profesora wyższej uczelni, kierował studiem filmowym, był przez kilka
lat zastępcą przewodniczącego Rady Programowej Telewizji Polskiej, eks-
pertem rządowym w Radzie Europy, członkiem zarządu Europejskiej Akade-
mii Filmowej, konsultorem Papieskiej Rady Kultury i prezydentem Eurovi-
sioni (Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Telewizji). W twórczości kon-
sekwentnie rozwijał swoje jasno sprecyzowane zainteresowania i realizował
własny program artystyczny i ideowy, uwzględniając na zasadzie rozsądne-
go i uczciwego kompromisu wymagania współczesności.

Raz tylko, w Cwale [1996], dokonał rozliczenia z poprzednią epoką, na-
kłaniając widownię do głębokiego namysłu nad ponurą rzeczywistością cza-
sów stalinowskich humorystyczną opowieścią o swojej ciotce, która miło-
ścią do koni i hippiki całkiem skutecznie walczyła ze stalinizmem i szarzyzną
życia „w komunie”. W innych filmach „historycznych”, które były biogra-
fiami świętych, koncentrował uwagę na problemach uniwersalnych: w utwo-
rze Życie za życie. Maksymilian Kolbe [1990, prod. pol.-niem.] poruszał kwe-
stie religijne, moralne i egzystencjalne, jakie występują w sytuacjach eks-
tremalnych, które miały miejsce w nazistowskim obozie zagłady, a w obrazie
ekranowym Brat naszego Boga [1997], zrealizowanym na podstawie sztuki
Karola Wojtyły z lat 40., przybliżył widzom postać zakonnika i malarza Ada-
ma Chmielowskiego (św. brata Alberta), który zrezygnował ze swojego ta-
lentu artystycznego i poświęcił się dobroczynności.

Zanussi nakręcił również trzy współczesne dramaty o tematyce moral-
nej i metafizycznej, które zdobyły wiele nagród na festiwalach ogólnopol-
skich i zagranicznych. W Dotknięciu ręki [1992, prod. pol.-ang.] opowia-
dał o spotkaniu dwóch mężczyzn, starego angielskiego kompozytora prze-
żywającego kryzys twórczy i tracącego wiarę oraz młodego krakowskiego
muzykologa, które symbolizowało spotkanie dwóch kultur, systemów war-
tości, osobowości i odmiennych wrażliwości na sztukę i życie. W filmie tym
stawiał Zanussi nurtujące go już wcześniej pytania o istnienie absolutnego
dobra i zła, o sens twórczości oraz o możliwości docierania do absolutu lub
Boga poprzez muzykę. Większym zainteresowaniem i uznaniem cieszyło się
jednak jego Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową
[2000], film będący swoistym traktatem egzystencjalno-tanatologiczno-es-
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chatologicznym. Jego bohaterem był ateista, terminalnie chory lekarz To-
masz, który poszukiwał drogi do pojednania z Wiecznością. W 2002 roku
Zanussi dokonał nietypowego zabiegu twórczego, realizując Suplement, film,
który nie tyle odsyłał do Życia jako śmiertelnej choroby…, ale był dodat-
kiem do niej. Reżyser odwoływał się do znanych widzom z poprzedniego
utworu postaci i zdarzeń, a nawet cytował całe fragmenty, na plan pierwszy
wysuwając postacie epizodyczne, a z umierającego lekarza czyniąc postać
drugoplanową. Najpierw doktor Berg poszukiwał drogi do wiary, teraz mło-
dy bohater szukał drogi do Boga. Oryginalnym osiągnięciem twórczym re-
żysera był również telewizyjny cykl filmów Opowieści weekendowe [1997-
1998], w których poruszał problematykę zagrożeń moralnych i egzystencjal-
nych, jakie przynoszą nowe czasy. Niektórzy krytycy dopatrywali się związ-
ków tego serialu z Dekalogiem Kieślowskiego i tropili w nim odniesienia
do Siedmiu Grzechów Głównych, ale filmy te nie opierały się na takich jed-
nowymiarowych pomysłach „adaptacyjnych”.

Rozważając kwestie rozrachunków nowego polskiego kina z przeszło-
ścią, warto odnotować fakt potwierdzający zerwanie również więzi między
starszymi pokoleniami twórców a najmłodszymi generacjami reżyserów fil-
mowych. W latach 90. zaledwie kilka razy debiutanci nawiązywali „dialog”
z mistrzami i uznanymi artystami filmowymi, polemizując z nimi lub – rza-
dziej – składając im hołd. Z tych „dialogów” nie wyłaniały się jednak żadne
nowe interesujące koncepcje X muzy ani problemy, które miałyby wpływ
na ówczesny świat polskiego kina.

Z twórcą ekranowego Pana Tadeusza dość nieporadnie polemizował
Konrad Szołajski. W Człowieku z… [1993] próbował poprzez konwencję ro-
dzimej wersji „Monthy Pythonów” stworzyć dystans wobec emfazy, pato-
su i celebry kina Wajdowskiego. Natomiast w komedii Operacja „Koza”
[2000], której akcja zaczynała się w miejscu, w którym kończyła się akcja
Człowieka z… reżyser poszerzył zakres odniesień zarówno do tradycji, jak
i do współczesności. Film ten był pastiszem i parodią jednocześnie kina po-
litycznego i erotycznego, ośmieszał skłonności Polaków do przerabiania
wszystkiego na mity i legendy.

W podobnym tonie, czyli również niekonsekwentnie i powierzchownie,
prowadził polemikę z K. Kieślowskim Rafał Wieczyński w grotesce pt. Na-
prawdę krótki film o miłości, zabijaniu i jeszcze jednym przykazaniu [1992],
ograniczając się jedynie do ukazywania śmiesznych stron tragedii i do po-
mniejszania duchowego wymiaru postaci ekranowych. Poza tym pojedyn-
czym przypadkiem „dialogu”, kino Kieślowskiego przywoływane było kil-
kakrotnie dzięki filmom, które były jego swoistymi kontynuacjami. Na pod-
stawie scenariusza, którym twórca Dekalogu interesował się jeszcze w la-
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tach 70. Jerzy Stuhr zrealizował Duże zwierzę [2000], opowieść o prostym
urzędniku, który zaopiekował się wielbłądem pozostawionym przez cyrk na
pastwę losu. Twórca piętnował w tym kameralnym, dopracowanym w każ-
dym szczególe filmie nietolerancję, zawiść, biurokratyzm i ludzką głupotę.

Na początku nowego tysiąclecia Krzysztof Piesiewicz, współautor sce-
nariuszy kilkunastu ostatnich, najgłośniejszych filmów Kieślowskiego, za-
inicjował realizację cyklu ekranowego nawiązującego do koncepcji narra-
cyjnej, problematyki i poetyki Dekalogu. Napisał serię scenariuszy pt. Na-
znaczeni, które są impresjami na temat Ośmiu Błogosławieństw z ewange-
licznego Kazania na Górze i jednocześnie syntezą tych zmian, które zaszły
w Polsce w ostatnich dwudziestu latach. W 2001 roku odbyła się premiera
Ciszy Michała Rosy, który był pierwszym filmem z tego cyklu.

Największą estymą spośród dawnych mistrzów cieszył się jednak Woj-
ciech Has, twórca dzieł najbardziej osobistych i hermetycznych, głoszący
pochwałę „sztuki dla sztuki”, opowiadania dla samego opowiadania i filmo-
wania dla samego filmowania, który swój ostatni film, Niezwykła podróż
Baltazara Kobera według Frederica Tristana, zrealizował w 1988 roku. Dzie-
sięć lat później Małgorzata Burzyńska nakręciła Gąszcz, typową historię mi-
łosną, traktując opowieść na ekranie jako manipulację emocjami i grę kon-
wencjami, stylami i cytatami z dzieł Hasa, Brunona Schulza, Józefa Mehof-
fera i Davida Lyncha. W 2002 roku Sławomir Kryński zadedykował Hasowi
swoje Listy miłosne, ekranową grę różnych skojarzeń, aluzji, odniesień, cy-
tatów i imitacji. W filmie oscylującym między powagą a kiczem, bohater z za-
myśloną twarzą opowiadał widzom o swoich dziwnych i całkowicie zmyślo-
nych przeżyciach.

Zdarzały się również brawurowe polemiki z tradycją filmową, w których
celował przede wszystkim Piotr Szulkin. W Mięsie [1993] „obśmiał” on na-
rodową historię (podtytuł filmu Ironica nawiązywał do Eroiki [1957] An-
drzeja Munka), „traktując” kotlet jako chorągiew państwową.

***

Mimo wielu przeszkód, jakie w nowej rzeczywistości musieli pokonywać
twórcy filmów „odnoszących się do poprzedniej epoki”, to jednak do 2003
roku stanowiły one około 30% całej produkcji. Owe odniesienia rzadko pole-
gały na takim rozliczaniu się z przeszłością, jakiego dokonywali Wajda i Kutz,
częściej po prostu bazowały na tworzeniu, a nawet celebrowaniu kina „w sta-
rym stylu”, korzystającego z komputerowych wirtualizacji, cyfrowych ani-
macji i innych nowych technologii. Oczywiście, nie można dokładnie roz-



22 POSTSCRIPTUM 2003 · 1-2 (45-46)

dzielać obydwu tych „poetyk” czy postaw twórczych, ponieważ w prakty-
ce łatwo łączyły się one i przenikały ze sobą.

Opinia twórcy kontrowersyjnego, przede wszystkim z powodu skłonno-
ści do nadużywania patosu i emfazy w przywoływaniu tradycji, przylgnęła
do Filipa Bajona. W filmie Poznań 1956 [1996] rekonstruował on auten-
tyczne zdarzenia, stylizując je na chłodny reportaż „z pola bitwy”. Utwór
otwierała scena z filmiku braci Lumiére Wyjście robotników z fabryki w Lyo-
nie, a po niej na ekranie ukazani zostali robotnicy wychodzący w 1956 roku
z poznańskiej fabryki. Sekwencję końcową tworzyły sceny przedstawiające
represje, ilustrujące, jak – według słów jednego z dawnych dygnitarzy par-
tyjnych – „władza ludowa odcinała rękę podniesioną na socjalizm”. Pate-
tyczno-perswazyjny ton dominował również w adaptacji Przedwiośnia [2001]
Stefana Żeromskiego [wyd. 1924], która była nie tylko rozrachunkiem z za-
wiedzionymi w niepodległej od 1918 roku Polsce nadziejami społecznymi,
ale również „analogią historyczną”, odnoszącą zdarzenia i symbole ekrano-
we do współczesności.

Totalna krytyka spadła na Panny i wdowy Jerzego Zaorskiego [1991] za
stereotypowość postaci kobiecych i komentarzy na temat ról, jakie odgry-
wały kobiety w nieodległej historii Polski. Bardzo pozytywnie natomiast oce-
niano dramat R. Glińskiego Wszystko, co najważniejsze [1992], adaptację
wspomnień Oli Watowej, żony Aleksandra, żydowskiego poety i eseisty,
autora głośnego Mojego wieku, zrealizowany na stepach Kazachstanu. Film
opowiadał o ludziach, którzy mimo wielu śmiertelnych zagrożeń nie dali się
zmiażdżyć sowieckiemu totalitaryzmowi, ale rzadko był wyświetlany w pol-
skich kinach. Dużym zainteresowaniem kilku pokoleń widzów cieszyły się
filmy Leszka Wosiewicza przedstawiające przerażającą rzeczywistość obo-
zu nazistowskiego (Kornblumenblau, 1989) i łagru sowieckiego (Cynga,
1992) oraz adaptacja pełnej goryczy prozy Tadeusza Borowskiego Pożegna-
nie z Marią Filipa Zylbera [1993].

Filmy odkłamujące socjalistyczną rzeczywistość były często atrakcyjne
pod względem narracyjnym i wizualnym, ale trudne w odbiorze. Na przy-
kład Gry uliczne Krzysztofa Krauzego [1995], dotyczące czasów KOR-u, „So-
lidarności” i politycznego zabójstwa studenta (Pyjasa), przedstawiały śledz-
two dziennikarskie, prowadzone przez młodego dziennikarza, ale historia „za-
gubiła się” w postmodernistycznej grze stylów, form narracyjnych i technik
audiowizualnych. Natomiast Wezwanie Mirosława Dembińskiego [1997] na-
wiązywało do prawdziwego dramatu lekarki, którą władze „ludowe” wyty-
powały na kozła ofiarnego w procesie o zabójstwo licealisty (Grzegorza Prze-
myka), który – jak powszechnie wiadomo – został zakatowany przez mili-
cjantów w komisariacie. W filmie tym dominowała Kafkowska atmosfera, któ-
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ra dobrze oddawała szarość „realnego socjalizmu”, ale zbyt mocno przytła-
czała i tak głęboko ukryte w warstwie znaczeniowej fakty historyczne. Z kolei
Wojaczek Lecha Majewskiego [1999] fascynował oryginalnym, jednolitym
stylem narracji i obrazowania oraz konsekwentną estetyzacją, poprzez którą
wyrażał reżyser bunt poety wobec kultury PRL-u, ale poezja z natury rze-
czy nie jest adresowana do masowego odbiorcy, a więc i to prawdziwe dzieło
filmowe nie mogło liczyć na szeroką widownię.

Na fali odkłamywania przeszłości twórcy coraz częściej poruszali pro-
blematykę stosunków polsko-żydowskich i kultury żydowskiej oraz tema-
tykę religijną i metafizyczną, która była pod szczególnym nadzorem cenzu-
ry. Pierwszy podjął trudną tematykę relacji polsko-żydowskich A. Wajda
w Korczaku [1990], filmie wyreżyserowanym na podstawie scenariusza Ag-
nieszki Holland. Przedstawił w nim ostatnie lata życia polskiego Żyda, pi-
sarza, pedagoga i lekarza, który dobrowolnie poszedł do obozu zagłady z gru-
pą żydowskich dzieci. Wajda zrealizował film nostalgiczny i w niektórych
fragmentach „bezbarwny”, z kontrowersyjną dla wielu widzów sceną koń-
cową, przedstawiającą na zwolnionych zdjęciach dzieci uciekające przed hit-
lerowcami w stronę zamglonego lasu, która symbolizowała wyraz nadziei,
że ich śmierć nie była ostateczna, skoro my się dzisiaj na nią nie godzimy.
Za odwagę chwalono natomiast powszechnie Jeszcze tylko ten las Jana
Łomnickiego [1991], w którym poruszony został problem „ludowego anty-
semityzmu”. Reżyser podjął próbę przełamania stereotypów z nim związa-
nych, czyniąc bohaterką filmu praczkę, która za pieniądze wyprowadziła z get-
ta kilkunastoletnią córkę swoich pracodawców i ukryła ją na wsi, ale mimo
demonstrowanej niechęci do Żydów pozwoliła się razem z nią zastrzelić.

Niewielki wkład wniosły do szkolnej wiedzy o stosunkach polsko-ży-
dowskich oraz do dorobku polskiego kina zaangażowanego w walkę o praw-
dę i rozładowywanie kompleksów narodowych filmy opowiadające o pomocy,
jakiej udzielali w czasie okupacji Żydom Polacy, zrealizowane przez takich
wybitnych reżyserów jak Wajda i Jan Jakub Kolski. We wspomnianym Wiel-
kim Tygodniu [1994] Wajda nie uniknął schematów fabularnych i myślo-
wych oraz moralizowania. Natomiast Daleko od okna [2000] J. J. Kolskie-
go, utwór nakręcony na podstawie reportażu Hanny Krall, opowiadający
o rodzinie ukrywającej w szafie młodą Żydówkę i o związanych z tym dra-
matycznych przeżyciach, był po prostu pozbawiony psychologicznej głębi
i spięcia, które poruszałoby emocjonalnie i intelektualnie widzów.

Bez wątpienia najlepsze filmy poświęcone tej problematyce zrealizowali
polscy reżyserzy, którzy mieszkają za granicą, Yurek Bogayevicz i Roman
Polański. W Bożych skrawkach [2001, prod. pol.-USA], w których główną
rolę zagrał Willem Dafoe, Bogayevicz przekonująco ukazał polską wieś
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w czasach holocaustu, rozmaitość reakcji ludzi na otaczające ich zło, unika-
jąc jednoznacznego piętnowania, oskarżania i moralizowania. Polański w Pia-
niście [2002, prod. pol.-fr.] przedstawił prawdziwą i niewiarygodną historię
polskiego Żyda, Władysława Szpilmana, który kilkakrotnie dzięki talentowi
muzycznemu uchodził w czasie okupacji z życiem z hitlerowskich kaźni. Tra-
giczny los szczęściarza przybierał w tym filmie, eksponującym jednocześnie
absurd zagłady i absurd ocalenia, kształt uniwersalnego mitu.

Jeśli chodzi o filmy o problematyce metafizycznej i religijnej, to można
stwierdzić, że wypełniły one, chociaż w niewielkim stopniu, puste miejsca,
jakie istniały w repertuarze tematycznym polskiego kina fabularnego i za-
początkowały interesującą dyskusję na temat wyróżników gatunkowych tzw.
kina sacrum (eksponującego metafizyczne nacechowanie rzeczywistości) i ki-
na sięgającego po tematy religijne17. Oprócz wspomnianych wcześniej fil-
mów K. Zanussiego powszechną uwagę przyciągały dwa filmy: Faustyna
Jerzego Łukaszewicza [1994] i Prymas – trzy lata z tysiąca Teresy Kotlar-
czyk [2000]. Utworem wyjątkowym była Faustyna, ponieważ twórca skon-
centrował uwagę na stanie duchowym beatyfikowanej niedawno mistyczki,
odrzucając fabułę na rzecz analizy fenomenu, jakim stawała się dla otocze-
nia zakonnica doznająca mistycznego doświadczenia, spotkania z Chrystu-
sem. Nową formułę narracji i przedstawienia ekranowego zaproponowała
również reżyserka filmu opartego na Zapiskach więziennych kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, rezygnując w tej kronice z internowania z mocnych
scen, akcentując natomiast siłę wewnętrzną polskiego prymasa.

Rekordy popularności biły jednak wielkie widowiska ekranowe, które
były swobodnymi adaptacjami polskiej klasyki literackiej, zrealizowanymi
„w starym stylu”. Oprócz wspomnianych ekranizacji Pana Tadeusza, Zemsty
i Przedwiośnia „lokomotywami” polskiej kinematografii w ostatnich sześciu
latach (1998-2003) stały się ekranizacje Sienkiewiczowskiej prozy: Ogniem
i mieczem Jerzego Hoffmana [1998, wyd. powieści 1883-1884] i Quo vadis?
Jerzego Kawalerowicza [2001, wyd. powieści 1896] oraz Starej baśni J. Hof-
fmana [2003] na podstawie literackiej ramoty Józefa Ignacego Kraszewskie-
go [1876].

Pierwsza część Trylogii, opowiadająca o czasach wojen kozackich (po-
łowa XVII wieku), obfitowała na ekranie w liczne sceny batalistyczne, barwne
postacie prowadzące hulaszczy tryb życia, niezliczoną ilość egzotycznych
przygód i niezwykłych zdarzeń. Obnażała jednakże niedostatki polskiej ki-
nematografii, takie jak ubogą scenografię wnętrz i dekoracji plenerowych

17 Zob. m.in. M. Sokołowski: Kościół, kino, sacrum. W poszukiwaniu definicji
filmów o tematyce religijnej. Olsztyn 2002.
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oraz garstkę statystów udającą oddział husarii. Filmowa wizja Rzymu z cza-
sów Nerona obfitowała natomiast w komputerowe triki, dzięki którym zwie-
lokrotnieniu ulegała liczba statystów w licznych scenach zbiorowych. Utwór
Kawalerowicza był jednak pozbawioną głębszej refleksji przygodową i dość
atrakcyjną pod względem plastycznym opowieścią o narodzinach chrześci-
jaństwa i męczeństwie pierwszych chrześcijan. Z kolei w filmie Stara baśń
– kiedy słońce było Bogiem, ukazującym rozpad wspólnoty plemiennej, ży-
cie i obyczaje Słowian oraz proces kształtowania się państwa polskiego w IX
wieku, największymi atrakcjami były: nadmiar efektów technicznych i nie-
zwykle szybkie tempo akcji.

W tym dziesięcioleciu sporadycznie powstawały również filmy, które
urzekały tradycyjną reżyserią, „starym stylem” i były eleganckimi epizoda-
mi w ówczesnym kinie, cieszącymi się różnym powodzeniem wśród widzów.
Na przykład niewielką, ale wierną od kilku lat widownię miał Andrzej Doma-
lik, który często w wywiadach mówił o tym, że współczesność go zupełnie
nie interesuje, a historia dostarcza mu jedynie strojów, rekwizytów, tema-
tów i aury. W 1992 roku nakręcił Nocne ptaki, adaptację wczesnego opo-
wiadania Jarosława Iwaszkiewicza, w której poprzez niezwykle wyszukaną
plastycznie i językowo formę wciągał widzów w głębię gry złych uczuć.
Ogromna rzesza widzów obejrzała natomiast długo zapowiadane widowisko
ekranowe Jerzego Antczaka Chopin – pragnienie miłości [2002], najczę-
ściej nie ukrywając jednak rozczarowania. Ponieważ komponowanie muzyki
nie jest zajęciem atrakcyjnym dla przedstawienia filmowego reżyser skupił
uwagę na splątanym układzie emocjonalnym czterech bohaterów: Chopina
kochającego George Sand, jej syna Maurycego zazdrosnego o miłość matki
i talent jej kochanka oraz Solange zakochanej w Chopinie i agresywnie na-
stawionej do matki. Połączenie konwencji tradycyjnego melodramatu z es-
tetyzowaniem losów artysty nie wyszło jednak filmowi na dobre.

Wspomnieć również muszę o tym, że większość filmów nawiązujących
do przeszłości, zwłaszcza do historii Polski i tradycji polskiego kina, raziła
anachronizmem treści i języka filmowego i ponosiła dotkliwe porażki arty-
styczne i kasowe. Przykłady można mnożyć. Wystarczy wymienić Lato mi-
łości Feliksa Falka [1994], bardzo nieudany powrót do Buninowskiej krainy
„pierwszego kochania”, Damę kameliową J. Antczaka [1994], film, w któ-
rym nieustannie płynęły łzy z oczu ekranowych postaci, co jednak zupełnie
nie wzruszało widzów, Za co? J. Kawalerowicza [1996], adaptację opowia-
dania Tołstoja, melodramatu z tragedią zesłania w tle, który sprowokował
wielu recenzentów do zadania reżyserowi pytania: „Za co karał widzów swo-
jego filmu?”, Ciemną stronę Wenus Radosława Piwowarskiego [1997], opo-
wieść o patologicznej zazdrości, zrealizowaną – wbrew logice ekranowych
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zdarzeń – w stylu zimnej, reklamowej fotografii i Autoportret z kochanką
[1997] tegoż reżysera, będący swobodną składanką błahych skeczów o mi-
łości. Goryczy porażki zaznali również Janusz Majewski dzięki komedii Zło-
to dezerterów [1997], stanowiącej dalszy ciąg jego CK Dezerterów [1985],
opowiadającej o bohaterach wykradających hitlerowcom zapasy złota, któ-
re znajdowały się w banku strzeżonym przez batalion kobiecy dysponujący
karabinami bez nabojów oraz Magdalena Łazarkiewicz z powodu filmu Na
koniec świata [1999], przedstawiającego w XIX-wiecznych realiach histo-
rię miłości fatalnej.

***

Mimo kryzysu, jaki przeżywało nasze kino w latach 80. i w okresie prze-
łomu, jednak już w 1991 roku wyraźnie ujawniło ono, że polskie społeczeń-
stwo doznało dramatycznego szoku wolności. Podejmując tematy dotąd za-
kazane i zafałszowane przez propagandę partyjną oraz ukazując na ekranie
różne anomalie i wstrząsy społeczne, reżyserzy dawali świadectwo powsta-
wania w świadomości Polaków pewnej podwójnej sprzeczności, która pole-
gała zarówno na poczuciu utraty ciągłości i jednocześnie na pragnieniu od-
cięcia się od PRL-u oraz na pogłębiającym się poczuciu zagubienia i drama-
tycznym zrozumieniu, że odzyskanie wolności politycznej i gospodarczej nie
jest równoznaczne ze zwycięstwem. Dlatego w następnych latach kino prze-
de wszystkim będzie demonstrowało swoje uwalnianie się od wielkich idei,
od autorytetów oraz od tradycyjnych kryteriów poprzez epatowanie złem,
brutalnością, osobliwościami oraz prowokacjami obyczajowymi, politycznymi
i artystycznymi.

Widomym znakiem tych zmian było popularne, zwłaszcza wśród młodej
widowni, tzw. kino „bandyckie”, przeżywające swoje apogeum już w latach
1992-94, ale zapoczątkowane rok wcześniej przez takich twórców, jak Ro-
land Rowiński (Obywatel świata [1991]) i Wojciech Biedroń (In flagranti
[1991]), którzy przedstawiali na ekranie światy plugawe, zapijaczone, prze-
pełnione brzydotą i złem. Czołowym moderatorem i przedstawicielem tego
nurtu był Władysław Pasikowski, który w swoim debiutanckim filmie Kroll
[1991] oraz w późniejszych utworach: Psy [1992] i Psy 2 [1994], opowiada-
jących o bandytach „z klasą” i „inteligentnych” mordercach, dokonujących
moralnego wartościowania, ale prawo do oceny przyznających tylko sobie,
deprecjonował tradycyjne polskie etosy, np. wymieniając inteligencki ide-
alizm na cynizm. Ponadto ośmieszał tradycyjne systemy wartości, ekspo-
nując męski szowinizm, kult pieniądza, materii, sensacji, przemocy i seksu.
Bohater Psów tak określał swoje miejsce w nowej rzeczywistości: „Polityka
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to nie jest dziennik telewizyjny, polityka to jesteśmy my, tu, na tym wysy-
pisku śmieci”. A na pytanie: „Czy jest pan gotów stać na straży porządku
prawnego odrodzonej, demokratycznej Rzeczypospolitej?” – Franc Maurer,
wczorajszy ubek, a dzisiejszy twardziel – odpowiadał: „Bezapelacyjnie. Do
samego końca. Mojego albo jej”.

Kino „bandyckie” przyciągało widzów nie tylko „amerykańskim” stylem
opowiadania i przedstawiania, ale również szyderczym i bluźnierczym sto-
sunkiem do narodowej przeszłości i teraźniejszości oraz potocznością i wul-
garnością ekranowych dialogów. Tematyka utworów Pasikowskiego kore-
spondowała jednak mocno z codziennym życiem kraju. Czterdziestokilku-
letni twardziele (filmowymi idolami młodzieży stali się, popularni już wcze-
śniej aktorzy w średnim wieku, Bogusław Linda i Marek Kondrat oraz znacz-
nie od nich młodszy Cezary Pazura) profanowali ideały Związku Zawodo-
wego „Solidarność”, który wywołał polską „rewolucję” (na ekranie pijani
tajniacy śpiewali hymn Związku), wyśmiewali hasła głoszone po 1989 roku
przez polityków (np. traktując przedsiębiorczość jako zachętę do korupcji
i akceptowania zdrady) i wypowiadali kwestie, które szybko stawały się po-
tocznymi powiedzonkami, np. „My, Psy, musimy się trzymać razem”, „Nie
chce mi się z tobą gadać”, „Bo to zła kobieta była” i „Co ty wiesz o zabija-
niu?”

Kino „bandyckie” ulegało nieustannym przemianom, odrealniając coraz
bardziej świat ekranowy, doprowadzając do ekstremum brutalizację i ukazu-
jąc niemal wyłącznie powszechne skundlenie polskiego „zoologu”. W Mie-
ście prywatnym J. Skalskiego [1993] przedstawiona została rzeczywistość
doszczętnie przeżarta korupcją i przestępstwami, w której nikt nie miał szansy
na ratunek. W Balandze Łukasza Wylężałka [1993], w której wszystko było
konwencją, zgnojony bohater narzekał, że „czuje się jak sedes, na który ktoś
narobił”. Świat ulegający zezwierzęceniu bywał jednak czasami beznadziej-
nie nudny i bezsensowny, zwłaszcza wtedy, gdy skończonych łajdaków, od-
wołujących się wyłącznie do „etyki śmietnika”, próbowali, co potwierdzały
filmy Wielka wsypa i Szczur Jana Łomnickiego [1992, 1994], twórcy mitolo-
gizować.

Bliskie temu kinu były niektóre filmy o tematyce społecznej, np. Śmierć
dziecioroba Wojciecha Nowaka [1991], przedstawiająca wszechogarniającą
ludzkie otoczenie brzydotę, świat totalnie zdegradowany i bohatera kierują-
cego się wyłącznie cynizmem, Prostytutki Eugeniusza Priwieziencewa [1997],
Gniew Marcina Ziębińskiego [1997], bez osłonek eksponujący ekstremalną
brutalność (jego bezwzględni bohaterowie byli jakby zaprogramowani do
działania poprzez agresję) czy Billboard [1998], którego twórca, Łukasz Za-
drzyński, potraktował widzów jak psychopatów lub wielbicieli sadystycz-
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nych fantazji. Z kinem „bandyckim” w różne związki wchodziło również kino
niezależne. Na przykład Piotr Krzywiec w swojej brutalnej Czerwonej rewo-
lucji [1999], będącej wyrazem jego „niezadowolenia z powrotu bolszewizmu
w Polsce”, wzorował się na kinie Quentina Tarantino i Pasikowskiego.

Kilkakrotnie wydawało się, że twórcy kina „bandyckiego” wyczerpali
swoje pomysły i możliwości kreacyjne. W 1996 roku, gdy Pasikowski na-
kręcił dla młodzieży film Słodko-gorzki, oczywiście bez intencji wychowaw-
czej, ale w konwencji wulgarnego wideoklipu, powszechnie uznano, że za-
czął się jego zmierzch. Rychło okazało się jednak, że Pasikowski, podobnie
jak inni realizatorzy, nie traktuje całkiem poważnie swojego kina, co potwier-
dzały Demony wojny według Goi [1998], naturalistyczno-zabawowa wizja
wojny toczonej przez polski kontyngent sił pokojowych ONZ na Bałkanach
oraz Operacja Samum [1999], superbajka o polskich „Bondach”, działają-
cych na Bliskim Wschodzie, chociaż oparta na autentycznych zdarzeniach.
Konwencje filmu politycznego i wojennego zmieniły trochę pierwotny mo-
del gatunkowy kina Pasikowskiego, ale można oczekiwać jeszcze następ-
nych zmian, ponieważ reżyser chciałby wprowadzić do swojego ekranowe-
go świata kapitana Hansa Klossa z popularnego w Polsce „ludowej” seria-
lu telewizyjnego Stawka większa niż życie, ukazującego polskiego agenta,
który w mundurze oficera Wehrmachtu wodził za nos gromadę nazistów.

W połowie lat 90. powstała nowa odmiana kina „bandyckiego”, którą
reprezentowały takie filmy jak Młode wilki i Młode wilki 1/2 Jarosława Ża-
mojdy [1995, 1998]. Wilki były oczywiście „braćmi” psów i zarazem metafo-
rą młodości. J. Żamojda przedstawiał na ekranie maturzystów, którzy chcieli
się szybko urządzić w życiu, co było możliwe tylko wtedy, gdy związali się
z gangami przemytników i weszli na drogę przestępstwa. Amorficzna struk-
tura i forma Młodych wilków 1/2 świadczyła o tym, że nie o logikę wywo-
dów, ani o jakieś przesłanie w tym kinie chodziło. Ten nieudany i kiczowaty
film, którego jedyną „wartością” była piosenka zespołu Myslovitz To nie
był film, o wstrząsającej zbrodni popełnionej przez młodych ludzi, obejrzało
jednak więcej widzów niż Młode wilki. Ta odmiana kina „bandyckiego” oka-
zała się efemerydą. Z „młodych wilków” szybko wyrosły „starsze wilczki”
zarabiające pieniądze na giełdzie i wpadające w konflikty z mafią (Pierwszy
milion Waldemara Dzikiego [2000]), występujące w rolach salesmanów, chcą-
cych awansować w hierarchii nowoczesnych firm do grupy yuppies (Nie
ma zmiłuj W. Krzystka [2000]) lub po prostu snujące romantyczne marzenia
(6 dni strusia J. Żamojdy [2001]).

Interesującą grę prowadził z kinem „bandyckim” Juliusz Machulski, któ-
ry już filmem Déja vu [1989], pastiszową i parodystyczną komedią o przy-
godach amerykańskiego gangstera polskiego pochodzenia w Rosji, znalazł
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się blisko późniejszych pomysłów fabularnych i gatunkowych Pasikowskie-
go. J. Machulski w Girl Guide [1995] powiązał pastisz tego nurtu z post-
modernistyczną zabawą w parodiowanie swobodnie dobranych schematów
kina akcji. Za epitafium – jak się później okazało, przedwczesne – kina „ban-
dyckiego” uznano jego Kilera [1997], komedię, w której miejsce superhero-
sa zajął sprytny taksówkarz. Bohater tego filmu tak spodobał się widzom
polskim i zagranicznym, że szybko powrócił na ekrany w sequelu Kiler-ów
2-óch [1999], przebierankowej komedii i zabawnej grze konwencjami kina
rozrywkowego. Jurek Kiler, który w poprzednim filmie zdobył ogromne pie-
niądze i przeobraził się z taksówkarza w finansistę, wydawał je nie tylko na
kinematografię, „czego potem żałował”.

Pomiędzy różnymi odmianami kina „bandyckiego”, tworząc banalne i tan-
detne komedie sensacyjne, balansowali Olaf Lubaszenko (Sztos [1997]; Chło-
paki nie płaczą [1999]; E=mc2 [2002]) i Maciej Ślesicki (Sara [1997]). Sztos
miał być polskim Żądłem (nawiązanie do amerykańskiego, nagrodzonego
siedmioma Oscarami sensacyjno-komediowego filmu George’a Roya Hilla
z 1973 roku), opowiadał o oszustwie „do kwadratu”, które pozwalało bohate-
rom wywieść w pole arcyoszusta, ale pozostał tylko – podobnie jak pozo-
stałe wymienione filmy – kiczowatą, pastiszową groteską.

Krollomania i jej różne odmiany wywarła również wpływ na twórczość
niektórych reżyserów należących do starszych generacji. Między innymi na-
wiązał do niej Marek Piwowski w Uprowadzeniu Agaty [1993], filmie opo-
wiadającym o skandalu obyczajowym, związanym z rządowo-sejmowym
establishmentem, który powstał zamiast zapowiadanej przez reżysera dru-
giej części Rejsu [1970]. Sprawdziła się ona również w telewizji, co potwier-
dził sukces odbiorczy trzech części serialu Ekstradycja Jerzego Wójcika oraz
wzbogaciła różne tradycyjne gatunki, np. społecznie zaangażowany dramat
sensacyjny (w rodzaju To ja, złodziej Jacka Bromskiego [2000], którego bo-
haterami byli chłopcy zdemoralizowani przez dorosłych krętaczy i gangste-
rów).

***

Nowym zjawiskiem w kinie polskim lat 90. była również seria – zasadni-
czo różniąca się od poprzedniego nurtu – ponad 40 filmów fabularnych,
w których twórcy koncentrowali uwagę na prowincji. Prekursorami tego nur-
tu byli Andrzej Barański (Kramarz [1990]; Nad rzeką, której nie ma [1991];
Dwa księżyce [1993] i Dzień wielkiej ryby [1996]) i Andrzej Kondratiuk
(Wrzeciono czasu [1995] i Zegar słoneczny [1997]).
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A. Barański, który w jednym z wywiadów mówił: „dla mnie prowincja
jest Arkadią, krainą dzieciństwa, młodości; to niezbywalny bagaż na całe
życie […]”18, łączył na ekranie realizm z refleksją filozoficzną i ukazywał życie
poddane odwiecznemu porządkowi i ludzi, którzy świadomi byli tego po-
rządku i – co było zupełnie wyjątkowe w polskim kinie – zgadzali się na
swój los i nie mieli pretensji do świata. W Kramarzu i Nad rzeką, której
nie ma z etnograficzną dokładnością rejestrował wygląd małych miasteczek,
odpusty i zachowania zwykłych ludzi. Jego styl „prowincjonalnego kiczu”
osiągnął apogeum w Dwóch księżycach stanowiących komentarz a rebo-
urs do typowej polskiej prowincji. W tym obrazie ekranowym przedstawiał
malarsko piękny Kazimierz jako nostalgiczną i utopijną wizję idealnej ojczy-
zny. We wspomnieniowym filmie Dzień wielkiej ryby, zrealizowanym na pod-
stawie opowiadań Kornela Filipowicza, „opowiadał o człowieku w [swoim]
wieku. […] o tym, że lubi siedzieć nad brzegiem rzeki i patrzeć w wodę, o ni-
czym konkretnym nie myśląc, bo w obrazie rzeki jest wszystko”19. Przeżycia
bohatera były jednak bardziej dramatyczne, np. uciekał on z miasteczka na
widok kobiety, która trzydzieści lat temu była jego pierwszą miłością. Film
ten zapowiadał schyłek jego autorskiego modelu gatunkowego.

Kondratiuk natomiast był nie tylko reżyserem, ale również scenarzystą,
operatorem i aktorem grającym siebie w swoich, niesłychanie szczerych fil-
mach, pozbawionych dramatyzmu i akcji. We Wrzecionie czasu powracał do
poetyki i motywów ze swoich Czterech pór roku [1985], opowiadając o ro-
dzinie Kondratiuków, prowadzącej leniwe życie w drewnianej chałupie we
wsi Gzdowo. Dokumentalny zapis zachowań i osobistych rozmów na temat
sensu miłości, starości, sztuki, życia i śmierci przeplatał się z ujęciami in-
scenizowanymi i z pięknymi obrazami przyrody. Zegar słoneczny, który za-
mykał „cykl rodzinny”, był najbardziej radosnym filmem Kondratiuka, opo-
wiadającym o mistycznej więzi łączącej go z żoną, aktorką Igą Cembrzyńską.

Najbardziej oryginalną, docenianą również za granicą, odmianę kina „pro-
wincjonalnego” wypracował J. J. Kolski, który w licznie udzielanych wy-
wiadach z przekorą podkreślał, że jest „mieszańcem, ni to ze wsi, ni z mia-
sta” i dodawał: „Nie ma nic lepszego, aby zostać reżyserem niż kompleksy.
Należy mieć gorsze samopoczucie niż reszta ludzi, żeby powiedzieć im coś
istotnego. Nie ma nic lepszego, niż gorsze samopoczucie. Ja mam gorsze
samopoczucie”20. A swoje kino tak charakteryzował: „Darmo by szukać

18 Cerata w niebieskie kwiaty. Z A. Barańskim rozmawia R. Grzela, „Kino”
1998, nr 11, s. 33.

19 Tamże, s. 35.
20 Kino Kolskie. Z reżyserem rozmawia Z. Pietrasik, „Polityka” 1995, nr 4, s. 15.
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w moich filmach np. dawnych, sprawdzonych wzorów amerykańskich: in-
trygi z dwoma punktami zwrotnymi, typową ekspozycją, rozwinięciem i kul-
minacją. Moje filmy są robione wbrew przyjętym schematom. To są struk-
tury wynikające z mojego temperamentu”21. Kolski stosował strategię skłon-
nego do mistycyzmu „bajarza”, ukazując na ekranie wsie, małe miasteczka
i smętną prowincję, gdzie życie toczyło się poza wielką historią. Wszystkie
jego filmy: Pogrzeb kartofla [1990], Pograbek [1992], Jańcio Wodnik [1993],
Cudowne miejsce [1994], Grający z talerza [1995], Szabla od Komendanta
[1995] i Historia kina w Popielawach [1998] fascynowały widzów mitolo-
gizacją rzeczywistości i stylizacjami formalnymi. W ich warstwie etnogra-
ficznej i fabularnej dominowały refleksje o trwaniu, przemijaniu, radościach
i goryczach prostego życia oraz krańcowe formy ludowej religijności, swo-
iste pogaństwo i magiczność. Kolski chętnie wykorzystywał pastelowe to-
nacje, rozświetlone zdjęcia, perspektywy szerokokątnych obiektywów i pla-
ny ogólne, zawieszające jakby przestrzeń ekranową „między niebem a zie-
mią”, „między człowiekiem a Bogiem”.

W Pogrzebie kartofla, którego akcja rozgrywała się w pierwszym roku
„władzy ludowej”, dokonał twórca rozprawy z mitem polskiej wsi, którą
wcześniej przedstawiano najczęściej jako społeczność przechowującą war-
tości, ideały i religię. Chociaż był to film poetycki, to jednak rozrachunek
z przeszłością miał w nim charakter ekstremalnego ataku, co znakomicie ilu-
strowała scena, w której chłopski bohater, były więzień obozu koncentra-
cyjnego, ubrany w pasiak, dobrowolnie obnażał się przed wiejskimi baba-
mi, aby udowodnić, że nie jest Żydem. Pograbek miał charakter bardziej
uniwersalny, nie poruszał bezpośrednio problemu polskości, a zrealizowa-
ny został w poetyce bajki i naiwnego obrazka. Przedstawiał wiejskich od-
mieńców, którzy za wszelką cenę chcieli mieć dziecko. W następnych fil-
mach rozbudowywał Kolski swój repertuar niezwykłych postaci i oprowa-
dzał widzów po wielu zakątkach własnego mitycznego świata, coraz częściej
jednak powtarzając się i nadużywając autocytacji. Utworem zamykającym
pierwszy okres jego twórczości i jednocześnie otwierającym jej kolejny etap
była Historia kina w Popielawach, w której pod pretekstem opowieści o kil-
ku pokoleniach wynalazców kinomaszyny, ożywiając świat pamięci o swo-
ich bliskich, o swoim dzieciństwie i o dzieciństwie X muzy na ojczystej zie-
mi, skonstruował Kolski osobliwy mit kina-świątyni.

Barański, Kondratiuk i Kolski nie wywarli zauważalnego wpływu na twór-
czość innych polskich reżyserów, ale od połowy lat 90. prowincja stała się

21 Jestem nie do kupienia. Z reżyserem rozmawia J. Wójcik. „Rzeczpospoli-
ta” 1998, nr 278, s. 25.
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w kinie fabularnym jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc akcji.
Jednakże w filmach realizowanych przez innych twórców nie była już ona
światem pięknym i magicznym, stała się przede wszystkim symbolem i zna-
kiem rozpoznawczym nowej, ponurej polskiej rzeczywistości. Wywoływała
poczucie beznadziei, bezradności i pesymizmu, co np. Ł. Wylężałek sygna-
lizował już nazwami miejscowości: kołtuni i głupcy, bohaterowie jego Dar-
mozjada polskiego [1997] żyli w zapyziałej Chandrze Uszyńskiej, a miejscem
akcji satyry na polską, codzienną rzeczywistość u progu III Tysiąclecia
O dwóch takich, co nic nie ukradli [1999], przewrotnie nawiązującej do
„młodzieżowej” powieści Kornela Makuszyńskiego z 1928 roku O dwóch
takich, co ukradli księżyc, były Cierpie Dolne.

W Kochaj… i rób, co chcesz R. Glińskiego [1998] w tradycyjne życie
głębokiej prowincji nowoczesny świat wdzierał się tylko za pośrednictwem
disco polo i massmediów. W miasteczku, w którym toczyła się akcja Przy-
stani Jana Hryniaka [1999], historia miłosna uwarunkowana była całkowi-
cie aurą przygniatającej bohaterów małomiasteczkowości. Poza negatywne
stereotypy obrazowe polskich miasteczek i wsi próbowała wyjść Urszula
Urbaniak w Torowisku [1999], które było „baśnią prowincjonalną” o wy-
stawionej na próbę przyjaźni kobiet mieszkających w miasteczku Aniołowo.
Artystka poniosła jednakże porażkę z powodu nadmiaru efektów fabular-
nych i dramaturgicznych, zagęszczenia ekspresji plastycznej i nieuzasadnio-
nej estetyzacji.

Polska prowincja stanowiła również tło dla przeżyć egzystencjalnych bo-
haterów polskiego filmu „drogi”, który – niestety – sytuował się w naszej
kinematografii, przeciwnie niż w innych kinematografiach narodowych, bar-
dzo daleko od wszelkiego typu kultowości. Film Enduro boyz Piotra Starza-
ka [2000] miał być polskim wariantem Thelmy i Luizy (głośnego obrazu Ri-
dleya Scotta z 1991 roku, o kobietach poszukujących pełni wolności), ale
okazał się tylko nudną historią ucieczki z domu dwóch licealistów na moto-
cyklach Yamaha w Bieszczady. Z kolei niezależny film Jutro będzie niebo
Jarosława Marszewskiego [2003], opowiadający o wspólnej podróży męż-
czyzny „z przeszłością”, żyjącego z przemytu alkoholu i samotnej dziewczyn-
ki, drażnił literacką konstrukcją fabuły i rozwlekłą narracją.

***

Najgorzej radziło sobie kino fabularne z rejestrowaniem, obserwowaniem
i interpretowaniem samych przemian politycznych, gospodarczych i kultu-
ralnych, jakie zachodziły w Polsce od 1989 roku. Chociaż nie stroniło od tej
tematyki, to jednak filmy, w których ona dominowała, oprócz kilkunastu wy-
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jątków, były najczęściej epizodami małej wagi, „książkowymi” dyskursami,
niezbornymi konstrukcjami myślowymi, enigmatami lub ewenementami. Nic
dziwnego, przecież trudno było ogarnąć rozmiar i charakter wszystkich za-
chodzących zmian, zrozumieć je, trafnie ocenić i przewidzieć ich konsekwen-
cje. Transformacje ustrojowe zbiegały się z oswajaniem procesów globali-
zacyjnych oraz coraz powszechniejszym użytkowaniem nowych mediów i wy-
sokiej technologii. Polska znajdowała się wtedy w sytuacji, którą – zasta-
nawiając się nad kondycją tożsamości narodowej – opisał Tomasz Szkudla-
rek: „Zyskaliśmy wolność, za to nie wiemy, kim i gdzie jesteśmy. Miotamy
się – twierdził – między liberalizmem i demokracją, konstruowanymi z prze-
mieszczonych ikon Zachodu a tęsknotą do »własnej« autentyczności, nie-
powtarzalności i kulturowej czystości, między hamburgerami McDonald’sa
a tęsknotą do »bycia kimś innym« i do »mówienia inaczej«, nasze »dążenie
do Europy« przemieszcza nas samych, stwarza dystans do własnej naszej
tożsamości, wprowadza przerwę historyczną, dającą nam wolność od sa-
mych siebie, umożliwiającą nam z m i a n ę  a u t o k r e a c j i. Z tej
przerwy w naszym trwaniu korzystają jednak wszyscy, którzy dotychczas
nie mieli możliwości mówienia. Inni – nasi »gorsi Inni« – wychodzą na uli-
ce, mówią nie proszeni i nie słuchani, domagają się szacunku, praw, poli-
tycznej i kulturowej reprezentacji. […] Integrując się z liberalną Europą, coraz
bardziej obawiamy się Obcych. […] Stajemy się zarazem i bardziej ksenofo-
biczni, i bardziej tolerancyjni; bliżej, ale i dalej nam do utopii wielokulturo-
wego społeczeństwa otwartego. Coraz większy staje się obszar kulturowe-
go niedookreślenia, semantycznej otwartości, hybrydyczności społeczne-
go świata. Coraz bardziej doprasza się on domknięć w postaci ideologii
nadających mu akceptowalny sens. Zaprawdę, bardzo niebezpieczny, bar-
dzo znaczący to czas”22. Dramatyzm wyrażony w tych słowach znalazł peł-
ne odzwierciedlenie w twórczych poszukiwaniach polskich reżyserów filmo-
wych, które trwają aż do dnia dzisiejszego.

Początek „nowej ery” kojarzy się z demokratycznymi wyborami i nic dziw-
nego, że kino również ten fakt odnotowało, ale reżyserzy wykazali się słabą
znajomością politycznych realiów. Gracze R. Bugajskiego [1990] były ewe-
nementem gatunkowym, ekranową opowieścią o kampanii prezydenckiej Le-
cha Wałęsy, którą prowadził w telewizji niejaki Jan Gracz, korzystając z po-
mocy Amerykanki, specjalistki od public relations i walcząc jednocześnie
z rosyjskimi terrorystami, chcącymi zabić przywódcę „Solidarności”, których

22 T. Szkudlarek: Wydarzenie, urzeczywistnienie, różnica: edukacyjna autokre-
acja społeczeństwa. W: Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza. Red.
T. Szkudlarek. Kraków 1995, s. 13-14.
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ścigali z kolei agenci izraelskiego Mosadu. W Końcu gry F. Falka [1991]
bohaterką była kandydatka startująca w wyborach do Sejmu z ramienia Pol-
skiej Partii Postępu, chorująca na kleptomanię i nieszczęśliwie zakochana
w psychoanalityku. Do problematyki wyborów nawiązywał również Bajland
Henryka Dederki [2000], ukazujący polityka znikąd, głoszącego populistycz-
ne hasło „Oddam ukradzione”, mającego do rozdysponowania osiedle dom-
ków jednorodzinnych i jego wyborców, którzy bezpardonowo garnęli się
po odbiór mieszkania.

Do końca lat 90. reżyserzy, którzy byli uważnymi obserwatorami polskich
realiów, podobnie jak Falk, Bugajski i Dederko, rzadko realizowali dokumen-
talne, kronikalne, oparte na skrajnym realizmie utwory filmowe, najczęściej
próbowali tworzyć oryginalne, autorskie poetyki filmowe lub filmy silnie na-
cechowane groteskowością, szyderstwami, emfazami, niejasnościami i zaska-
kującymi rozwiązaniami formalnymi. Wypowiadanie się w ten sposób na te-
mat polskości wzbudzało oczywiście zacięte spory i w zasadzie nie było ak-
ceptowane przez rodzimą widownię.

Do połowy lat 90. niezwykłą pomysłowością w rozszyfrowywaniu pol-
skiej rzeczywistości wykazywali się Bolesław Pawica i Grzegorz Królikiewicz.
Pawica w Tramwajadzie [1990] przedstawiał grupę młodzieży, która porwała
tramwaj, aby spędzić w nim noc sylwestrową. Tramwaj był oczywiście w tym
realistycznym obrazie ekranowym metaforą ucieczki ze śląskiej „zony”. Bo-
haterowie pragnęli fly, fly away, jak śpiewał słuchany przez nich Lou Reed.
Królikiewicz nakręcił natomiast niezwykłą i bardzo poruszającą psychodra-
mę pt. Przypadek Pekosińskiego [1993]. Jej bohaterem był prawdziwy al-
koholik, nic nie wiedzący o swoim pochodzeniu, który odgrywał przed ka-
merą sceny z własnego życia ściśle związane z ideologiami i wydarzeniami
historycznymi.

W drugiej połowie lat 90. niewątpliwie spośród twórców, którzy próbo-
wali wypowiadać się na temat polskości wyróżniał się Marek Koterski, któ-
ry stworzył jedną z najbardziej kontrowersyjnych, a nawet bulwersujących
poetyk filmowych. Już w 1989 roku, w Porno, przez przedstawianie „pol-
skiego” seksu „w akcji”, wyrażał swój krytyczny stosunek do otaczającego
go świata. Z powodzeniem (u widzów) kontynuował dyskurs na ten temat
w Ajlawiu [1999], tragikomedii zajmującej się obsesjami erotycznymi dwoj-
ga ludzi w średnim wieku (tym razem zastosował wyłącznie „świntuszenie”
słowne) oraz w Dniu świra [2002], nagrodzonym główną nagrodą na festi-
walu w Gdyni. Satyra w tym ostatnim filmie była wyjątkowo nieprzyjemna,
ale paranoje samotnego mężczyzny, przepełnionego lękiem i agresją miały
jednak charakter dość swojski. Bohaterem Dnia świra był nauczyciel polo-
nista, niespełniony poeta, mający wiele pretensji do świata, który mieszkał
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w typowym polskim bloku i codziennie rano, spoglądając na blokowisko,
mówił: „Co za syf, ja pierdolę!” Koterski w taki sposób prowadził narrację
i kreował przedstawienie ekranowe, że kompleksy Adasia Miauczyńskiego
mocno dotykały widza, osaczały go niemalże.

Najbardziej realistycznie, co wydaje się zaskakujące, spoglądał na ota-
czający nas świat Jerzy Stuhr, podążając tropami wskazanymi przez Kieślow-
skiego, ale w ramach własnej poetyki „poczciwego” moralitetu. W Spisie
cudzołożnic [1994], zrealizowanym na podstawie powieści Jerzego Pilcha,
przekonująco połączył temat przemijania z problemem rozpraszania energii
życiowej przez bohatera, wiążąc ze sobą ściśle historię oprowadzania szwedz-
kiego naukowca po Krakowie ze spotkaniami byłych kochanek pracownika
naukowego UJ, które miały stanowić towarzystwo dla gościa na wieczór.
W Historiach miłosnych [1997], Tygodniu z życia mężczyzny [1998] i Po-
godzie na jutro [2003] dokonał twórca analizy stanu moralnej niepewności
bohatera, który poznawał cenę miłości, stanu świadomości „człowieka nie-
doskonałego”, który nie był już inteligentem w dawnym stylu, ale nie był
jeszcze członkiem „klasy średniej” oraz analizy przyczyn rozerwanych więzi
rodzinnych i pokoleniowych.

Jest sprawą oczywistą, że twórcy filmowi dostrzegali w rzeczywistości
przede wszystkim jej gorsze aspekty i strony lub zdarzenia szokujące i nie-
normalne, czasami trochę ją również ubarwiając. Na przykład W. Krzystek
w Polskiej śmierci [1995] wykorzystał motyw maniakalnego mordercy, któ-
ry zabijał tylko ludzi narzekających na swój los i potraktował go jako figurę
stylistyczną oraz maskę, za którymi ukrywały się gorycz, zamęt i lęk ludzi
żyjących w czasach, w których dawne systemy wartości odeszły w prze-
szłość. Z kolei F. Bajon w Lepiej być piękną i bogatą [1993] opowiadał o pol-
skim Kopciuszku, o prostej włókniarce, która stała się właścicielką fabryki
i geniuszem biznesu. M. Ślesicki tworzył kino wzruszeń i kino akcji jedno-
cześnie, ukazując walkę ojca o prawo do opieki nad dzieckiem (Tato [1995]).
Mirosław Bork w Cudzym szczęściu [1997] przedstawiał matkę, która po dzie-
sięciu latach od urodzenia dziecka, zauważyła, że w szpitalu zamieniono no-
worodki i że wychowywała ona cudze dziecko. Sławomir Kryński w Księdze
wielkich życzeń [1997] przyglądał się pensjonariuszom domu starców w cza-
sie, gdy mieszkały w nim również dziewczynki ze spalonego sierocińca. Wi-
told Adamek w Poniedziałku [1998] charakteryzował życie blokersów, kli-
mat frustracji i barwy degrengolady młodych ludzi, którzy chcieli się wy-
rwać z blokowiska, ale nie mieli dokąd, a we Wtorku ([2001], prawdopodob-
nie zrealizuje jeszcze pięć filmów w najbliższym czasie, aby wypełnić część
„kalendarza”), filmie również z ambicjami socjologicznymi, przepełnionym iro-
nią, przedstawiał bohaterów Poniedziałku, którzy nielegalnie pozyskane pie-
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niądze inwestowali w lokal ze striptizem. F. Zylber w Egzekutorze [1999]
pokazywał wrażliwego i spragnionego miłości studenta psychologii, który
za pieniądze spełniał prośby ludzi pragnących umrzeć. Stanisław Kuźnik
w Mojej Angelice [1999] opowiadał o dziewczynie wywiezionej siłą za gra-
nicę do domu publicznego, której udało się uciec i wrócić do kraju. Piotr
Wereśniak w Zakochanych [1999] skupiał uwagę na dziewczynie i mężczyź-
nie, którzy byli wyrafinowanymi oszustami, ponieważ z uwodzenia uczynili
styl bycia i sposób łatwego zarobkowania. Marek Kondrat w Prawie ojca
[1999] rozważał problem zemsty na przestępcach, ponieważ aparat sprawie-
dliwości bardziej ujmuje się za nimi, a coraz bardziej przestaje bronić ofiary.
M. Treliński w Egoistach [2001] ukazał dzisiejszą kontestację młodzieżową.
Jego film był zamierzoną prowokacją, opowieścią o ludziach w stanie eks-
tremalnego kryzysu, którzy spędzali w Warszawie noc pełną seksualnych
ekscesów. Rafał M. Lipka w Łowcach skór [2003] opowiadał o dziennikarzu
zaangażowanym przypadkowo w rozwikłanie afery, związanej z handlem ludz-
kimi zwłokami, która w 2002 roku miała miejsce w kilku polskich miastach
i zbulwersowała opinię publiczną.

Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku w obrębie kina realistyczne-
go pojawiło się kilka tendencji, z którymi publiczność i krytyka filmowa wią-
zała i nadal wiąże duże nadzieje na przyszłość, licząc na to, że polskie filmy
zyskają większą rangę kulturową i będą skutecznie konkurowały z dziełami
zagranicznymi. Jedną z tendencji zapoczątkował Dług [1999] K. Krauzego,
który zrealizowany został metodą psychologiczno-socjologicznej analizy rze-
czywistości. Film utrzymany był w poetyce thrillera, ale wykraczał poza roz-
wiązania czysto sensacyjne. Reżyser zaczerpnął temat „prosto z życia”, opo-
wiadając o dwóch młodych biznesmenach, którzy zamordowali dręczącego
ich szantażystę. Sukces artystyczny i frekwencyjny osiągnął jednak Dług
przede wszystkim dzięki mocnemu oddziaływaniu na widzów i jednoczesnym
silnym metaforycznym nacechowaniu przedstawianej historii.

Drugą tendencję zainicjował R. Gliński filmem Cześć, Tereska [2001],
przedstawiającym przerażająco osamotnioną dziewczynkę z blokowiska, któ-
ra w świecie sfrustrowanym, w którym nie można realizować swoich uczuć,
wkraczała na złą drogę i popełniała zbrodnię. Wyróżnikiem tego nurtu so-
cjologizującego była cała plejada bohaterów dziecięcych. Spośród nich
w pamięć widzów zapadało dziecko z Owoców miłości Marka Żydowicza
[2001], filmu zrealizowanego w poetyce brulionu, żyjące w świecie całkowi-
cie pozbawionym uczuć, a nawet emocji.

Takie „agresywne” podejście do filmowanych zdarzeń charakteryzowa-
ło również najnowsze obrazy ekranowe realizowane przez twórców z tzw.
„Pokolenia 2000”: Łukasza Barczyka (Patrzę na ciebie, Marysiu [2001]), Grze-
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gorza Lipca (…że życie ma sens [2001]), Małgorzaty Szumowskiej (Szczęśli-
wy człowiek [2001]), Artura Urbańskiego (Bellissima [2001]), Mariusza Fron-
ta (Portret podwójny [2001]) i Macieja Pieprzycę (Inferno [2001]). W tym
nowym „kinie moralnego niepokoju”, który mówił różnymi językami, domi-
nowały: świat ubóstwa, biedy, braku perspektyw i powszechnej frustracji,
straszliwe rozczarowanie dzisiejszą Polską oraz niemożność określenia swojej
tożsamości.

W centrum zainteresowania krytyki filmowej w 2002 roku znalazł się film
offowy Zmruż oczy Andrzeja Jakimowskiego, który z nowego punktu wi-
dzenia podejmował problem rozszczepiania się polskiej tożsamości. Boha-
terem filmu był młody stróż jakiegoś upadłego majątku, leżącego gdzieś na
odludziu i na krańcu Polski, miłośnik starożytnych greckich poetów, który
z jakiegoś powodu radykalnie zmienił swoje życie, wyjeżdżając czy też ucie-
kając z miasta.

Niezwykle szczegółowo reżyserzy odnotowywali przemiany obyczajowe,
jakie zachodziły w Polsce od 1989 roku oraz problemy materialne i egzy-
stencjalne, z jakimi borykali się Polacy w nowej rzeczywistości. Rzadko fil-
my podejmujące tę problematykę kończyły się happy endem. Właściwie zda-
rzyło się to tylko w utworze ekranowym Moje pieczone kurczaki Iwony Sie-
kierzyńskiej [2002], przedstawiającym pokolenie trzydziestolatków, które po
powrocie z zagranicy zaczynało od zera (czyli od small biznesu) swoje życie
w kraju. Natomiast w Przemianach Ł. Barczyka [2003] nie ma blokersów,
brudnych klatek schodowych, alkoholików i małych dziewczynek; przeciw-
nie, jest świat ładny, pozbawiony zewnętrznego brudu, ale wszyscy w nim
cierpią, bowiem pod powierzchnią czai się kłamstwo, wulgarność i zgnili-
zna.

Ulubionym miejscem akcji dla najmłodszego pokolenia reżyserów jest
Warszawa. Bohaterami Portretu podwójnego M. Fronta byli reżyser i mło-
da aktorka, którzy przyjechali do stolicy w poszukiwaniu dla siebie miejsca
i do pracy, i do życia. Bohater chodzący po mieście z kamerą cyfrową stał
się symbolem całego nurtu filmowego. Jego zwieńczeniem były Złote Lwy,
jakie na festiwalu w Gdyni otrzymała Warszawa Dariusza Gajewskiego [2003],
film epizodyczny i wielowątkowy, przekazujący odczucia nienormalności ży-
cia, opowiadający o trojgu młodych zagubionych ludziach, którzy przyje-
chali do stolicy w poszukiwaniu swojej życiowej szansy i ojcu poszukują-
cym córki, która zniknęła w mieście. W ciągu jednej doby ich losy i trasy
przecinały i spotykały się ze sobą.

Tematem kilkunastu filmów były również media masowe. Filmy te, po-
dobnie jak media, reprezentowały jednak najniższy poziom intelektualny
i warsztatowy. Wystarczy wymienić komedię Yyyreek!!! Kosmiczna nomi-
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nacja Jerzego Gruzy [2002], mało zabawny ekranowy katalog spostrzeżeń
kosmitów patrzących na współczesnych Polaków oraz Show M. Ślesickie-
go [2002], przedstawiający rzeczywistość w stylu reality show, opowiadają-
cy o telewizji i nakręcony telewizyjną techniką High Definition. Bohaterami
filmu Ślesickiego były niezbyt inteligentne istoty, wypowiadające opinie
w rodzaju: „Według mnie moim ulubionym filmem Wajdy są Psy”, ale twór-
ca, eskalując szok i poczucie absurdu, w zasadzie kontynuował poetykę ty-
powego telewizyjnego show i nakręcił utwór ekranowy całkowicie pozba-
wiony „filmowości”.

***

W minionym piętnastoleciu w kinie polskim, oprócz filmów „bandyckich”
i „prowincjonalnych”, nie powstały żadne szkoły, fale, nurty, kierunki arty-
styczne, ani poetyki filmowe w tradycyjnym znaczeniu. Trudno traktować
w tych kategoriach wspomniany cykl filmów „Pokolenie 2000”, nazwany tak
przez jego współproducenta, telewizję publiczną, ponieważ wskazanie na
generację było mylące, służyło jedynie usytuowaniu niewielkiej serii de-
biutów filmowych, zrealizowanych przez 35- i 40-letnich reżyserów, na tle
całego nowego kina polskiego. Można jednak wskazać w jego dorobku trzy
rozpoznawalne formacje twórcze: tzw. kino „kobiece”, debiuty filmowe
i wzmiankowane już wielokrotnie kino niezależne, zwane offowym. Forma-
cje te kształtowały, właśnie jako odrębne zjawiska, ogólny charakter i obraz
całej kinematografii.

Kilkadziesiąt filmów, które zrealizowały w latach 90. kobiety, wypełniło
„puste miejsce”, jakie istniało w kinie polskim od początku jego istnienia,
ale mimo odrębnej tematyki, często oryginalnego stylu i swoistej wrażliwo-
ści, jaka cechowała bohaterki i bohaterów tych filmów, żaden z nich, poza
Prymasem… nie odniósł sukcesu odbiorczego, ani nie stał się wydarzeniem
artystycznym. Odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak się stało? – udzieliła
m.in. Alina Madej w recenzji Jemioły [1988], debiutanckiego filmu Wandy
Różyckiej, będącego jeszcze „półkownikiem” z Peerelu (PRL-u), przedsta-
wiającego historię trudnego związku między matką i córką, które izolowały
się od rzeczywistości. Ograniczenie zdarzeń do minimum, nadużywanie „ob-
razów milczenia” i akcentowanie obojętności w stosunku do bohaterek oce-
niała recenzentka jednoznacznie: „W filmie – pisała – nie ma takich miejsc,
w których lokuje się zazwyczaj wyobraźnia widza. Autorka unika też środ-
ków wyrazowych apelujących do emocji odbiorcy. Tak jakby uznała, że po-
trzeba podzielenia się z kimś własnymi przemyśleniami na temat sensu ży-
cia jest wystarczającym powodem do uruchomienia produkcji pełnometra-
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żowego filmu fabularnego. Jest to, sądzę, charakterystyczny przykład po-
stawy wielu polskich reżyserów wobec widza, dla którego nie przewiduje
się miejsca w strukturze filmu”23. Opinię tę potwierdzały liczne filmy zreali-
zowane przez inne reżyserki, które miały upodobania do zaskakujących ze-
stawień, udziwnień i eksperymentowania z formą filmową. Wystarczy wy-
mienić obrazy: Skutki noszenia kapelusza w maju Krystyny Wysockiej-
Krupskiej [1993], zawierający zaskakującą charakterystykę bezkonfliktowe-
go zetknięcia się dwóch światów polskiej inteligencji: etosowej i nowej, biz-
nesowej, Amok Natalii Korynckiej-Gruz [1998], w którym reżyserka zderzała
demoralizujący charakter giełdy z symboliką religijną, wspomniany wcze-
śniej Gąszcz M. Burzyńskiej, filmy T. Kotlarczyk i Doroty Kędzierzawskiej,
artystek świadomie sytuujących swoją twórczość poza kinem komercyjnym
i niektóre utwory ekranowe M. Łazarkiewicz.

W debiutanckim Zakładzie Kotlarczyk [1990], przeestetyzowanym filmie
autotematycznym, najważniejsza była prowokacja artystyczno-sytuacyjna
(do męskiego zakładu karnego wprowadziła reżyserka młodą seksbombę).
Natomiast w Odwiedź mnie we śnie [1996], głosząc afirmację życia i uczuć,
stworzyła artystka osobliwą konwencję poetycką, aby uzasadnić możliwość
powrotu zmarłej żony do kochanego męża i dzieci. Z kolei Kędzierzawska
w Końcu świata [1990] monotonnie i w „poetyce” szarości opowiadała
o czterech dniach z życia pary starców, akcentując przede wszystkim biolo-
gię starości. Jej następny utwór Diabły, diabły [1990] miał charakter zim-
nej, synekdochicznej przypowieści o nietolerancji i o zauroczeniu wiejskie-
go chłopca życiem i wolnością cygańskiego taboru. We Wronach [1993]
skoncentrowała reżyserka uwagę na samotności dziewięcioletniej dziewczyn-
ki, która porwała trzyletnie dziecko, a w filmie Nic [1998], przedstawiającym
młodą kobietę, która zabiła swoje dziecko ze strachu przed mężem i kłopo-
tami finansowymi, wysunęła na plan pierwszy problem moralny, unikając
skutecznie tonu publicystycznego.

Twórczość niektórych artystek filmowych była bardzo zróżnicowana pod
względem tematycznym i warsztatowym i świadczyła o ich poważnych roz-
terkach twórczych. Na przykład Barbara Sass-Zdort, nestorka polskich „fe-
ministek”, nakręciła w 1990 roku autotematyczną Historię niemoralną, w któ-
rej rozważała problem, iż kino ingeruje czasami w czyjeś życie i bywa spo-
sobem manipulowania ludźmi, później w jednym roku [1993] zrealizowała dra-
mat Tylko strach, zawierający przejmującą i poważną refleksję na temat al-
koholizmu kobiet i Pajęczarki, lekką komedię o dwóch siostrach złodziej-
kach. Natomiast w Pokuszeniu [1995] przedstawiła artystka pogłębioną ana-

23 A. Madej: Obrazy milczenia. „Kino” 1991, nr 3, s. 15.
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lizę zachowania młodej zakonnicy, która zgadzając się na współpracę ze Służ-
bą Bezpieczeństwa, osaczona została przez dwa systemy wartości i stanęła
wobec konfliktów między wiarą i uczuciem, pychą i pokorą, świadomością
i naturą, a w filmie Jak narkotyk [1999, premiera 2001], nawiązującym do
biografii zmarłej młodo poetki Haliny Poświatowskiej, opowiadała o niezwykle
intensywnym życiu bohaterki z powodu świadomości nieuchronnie zbliża-
jącej się śmierci. Akcja utworu rozgrywała się w konkretnej rzeczywistości,
przywidzeniach chorej na serce artystki oraz w jej koszmarach sennych, a to-
warzyszyli jej na ekranie ojciec polityk, narzeczony schizofrenik, angielski
kochanek oraz dwaj przewodnicy duchowi – niewidomy redaktor i ksiądz.
W rezultacie poetyka nadmiaru zaowocowała bełkotliwym chaosem.

Osobne kino kobiece realizowała Węgierka Marta Mészáros, która w tym
dziesięcioleciu stworzyła w Polsce kilka kobiecych portretów ekranowych.
Siódmy pokój [1996] okazał się jednak jednym z najmniej udanych filmów,
jakie powstały w kinie światowym na temat życia Edith Stein, Żydówki, kar-
melitanki, asystentki Edmunda Husserla, która zginęła w komorze gazowej
w obozie zagłady w Birkenau. Również Córy szczęścia [1999], ekranowa opo-
wieść o trudnym życiu rosyjskich prostytutek w naszym kraju, potwierdza-
ła przeżywanie kryzysu twórczego przez tę wybitną artystkę filmową.

Nierówny poziom warsztatowy charakteryzował również twórczość
M. Łazarkiewicz. W Białym małżeństwie [1992], zrealizowanym na podsta-
wie dramatu Tadeusza Różewicza [wyst. w 1975], będącego przewrotną za-
bawą literacką, mieszała reżyserka konwencje gatunkowe, próbując zilustro-
wać świat wewnętrzny bohaterki porażonej biologicznym aspektem życia.
W 1993 roku razem z mężem Piotrem Łazarkiewiczem nakręciła Porę na cza-
rownice, film o chorych na AIDS, w którym chorych traktowano jak „świę-
tych”, a ludzi, którzy się ich boją jako „złych”. Słabością wielu jej filmów
był dydaktyzm, który dominował już w Odjeździe [1991], utworze nakręco-
nym również razem z mężem, w którym zbyt nachalnie zilustrowana została
teza, że „odmieńcy”, którzy nie wyjechali z naszego kraju w czasie wojny,
ani nie zostali wypędzeni na emigrację przez komunistyczny reżim, po 1989
zmuszeni byli do opuszczenia swoich rodzinnych stron z powodu głupoty
sąsiadów i nietolerancji środowiska.

Przy okazji charakterystyki filmów zrealizowanych przez reżyserki, które
stworzyły bogatą serię ekranowych portretów kobiecych, warto zwrócić
uwagę na postacie kobiece, jakie dominowały w kinie tworzonym w latach
90. przez reżyserów. Jak zauważyła Mariola Jankun-Dopartowa: „w kinie pol-
skim człowiek (kobieta, mężczyzna, dziecko) zamienia się w rekwizyt. W więk-
szości filmów lat 90. przede wszystkim kobieta przekształca się w Mc Guf-
fin, gadżet popychający akcję, pozwalający na pokazywanie seksu, prze-
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mocy, gwałtu lub sentymentalnej tandety”24. Jej zdaniem filmowe postacie
kobiet sytuowały się pomiędzy dwoma skrajnymi odmianami męskiej świa-
domości i wyobraźni, między Feminą [1990] Piotra Szulkina i Szamanką
[1996] Andrzeja Żuławskiego. Szulkin potraktował kobietę jako pretekst do
dyskursu politycznego, wyśmiewając obrzędowość polskiej martyrologii za
pośrednictwem takich upiorów dzieciństwa, jak stalinowcy i dewotki, ale
przede wszystkim zrobił film o sobie. Natomiast Żuławski stworzył na ekra-
nie, na podstawie scenariusza napisanego przez młodą pisarkę Manuelę Gret-
kowską, postać kobiety wypreparowaną z własnego kina (przede wszyst-
kim z filmów francuskich: Najważniejsze to kochać [1974], Opętanie [1980]
i Kobieta publiczna [1984]) i z osobistych obsesji, która na zakończenie
seansu obłędnego seksu wyjadała łyżką mózg z czaszki mężczyzny.

W latach 90. dominowały jednak na ekranie kobiety, które podniecały
się ze względów politycznych (np. w Człowieku z… K. Szołajskiego), były
ofiarami katolickiej społeczności (m.in. w Uprowadzeniu Agaty M. Piwow-
skiego [1993], Pestce Krystyny Jandy [1995] i Kolejności uczuć R. Piwo-
warskiego [1996]), prostytutkami lub osobami amoralnymi (np. w kinie „ban-
dyckim”) oraz strażniczkami domowego ogniska (np. w Tacie M. Ślesickie-
go [1995] i filmie Szczęśliwego Nowego Jorku J. Zaorskiego [1997]). Zupeł-
nie odrębne miejsce zajmowały w polskim kinie filmowe bohaterki K. Kie-
ślowskiego, ponieważ nie zostały one wtłoczone w proste schematy my-
ślowe, posiadały złożone charaktery i miały w ramach ekranowych światów
duże możliwości działania.

Aby jednak opis postaci, jakie dominowały w nowym kinie polskim, był
w miarę pełny, należy dodać jeszcze kilka uwag na temat bohaterów filmo-
wych. Nie chciałbym nadużywać prawa do prowadzenia w tych refleksjach
narracji dygresyjnej, dlatego przytoczę tylko fragment szczegółowej charak-
terystyki tych postaci dokonanej przez Mirosława Przylipiaka. „Nie wiem –
pisał on – czy dla kobiet tak okrutnie postponowanych przez polską kine-
matografię będzie to pocieszenie, ale obraz mężczyzn w polskim kinie wcale
nie jest lepszy. Może jest nawet jeszcze gorszy. To, że bohater męski jest
często rozdarty, to jeszcze nie tak źle. Wszak rozdarcie jest nieodłączną ce-
chą kondycji ludzkiej […]. Gorzej, że to najczęściej człowiek słaby, jak Ant-
czakowski Chopin; hipochondryk, frustrat i histeryk jak Adaś Miauczyński
z filmów Koterskiego; […] krętacz, kłamca i mitoman […] w […] setce […]
filmów. Jeśli jest supermanem, to na glinianych nogach, jak Linda w filmach
o »Psach«, albo bohaterowie filmowych adaptacji Sienkiewiczowskiej Try-
logii; jeśli jest twardzielem, to takim, który marzy, aby go ktoś przytulił, jak

24 M. Jankun-Dopartowa: Kobieta jako Mc Guffin. „Kino” 1998, nr 9, s. 26.
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tytułowy bohater Krolla. U podłoża zaś tych wszystkich przypadłości mę-
skiego bohatera polskiego kina fabularnego leży słabość fundamentalna
i nieuleczalna – brak własnej tożsamości, niepewność własnej tożsamości,
co prowadzi do wielu tożsamości lub tożsamości rozszczepionej”25.

Jak wcześniej zaznaczyłem, problem tożsamości miał fundamentalne zna-
czenie dla całej polskiej kultury doby transformacji i nic dziwnego, że wy-
suwał się również na czoło w filmach realizowanych przez debiutantów. Mi-
mo powszechnych narzekań na ograniczenia finansowe i produkcyjne w la-
tach 1989-2003 zadebiutowało ponad 60 reżyserów, w tym trzech operato-
rów filmowych – J. Wójcik, współtwórca „szkoły polskiej” oraz J. Żamojda
i Witold Adamek, pięciu aktorów – Krystyna Janda, Eugeniusz Priwiezien-
cew, Marek Kondrat, Bogusław Linda i Olaf Lubaszenko oraz ponad 50 ab-
solwentów szkół filmowych, którzy wcześniej nakręcili filmy krótkometrażo-
we, dokumenty, seriale, reklamy lub teledyski.

W 1994 roku Tadeusz Lubelski, charakteryzując dorobek najmłodszych
twórców, zwracał uwagę na to, że: „Tonacja większości debiutów jest jed-
nak ponura i pozbawiona nadziei; oddaje ona przygnębienie spowodowane
brakiem perspektyw, odczuwane przez wchodzące w życie pokolenie. Filmy
te, rozgrywające się z reguły na współczesnej polskiej prowincji, przedsta-
wiają świat brzydki, zdegradowany, ogołocony z wartości. Tak dzieje się
w tragikomicznej Śmierci dziecioroba Wojciecha Nowaka [1991], w poetyc-
kim utworze Doroty Kędzierzawskiej, Diabły, diabły [1991], w apokaliptycz-
nych Czarnych słońcach Jerzego Zalewskiego [1992], w groteskowym Na-
prawdę krótkim filmie o miłości, zabijaniu i jeszcze jednym przykazaniu
Rafała Wieczyńskiego [1992] […]. Mimo tej ciemnej tonacji, autorzy dopra-
cowują się jednak własnego wyrazu, poszukują własnej postawy i na swój
sposób mocują się z owym zdegradowanym światem. Własnego wyrazu szu-
ka teraz całe polskie kino. Wciąż jest żywe, choć obecnie jego życie nie jest
tak intensywne i wszechstronne, jak bywało w epokach poprzednich. Daw-
na intensywność jest zresztą coraz częściej przywoływana jako punkt od-
niesienia – w nawiązaniach, cytatach, polemikach, które ze swoją tradycją
toczy kino dzisiejsze. Ciągłą żywotność owej tradycji można traktować jako
dobry prognostyk”26. Praktyka filmowa podważyła jednak optymistyczny
ton tej opinii. Najmłodsi debiutanci wydają się być jeszcze bardziej rozcza-
rowani polską rzeczywistością, czemu dają wyraz w swoich bardzo ponu-

25 M. Przylipiak: Polski mężczyzna na ekranie. Kompleks Piszczyka. „Kino”
2002, nr 12, s. 17.

26 . Lubelski: Film fabularny. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film.
Kinematografia. Red. E. Zajiček. Warszawa 1994, s. 178.
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rych filmach i w rozmowach z dziennikarzami. Na przykład Ł. Barczyk, na
pytanie o przyczyny klęski polskiego kina odpowiedział: „Porażka? To cza-
sy, w jakich żyjemy […]”, a Przemysław Wojcieszek przywoływał w tej kwe-
stii inne argumenty. Jego zdaniem kino: „To powoli wymierająca gałąź
popkultury. Wypierana zdecydowanie przez interaktywne gry komputero-
we”27. Natomiast Barbara Medajska upatrywała zagrożeń dla naszej sztuki
filmowej po prostu w samej Polsce, mówiąc: „Kryzys kina jest rezultatem
kryzysu społeczeństwa, znakiem kryzysu elit […]”, a Sławomir Fabicki prze-
konywał, że: „Francuską Nową Falę [1959-1968] cementowała idea przeciw-
stawienia się kinu papy. My nie mamy się czemu przeciwstawić, nie mamy
do czego się odnieść. Kino polskie nie istnieje”28.

Ale – trochę na przekór tym narzekaniom – nadal co najmniej siedmiu
debiutantów każdego roku realizuje filmy fabularne. Zdarza się, że doświad-
czeni reżyserzy pomagają młodszym kolegom w rozpoczęciu pracy twórczej.
Na przykład W. Dziki założył zespół produkcyjny, który pieniądze z rozpo-
wszechniania pierwszego filmu nakręconego przez debiutanta przeznacza na
realizację następnego debiutu. Inicjatywa ta może być jednak zagrożona,
ponieważ filmem pierwszym jest, adresowana do młodzieży słaba komedia
Jak to się robi z dziewczynkami Przemysława Angermana [2003], przedsta-
wiająca perypetie dwudziestolatków z warszawskiego blokowiska, którzy
próbują zrealizować swoje marzenia erotyczne.

Od końca lat 90. dużą nadzieję na możliwość szybkiego debiutowania
oraz na zdecydowaną metamorfozę polskiego kina fabularnego pokładają
niemal wszyscy sympatycy X muzy w kinematografii offowej, do której za-
licza się zarówno niezależne produkcje profesjonalne, jak i przedsięwzięcia
amatorskie, uznając, że podstawowym wyróżnikiem tych filmów jest ich nie-
rozpowszechnianie w kinach. Tylko niektórym filmom niezależnym udało się
i to na krótko, trafić na ekrany kilku polskich kin, ale o tym, jak istotną rolę
odgrywają one w najnowszej produkcji filmowej świadczą m.in. następują-
ce fakty: od końca lat 90. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdy-
ni startują one w osobnym konkursie, czasami reprezentują polską kinema-
tografię na festiwalach zagranicznych, a nawet rywalizują o Oscara.

W ciągu pięciu lat (1999-2003) powstało prawie 40 filmów offowych,
z których co najmniej 10 zapoczątkowało jakąś modę lub tendencję, wpły-
nęło na kino profesjonalne, tworzone przez starsze pokolenia reżyserów i oży-

27 Cyt. za I. Cegiełkówna: Młodzi filmowcy: portret niespójny. „Kino” 2002,
nr 2, s. 7 i 8.

28 Cyt. za M. Kornatowska: Mówić po swojemu. „Kino” 2002, nr 6, s. 11
i 13.
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wiło dyskusje na temat sposobów wychodzenia z kryzysu. Filmem kulto-
wym stał się Kallafiorr Jacka Borcucha [1999], rezultat radosnego tworze-
nia obrazów programowo pozbawionych funkcji opisywania realnego świa-
ta, opowiadający trzy równolegle rozwijające się, rozwidlające i przeplatają-
ce nieoczekiwanie historie, z udziałem ekscentrycznych i absurdalnych po-
staci. Reżyser stylizował napisy, wielokrotnie przypominał widzom tytuł fil-
mu, dzielił ekran na części i demonstracyjnie nadużywał stopklatki. Kalla-
fiorr był niewątpliwie jednorazowym pomysłem filmowym, podobnie jak wię-
kszość utworów offowych. Innego typu ewenementem były alaRm Dariu-
sza Gajewskiego [2002], przedstawiający protagonistów, którzy kochali ży-
cie na niby, zabawne pozory i efektowne pozy, co wywoływało nieporozu-
mienia z sąsiadami, którzy wzywali do ich mieszkania straż pożarną i anty-
terrorystów i Kobieta z papugą na ramieniu Ryszarda Macieja Nyczka
[2002], ekranowa analiza mentalności, świadomości i tożsamości polskiej in-
teligencji, opowieść o malarzu, który do malowania pięknej modelki potrze-
bował drogiej papugi i dlatego poszukiwał sponsorów wśród przyjaciół i zna-
jomych, którzy okazywali się jednak gangsterami, seksoholikami, lichwia-
rzami, głodującymi artystami i ofiarami wolnego rynku. Nyczek prowadził
ponadto w swoim czarno-białym filmie rozważania na temat barwy.

Żartami jedynie okazały się filmy niezależne eksponujące ludzką nagość.
W Golasach Witolda Świętnickiego [2002], satyrycznej psychodramie, cho-
dziło o przedstawienie „bez osłonek” – przede wszystkim dzięki zupełnie
rozebranym aktorom – pracy urzędników w zwyczajnym biurze. Natomiast
Eukaliptus Marcina Krzyształowicza [2002], był pastiszem spaghetti wester-
nu, w którym wybitni polscy aktorzy profesjonalni, odgrywali role postaci
mających problemy z kastracją, kazirodztwem, sodomią, pederastią, nekrofi-
lią, transseksualizmem, priapizmem, tryprem i syfilisem, o czym widzowie do-
wiadywali się od lektora, który tłumaczył z języka angielskiego prowadzone
przez nich rozmowy.

Epizodami filmowymi były również te utwory, które wywarły pewien
wpływ na kino artystyczne i komercyjne. Za utwór najwybitniejszy uznano
Ediego Piotra Trzaskalskiego z 2002 roku (nagrodzonego w Gdyni i wysła-
nego do Hollywood), przejmującą opowieść o prawdziwym zbieraczu zło-
mu, alkoholiku, a jednocześnie filozofującym menelu, która mimo czystego
realizmu osiągała wymiar przypowieści o przeznaczeniu, które warunkuje ludz-
kie życie. Długą serię filmów zainicjował Radosław Markiewicz swoim Zło-
mem [2002], paradokumentalną, niestereotypową historią szarego życia sa-
motnego – z wyboru – mężczyzny, który pragnął jedynie złożyć ze sta-
rych części samochód i wyjechać gdzieś daleko, ale po wypadku znalazł się
w noclegowni, w składowisku ludzkiego „złomu”. Bardzo inspirujące dla naj-
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młodszych polskich reżyserów stało się z kolei Moje miasto Marka Lech-
kiego [2002], będące ekranową obserwacją codziennego, szarego życia mie-
szkańców bloku stojącego na skraju dużego miasta. Mimo apatii, bezrad-
ności i marazmu bohaterowie filmu trwali w swoim miejscu zamieszkania i nie
chcieli wyjechać ze Śląska w poszukiwaniu lepszego życia.

***

Jak twierdzi Zygmunt Bauman w kulturze konsumpcyjnej pod dostat-
kiem jest tożsamości i „każdy wirtualny projekt tożsamości może znaleźć na
rynku stosowne symbole, które będą w stanie go wyrazić”29. Stwierdzenie
to dotyczy zarówno tożsamości jednostkowej, jak i zbiorowej, narodowej,
kulturowej. Innymi słowy, myśl o stworzeniu dzisiaj tożsamości mocnej, która
byłaby spójna, esencjalna, mocno historycznie osadzona i oparta na wy-
raźnych matrycach wartościujących, zwłaszcza na gruncie kultury masowej
i mocno ludycznie zorientowanej komunikacji audiowizualnej, jest mrzonką.
Na wolnym rynku, również medialnym, myśl taka oczywiście nie zanika zu-
pełnie, ale – przynajmniej na razie – dopóki rozwijają się intensywnie pro-
cesy globalizacyjne, trwa inwazja wysokiej technologii i nie został wypra-
cowany na świecie nowy ład gospodarczy, polityczny i kulturowy, jest ona
tylko jedną z bardzo wielu idei i nie może łatwo ani szybko zostać wcielona
w życie.

Dynamikę współczesnych tożsamości dość dokładnie odzwierciedlają dzi-
siejsze praktyki komunikacyjne, wśród których istotne nadal miejsce zajmuje
kino, jednocześnie oferujące produkty na sprzedaż, zaspokajające różne po-
trzeby widzów, również te prymitywne, angażujące się w procesy politycz-
ne, promujące – podobnie jak reklama – konkretne mody, zachowania i sty-
le życia oraz kształtujące zbiorową świadomość. Kinematografie są więc dzi-
siaj coraz bardziej „wyspowe”, a nawet mozaikowe i dokładnie tak wyglą-
dało polskie kino lat 90. XX wieku i początku XXI wieku. Znaleźli w nim
swoje miejsce prawdziwi artyści, szkoda, że nieliczni, dobrzy rzemieślnicy,
niestety garstka, znakomici gawędziarze, specjaliści od trików, szoków i pro-
wokacji, zwyczajni profesjonaliści, fantaści, mistyfikatorzy oraz nieudaczni-
cy, których było i jest trochę za dużo.

Do 1999 roku twórcy unikali strategii uważnego obserwatora, niechęt-
nie rejestrując dokładnie otaczający ich świat, chętniej natomiast interpre-
towali go za pomocą kreacyjnych konwencji, np. wspomnianego wcześniej

29 Z. Bauman: Wolność. Przeł. J. Tokarska-Bakir. Kraków-Warszawa 1995,
s. 78.
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kina „bandyckiego”. Natomiast starsze pokolenia twórców traktowały jako
swój obowiązek zmierzanie się z rzeczywistością, ale czynili to z poczuciem
braku właściwej metody i klucza interpretacyjnego. W rezultacie w latach
90. kino oferowało wiele wirtualnych projektów polskiej tożsamości (akcja
tylko kilku polskich filmów rozgrywała się za granicą) w postaci epizodów
artystycznych oraz ekranowych enigmatów i ewenementów.

Cennymi epizodami były filmy W. Marczewskiego, który był jednym z ar-
tystycznych patronów kina duńskiego, znanego na całym świecie jako kino
„Dogmy”. W 1997 roku zrealizował ekranowy traktat filozoficzny Czas zdra-
dy, przedstawiający spór między Machiavellim a Savonarolą toczony na po-
czątku XVI wieku. Zderzenie racji obydwu protagonistów osiągnęło w tym
dziele wymiar ponadczasowy, co pozwala traktować je jako dyskurs na te-
mat źródeł XX-wiecznych totalitaryzmów. Aurą tajemniczości zauroczył wielu
widzów i krytyków Weiser [2000], nakręcony na podstawie powieści Pawła
Huelle, łączący unikalny świat dziecięcej magii, fascynacji wspomnieniami
z przeszłości i metafor akwatycznych (wód życia i śmierci oraz rzeki zapo-
mnienia). Była to opowieść nie tylko o tajemnicy dzieciństwa, ale również
o ludzkiej pamięci, z której wyłaniały się lęki i pytania, z jakimi ludzie wcho-
dzili w nowe tysiąclecie.

Swoje kino osobne, jednakże nieduże, wzbogacił w tym czasie o jeden
film Witold Leszczyński. W Requiem [2001] powrócił do prostego poetyc-
kiego świata, który przedstawił wcześniej w Żywocie Mateusza [1968]. Ma-
teusz był prostaczkiem, który żył w zgodzie z naturą, a jego życie osiągało
wymiar filozoficznej przypowieści, teraz Bartłomiej (obydwie role odgrywał
Franciszek Pieczka), znowuż prostaczek Boży ucieleśniający dobro wrodzo-
ne i czyste pojawiał się w obrazach rodem z malarstwa naiwnego.

Dziełem wyjątkowym okazał się także Angelus L. Majewskiego [2001],
przedstawiający w stylizacji na malarstwo prymitywne grupę śląskich okul-
tystów, która działała przez 20 lat w „realnym socjalizmie”. Główny protago-
nista, Teofil Ociepka, górnik i malarz z Janowa, zajmował się astrologią i po-
szukiwaniem pierwiastków najbardziej tajemniczych w kosmosie i na Zie-
mi. Był to jeden z nielicznych polskich filmów, w którym twórca połączył
bezkolizyjnie prowincjonalność, niezwykłość, problematykę egzystencjalną,
sztukę i filozoficzne przesłanie.

Jednym z najbardziej negatywnie ocenionych filmów reprezentujących
kino „epizodyczne” był Wiedźmin Marka Brodzkiego [2001], nakręcony na
podstawie opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. Twórca zmusił widzów do
błądzenia po ekranowej Nibylandii, w której w formie postrzępionych wąt-
ków pojawiał się bohater niszczący potwory zagrażające ludziom. W filmie
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bardzo chaotycznie opowiadającym o perypetiach tej interesującej postaci
zabrakło filozofii, którą pisarz stworzył na jej temat i wokół niej.

Czasami kino „epizodyczne” oscylowało wyraźnie w stronę enigmatów.
Charakterystycznymi przykładami były filmy Mariusza Grzegorzka: Rozmo-
wa z człowiekiem z szafy [1993] i Królowa Aniołów [1999]. W pierwszym
reżyser opowiadał o mężczyźnie wychowywanym przez matkę w całkowitej
izolacji od świata, który czuł się najbardziej bezpieczny, gdy pozostawał
w domu sam i chował się do szafy. Drugi film Grzegorzka był manichejskim
traktatem na temat miłości, która jego zdaniem skazana jest zawsze na nie-
autentyczność z powodu istnienia w człowieku genu zła.

Pomiędzy enigmatem a epitafium sytuowało się Łóżko Wierszynina A. Do-
malika [1997], ekranowa opowieść o teatrze, o próbie Trzech sióstr Anto-
niego Czechowa, w której wszystko było grą, nic nie było oczywiste. W fil-
mie dominowały atmosfera dekadencji, staroświeckość i przywiązanie do
prawdziwej sztuki.

Również obserwacja polskiej rzeczywistości lat 90. konkretyzowała się
często w postaci ekranowych enigmatów. Ich lista była dość długa. Filmy
niejasne i eksponujące tajemnice realizowali twórcy doświadczeni i debiu-
tanci, niektórzy z długim stażem w kinematografii, jak np. aktor B. Linda,
twórca Seszeli [1990], filmu absolutnie bezinteresownego, w którym mieszały
się ze sobą rozmaite konwencje, schematy i stereotypy, ale tylko po to, aby
w końcu twórca mógł widzów „wystawić do wiatru”. Enigmat stał się świa-
domie wybraną przez Marcina Ziębińskiego formułą artystyczną dla jego
debiutu filmowego. W Kiedy rozum śpi [1992] przedstawił artysta XVIII-
wieczny, ale wymyślony całkowicie świat, w którym poszukiwania perpetuum
mobile uwikłane zostały w labirynty gier i tajemnic, w serię niedomówień,
w rozmaite utopie. „Zimne” dzieło Ziębińskiego podobało się uczestnikom
festiwalu w Cannes, a w kraju część krytyki uznała je za pierwszy polski
film postmodernistyczny.

Pojawiło się także kilkanaście prawdziwych ewenementów. Ewenemen-
tem produkcyjnym był debiutancki Szuler [1991] Adka Drabińskiego, ko-
stiumowe przeestetyzowane widowisko, zrealizowane w rekordowym tem-
pie za pieniądze producentów amerykańskich i hiszpańskich, w którym za-
cierały się wszystkie znaczenia związane z historią nieukończonego wyna-
lazku, jakim była XVIII-wieczna camera obscura, umożliwiająca jednorazo-
we odtworzenie obrazka utrwalonego na metalowej płytce. Bez wątpienia
ewenementami „seksuologicznymi” były wspomniane Białe małżeństwo
M. Łazarkiewicz, w którym występowało niezwykle rzadko spotykane w sztu-
ce zagęszczenie praktyk i obsesji erotycznych oraz Kawalerskie życie na
obczyźnie [1993] A. Barańskiego, w którym pozbawiony wiedzy o moralno-
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ści bohater poznawał nowy przemysłowy świat poprzez „maszynowe” trak-
towanie kobiety. Ewenementem fabularnym nazwać można Pamiętnik zna-
leziony w garbie [1993] Jana Kidawy-Błońskiego, turpistyczną, śląską sagę
o braciach uwikłanych w meandry historii (jeden zaciągnął się do Wehr-
machtu, drugi do armii polskiej, a po wojnie sympatyk Hitlera stał się par-
tyjnym aparatczykiem, zaś brat przybyły ze Wschodu przeciwnikiem „wła-
dzy ludowej”) i kochających jedną kobietę. Nie wiadomo, dlaczego zacho-
wywali się oni wyłącznie dziwnie, dlaczego jeden był garbusem, a drugi miał
sztuczną nogę, a film był pełen symetrii i asymetrii, proporcji i dyspropor-
cji?

Wiele ewenementów powstawało w kinie offowym, z natury bardziej po-
datnym na eksperymentowanie. Trudno wszystkie wymienić, w moim prze-
konaniu godne zapamiętania są utwory ekranowe Przemysława Wojcieszka:
Zabij ich wszystkich [1998] i Głośniej od bomb [2003]. Akcja pierwszego
filmu toczyła się w jednym pokoju i pokazywała proces rodzenia się agresji
na tle zdarzeń, jakie miały miejsce poza mieszkaniem, na ulicach Torunia,
gdzie policjant zastrzelił młodego kibica sportowego. Bohater drugiego fil-
mu był młodym człowiekiem, mechanikiem samochodowym, ale również ki-
nomanem i znawcą muzyki, który przyzwyczaił się do życia w zdegradowa-
nym robotniczym osiedlu. Jednakże słowa, które wypowiadał w ostatniej
scenie, patrząc na brzydki przemysłowy pejzaż: „Uwielbiam ten widok” –
nie były pozbawione głęboko skrywanej ironii.

Ewenementem, który szokował poetyką „braku” (zła, wulgarności i brzy-
doty), był Anioł w Krakowie (2002), film niezależny, wyreżyserowany przez
Artura Więcka „Barona” i dedykowany ks. prof. J. Tischnerowi. Ekranowy
anioł Giordano przybył na Ziemię, a dokładnie do Krakowa, aby znaleźć sobie
kolegów. Niewątpliwie szokujące w tym filmie było to, że jego bohater od-
czuwał radość życia, wszystko mu się podobało, sam był istotą miłą i przy-
jemną, no i ani on, ani osoby, które z nim się spotykały nie używały wulgar-
nych słów, do których widzowie polskich filmów już się bardzo przyzwy-
czaili.

Ewenementem, który ostatnio wywołał wiele publicznych dyskusji, było
Ciało T. Koneckiego, T. Madejskiego i A. Saramonowicza [2003]. Dlatego,
że na ekranie występują różne ciała, w różnych formach, w różnych kombi-
nacjach, w różnych znaczeniach i w wielorakich kontekstach. Także dlatego
Ciało nie było filmem fantasy ani science-fiction, ale sytuowało się bardzo
daleko od kina realistycznego, składało się bowiem ze 160 scen, występo-
wało w nim kilkadziesiąt postaci, a twórcy wykorzystali kilkanaście styli-
styk, poetyk i konwencji gatunkowych, technik gry aktorskiej i technik ope-
ratorskich.
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***

W minionych piętnastu latach powszechnym narzekaniom na polskie ki-
no nie było końca. Szukając dróg wyjścia z długotrwałego kryzysu, niektó-
rzy twórcy i krytycy poszukiwali recepty w wyborach dokonywanych przez
widzów. Przypominali, że w latach 1993-2002 największymi przebojami pol-
skich kin były adaptacje polskiej klasyki literackiej: Ogniem i mieczem J. Hoffma-
na (ponad 7 mln widzów, 25 mln zł – koszt produkcji, 104 mln zł wpływów
z rozpowszechniania), Pan Tadeusz A. Wajdy (analogicznie: ponad 4 mln,
13 mln zł i 81 mln zł), Quo vadis? J. Kawalerowicza (2,2 mln widzów, 63,5
mln zł i 68,5 mln zł), W pustyni i w puszczy [2001] Gavina Hooda (2,2 mln
widzów, 17 mln zł i 25 mln zł) oraz Przedwiośnie F. Bajona (1,7 mln widzów,
21 mln zł i 21,3 mln zł). Sukcesy kasowe tych filmów były przede wszystkim
efektem wielu wycieczek szkolnych do kin i nie świadczą o pojawieniu się
jakiegoś nowego kierunku czy nurtu w polskim kinie. Przeciwnie, twórcy
wymienionych obrazów ekranowych wykorzystywali strategie ilustratorów,
ilustrując pierwowzory literackie minimalizowali ryzyko porażek finansowych,
ale przecież trudno nazwać ich osiągnięcia „wielkim kinem”. Ponadto ekra-
nizacje dzieł literackich nie mogą być zbyt długo „kołem ratunkowym” na-
rodowej kinematografii, wyczerpał się już bowiem repertuar arcydzieł podat-
nych na filmową obróbkę, chociaż B. Linda i J. Żamojda od kilku lat marzą
o ekranizacji Sienkiewiczowskich Krzyżaków [1900], a w 2003 roku powsta-
ły w Polsce adaptacje utworów Witolda Gombrowicza, Stanisława Ignace-
go Witkiewicza i Alfreda Jarry’ego.

Z dotychczasowych refleksji wynika, że bliskie duchowi nowych cza-
sów okazały się postawy i poetyki twórcze, które opierały się na grotesko-
wości, paradoksalności oraz kpinach w stylu Witkacego, Gombrowicza i Sła-
womira Mrożka, a nawet na szyderczym i bluźnierczym stosunku do trady-
cji i do teraźniejszości. Dramaty Mrożka nie stały się jednak pierwowzorami
fabuł filmowych, ani bezpośrednimi inspiracjami dla twórców filmowych, na-
tomiast raz sięgnął twórca po powieść Witkiewicza, a dwa razy adaptowa-
no na ekran dzieła Gombrowicza. Adaptatorzy byli przekonani, że bohate-
rowie ekranizowanych utworów cierpiący na „choroby” wywołane polsko-
ścią, próbujący wyzwolić się z form narzucanych przez tradycję i kulturę
oraz estetyka form kalekich i niedoskonałych, jaka dominowała w tych dzie-
łach, stanowią dogodne preteksty do stworzenia wizji ekranowych adekwat-
nych w jakimś stopniu do niepewnej i wieloznacznej polskiej rzeczywisto-
ści i polskiej kinematografii na początku XXI wieku.

Adaptacja Witkiewiczowskiego Nienasycenia [1930], zrealizowana przez
Wiktora Grodeckiego, żadnych oczekiwań jednak nie spełniła. Meandrycz-
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na fabuła, nużące dywagacje bohaterów, rozbiegające się w różne strony
dygresje na temat młodego barona, odbywającego przyspieszoną życiową
edukację pod koniec lat 90. XX wieku na tle gasnącej i rozpadającej się Pol-
ski, okazały się jedynie filmowym i to dość kalekim kabaretem, z którego
wcale nie wynika – jak uważał Witkacy – że człowiek pozbawiony wartości,
filozofii, sztuki i indywidualności jest skazany na wieczne nienasycenie. Ten
nieudany film być może podobałby się jednak twórcy powieści, który nie
znosił kina i uważał je za objaw „ostatecznej mechanizacji i zbaranienia”.

Już w 1992 roku Ferdydurke, powieścią emigracyjnego pisarza Gombro-
wicza, zainteresował się zmuszony do emigracji w 1968 roku reżyser Jerzy
Skolimowski, jedna z największych indywidualności polskiego kina w latach
60., który sam grał w swoich filmach skonstruowanych z luźno łączonych
epizodów, outsidera, nieakceptującego „socjalistycznej” rzeczywistości i po-
szukującego własnej drogi życiowej (Rysopis [1964]; Walkower [1965]; Ba-
riera [1966]). Adaptując Ferdydurke (prod. ang.-pol.), pierwszą powieść
Gombrowicza [1937] wpadł jednak Skolimowski w pułapkę enigmatu. Stara-
jąc się dochować wierności „zmysłowi prowokacji” pisarza i wyekspono-
wać problematykę polskiej „gęby” i „pupy” (zdaniem twórcy Pornografii
były to właśnie formy narzucane człowiekowi przez tradycję i kulturę) oraz
rozległą siatkę narodowych symboli, nakręcił film, który nie tyle przedsta-
wiał zdeformowaną rzeczywistość, ile nienaturalny, pełen teatralnej afekta-
cji świat, mimo kontekstu historycznego, zawieszony w próżni. Widzom po-
została tylko drobna satysfakcja z Gombrowiczowskiej przewrotnej ironii wy-
rażona w słowach: „A kto widział – ten trąba!”

Nie udało się również J. J. Kolskiemu zrealizować dobrej adaptacji Por-
nografii [wyd. 1960], powieści bluźnierczej w stosunku do polskich świę-
tości – okupacji, Armii Krajowej i chrześcijańskich norm obyczajowych, ale
mimo to udało mu się nakręcić – potwierdzają to niemal wszystkie recenzje
– dobry film. Niezrozumiały pozostał tytuł filmu, odsyłający czytelnika książ-
ki do podniecenia seksualnego pisarza, który manipulował parą młodych
ludzi. W wersji ekranowej interesująco poruszał jednak reżyser problematy-
kę strachu, klimatu bezprawia, łatwości zabijania, niemożliwości izolowania
się od otoczenia i nieuchronności poczucia odpowiedzialności. Ale chociaż
jeden z bohaterów filmu mówił: „Stąd niedaleko do Popielaw”, to jednak ut-
wór tego nie potwierdzał, nie przystawał do „kina Kolskiego”, nie docierał
również do pokładów polskości ukrytych pod głęboką warstwą Gombrowi-
czowskiej imaginacji, groteski i gry.

Jeszcze gorszym „kluczem” do polskiej współczesności okazał się Król
Ubu A. Jarry’ego przeniesiony na ekran przez P. Szulkina. Napisany 115 lat
temu [1888] przez piętnastolatka żart sceniczny o pospolitym i głupim tyra-
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nie, którego akcja rozgrywała się „w Polsce, czyli nigdzie”, został na ekra-
nie przekształcony w satyrę na odrażającą masę, jaką tworzą razem rządzą-
cy i rządzeni. Reżyser nie wykroczył poza prostą, żartobliwą metaforę i jak
pisał jeden z recenzentów: „Ubu A.D. 2004 sprawia wrażenie filmu zrealizo-
wanego przez kogoś, kto stracił kontakt z widownią. Tonem objawienia mówi
nam rzeczy, o których doskonale wiemy. Poleruje tylko te same ścieżki, któ-
re przed nim wytarły już choćby tuziny kabareciarzy”30.

Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ani Nienasycenie,
ani Pornografia, ani Król Ubu nie wyprzedzą na liście ekranowych przebo-
jów żadnej adaptacji wcześniej wymienionej, ani nawet kilkunastu innych
filmów, które odniosły sukcesy kasowe w ostatnim dziesięcioleciu, takich
jak: Kiler J. Machulskiego (ponad 2,2 mln widzów, 1,8 mln zł – koszt pro-
dukcji i 17,3 mln wpływów z rozpowszechniania), Kiler-ów 2-óch tegoż re-
żysera (analogicznie: 1,2 mln, 21 mln zł i 21,3 mln zł), Chłopaki nie płaczą
O. Lubaszenki (757 tys, 3,6 mln zł i 14 mln zł), Prymas – trzy lata z tysiąca
T. Kotlarczyk (734 tys, 2,3 mln zł i 7,6 mln zł), Sara M. Ślesickiego (704 tys,
2,5 mln zł, 7,3 mln zł), Młode Wilki 1/2 J. Żamojdy (619 tys, 2,7 mln zł i 5,1
mln zł) i Psy 2 W. Pasikowskiego (685 tys, 2,15 mln zł i 2,56 mln zł).

Sytuacja, w jakiej znalazło się nasze kino jest również od kilkunastu lat
przedmiotem dyskusji prowadzonych przez uczestników festiwali filmowych,
których w Polsce organizuje się ponad 30. Oprócz Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych (Gdynia), Międzynarodowego i Ogólnopolskiego Festi-
walu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych (Kraków), Lubuskiego
Lata Filmowego (Łagów) – najstarszego polskiego festiwalu, poświęcone-
go kinematografiom Europy Centralnej i Wschodniej oraz Festiwalu Sztuki
Operatorskiej „Camerimage” (Łódź), ogromnym zainteresowaniem przede
wszystkim polskiej młodzieży cieszą się również Warszawski Festiwal Fil-
mowy, „Nowe Horyzonty” (Cieszyn), Festiwal Filmowy i Artystyczny „Lato
Filmów” (Kazimierz nad Wisłą), Koszalińskie Spotkania Filmowe „Młodzi
i Film”, Międzynarodowy Festiwal Debiutów Filmowych (tamże), Między-
narodowy Festiwal Filmowy „Dozwolone do 21” (Warszawa), Ogólnopolski
Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”, Międzynarodowy Festiwal Fil-
mów dla Dzieci „Ale Kino” (Poznań), Międzynarodowy Festiwal Filmów Ka-
tolickich (Niepokalanów), Zamojskie Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm”, Fe-
stiwal Filmów Unii Europejskiej (Warszawa), Międzynarodowy Festiwal Fil-
mowy „Prawa Człowieka w Filmie” (Warszawa), Ogólnopolski Festiwal Fil-
mów Amatorskich (Konin), Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych

30 M. Chaciński: Ubu Król. „Film” 2004, nr 1, s.92.
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(Lubomierz), Ińskie Lato Filmowe, Letnia Akademia Filmowa (Zwierzyniec)
i Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu” (Łódź)31.

Ponadto, odbywają się również przeglądy i festiwale filmów, które są wy-
jątkowe pod jakimś względem. Największą popularnością cieszą się m.in. ob-
jazdowy festiwal filmowy „Filmostrada”, Przegląd Filmów Niezwykłych (Kiel-
ce), Festiwal FeFe-Felliniada (Warszawa), promujący reżyserów, którzy upar-
cie „robią swoje” oraz „Jądro Ciemności”, festiwal najbardziej kiczowatych
filmów schyłku Peerelu, który odbywa się w stolicy. Obejrzawszy psa ucha-
rakteryzowanego na świnię, śpiewających polskich aktorów w roli Indiany
Jonesa, seks uprawiany z wampirzycą i inne nonsensowne pomysły scena-
rzystów, fatalne kreacje aktorskie i amatorskie efekty specjalne, lżej trochę
robi się na duszy, że dawniej też powstawały filmy bardzo złe. Ale na liście
najgorszych polskich filmów, które powstały po 1989 roku, organizatorzy
i widzowie „Jądra Ciemności” umieścili: Wirus J. Kidawy-Błońskiego [1996],
nieudolnie sfilmowaną grę komputerową, Szamankę A. Żuławskiego [1996],
która miała być „ostatnim tangiem” w Warszawie, a więc miała wywołać
skandal, ale nikt nawet nie odważył się publicznie porównać ją z Ostatnim
tangiem w Paryżu Bernarda Bertolucciego [1972] i Reich W. Pasikowskie-
go [2001], „miejski western” zrealizowany metodą charakterystyczną dla Pulp
Fiction Q. Tarantino [1994], o agencie specjalnym, który znalazł się w cen-
trum gangsterskich porachunków, toczonych przez zepsutą młodzież, pedo-
fili, handlarzy narkotyków i mafie mające międzynarodowe kontakty.

Oczywiście, festiwale kiczu były tylko zabawami i nie należy z nich wy-
ciągać zbyt daleko idących wniosków. Liczba filmów nieudanych, bez adre-
sata, całkowicie hermetycznych i zawieszonych w społecznej próżni, jakie
powstawały w Polsce każdego roku od początku lat 90., była jednak niepo-
kojąco duża, czemu dali wyraz nawet krytycy filmowi na gdyńskim festiwa-
lu 1996 roku (powszechnie uznawanym za najsłabszy rok tego dziesięciole-
cia w naszej kinematografii), przyznając nagrody najgorszym filmom, jakie
brały udział w konkursie. Złotego Pawia, do którego „kandydowało” 11 fil-
mów spośród 18 biorących udział w konkursie, otrzymał Deszczowy żołnierz
W. Saniewskiego, przedstawiający w sposób przeestetyzowany i w formie
nieuzasadnionej stylizacji relacje kata i ofiary w czasach stalinizmu. Zdarze-
nie to skończyło się prawdziwą awanturą, ale zapoczątkowało również po-
ważną dyskusję na ten temat.

Problematykę słabości polskiego kina poruszali również sami reżyserzy
w swoich utworach ekranowych, charakteryzując sytuację, w jakiej ono się

31 Przytaczam za http://katalog.onet.pl/kultura_i_sztuka/kino_i_film/festiwa-
le_filmowe.
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znalazło, za pośrednictwem takich epitetów jak: „pozerstwo”, „beztalencie”,
„chaos”, „pościg za kasą” i „głupota”. Dwa bieguny tej sytuacji spajała pro-
dukcyjna „amatorszczyzna”, którą ilustrowały dwa filmy: Superprodukcja
J. Machulskiego [2003] i Polisz kicz projekt Mariusza Pujszy [2002]. Pierw-
szy, w którym wystąpiła plejada gwiazd polskiego kina, zdominowany zo-
stał przez znakomite efekty komputerowe i był złośliwym zapisem dzisiej-
szego stanu świadomości dość zdolnego reżysera w średnim wieku. Przed-
stawiał ogromną machinę produkcyjną wywołującą wstrząsające wrażenie
na bohaterze, który uważał, że „starzy są za starzy, a młodzi za młodzi, żeby
robić filmy”. Druga komedia, wzorowana była na niezależnym filmie amery-
kańskim Blair Witch Project Daniela Myricka i Eduarda Sancheza [1997],
który stał się znany na całym świecie w 1999 roku dzięki promocji interne-
towej, przedstawiała środowisko kina niezależnego. Bohater Polisz kicz pro-
jekt kręcił filmy metodami „chałupniczymi”, a jedynym jego założeniem było
świadome nakręcenie filmu pustego i nieudanego i przyznanie sobie prawa
do nazywania go „współczesną wersją Rejsu [filmu Piwowskiego z 1975 ro-
ku]”. Pujszo sam wystąpił na ekranie jako twórca płatnych castingów, które
były jego źródłem utrzymania, a proces filmowania przedstawiał jako zaję-
cie bardzo nudne.

Obnażanie tandetności, nieautentyczności i banalności środowiska fil-
mowego, dostarczało chyba polskim reżyserom dużo masochistycznej sa-
tysfakcji, ponieważ od połowy lat 90. lawinowo tworzyli oni komedie o nie-
ukach, nieudacznikach, amatorach, głupcach i idiotach piszących scenariu-
sze, o łożących pieniądze na produkcję oraz o ludziach stających przed i za
kamerą. Serię takich komedii zapoczątkował M. Koterski utworem Nic śmiesz-
nego [1995], powierzając C. Pazurze rolę reżysera Miauczyńskiego, który
mówił o sobie: „Poszedłem na reżyserię filmową, bo chciałem być sławny,
mieć piękne kobiety, wspaniałe samochody i dużo pieniędzy”. Bardzo po-
dobni do niego byli bohaterowie takich filmów jak 4 w 1 Wenantego Nosu-
la [2000], Gulczas, a jak myślisz? J. Gruzy [2001] czy Rób swoje, ryzyko jest
twoje Mariana Terleckiego [2002], które przedstawiały kulisy powstawania
filmów. Nie ulega jednakże wątpliwości, że komedie te tylko powiększały
repertuar nieudanych polskich filmów fabularnych. Pojawiały się oczywi-
ście wyjątki. Do takich należał obraz Pół serio Tomasza Koneckiego, Toma-
sza Madejskiego i Andrzeja Saramonowicza [2000], inteligentna i zabawna
parodia, niewikłająca się w jakieś dyskusje z polskim kinem, ale bawiąca tylko
widzów historiami odwołującymi się do obiegowej wiedzy o nim.

Negatywne opinie o polskim kinie podzielali, ale w dyskusjach prowa-
dzonych w poważnym tonie, uczestnicy zjazdu Stowarzyszenia Filmowców
Polskich, który odbył się w 2003 roku. Dyskusje te Tadeusz Sobolewski
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podsumował następująco: „Jesteśmy ubogimi prowincjuszami w podróży.
Pozbawieni wizji, niepewni swego losu, patrzymy po sobie nieufnie i pilnu-
jemy swoich tobołków w obawie, żeby ktoś ich nam nie ukradł. Prowincjo-
nalizm naszej kinematografii nie polega na braku talentów, ale na tym, że
działamy w sytuacji wiecznej prowizorki, w rozkroku między PRL-em a ryn-
kiem, gdzie warunki dyktują amerykańscy dystrybutorzy i właściciele mul-
tipleksów. Jedyną szansą jest integracja z filmową Europą. Jesteśmy krok
od niej”32. Szansą tą, zdaniem krytyka, ma być ustawa o kinematografii, któ-
ra prawdopodobnie po kilkunastu latach sporów zostanie uchwalona przez
polski parlament w 2004 roku. Na wzór rozwiązań europejskich proponuje
się w niej rozszerzenie źródeł finansowania filmów o dochody z biletów do
kin, sprzedaży kaset wideo i DVD oraz o udział telewizji w ich realizacji we-
dług norm Unii Europejskiej. Planuje się więc sprzedaż przestrzeni medial-
nej, która do tej pory, inaczej niż w Europie i na świecie, oddana została
różnym użytkownikom za darmo. Ustawa nie rozwiąże oczywiście wszyst-
kich najważniejszych problemów, z jakimi boryka się polskie kino. Ich lista
jest długa i nie chodzi tylko o sytuację finansową i warunki realizacji, ale
przede wszystkim o istniejący kryzys idei, myśli, formy i artystycznych pro-
pozycji. Po 1989 roku powstało w Polsce dużo filmów fabularnych, ale za-
ledwie kilkanaście uznać można za dzieła jednocześnie udane, interesujące
i nowatorskie. A kino powinno przecież przetwarzać twórczo rzeczywistość,
natomiast nowe polskie kino trwa, ale od 1989 roku właściwie się nie rozwija.

Być może dzięki niej uda się również osiągnąć cel, który Kazimierz Krzy-
sztofek stawia przed polską kulturą: „Dziś – twierdzi on – w gospodarce
rynkowej obserwujemy bezprecedensowy rozkwit kultur regionalnych i lo-
kalnych. […] Czy nie da się tego wykorzystać w rozwijaniu konsumpcji kul-
tury w kraju oraz w budowaniu wizerunku Polski jako kraju zróżnicowane-
go? […] Widzę szansę promocji Polski w […] »sprzedawaniu różnorodno-
ści«. To dziś największa siła napędowa międzynarodowej kultury popular-
nej. […] Potrzeba dobrego marketingu, aby wypromować smaki, dźwięki, za-
pachy, obrazy naszej kultury. […] To wielki kapitał. Osiągamy sukcesy na
wewnętrznym rynku: masowa frekwencja na Panu Tadeuszu czy Ogniem
i mieczem. Jak z tym wyjść na zewnątrz? Gdzieś jest w Wielkopolsce Pana-
tadeuszowy park tematyczny, ale kto o nim słyszał. A gdyby zamiast deko-
racji, znakomitych zresztą do Pana Tadeusza w Józefowie pod Warszawą,
czy w paru innych miejscach, stworzono solidny Mickiewiczowski park kul-
tury […]? Przyjdzie kiedyś taki czas, że większość krajów w Europie, po obu

32 T. Sobolewski: Prowincjusze w podróży. „Gazeta Wyborcza”, 15 grudnia
2003, s. 14
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stronach starej linii podziału, osiągnie taki standard cywilizacyjny, poziom
produkcji, infrastruktury itp., że […] będzie się liczyć coś dodatkowego, po-
mysł, kreatywność, specyfika. Tego zaś najwięcej można odnaleźć w kultu-
rze”33.

Jednak na początku XXI wieku, w przeddzień wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej, w okresie nasilania się procesów globalizacyjnych i inwazji multi-
mediów, mimo, że reżyserzy wypracowali i wypracowują różne strategie twór-
cze, wykorzystują rozmaite sposoby produkcji i sięgają po wzory zagraniczne,
to jednak kino polskie nie ukształtowało dotąd swojej tożsamości i orygi-
nalności na miarę oczekiwań i aspiracji Polaków, którzy chcieliby być ak-
tywnymi współtwórcami i uczestnikami komunikacji multikulturowej oraz kul-
tury globalnej wzbogacanej wartościami kultur lokalnych.

Prof. dr hab. Tadeusz Miczka — dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze
Uniwersytetu Śląskiego, związany z Zakładem Komunikacji Kulturowej.
Obecnie prowadzi badania porównawcze dotyczące związków kina i tele-
wizji z literaturą, plastyką i teatrem, interesuje go również problematyka
metodologii badań filmoznawczych. Opublikował m.in. następujące pozy-
cje książkowe: Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej
(1994), Bernardo Bertolucci w opinii krytyki zagranicznej (1993), W Ci-
necitta i okolicach. Historia kina włoskiego od połowy lat 50. do końca
80. (1993), 10000 km od Hollywood. Historia kina włoskiego od 1896 do
połowy lat 50. (1992), Wielka improwizacja filmowa. "Opowieść o Dzia-
dach..." T. Konwickiego (1992), Wielkie ŻARCIE i POSTmodernizm.
O grach intertekstualnych w kinie współczesnym (1992). Ze Szkołą Języ-
ka i Kultury Polskiej związany jest jako wykładowca od początku jej ist-
nienia.

33 K. Krzysztofek: Czy globalizacja kultury nam zagraża? W: Kultura – go-
spodarka – media. Ogólnopolski kongres. Red. E. Orzechowski. Kraków 2002, s.
130-131.
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VARIA
O FILMIE
VARIA

O FILMIE

Jakub Zajdel

Lata 90. – polskie filmy o m³odzie¿y

Podjęcie tematu dotyczącego problematyki młodzieżowej w filmie fabu-
larnym wymaga kilku uwag wstępnych. Przede wszystkim trzeba zwrócić
uwagę na sam sposób porządkowania dorobku polskiej kinematografii. Wy-
odrębnienie filmów o młodzieży wskazuje, że temat jest dominującym kryte-
rium wyboru utworów. Takie postępowanie jest typowe dla polskiego pi-
śmiennictwa o filmie, tak w obszarze recenzji i opracowań krytycznych,
jak i w pracach filmoznawczych. Wystarczy zajrzeć do sześciotomowej Hi-
storii filmu polskiego, żeby zauważyć, że podziały najczęściej przebiegają
ze względu na nazwisko reżysera, nurt (np. polska szkoła filmowa, kino au-
torskie, trzecie kino etc.) lub temat. Szczególnie wyraźnie tendencję do wy-
suwania tematu na pierwszy plan widać w tomach poświęconych okresowi
od 1945 do 1972 roku. Pojawiające się w opisach filmów zrealizowanych
w dwudziestoleciu międzywojennym, próby charakterystyki gatunkowej za-
nikają niemal całkowicie, w tych partiach historii polskiej kinematografii, które
odnoszą się do produkcji powstałej w PRL-u.

Preferowanie porządkowania filmów ze względu na tematykę nie wyni-
kło wyłącznie z metod stosowanych przez historyków, lecz jest także odbi-
ciem uwarunkowań pragmatycznych, w których planowano i prowadzono
działania realizacyjne. Z jednej strony, wielu reżyserów deklarowało, że naj-
ważniejszy jest temat, z drugiej – państwo, pełniące rolę producenta, doma-
gało się podejmowania określonych tematów. Oczywiście, nie zawsze temat
istotny z punktu widzenia polityki państwa, był najważniejszy także dla twór-
ców i odwrotnie, niemniej jednak zgoda co do tego, że temat jest funda-
mentem filmu, wciąż stanowiła wspólny mianownik dla rozmów, w których
zapadały decyzje produkcyjne i dystrybucyjne. Dominację tematu ustano-
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wili urzędnicy państwowi w czasach socrealizmu. Dążenie do doskonałości
w posługiwaniu się środkami wyrazu zwalczali jako formalizm, który z punk-
tu widzenia ideologii marksistowskiej, regulującej w PRL-u całość stosun-
ków w państwie, był zagrożeniem dla świadomości mas. W późniejszych
latach osłabł impet ataków na staranniej zrealizowane filmy, ale częste mar-
ginalizowanie funkcji środków filmowego wyrazu przez wszystkie strony za-
angażowane w rozwój polskiej kinematografii, tj. przez urzędników państwo-
wych, twórców i piszących o filmie, a także przez samą publiczność, silnie
osłabiło próby formowania polskiego kina gatunkowego. Powstawały filmy
korzystające ze schematów komedii, kryminału, filmu wojennego, melodra-
matu, lecz znajdujące się w nich typowe dla danego gatunku rozwiązania
są raczej tylko sygnałami nawiązania do określonej konwencji niż kolejnym
zaktualizowaniem wzorca gatunkowego. Ten stan rzeczy znalazł swoje od-
bicie w nazewnictwie, zamiast o kinie gatunkowym pisano bowiem o kinie
lub nurcie rozrywkowym.

Do podtrzymywania pierwszoplanowej roli tematu przyczynili się także kry-
tycy, przyznając filmom oceny za społeczną wagę poruszonych w nich proble-
mów. Nie wystarczało, żeby komedia tylko śmieszyła, kryminał intrygował za-
gadką zbrodni, melodramat wzruszał itd. Dla grupy krytyków dyspozycyjnych,
tzn. wypełniających dyrektywy płynące z PZPR-u, komedia musiała ośmieszać
te grupy społeczne, które nie akceptowały komunizmu, kryminał musiał ujaw-
niać, że patologia społeczna zawsze korzeniami tkwi w imperializmie amerykań-
skim lub przynajmniej w pozostałościach mieszczańskiej mentalności, melodra-
mat powinien wskazywać, że przyczyną tragedii kochanków było skostnienie
hierarchii społecznej w przedkomunistycznych formacjach społeczno-ekonomicz-
nych. Z kolei krytycy unikający dyspozycyjności zwracali uwagę na to, że fil-
my rozrywkowe często schlebiały prymitywnym gustom i były marne od stro-
ny warsztatowej (co w ich przypadku jest uważane za kardynalny błąd), przy-
czyniając się tym samym do utrwalenia w widzach przekonania o niższym sta-
tusie rozrywki, który wynika ze słabej jakości należących do niej wytworów.
Podkreślali, że nie chodzi o to, żeby zlikwidować filmy rozrywkowe, lecz o pod-
niesienie ich poziomu. Niebezpieczeństwo dostrzegali natomiast w tym, że fil-
my rozrywkowe zastępowały utwory, w których stawia się istotne dla Polaków
problemy czy to historyczne, czy współczesne.

Po dokonanym w 1989 roku przełomie ustrojowym, jak przypominają Mi-
rosław Przylipiak i Jerzy Szyłak, „wszystko uległo zmianie. Nie wiadomo było,
o czym teraz należy robić filmy ani jak je robić, ani wreszcie – kto będzie je
oglądał”1. Ważność utracił, najbardziej poruszający emocje w latach PRL-u,

1 M. Przylipiak, J. Szyłak: Kino najnowsze. Kraków 1999, s. 167.
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temat: konieczność walki bez względu na szanse zwycięstwa. Nieużyteczne
też stały się wypracowane w tamtym okresie strategie porozumiewania się
z widzami. Rozpoczęło się poszukiwanie konwencji przedstawiania i tema-
tów, które współbrzmiałyby z nowymi barwami doświadczania rzeczywisto-
ści społecznej. I mimo tych zmian, Przylipiak i Szyłak, charakteryzując naj-
ważniejsze zjawiska w kinie polskim lat 90., koncentrują się na wyodrębnie-
niu wątków tematycznych („rozrachunki z historią”, „nurt bandycki”, obra-
zy prowincji i współczesności2) wspólnych pewnym grupom filmów. Moż-
na by odnieść wrażenie, że spełniło się powiedzenie, iż wszystko musi się
zmienić, żeby wszystko pozostało po staremu.

Jeśli przyjrzeć się polskiej produkcji filmowej po 1989 roku, to okazuje
się moim zdaniem, że ani polscy filmowcy, ani decydenci dysponujący fun-
duszami na produkcję, ani też widzowie nie byli gotowi – często uważając,
że stają w obronie sztuki – do porzucenia zwyczaju patrzenia na polski film
przez pryzmat tematu. Aranżowanie autotematycznych gier konwencjami
filmowymi, zainicjowane np. w utworach: Łabędzi śpiew Roberta Glińskie-
go [1989], Zabić na końcu Wojciecha Wójcika [1990], In flagranti Wojtka
Biedronia [1991]3, nie znalazło w latach 90. ani wielu kontynuatorów, ani sze-
rokiej akceptacji u publiczności. Odzyskanie wolności wypowiedzi, przypie-
czętowane zniesieniem cenzury państwowej, nie zaowocowało powszech-
nym wyzwoleniem się filmowców z obowiązku akcentowania, choćby tylko
pozornej, ważności tematów i przeniesieniem zainteresowania na obszar,
w którym można realizować filmy bez zobowiązań. Do kin nie napłynęły sze-
rokim strumieniem filmy, w których na plan pierwszy wysuwa się zręczność
w operowaniu dobrze znanymi schematami, czyli po prostu nie ukształto-
wało się rodzime kino gatunków. Rzecz jasna, nie zamierzam twierdzić, że
filmy gatunkowe są pozbawione treści, chodzi mi raczej o takie przesunię-
cie akcentów, które odbiera tematowi dominującą pozycję.

Spośród zrealizowanych w latach 1990-1999 filmów można wskazać utwo-
ry, które skłaniają do wysunięcia posądzenia o posiadanie cech gatunku
filmowego: Porno Marka Koterskiego [1990], Piggate Krzysztofa Magow-
skiego [1990], Powrót wilczycy Marka Piestraka [1990], Latające machiny
kontra Pan Samochodzik Janusza Kidawy [1991], Panny i wdowy Janusza
Zaorskiego [1991], Tajemnica puszczy Andrzeja Barszczyńskiego [1991], Kie-
dy rozum śpi Marcina Ziębińskiego [1993], Piękna nieznajoma Jerzego Hof-

2 Tamże, s. 173-198.
3 W całym artykule daty premier podaję za: Leksykon polskich filmów fabu-

larnych. Red. J. Słodowski. Warszawa 2001. Daty premier filmów: Dzieje mistrza
Twardowskiego i Balanga pochodzą z witryny internetowej: www.filmpolski.pl
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fmana [1993], Siwa legenda Bohdana Poręby [1993], Taranthriller Miro-
sława Dembińskiego [1993], Łowca – ostatnie starcie Jerzego Łukaszewi-
cza [1994], Łza księcia ciemności M. Piestraka [1994], Szuler Adka Drabiń-
skiego [1994], Młode wilki Jarosława Żamojdy [1995], Prowokator Krzysz-
tofa Langa [1995], Dzieje mistrza Twardowskiego Krzysztofa Gradowskie-
go [1996], Słodko-gorzki Władysława Pasikowskiego [1996], Wirus Jana Ki-
dawy-Błońskiego [1996], Kiler Juliusza Machulskiego [1997], Sara Macie-
ja Ślesickiego [1997], Ciemna strona Wenus Radosława Piwowarskiego
[1998], Demony wojny wg Goi W. Pasikowskiego [1998], Gniew M. Ziębiń-
skiego [1998], Młode wilki 1/2 J. Żamojdy [1998], Złoto dezerterów Janu-
sza Majewskiego [1998], Kiler-ów 2-óch J. Machulskiego [1999], Odloto-
we wakacje M. Piestraka [1999]4. W stosunku do tej listy trzeba zwrócić
uwagę na kilka spraw. Przede wszystkim, znajdują się na niej filmy, które
różnią się ze względu na wynik frekwencyjny, oceny krytyków i sposób dys-
trybucji. Dwa z nich: Taranthriller i Piggate były rozpowszechniane tylko
w obiegu wideo, pozostałe zaś miały premierę kinową. Zastosowanie kryte-
riów gatunku filmowego pozwala dostrzec sygnały komedii sytuacyjnej
(Porno, Piggate, Kiler, Złoto dezerterów, Kiler-ów 2-óch), horroru (Powrót
wilczycy, Taranthriller), filmu przygodowego (Latające machiny kontra
Pan Samochodzik, Siwa legenda, Dzieje mistrza Twardowskiego, Odloto-
we wakacje), melodramatu (Panny i wdowy, Tajemnica puszczy, Piękna nie-
znajoma, Szuler), thrillera (Kiedy rozum śpi, Łza księcia ciemności, Pro-
wokator, Wirus, Ciemna strona Wenus, Gniew), thrillera science-fiction
(Łowca – ostatnie starcie), filmu gangsterskiego (Młode wilki, Sara, Mło-
de wilki 1/2), filmu detektywistycznego (Słodko-gorzki), filmu wojennego
(Demony wojny wg Goi). Wyposażenie wymienionych utworów jedynie
w ślady gatunkowe, prowadzi do tego, że nie można mówić o typowych przy-
kładach kina gatunków w Polsce. Nie miejsce tu na analizowanie powodów
tej sytuacji. Wspomnę tylko, że wzorce gatunkowe zostały opracowane w ki-
nematografii USA i jako obce podlegają transformacji przy przenoszeniu ich
w obszar kultury polskiej. Co więcej, w obrębie współczesnego kina gatun-
ków wyraźnie zaznaczają się zjawiska synkretyzmu gatunkowego i hybry-
dyzacji gatunków, znajdujące swój oddźwięk również w polskich filmach.
Odrębną kwestią są filmy, by użyć potocznego określenia, nieudane, które

4 Wybór filmów przeprowadziłem w oparciu o: M. Hendrykowska: Kronika
kinematografii polskiej 1895-1997. Poznań 1999; Film w Polsce ’98 – dokumenta-
cja. Oprac. B. Kosińska-Krippner. „Kwartalnik Filmowy” 1999, nr 26-27; Film
w Polsce ’99 – dokumentacja. Oprac. B. Kosińska-Krippner. „Kwartalnik Filmo-
wy” 2000, nr 29-30.
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albo zbyt ściśle powielają wyznaczniki gatunkowe, albo mają tak rozchwia-
ną budowę, że trudno je w jakikolwiek sposób określić.

Swobodne traktowanie kryteriów gatunkowych tak przez piszących o fil-
mie, jak i przez twórców sprawia, że lista tytułów ma charakter otwarty. Moż-
na spierać się o to, czy powinny się na niej znaleźć np. Psy [1992], Psy 2.
Ostatnia krew [1994] W. Pasikowskiego lub Ogniem i mieczem J. Hoffmana
[1999]. Jednak nawet gdyby uzupełnić ją jeszcze o kilka tytułów, nie zmieni
to zasadniczo proporcji i utwory zaliczane do kina gatunków nadal będą
stanowiły mniejszą część polskiej produkcji filmowej w omawianym okre-
sie. Jeśli wziąć pod uwagę pełnometrażowe filmy fabularne (w tym także ko-
produkcje), to rozpiętość ilości premier filmowych waha się od około dwu-
dziestu do ponad trzydziestu rocznie. Szczegółowe wyliczenia nie są koniecz-
ne, należy tylko zauważyć, że określenie „premiera” odnosi się do pierw-
szego pojawienia się danego utworu przynajmniej w jednym z trzech obie-
gów: kinowym, telewizyjnym czy wideo. W przypadku niektórych filmów
premiera była jedynym pokazem i rodzi się pytanie, czy uwzględnianie ta-
kiego filmu nie jest tylko zabiegiem statystycznym? Czym innym bowiem
jest premiera w sali kinowej na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni, a czym innym premiera w pierwszym programie Telewizji Polskiej
o godzinie 20.10. Jeśli przyjąć, mimo tych zastrzeżeń, że przeciętnie w la-
tach 90. można było obejrzeć 20-25 premierowych filmów, to jak wynika
z przedstawionej przeze mnie listy utworów, wśród nowych filmów można
było znaleźć 2-3 (5 w 1998 roku, ale to wyjątek) filmy naznaczone piętnem
gatunkowości. Powiększenie tej listy o kilka tytułów, które jednak zostały-
by uznane za bliższe kinu gatunków oraz o tytuły wspomnianych filmów
autotematycznych, spowoduje zmianę proporcji: 20-25 premier i 3-4 filmy
z obszaru kina gatunków rocznie. Sądzę więc, że wciąż jeszcze można pisać
o polskich filmach, przyjmując temat jako główne kryterium wyboru, a na-
wet przy odpowiednich zastrzeżeniach nie będzie to postępowanie bezza-
sadne w stosunku do filmów zawierających cechy gatunkowe.

Drugą kwestią, którą należy poruszyć, jest ustalenie, co znaczy określe-
nie „film o młodzieży”. Pozornie odpowiedź jest prosta. Wystarczy, żeby do
młodzieży należały główne postaci filmu. Rzecz jednak nie jest taka całkiem
jednoznaczna, przynajmniej w niektórych utworach. Przede wszystkim trze-
ba zauważyć, że znakomita większość polskich filmów o młodzieży nie zo-
stała opatrzona informacją, iż stanowią rekonstrukcję autentycznych zda-
rzeń. Pozostaje więc przyjąć, że postaci filmowe nie mają swoich odpowied-
ników w świecie realnym. Jeśli bytem fikcyjnym jest każda postać, która
może jedynie pośrednio wejść w relacje z więcej niż jednym bytem realnym,
to bohaterowie filmów o młodzieży są postaciami fikcyjnymi. Trzeba więc
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wziąć pod uwagę, że widz, uzyskując tylko pewną ilość informacji o tych
postaciach, nie ma możliwości uzupełnienia swojej wiedzy, np. zadając py-
tania bohaterom lub domagając się okazania dokumentów, które mogłyby
rozstrzygnąć przypuszczenia dotyczące ich wieku. Niekiedy widz musi za-
akceptować hipotezy, których nigdy nie uda mu się rozstrzygnąć.

Dla przykładu przywołam film Słodko-gorzki Pasikowskiego. Zawarte
w tym filmie wskazówki sugerują, że bohaterowie są w wieku 16-19 lat, ale
równie dobrze można utrzymywać, że są starsi. Paulina Wrońska (Anita Wer-
ner) spytana przez dyrektora (Marek Kondrat) dlaczego wyrzucono ją z po-
przedniej szkoły, odpowiada, że się nie uczyła. W klasie, do której wprowa-
dza ją dyrektor, są już dwaj uczniowie, którzy wcześniej chodzili do tej sa-
mej szkoły. Może oni też się nie uczyli i po ukończeniu osiemnastego roku
życia, wywinąwszy się od wojska, trafili do liceum dla dorosłych. Dyrektor
grozi Igorowi Poniatowskiemu (Michał Dworczyk), że trafi do poprawczaka,
na co Igor przypomina, że pokolenie dyrektora najpierw drukowało wizeru-
nek Ludwika Waryńskiego na banknotach, a teraz zachowuje się tak, jakby
Waryński nigdy nie istniał. Wypowiedź Igora ma kilka znaczeń, wśród nich
może być wskazówka dotycząca wieku tej postaci. Skoro pokolenie dyrek-
tora przemilcza istnienie Waryńskiego i swój udział w drukowaniu bankno-
tów z jego podobizną, to Igor prawdopodobnie po prostu pamięta te bank-
noty. Co prawda nie wygląda na rówieśnika dyrektora, ale może nie jest aż
taki młody, jak mogłoby się wydawać. Krótko mówiąc, być może wspomi-
nając banknoty z wizerunkiem Waryńskiego, Igor chciał dać do zrozumie-
nia, że nie trafi do poprawczaka, ponieważ już jest pełnoletni. Te przypusz-
czenia narastają w scenie rozmowy z policjantami, badającymi okoliczności
śmierci Piotra, w której Igor domaga się, żeby policjanci zwracali się do nie-
go, używając słowa „pan”. W tej samej scenie jeden z policjantów wyjawia,
że obecnie pracuje w wydziale dla nieletnich, jednak nie musi to świadczyć
o wieku uczniów, z którymi przeprowadza rozmowy. Okazuje się bowiem, że
policjant uczestniczył już w postępowaniu przeciwko Igorowi i jego kole-
gom, pracując w innym wydziale. Możliwe jest zatem, że skierowano go do
pomocy w śledztwie, ponieważ zna środowisko. Działania operacyjne będą
zapewne prowadzone nie tylko w szkole Igora, lecz również w szkole, w której
uczy brat Piotra, trzeba więc będzie rozmawiać także z nieletnimi. To wła-
śnie z tamtej szkoły przyszła Paulina. Z kolei w scenie wywiadu dla telewi-
zyjnych „Informacji warszawskich”, prezenter przedstawia Mateusza Hert-
za (Rafał Mohr) jako ucznia klasy maturalnej XXIX Liceum Ogólnokształcą-
cego. Nie pada ani jedno słowo o tym, że jest to liceum dla uczniów, którym
– z różnych powodów: nieuctwo, choroba, problemy rodzinne, uzależnienie
od narkotyków – nie udało się zakończyć edukacji we właściwym terminie.
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Mogłyby to być wskazówki pomocne przy rozstrzygnięciu wątpliwości do-
tyczących wieku bohaterów filmu, gdyby nie rzucające się w oczy dążenie
prezentera do unikania drażliwych tematów. Niewątpliwie trudno byłoby
przyznać się Mateuszowi, że uczęszcza do liceum dla dorosłych. Jednocze-
śnie prezenter usilnie stara się podkreślić sukces, jaki odniósł Mateusz na
międzynarodowej olimpiadzie wiedzy humanistycznej, ale wyraźnie przy tym
boi się, że Mateusz nie poradzi sobie z odpowiedziami przed kamerą.

Przywołałem tych kilka scen z filmu Pasikowskiego, żeby zwrócić uwagę
na problem uzupełniania miejsc niedopowiedzianych w charakterystyce obie-
któw fikcyjnych. W Słodko-gorzkim nie informuje się widza wprost, ile lat
mają postacie. Jeśli więc widz chce ustalić ich wiek, to nie może poprzestać
na rozpoznaniu cech postaci manifestowanych w filmie. Musi także prze-
prowadzić wnioskowanie, w którym wykorzysta informacje płynące ze świa-
ta filmu i posiadaną wiedzę pozafilmową. Na przykład polski widz wie, że
jeśli akcja filmu toczy się w Polsce w pierwszej połowie lat 90. i nie było
żadnych dodatkowych informacji o sytuacji bohaterów (ot, choćby takich,
iż zanim znaleźli się w liceum ogólnokształcącym, uczyli się w zasadniczej
szkole zawodowej), to uczniowie w klasie maturalnej powinni mieć 18-19 lat.
Z drugiej strony, wnioskowanie widza musi być prowadzone w ograniczo-
nym zakresie, ponieważ niekompletność bytów fikcyjnych przedstawianych
w filmach umożliwia wyobrażanie sobie różnych wersji tych samych posta-
ci. Ta możliwość jest szczególnie istotna, gdy rozważa się filmy wybrane ze
względu na temat, może bowiem prowadzić do błędnego przypisania filmu
do danej grupy tematycznej.

Jeśli wyselekcjonowanie grupy filmów o młodzieży ma zależeć od cech
postaci, to trzeba ustalić, jakie cechy powinny spełniać postacie, żeby można
było uznać, że dany film dotyczy młodzieży. Dla potrzeb badań psycholo-
gicznych Irena Obuchowska określa mianem młodzieży osoby w wieku od
10 do około 205 lat, natomiast socjologowie przyjmują podział na dzieci,
młodsze nastolatki, starsze nastolatki i młodzi dorośli6. Ale w niektórych
opracowaniach wiek 11-15 lat zalicza się do okresu dzieciństwa7. Występo-
wanie innych cech, jak np. dojrzewanie płciowe, drażliwość na swoim punk-

5 I. Obuchowska: Adolescencja. W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Red.
B. Harwas-Napierała, J. Tempała. Warszawa 2000, s. 163.

6 B. Fatyga: Polska młodzież w okresie przemian. W: Wymiary życia społecz-
nego. Polska na przełomie XX i XIX wieku. Red. M. Marody. Warszawa 2002, s.
303.

7 A. Przecławska: Sytuacja kulturalna współczesnego dziecka jako przedmiot
zainteresowań naukowych. W: Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięć-
dziesiątych. Red. A. Przecławska, L. Rowicki, Warszawa 2000, s. 15-16.
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cie, silny krytycyzm wobec starszych, niesamodzielność w podejmowaniu
wielu życiowych decyzji, traktuje się jako silnie powiązane z wiekiem. Zna-
czy to, że kryterium wieku jest prymarne i pojawienie się np. niesamodziel-
ności i silnego krytycyzmu u osoby w wieku lat 30 nie spowoduje rozcią-
gnięcia pojęcia młodzieży na trzydziestolatków.

Spośród premier filmowych lat 90. można wymienić utwory, ukazujące
bohaterów w wieku 16-19 lat: Zakład Teresy Kotlarczyk [1991], Niech żyje
miłość Ryszarda Bera [1991], Trzy dni bez wyroku Wojciecha Nowaka [1991],
Balanga Łukasza Wylężałka [1993], Goodbye, Rockefeller Waldemara Szarka
[1993], Kolejność uczuć R. Piwowarskiego [1993], Pora na czarownice Pio-
tra Łazarkiewicza [1994], Uprowadzenie Agaty Marka Piwowskiego [1993],
Młode wilki [1995] i Młode wilki 1/2 [1998] J. Żamojdy, Panna Nikt An-
drzeja Wajdy [1996], Słodko-gorzki W. Pasikowskiego, Sara M. Ślesickie-
go [1997], Farba Michała Rosy [1998], Fuks Macieja Dutkiewicza [1999].
Wszystkie wymienione filmy należą do nurtu współczesnego, ale przedsta-
wiono też 16-19-latków w bliższej lub dalszej przeszłości. Rzeczywistość koń-
ca lat 80. powraca w Autoportrecie z kochanką R. Piwowarskiego [1997].
Przypomnienie lat 60. znaleźć można w Marcowych migdałach R. Piwowar-
skiego [1990], Nad rzeką, której nie ma Andrzeja Barańskiego [1991], czy
filmie Spona W. Szarka [1998]. W dwudziestoleciu międzywojennym rozgry-
wają się zdarzenia przedstawione w Białym małżeństwie Magdaleny Łazar-
kiewicz [1993], Pannie z mokrą głową Kazimierza Tarnasa [1994] i Wrotach
Europy Jerzego Wójcika [1999]. Na początku XX wieku umieszczono akcję
Kawalerskiego życia na obczyźnie A. Barańskiego [1992].

Jeśli zaś wziąć pod uwagę, że do młodzieży zalicza się także postaci
w wieku 10-15 lat, to do listy trzeba dopisać jeszcze kilka tytułów. Współ-
cześnie toczą się zdarzenia w Mów mi Rockefeller W. Szarka [1990], Lata-
jące machiny kontra pan Samochodzik J. Kidawy [1991], Smacznego, tele-
wizorku Pawła Trzaski [1993], Łowca – ostatnie starcie J. Łukaszewicza
[1994], Awantura o Basię Kazimierza Tarnasa [1995]. Poznań ’56 Filipa Ba-
jona [1996] odsyła do wydarzeń z 1956 roku. Z kolei w Tajemnicy puszczy
Andrzeja Barszczyńskiego [1991] ulokowano akcję na początku XX wieku.

Dr Jakub Zajdel – pracownik Instytutu Nauk o Kulturze UŚ, adiunkt
w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Jest autorem książki Film
w uniwersum światów możliwych (Kielce 2003) oraz współautorem – wraz
z Aliną Madej – książki Śmierć jak kromka chleba. Historia jednego fil-
mu (Warszawa 1994), publikował także w tomach zbiorowych. Jego zain-
teresowania  badawcze skupiają się wokół historii filmu polskiego oraz pro-
blematyki nowoczesnych mediów.
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Agnieszka Æwikiel

Ekspresje powszednioœci. Wokó³ Milczenia Kazimierza Kutza

W książce Historia literatury w moim kinie Aleksander Jackiewicz, pi-
sząc o Soli ziemi czarnej i Perle w koronie, nie ukrywał zaskoczenia: „Ka-
zimierz Kutz nie jest łatwym reżyserem. Z okazji premiery Skoku pisałem
o nim jako o realiście i kronikarzu współczesności. Raptem Sól ziemi czar-
nej, i trzeba pisać zupełnie inaczej”1. Owo „zupełnie inaczej” pozostało jed-
nak tylko w sferze wstępnych deklaracji, bo ostatecznie A. Jackiewicz moc-
no podkreślał konsekwentną cechę stylu reżysera – „oscylację między re-
alizmem, a nawet dokumentalizmem, i stylizacją”2, cechę, jak pisał, silnie za-
znaczającą się w Nikt nie woła, Milczeniu, czy nawet w Skoku. Zarówno
w przypadku filmów wcześniejszych, jak i śląskich filmów Kutza, czyni Jac-
kiewicz z tego zarzut, konkludując, że apodyktyczność narzuconej formy ar-
tystycznej „wypacza dynamikę rzeczywistości”3. Bo też „Kutz nie zawsze
potrafi zatrzymać się na wąskiej granicy, jaka dzieli jego stylizację od reali-
zmu” – pisze krytyk4. Odmienne stanowisko zajmuje Konrad Eberhardt. Po
premierze Soli ziemi czarnej, filmu, który uznaje za jeden z kilku najwybit-
niejszych filmów powojennego ćwierćwiecza (tekst Eberhardta jest z roku
1970) nie zechce pisać „zupełnie inaczej”, ale właśnie podkreśli konsekwen-
cję stosowanej formy artystycznej. „[...] Nie byłoby tego zdumiewająco pięk-
nego filmu, gdyby w filmografii Kutza nie figurowały takie pozycje, jak Nikt
nie woła, Milczenie, czy Ktokolwiek wie... Sól ziemi czarnej stanowi bo-

1 A. Jackiewicz: Historia literatury w moim kinie. Warszawa 1974, s. 298.
2 Tamże, s. 300.
3 Tamże, s. 304.
4 Tamże, s. 301.
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wiem wyraźną kontynuację tamtych prób i w tym właśnie należy szukać wy-
jaśnienia jej osobliwej, poetyckiej urody”5.

Taki krytyczny dwugłos towarzyszy w istocie wszystkim dokonaniom
reżysera. Być może, gdyby nie zadebiutował Krzyżem Walecznych, filmem
„inteligentnym, ale grzecznym”6, który wpisał się, chcąc nie chcąc, dosko-
nale w ów postulat twórczości realistycznej, proklamowany w polskim kinie
w latach 60., gdyby nie udowodnił, że potrafi „prawidłowo i przejrzyście
opowiadać za pomocą kamery”7, opinie nie byłyby tak osobliwie spolary-
zowane. Ale przecież to Bolesław Michałek, krytyk, w którego słowa wsłu-
chiwał się Kutz z wielką uwagą, napisze w Szkicach o filmie polskim: „Kutz
nie ma wizualnej wrażliwości Wajdy [...], która nadaje rangę i sens opisy-
wanym zdarzeniom z pomocą silnej, gwałtownej wizji plastycznej. Plastyka
Kutza wydaje się nawet trochę niezorganizowana; brak jej jakiegoś konse-
kwentnie przyjętego stylu widzenia”8. Sam reżyser przyznaje, że zarzut ten
wziął sobie bardzo do serca: „Z całej gamy komplementów, jakie mnie wów-
czas spotkały [...] właściwie niczego nie pamiętam, natomiast utkwiła mi
w głowie ta jedyna konkretna i poważna uwaga Michałka. [...] zbuntowałem
się przeciw temu, co się w filmie robiło, zwłaszcza u nas – i to pod wieloma
względami”9. Jeżeli się buntować, to radykalnie. Transformacji świata w obraz
filmowy w Nikt nie woła towarzyszy prowokujący zamysł estetyczny: idzie
wszakże o przeformułowanie kanonów narracyjnych języka filmowego. Dal-
szy ciąg tej historii jest znany.

Zatem o filmach Kutza można (a nawet należy) pisać z pozycji owej „wą-
skiej granicy”, bo dwugłos krytyczny zajmuje miejsca po jej obydwu stro-
nach. Milczenie, zrealizowane w 1963 roku, aktywizuje tę specyfikę pisania.
Z jednej strony bowiem powiada się o surowym realizmie i ascetycznej poe-
tyce, z drugiej – o baroku, ekspresyjnych ozdobnikach i udziwnieniach. Zu-
pełnie, jakbyśmy mówili o dwóch różnych filmach! Można bowiem zrozu-
mieć odmienność krytycznych postaw, mających swój wyraz w różnych, dia-
metralnie odmiennych ocenach tego filmu. Można zrozumieć negatywną
ocenę Jackiewicza, który czuje się zawiedziony dezercją Kutza z pola spe-
cyficznie pojmowanej „filmowości”, można także dać się unieść emocjonal-

5 K. Eberhardt: O polskich filmach. Warszawa 1982, s.231.
6 Tamże, s. 230.
7 [R.K.], K. Kutz: „Ten film dobrze się starzeje” (rozmowa z laureatem „Zło-

tej Syrenki”). „Odra” 1960, nr 6, s. 8.
8 B. Michałek: Szkice o filmie polskim. Warszawa 1960, s.60.
9 [K. Eberhardt, J. Gazda, A. Werner, M. Wojciechowski], Rozmowa z Kazi-

mierzem Kutzem. „Kultura Filmowa” 1973, nr 2, s. 14 i 16.
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nej w tonie, barokowej w formie, entuzjastycznej recenzji Janusza Gazdy.
Natomiast jest rzeczą niemożliwą, nawet przy wieloznaczności terminu „re-
alizm”, mówić wymiennie z nim o baroku, czy też o ozdobnikach ekspresyj-
nych, jakimi – być może – cechuje się ascetyczna poetyka.

Jakie zatem jest Milczenie? Film nader rzadko przywoływany, nie myślę,
by ze złej woli, lecz przysłonięty bądź spektakularnymi osiągnięciami reży-
sera (filmy śląskie), bądź legendą Kutza, jako pierwszego w Europie egzy-
stencjalisty (Nikt nie woła). Tymczasem reżyser nie ukrywa, że Milczenie
jest dla niego filmem szczególnie ważnym „w przedmiocie pewnych tenden-
cji stylizacyjnych, w kategoriach czysto estetycznych”10. Jednocześnie trze-
ba pamiętać o dacie powstania tego filmu. Lata sześćdziesiąte to przecież –
obok kontynuacji i polemik ze „szkołą polską” oraz poszukiwań formuły fil-
mu współczesnego – czas wypracowywania adekwatnego, filmowego języ-
ka, zdolnego ową współczesność opisać. Jak przenikliwie zauważa Eberhardt:
„[...] Byliśmy i jesteśmy świadkami, jak wybitni twórcy czym prędzej porzu-
cają płaszczyznę fotograficznie rejestrowanej rzeczywistości, aby przenieść
się w rejony wyraźniej poddane ciśnieniu metafory intelektualnej: obser-
wujemy, w jaki sposób obraz rejestrujący czy pokazujący staje się – czy
chce się stać – obrazem myślącym. Droga Wajdy od Pokolenia do Bram
raju, droga Kawalerowicza od Celulozy do Matki Joanny, droga Kutza od
Krzyża Walecznych do Milczenia, cała twórczość Hasa...”11.

Milczenie jest filmem zrealizowanym na podstawie powieści niewidome-
go pisarza Jerzego Szczygła. Dramatyczna historia czternastolatka tracącego
wzrok przy zabawie z niewypałem i oskarżonego przez małomiasteczkową spo-
łeczność o napad na księdza, zainteresowała czy raczej sprowokowała Kutza:
„Konwicki [...] odkrył ten tekst i puścił go w obieg zespołu. Wszyscy się go
bali, gdyż historia między chłopcem-kaleką a księdzem-staruszkiem wydawała
się nie do zrealizowania. Ponieważ jestem wrażliwy na takie podniety, powie-
działem, że spróbuję zrobić z tego utwór niebędący sentymentalną opowie-
ścią o kalece”12. Rzeczywiście – Kutz nie zrealizował sentymentalnego fil-
mu, ale też trudno uwierzyć w jego stwierdzenie, że w przypadku adaptacji
utworu literackiego możliwości i kompetencje reżysera są w jakiś sposób
ograniczone. „Reżyser tworzy swój film, a nie przenosi, transponuje bądź
tłumaczy na inny język dzieło literackie” – powiada teoretyk13. Zatem Kutz

10 Tamże, s. 42.
11 K. Eberhardt: O polskich..., s. 136.
12 [K. Eberhardt, J. Gazda, A. Werner, M. Wojciechowski]: Rozmowa z Kazi-

mierzem Kutzem...,  s. 42.
13 A. Helman: Dziesięć tez na temat filmowej adaptacji literatury. W: Wokół

problemów adaptacji. Red. E. Nurczyńska-Fidelska i Z. Batko. Łódź 1997, s. 11.
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tworzy swój film – i z tym nietrudno się zgodzić – szukając intensywnie
„ekwiwalentu zmysłowego dla stanów psychicznych czy psychologicz-
nych”14. Gdy zestawimy ze sobą dwa fragmenty książki Mirona Czernienki
poświęcone formie filmowej Milczenia, wyda nam się zrazu, że są wzajem-
nie sprzeczne: to pierwszy film Kutza, w którym „strona formalna, poszuki-
wanie własnego języka, własnej poetyki, zajmowało reżysera najmniej. [...]
Potrzebne było jedynie sprawne rzemiosło, aby przenieść tę ideę na ekran,
nie tracąc z niej niczego [...]”15. Na następnej zaś stronie autor pisze: „W Mil-
czeniu, gdzie linia fabularna została określona bez jego udziału, Kutz po raz
pierwszy czuje się swobodny jako narrator”16. Pozorność tej sprzeczności
i wynikające z tego konsekwencje postaram się niżej opisać.

W jaki sposób obraz filmowy odbija istniejącą rzeczywistość? „[...] Wszy-
stko, co beznamiętnie rejestruje kamera, jest ważne i wszystko znaczy, zwłasz-
cza bieda wyzierająca z każdego kąta szpitala, z każdej odrapanej ściany,
z sylwetek licho ubranych, skulonych z zimna ludzi, tworzy przejmująco praw-
dziwy pejzaż powojennej egzystencji” – pisze Elżbieta Baniewicz17. Intere-
sujące jest tutaj jedno słowo: „beznamiętnie”, sugerujące, że rzeczywistość
rejestrowana przez kamerę niesie własny porządek i sens. Niemniej jednak
„obraz odzwierciedla świat – powiada Jean-Louis Baudry – lecz tylko w na-
iwnej inwersji podstawowej hierarchii. [...] Ograniczony kadrowaniem, usze-
regowany, ustawiony w odpowiedniej odległości świat oferuje przedmiot
wyposażony w znaczenie, obiekt intencjonalny implikowany przez i impli-
kujący działanie „podmiotu”, który go widzi”18. Użycie planów bliskich czy-
ni widzenie intensywniejszym, plany oddalające kształtują geografię prze-
strzeni niekoniecznie związaną z codziennym jej doświadczaniem. Intensy-
fikacja środków wyrazowych cechuje początek filmu: nim pojawi się obraz,
słyszymy dziwną muzykę (ostre, przenikliwe dźwięki o charakterze oriental-
nym), czołówka eksponuje napisy na tle zbliżenia postaci. Widzimy Stacha
blisko, cały czas w ruchu, uwięzionego w kadrze, kamera nie opuszcza jego
twarzy, aż do napisu: „Działo się to w roku 1945...” Muzyka cichnie. Bez
cięcia, bez ujęcia stabilizującego, minimalnym rozszerzeniem przestrzeni roz-
pocznie się niespiesznie opowiadana historia o samotności, rozpaczy i bra-

14 [K. Eberhardt, J. Gazda, A. Werner, M. Wojciechowski]: Rozmowa z Kazi-
mierzem Kutzem..., s. 46.

15 M. Czernienko: Kazimierz Kutz (rozdziały niedokończonej książki). „Film
na Świecie” 1987, nr 343-344, s. 39.

16 Tamże, 41.
17 E. Baniewicz: Kazimierz Kutz. Z dołu widać inaczej. Warszawa 1994, s. 33.
18 J.-L. Baudry: Ideologiczne skutki funkcjonowania aparatu filmowego. Przeł.

A. Helman. „Powiększenie” 1985, nr 1, s. 9.
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ku miłosierdzia. Przy czym przestrzeń jest w całym filmie silnie sfunkcjona-
lizowana, wykreowana za pomocą środków artystycznych, zarówno przez
scenografię, jak i sposób jej fotografowania. „Dramat filmowy – pisał Mau-
rice Merleau-Ponty – jest zawsze, by tak rzec, bardziej finezyjny niż drama-
ty realnego życia; dzieje się w świecie ściśle określonym, bardziej niż świat
realny”19. Ten ściśle określony świat, wzorowany na realnym świecie, po-
siada swoją „dynamikę wizyjną”, określone kadrowanie, światło i cienie. To
jest dochodzenie inną drogą do oglądu rzeczywistości, a nie manipulacja
„surową rzeczywistością”, czy przedstawianie „materiałów rzeczywistości”.

W filmie Kutza mamy bowiem do czynienia z dobrze znanym zabiegiem
prestylizacji. „Imitowaliśmy pewną rzeczywistość – mówił operator Wiesław
Zdort – zwracając uwagę na detale, półcienie, by oddać właściwą atmosfe-
rę, klimat psychiczny. Dzięki temu światłu uzyskiwaliśmy ponadto złudze-
nie, że pokazywane wnętrza są prawdziwe, mimo że wszystkie sceny kręci-
liśmy w studiu; szpital, pokoik pielęgniarki Kazi, zakrystia to były dekora-
cje [...]. Historię niewidomego chłopca, który zaczyna widzieć słuchem, re-
alizowaliśmy przez specjalne operowanie światłem wydobywającym stany
psychiczne, ale również staraliśmy się pokazać otaczającą go rzeczywistość
poprzez wyakcentowanie faktury przedmiotów. Na przykład specjalnie ma-
lowaliśmy ściany piwnicy, aby ich murszejąca, liszajowata faktura lepiej ry-
sowała się w obrazie filmowym, żeby była jeszcze bardziej obrzydliwa, od-
pychająca”20. Ta strategia estetyzowania codzienności przysługuje także pej-
zażowi. „Akcja filmu dzieje się zimą i naturalne kontrasty pejzażu były nie
do ominięcia, trzeba je było tylko dobrze sfotografować” – powiada autor
zdjęć21. Dobrze sfotografować to znaczy, w przypadku tego filmu: tak skon-
struować przestrzeń, by zmusić ją do ujawnienia sensu opowiadanej historii.

W planie fabularnym mamy bowiem zaprezentowaną pewną historię,
okrutną i przejmującą, nas wszakże interesować będzie konstrukcja przestrze-
ni ujawniająca modalność świata przedstawionego. Ten trop został zaled-
wie zasygnalizowany przez krytyków, nie rozwinięty, a przecież wydaje się
on szczególnie płodny w próbie odsłonięcia obecności znaczenia. „[...]
Wszystko co najważniejsze dzieje się poza fabułą i właściwie poza dialo-
giem, w obrazach [...]”– powiada Baniewicz22. Dodajmy, że sporo się dzieje
również w przestrzeni dźwiękowej. Zamierzeniem kompozytora było znaleźć

19 M. Merleau-Ponty: Film i nowa psychologia. W: Estetyka i film. Red. A. Hel-
man. Warszawa 1972, s. 196.

20 E. Baniewicz: Kazimierz Kutz..., s. 205-206.
21 Tamże, s. 205.
22 Tamże, s. 33.
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taki rodzaj muzyki, który byłby odpowiednikiem stanu chłopca, „tego, co
się z nim dzieje, tego, że on musi uaktywnić inne zmysły, one się wyczulają.
Ta muzyka poza orientalnym brzmieniem ma charakter średniowiecznego tań-
ca śmierci, w kółko kręcącej się melodii, obsesyjnej powtarzalności motywu
wzmocnionego przenikliwą instrumentalizacją”23.

Ale powróćmy do obrazów. Cóż zatem dzieje się w obrazach? Już na sa-
mym początku filmu zostaliśmy zwiedzeni lokalizacją czasową. To, że akcja
filmu toczy się w pamiętnym roku 1945, nie ma właściwie istotnego znacze-
nia dla opowiadanej historii. Nie ma znaczenia w kontekście, jaki zapropo-
nowało polskie kino – odwołań do przeszłości, do Historii determinującej
ludzkie losy, do traumatycznego przeżycia wojny. Ma natomiast znaczenie
miejsce akcji – prowincjonalne miasteczko, swoista enklawa kołtuństwa, bi-
goterii i nietolerancji. Na początku filmu fotografowane w manierze nieomalże
dokumentalnej, z chwilą wypadku i wydania wyroku na Staszka („Napadł
na księdza! Granat wybuchł mu w łapie!”) zacznie być stylizowane na miej-
sce, gdzie taka historia po prostu wydarzyć się musiała. „Miasteczko staje
się niemal głównym bohaterem Milczenia, określając jego temat oraz tra-
giczne okoliczności historii młodziutkiego Staszka i starego, schorowanego
księdza, między którymi – milcząco i nieomal niezauważalnie – rozwijają się
meandry tragedii”24.

Toteż zanim ponownie ujrzymy okaleczonego, już niewidomego Stasz-
ka, reżyser dokona pewnych zabiegów, by nadać przestrzeni filmowej walor
znakowy. Zaraz po sekwencji z wypadkiem następuje scena w zakrystii, której
przedmiotem jest rozmowa księdza z zakrystianem Grzegorzem. Budowana
światłem, definiującym postać i w sposób swoisty eksponującym sceno-
grafię, jest przeto zarówno prezentacją przestrzeni księdza, jak i opisem tej
postaci. Postać księdza siedzącego w cieniu, w zakrystii oświetlonej jedy-
nie smugą światła padającą z okna, początkowo niewidoczna, zostaje wy-
dobyta z cienia stopniowym rozjaśnieniem całego obrazu. Temu rozjaśnie-
niu, ujawnieniu obecności księdza oczom widza towarzyszy nadejście za-
krystiana. Od tej pory przestrzeń stanie się również znakomicie skonstru-
owaną przestrzenią konfliktu. Takie „rembrandtowskie światło buduje wnę-
trza, przedmioty, dramatyzuje przebieg ludzkich zachowań, osacza człowie-
ka, wydobywa stany psychiczne” – powiada Wiesław Zdort25. Takie świa-
tło także, skontrastowane z cieniami, które otaczają rozświetlony środek ka-
dru, powoduje, że obraz staje się zamkniętą kompozycją, budującą znacze-

23 Tamże, s. 214.
24 M. Czernienko: Kazimierz Kutz..., s. 40.
25 E. Baniewicz: Kazimierz Kutz..., s. 205.
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nia, by tak rzec, dośrodkowo, nie wykorzystując potencjału przestrzeni po-
zakadrowej. Między bohaterami a materialnością świata przedstawionego
zachodzi bowiem szczególna więź – proces swoistej osmozy. Kolejne sce-
ny poświadczają ten zamysł reżysera, nieważne, czy przedmiotem styliza-
cyjnych zabiegów staną się wnętrza czy plenery. Tak skonstruowana jest
scena na plebanii (zawierająca symboliczne odbicie krzyża w zaśniedziałym
lustrze), ale również scena krótkiej, rytualnej podróży księdza z kościoła na
plebanię. Toteż, konsekwentnie, ten tryb wizualizacji przysługuje również
przestrzeni szpitala, która posiada wszakże jedyne miejsce, waloryzowane
pozytywnie: panieński pokoik pielęgniarki Kazi z ciepłym światłem szczęśli-
wego drzewka – choinki. To dobre miejsce (na górze) jest – zgodnie z topo-
sem przestrzeni – przeciwstawione miejscu złemu, podziemnemu, mieszczą-
cemu się w suterenach szpitala, do których zostanie zesłany Staszek, miej-
sca zamieszkanego przez Niemców i szczury. Jednocześnie te dwie przestrze-
nie – księdza i chłopca – konfrontowane są ze sobą za pomocą montażu
równoległego, a ich walor konfrontacyjny podkreślany bywa identycznym
punktem widzenia kamery rozpoczynającym kolejne sekwencje bądź iden-
tycznym upozowaniem aktorów. Z ich naprzemienności wynika wyraźnie je-
szcze inny motyw tego filmu: wędrówki ku śmierci i wędrówki ku życiu.

Zamknięty, duszny świat, który wydał wyrok, świat, którego przestrzeń
kilkakrotnie zostaje podwójnie zamknięta przez statyczne ujęcia kamery pa-
trzącej z góry. Bohaterowie są uwięzieni w tym świecie milczenia, rytuału
i pozorów. Każda scena filmu jest znacząca, niekiedy ostentacyjnie znaczą-
ca, gdzie kompozycja kadru rygorystycznie podporządkowana bywa wizji
świata reprezentowanej przez film. W tej gęstej znaczeniowo przestrzeni re-
lacje między osobami dramatu nabierają osobliwie znakowego charakteru.
Właściwie można by powiedzieć, że niektóre role są nadrzędne wobec po-
staci. Woźnica, czy Święty Pijak to komentatorzy małomiasteczkowej rze-
czywistości, oni zawsze są „stąd”, ujawniając dwa oblicza Miasteczka: to
pragmatyczne i to szalone. „W jakimś sensie postać świętego pijaczka jest
jakby zewnętrznym, ostatecznym wariantem losu okaleczonego chłopca” –
mówił reżyser26.

W Miasteczku role są przydzielone i racje rozdane, a zdanie, które naj-
częściej pada z ekranu brzmi: „Ludzie gadają”. Cóż to za ludzie? Miasteczko
i jego mieszkańcy, nie obserwowani wszakże w codziennej krzątaninie, ale
wypełniający przestrzeń kadru nadchodzeniem, rojeniem się nieomalże bio-
logicznym, groźną, ciemną obecnością. Roją się tak już na początku filmu,

26 [K. Eberhardt, J. Gazda, A. Werner, M. Wojciechowski]: Rozmowa z Kazi-
mierzem Kutzem..., s. 46.
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zaalarmowani „napadem” na księdza dobrodzieja. Wyroją się powtórnie, gdy
ślepy Staszek po raz pierwszy samodzielnie opuści szpital. Do spotkania
dojdzie w centralnym miejscu Miasteczka, w środku białej zimy. Scena zo-
stanie wygrana dramatycznymi kontrastami czerni i bieli, przejmującą ciszą,
puentowaną jedynie odgłosami desperackich prób ucieczki chłopca, posta-
wionego naprzeciw ciemności. „Ludzie gadają”, tej frazy użyją także Woź-
nica i Pijak, symboliczni łącznicy Staszka ze światem, towarzyszący mu w wę-
drówce ku życiu. Również symboliczni łącznicy chłopca z księdzem. Bo czyż
nie zastanawia śmierć szalonego Firganka właśnie wtedy, gdy wiadomo, że
chłopiec z uporem i przejmującą nieraz konsekwencją wybiera własną dro-
gę? Firganek, umierając, wykonuje wobec księdza i ostatniej posługi sym-
boliczny gest odmowy. Ten sam gest wykona Woźnica. Pod koniec filmu
reżyser jawnie porzuca strategię obserwatora. W ostatniej sekwencji zosta-
ją nagromadzone i zintensyfikowane środki kreacyjnego obrazowania. Se-
kwencja rozpoczyna się zimowym obrazkiem, swojskim pejzażem zatopionym
w bieli, z samotnym domkiem, filmowanym z góry, ku któremu podąża Sta-
szek. Powraca uporczywy motyw muzyczny. Ostatnia szansa – terminowa-
nie u szczotkarza – okazuje się złudna. Szczotkarz umarł, a chłopiec, pod-
wieziony przez woźnicę, wraca do miasteczka.

Znów w centralnym jego miejscu ostatecznie zbiegną się dwa wątki fil-
mu, nastąpi ostateczna konfrontacja: oto po raz pierwszy spotykają się
ksiądz i chłopiec. W jednej przestrzeni skrzyżują się nie tylko dwa losy, ale
też i dwa sposoby jej prezentacji. Po raz pierwszy w filmie kamera staje się
dynamiczna, a zbliżanie się księdza ku niej spuentowane zostanie z bliskie-
go planu, najpierw gwałtownym odjazdem, po czym już wolniejszym, ale wy-
raźnym najazdem. Dynamizuje to przestrzeń, ale też taki sposób jej organi-
zacji powoduje – mówiąc metaforycznie – ostateczne zawłaszczenie prze-
strzeni przez postać. Podkreśla to konsekwencja następnego ujęcia: filmo-
wana od tyłu ciemna postać księdza w planie bliskim zapełnia prawie całą
przestrzeń kadru, w której na dalekim planie, widzimy małą figurkę chłopca.
Następne ujęcia komentują właściwy wymiar przestrzeni księdza, zderzając
horyzontalność (właściwą przecież przestrzeni ziemskiej) z jej wymiarem ma-
terialistycznym, z transcendencją wygłaszanych w nawiedzeniu biblijnych
fraz. Przestrzeń zostanie radykalnie zamknięta – dosłownie i metaforycznie
– obrazem rąk księdza na kratach ogrodzenia. Zostanie otwarta w ostatnim
ujęciu, skomponowanym podobnie jak w otwarciu sekwencji: już jako prze-
strzeń chłopca, nieustępliwie kroczącego drogą, zaznaczoną ledwie w białej
pustce.

Andrzej Werner, wysoko oceniając Milczenie, pisze, iż właściwie wątek
fabularny nie jest tu najistotniejszy. „Najbardziej [...] ciekawy w tym filmie
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jest zarysowany grubą kreską pejzaż społeczny i rządzące nim mechanizmy.
A więc mechanizm powstawania lokalnego mitu, mitu tym razem już nie wo-
jennego, bo innym zagrożeniem żyje ta cała społeczność. Ale i to zagroże-
nie pochodzi gdzieś z oddali, ot – mówią ludzie, że teraz księży będą wyga-
niać, a kościoły burzyć. I ludzie jednoczą się w nienawiści, zbijają we wro-
nie stado, aby wykląć tego, kto urealni ich niepokój. Zawsze się taki znaj-
dzie, zawsze wymyśli go ludzki strach [...]”27. Ów lokalny, a przecież także
uniwersalny i pozaczasowy mit potrzebował specyficznej formuły prezenta-
cji. Ma rację Czernienko, pisząc, że strona formalna najmniej zajmowała re-
żysera. Ma rację również, twierdząc, że przy realizacji tego filmu Kutz czuł
się swobodnie jako narrator. Kutz bowiem sięgnął po gotowe formuły, od-
wołał się do tej poetyki kina, która najpełniej umiała wyrazić owe psycho-
społeczne mechanizmy powstawania irracjonalnego (może nie do końca)
strachu i zagrożenia. Nie kalkował wzorów, lecz posłużył się nimi w sposób,
który opowiedzianej historii, dziejącej się w pewnym polskim miasteczku,
nadał wyraz uniwersalny. W pewnym polskim miasteczku. W miasteczku Hol-
stenwall...

Artykuł został wydrukowany w książce: Kutzowisko. O twórczości fil-
mowej, teatralnej i telewizyjnej Kazimierza Kutza. Red. A. Gwóźdź. Kato-
wice 2000, s. 29-40. Dziękujemy za zgodę na jego przedruk w „Postscrip-
tum”.

Dr Agnieszka Ćwikiel – pracownik Instytutu Nauk o Kulturze Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, związana z Zakładem Filmoznawstwa i Wie-
dzy o Mediach. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień
kina współczesnego, science fiction. Jest autorką książki: Science fiction
jako gatunek filmowy (1985) oraz licznych artykułów naukowych publi-
kowanych w tomach zbiorowych oraz na łamach pism specjalistycznych.

27 A. Werner: Film fabularny. W: B. Drozdowski, J. Jantos, A. Kossakowski:
Historia filmu polskiego. T. V. 1962-1967. Warszawa 1985, s. 52.
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VARIA
O LUDZIACH FILMU

Alicja Helman

Starszy brat Andrzeja Wajdy

Pojęcie pokolenia jest słowem-kluczem nieodzownym dla prób interpre-
tacji pewnego fragmentu twórczości Andrzeja Wajdy. Wydaje się bowiem,
że reżysera, zwłaszcza w pierwszej fazie jego artystycznych dokonań, szcze-
gólnie fascynowały dzieje jednego pokolenia. Pokolenia, które nie było jego
własnym, choć było mu najbliższe, nie tylko ze względów metrykalnych. In-
telektualnie, duchowo, ideowo należał do tej samej, co ono formacji, choć
nie było mu dane dzielić jego przeżyć w takim stopniu, w jakim tego pra-
gnął. Po latach napisał: „Moje filmy wojenne opowiadają w pewnym sensie
o tym, czego nie ma w mojej biografii, a co przeżyli inni. Wiedzieliśmy, że
jesteśmy głosem naszych zmarłych, a naszym obowiązkiem jest danie świa-
dectwa o tych, którzy byli lepsi. Bo my uratowaliśmy się tylko dlatego, że
byliśmy gorsi, mieliśmy mniej śmiałości, mniej odwagi, mniej wyobraźni, albo
może właśnie zbyt wiele wyobraźni”1.

Andrzej Wajda urodził się w roku 1926, główni bohaterowie Pokolenia,
Kanału, Popiołu i diamentu, Lotnej, Samsona, Krajobrazu po bitwie, Kro-
niki wypadków miłosnych i Pierścionka z orłem w koronie wywodzą się
prawdopodobnie z roczników 1918-1924, tzw. pokolenia Kolumbów. Ich
udziałem stała się wojna 1939 roku, walka z okupantem, powstanie warszaw-
skie i wreszcie dramat końca wojny; przyniósł im inną Polskę niż ta, o którą
walczyli i dla której zdolni byli wszystko poświęcić. Sformułowanie, że te
właśnie wydarzenia stały się ich udziałem, nie oddaje istoty sprawy. Rzecz
w tym, że wejście tego pokolenia w dorosłość, samostanowienie, wybory

1 A. Wajda: Moje notatki z historii. „Kwartalnik Filmowy” 1996/1997, nr 15-
16, s. 9.
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czynione na własny rachunek i odpowiedzialność dokonało się poprzez takie
wydarzenia. Andrzej Wajda to właśnie chciał przekazać i wypowiedzieć,
robiąc filmy nie o sobie, lecz jakby o swoim starszym bracie. W rzeczywi-
stości go nie miał, lecz śledził jego dramatyczny życiorys zazdrosnym okiem,
z miłością i podziwem. W swojej twórczości filmowej mógł dać temu wyraz.
Pociągała go tragiczna wyjątkowość pokolenia, którego – jak pisze Zdzi-
sław Jastrzębski – świeżo uzyskana dojrzałość (przełom życiowy) naznaczył
przełom historyczny – wybuch wojny i które „było wychowywane jako pier-
wsza generacja odbudowywanej po okresie rozbiorów niepodległej Polski”2.

„Pokolenie – według Pawła Rodaka nawiązującego w swojej książce do
fundamentalnych w tej mierze ustaleń Kazimierza Wyki – jest [...] specy-
ficznym, zbiorowym doświadczeniem czasu. Doświadczenie to może się prze-
jawiać zasadniczo na dwa sposoby: jako instynktowne bądź oparte na świa-
domości wspólnych celów i zadań, poczucie łączności”3.

Autorytety, do których się odwołuję traktują o problematyce pokolenia
w odniesieniu do kategorii pokolenia literackiego. Ale, jak się wydaje, wspól-
nota doświadczenia, która ukształtowała to właśnie pokolenie, legła u pod-
staw świadomości zbiorowej całej generacji. A tym samym zasadne będzie
sięgnięcie do tych ustaleń, które pomogą nam myśleć o bardzo przecież róż-
nych bohaterach wymienionych przeze mnie filmów Wajdy, jako o człon-
kach pewnej wspólnoty pokoleniowej właśnie. Literaturoznawcy operują po-
jęciami ,,przeżycia pokoleniowego” i „świadomości pokoleniowej”. Mianem
przeżycia pokoleniowego określają wielkie duchowe wstrząsy, na które lu-
dzie młodzi reagują w sposób najbardziej żywy, tak, że stają się one dla nich
czynnikami wyróżniającymi w całej biografii, zwłaszcza, że z reguły łączą się
z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Pod wpływem tych przeżyć rodzi
się świadomość pokoleniowa – świadomość odrębności własnej i własnych
celów ukształtowanych na gruncie określonych wyobrażeń i idei. Pokole-
nie – idąc dalej śladem rozumowania P. Rodaka – samo siebie postrzega
jako pokolenie i przez innych jest tak właśnie postrzegane4. Wspólnotę doś-
wiadczenia pokoleniowego określiły jednak nie tylko przeżyte przez to po-
kolenie kataklizmy, lecz także i to, co je poprzedziło. A więc wspólne doś-
wiadczenie społeczne, edukacyjne, kulturowe, wreszcie wspólne lektury, pio-
senki, zabawy, uroczystości i ceremonie. Kiedy Jakub Gold, młody Żyd, bo-
hater Samsona udaje się po raz pierwszy na Politechnikę, myśli o tym, że

2 Z. Jastrzębski, Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia. War-
szawa 1969, s. 58.

3 P. Rodak: Wizje kultury pokolenia wojennego. Wrocław 2000, s. 7-8.
4 Tamże, s. 8-9.
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znajdzie przyjaciół. I tak to właśnie formułuje – wychowaliśmy się na tej
samej ziemi, czytaliśmy te same książki... Zaraz potem Jakub dostanie bole-
sną lekcję, uświadamiającą mu, co dla rówieśników znaczy jego inność.

Kiedy chcemy mówić o świadomości pokoleniowej bohaterów Wajdy,
zrekonstruować ten zespół przekonań, idei i wyobrażeń, który przesądzał
o dokonywanych przez nich wyborach i decyzjach musimy uwzględnić sze-
reg dodatkowych czynników. To, co bohaterowie wiedzą i potrafią przeka-
zać na swój własny temat; to, co o nich sądzi i chce przekazać Andrzej Wajda
z perspektywy umożliwiającej mu dystans wobec swoich postaci (najważ-
niejsze filmy powstały w drugiej połowie lat pięćdziesiątych), a wreszcie ogra-
niczenia cenzuralne, stanowiąc rodzaj filtru przepuszczającego tylko to, co
w ówczesnym okresie było do przyjęcia dla ludzi decydujących o kształcie
polityki kulturalnej. W 1955 roku, realizując Pokolenie, Wajda nie mógł jesz-
cze zrobić filmu o swoim starszym bracie – młodym człowieku z inteligenc-
kiej rodziny, studencie podziemnego uniwersytetu, żołnierzu Armii Krajo-
wej, nie opuszczającym szeregów po zakończeniu wojny. Mógł zrobić film
o innym młodym człowieku, o którego być może otarł się przypadkiem, o kimś
takim, jak syn stróża czy służącej. W Pokoleniu starszy brat Andrzeja Wajdy
byłby być może wśród AK-owców, którzy przechowują broń w Zakładach
Berga, niechętni są pracującym tam młodym komunistom, szydzą z powsta-
nia żydowskiego i zostają przepędzeni z proletariackiego osiedla. Był to ob-
raz AK-owca zgodny z ówczesną, propagandową wykładnią, z pewnością
nie obraz hołubiony przez Wajdę, choć też zapewne i nie wymuszony na
nim. Ale już w Kanale, Popiele i diamencie, Lotnej mamy do czynienia z wy-
kształconymi młodymi ludźmi. Subtelnemu podchorążemu Korabowi do-
skwierają warunki polowe (kiedy tylko może, stara się ogolić, zwraca uwa-
gę Stokrotce, że śmierdzi), poza sferą swojej działalności bojowej mógłby
uchodzić za „paniczyka”.

Maciek Chełmicki wspomina o swojej maturze, ewentualnej przepustce
do nowego życia, o perspektywie studiów. Podobna jest sytuacja bohatera
Pierścionka z orłem w koronie. Młodzi eleganccy oficerowie z Lotnej to
niewątpliwie elita społeczna i towarzyska. Tadeusz z Krajobrazu po bitwie
jest studentem, człowiekiem nie rozstającym się z książkami, jest pisarzem.
Im wszystkim moglibyśmy przypisać ten sam lub podobny życiorys, po-
przedzający doświadczenie Apokalipsy, która w ostatecznej konsekwencji
staje się dla nich kresem możliwości wszelkiego doświadczenia. Pochodzą
z dobrych rodzin, byli, być może, harcerzami, odebrali ten sam rodzaj edu-
kacji (dom, szkoła, harcerstwo, kościół, lektury), które streszczały ich po-
winności do służby ojczyźnie. Karol Lipiński, recenzując Kamienie na sza-
niec, w 1944 w prasie podziemnej pisał o postawie wychowawczej, której
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celem jest kształtowanie bohaterów. Polemika z tą postawą wskazywała jej
ograniczenia; mimo że bohaterstwo i służba „wymagają poświęcenia i ofiar,
stalowej woli i mocnego charakteru”, to redukują osobisty wysiłek, „tak jak
redukują świat do Wielkiej Gry czy zawodów sportowych”5. „Zawodnik” jest
niemniej gotów do absolutnego oddania, pełnego poświęcenia, złożenia ży-
cia w ofierze na ołtarzu sprawy.

Ale bohaterowie Wajdy nie mają tego rodzaju wątpliwości, dylematów
rozterek moralnych, o których pisze K. Lipiński. Jeśli wahanie i niepokoje
przeżywa Jasio Krone z Pokolenia, to są one wahaniami innej natury. Ma-
ciek upomina się o swoje prawo do życia w imię miłości, a nie dlatego, że
przeżył światopoglądowy przełom i zmienił postawę wobec sprawy, której
służył. Dopiero w Pierścionku z orłem w koronie Marcin podejmuje dys-
kusję ze ślepym pojmowaniem „żołnierskiej powinności”, ale rozwiązanie,
które przyjmuje, od początku jest fałszywe i w ostatecznej konsekwencji także
prowadzi do śmierci.

Bowiem bohaterowie Wajdy od samego początku zostali poślubieni
śmierci. Jeśli do pewnego stopnia to historia dokonała za nich tego wybo-
ru, oni sami świadomie wybór taki potwierdzili. Powinnością żołnierza jest
umrzeć za Polskę, jeśli Polski nie może przed napaścią wroga ocalić.

Przypomnijmy, byli pierwszym pokoleniem II Rzeczpospolitej, a świado-
mość ich dziadów i ojców nieodwołalnie naznaczona była pamięcią rozbio-
rów, powstań, nieodzowną gotowością do czynu zbrojnego. Jednym z pierw-
szych przełomowych wydarzeń w odrodzonej Polsce była przecież wojna
z bolszewikami, ponowne zagrożenie niepodległości, cud nad Wisłą. Toteż
odbudowujący się kraj wydaje się żyć pod znakiem wojny i konieczności
obrony. Wojny, w której siły wroga są zawsze przeważające i która wyma-
gać będzie bezgranicznego bohaterstwa i oddania. Świadomość potoczna
wyrażała ten stan ducha na dziesiątki sposobów i na różnych poziomach
kultury. Już hymny narodowe głosiły, iż to, co zostało nam zabrane, „szablą
odbierzemy”, nieustannie przypominały, iż „nie będzie Niemiec pluł nam w
twarz”, bowiem powstanie nasz „orężny hufiec”, a hetmanił nam będzie duch.
W walce na śmierć i życie „twierdzą nam będzie każdy próg”.

Katechizm przykazań małego Polaka związany jest we wszystkich swych
punktach z ojczyzną. Winien wierzyć w Polskę, kochać ją szczerze, jest to
bowiem ziemia jego ojców zdobyta „krwią i blizną”, pod znakiem białego
orła.

5 Kael (Karol Lipiński): Kamienie na szaniec. „Droga” 1944, nr 2. Cyt. za:
P. Rodak: Wizje kultury pokolenia wojennego..., s. 99.
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Przypomnijmy krótką scenę w szkolnej klasie z Lotnej, kiedy młoda na-
uczycielka, rozpoczynająca dopiero pracę, przygotowuje się do niej, doko-
nując „próby generalnej” w pustym pomieszczeniu. Pisze na tablicy przy-
szłym pierwszoklasistom: „Za co i dlaczego kochamy ojczyznę?”

Nieomal wszędzie tam, gdzie w piosence żołnierskiej pojawia się motyw
zobowiązania wobec ojczyzny, wojny, pojawia się też nie tylko możliwość,
ale i nieuchronność śmierci. Odzyskanie morza miało dla Polski wielkie zna-
czenie, toteż mamy je „wiernie strzec”, dostaliśmy rozkaz, by je utrzymać
albo „na dnie z honorem lec”.

Kiedy w rzewnej piosence dziewczyna płacze za swym Jasieńkiem, któ-
ry udał się na wojenkę, to wiadomo od początku, że on na tej wojence musi
zginąć. Możliwa jest tylko różnica miejsca – „tam pod lasem”, „w szczerym
polu” („Serce weźmie, w dal pobiegnie, potem w szczerym polu legnie”),
ewentualnie pod krzakiem kaliny. Wzrok dziewcząt nieodmiennie przyciągać
będą „ułani, malowane dzieci”, choć narrator ostrzega, że „ułan niestały”.
Tu jeszcze prosi pannę Krysię do mazura, ale myśli tylko o tym, że za chwi-
lę wsiądzie na konia, bo pod lasem już „wrze potyczka, słychać pierwsze
strzały”.

Nawet w piosenkach utrzymanych w tonacji żartobliwej, np. „Jak to na
wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie”, żołnierska śmierć należy do
codzienności i nikt nie przywiązuje do niej szczególnej wagi („Koledzy go
nie żałują”).

Postawy bohaterów Wajdy i płynące z nich zachowania interpretuje się
poprzez związki z kulturą wysoką – tradycją romantyczną i Conradowską.
Byli niewątpliwie jej spadkobiercami, ale tę tradycję spospolitowała już i stry-
wializowała codzienność, weszła w niski obieg klechd domowych, przypo-
wieści, piosenek, pism dla dzieci i młodzieży, zachowań imitowanych w grach
i zabawach. I frazy, które padają z ust bohaterów Wajdy, są rodem raczej
nie z wielkiej literatury, lecz z owej potocznej codzienności – mają w sobie
jej naiwny patos, tandetny niekiedy sentymentalizm, uczniowską fanfaro-
nadę. Ci chłopcy, stale zagrożeni śmiercią, skazani na śmierć, nie mający in-
nego wyboru niż śmierć, chcą przynajmniej zademonstrować swoją dla niej
pogardę. Postawa straceńca dominuje nad ideą „pięknej śmierci za ojczy-
znę”, bowiem to wyobrażenie wojny, z którym szli na front młodzi oficero-
wie Lotnej, dalekie jest od rzeczywistości września 1939 roku. A piękno pow-
stańczego zrywu młodych dogorywało w ruinach i kanałach. Ale prawdę
o Apokalipsie zna tylko Andrzej Wajda, wpisujący swoich bohaterów w ko-
lejne kręgi wojennego piekła. Oni sami nic o tym nie wiedzą, zwłaszcza, gdy
wchodzą w sytuację z tą jedyną wiedzą, że ich powinnością jest walczyć
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z wrogiem, a walka ta ma jedną tylko postać – winna być walką z bronią
w ręku.

Młodzi bohaterowie Wajdy są wręcz fetyszystami broni – szabli, która
okazuje się anachronicznym rekwizytem (bez względu na to, czy kiedykol-
wiek jakikolwiek oddział szarżował z szablami na niemieckie czołgi), ale przede
wszystkim broni palnej. Broń przystoi mężczyźnie, gdy masz broń, stajesz
się żołnierzem, broni należy strzec i dbać o nią.

Naiwni, niezdyscyplinowani po żołniersku bohaterowie Pokolenia na-
tychmiast, gdy tylko Stach ukradnie pistolet, przystąpią do swojej pierw-
szej akcji. Zamach dokonany w knajpie przypomina rozprawę z westernu.
Ale pouczeni przez swego oficera politycznego – Dorotę – chłopcy podpo-
rządkowują się rozkazowi.

Wśród powstańców broń jest na wagę złota, każdy pragnie ją mieć, na-
wet sanitariuszka Halinka, która w końcu też otrzymuje mały pistolecik –
narzędzie jej późniejszej samobójczej śmierci.

Szczególny związek bohatera z bronią widoczny jest zwłaszcza w Popie-
le i diamencie. Od pierwszej sceny, w której pojawia się Maciek, poznaje-
my go jako człowieka z automatem. Do swych przypadkowych ofiar strzela
z frenetycznym zapamiętaniem, podobnie jak później do Szczuki. Charakte-
rystyka Maćka jako „człowieka z bronią” (broń pojawia się jako istotny re-
kwizyt nie tylko w tych scenach, w których robi on z niej użytek) podkreśla
stale motyw fatalnego przeznaczenia – pożegnanie z bronią nie jest możli-
we. Bohater musi od niej zginąć. Podobnie fatalistyczny motyw pojawia się
w Pierścionku z orłem w koronie – Marcin po upadku powstania żegna
się z bronią, starannie owija i chowa pistolet w sobie tylko znanej skrytce.
Ale w finale filmu, ponosząc klęskę i tracąc zaufanie swych ludzi, Marcin
ponownie sięgnie po broń. Tym razem strzeli do siebie.

Uporczywy i znacząco eksponowany motyw broni zaznacza nierozłącz-
ność człowieka i rekwizytu. Człowiek posługuje się bronią, ale to ona nim
rządzi. Los bohaterów Wajdy zdaje się jednoznacznie sugerować, że nie mo-
gą odłożyć broni (ich wojna się nie skończyła), a ponieważ nie mogą także
strzelać do wroga, zwracają ją przeciw sobie. Tragizm losów tego pokolenia
eksponowany jest u Wajdy nie tylko w planie retorycznym, w rozwiązaniach
o charakterze ogólnym, ale także w mikroogniwach narracji, w operowaniu
rekwizytami, w efektach na linii obraz – dźwięk bądź obraz – muzyka, wresz-
cie w bogato rozbudowanej symbolice.

Wróćmy jednak do chronologii. Nie do kolejności dyktowanej datami
powstawania filmów, lecz wydarzeniami historycznymi, w których kolejno
mógł brać udział starszy brat Andrzeja Wajdy.



79POSTSCRIPTUM 2003 · 1-2 (45-46)

Kronika wypadków miłosnych znalazła się na liście wybranych przeze
mnie filmów nieprzypadkowo, aczkolwiek jego bohater nie należy z pewno-
ścią do omawianych przeze mnie walczących za ojczyznę „ludzi z bronią”.
Przeciwnie, Witek zakochany pierwszą młodzieńczą miłością, nie myśli o Pol-
sce i wojnie, mimo że ta nadchodząca wojna jest w kadrze niemal stale obec-
na – nieustannie oglądamy manewry wojsk. Inaczej niż w książce Konwic-
kiego, Kronika... kończy się śmiercią pary kochanków, śmiercią przepowie-
dzianą przez tajemniczego narratora, który zna kształt rzeczy przyszłych. Waj-
dzie potrzebny był taki właśnie finał nie tylko po to, by uzyskać od począt-
ku do końca romantyczny koloryt szalonego uczucia, które przerasta ko-
chanków, ale by śmiercią Witka ogłosić zgon Gustawa (a w perspektywie
narodziny Konrada) i koniec pewnego świata. Wybuch wojny to bezpow-
rotny koniec rzeczywistości kresów lat trzydziestych, świata, do którego
już nie ma powrotu, a także koniec bohatera – kochanka żyjącego dla miło-
ści i poprzez nią. To preludium dopisane po latach do Wajdowskiej tetralo-
gii w pewien swoisty sposób ją komentuje, podobnie – choć inaczej – jak
Pierścionek z orłem w koronie.

Wojna w Lotnej ukazana jest w perspektywie końca tego świata, który
jaśnieje wszystkimi blaskami i światłami złotej jesieni, mając w tle Apokalip-
sę krwi i żelaza ze swym prawdziwym obliczem nowoczesnej, zmechanizo-
wanej inwazji. To właśnie ten świat arystokratycznych dworków, owocują-
cych sadów, czerwonych jarzębin, galopujących koni wydaje się bardziej
rzeczywisty, prawdziwszy niż to, co właśnie nadciąga. Wajda posłużył się
opozycją taśmy barwnej i wirażowanej, by ukazać grozę hitlerowskiej napa-
ści w konwencji sennego koszmaru, o którym chciałoby się powiedzieć, że
nie może dziać się naprawdę.

Odcięty szwadron kawalerii nie wie, jak toczą się losy wojny do momen-
tu bezpośredniego z nią starcia. Bohaterami Wajdy są „chłopcy malowani”,
w świeżutkich jeszcze, jak spod igły mundurach. Wiedzą tylko, że muszą wal-
czyć i chcą walczyć, ale ich zdolność bojowa to kawaleryjska szarża, ma-
lowniczy anachronizm dwudziestowiecznej wojny. Ich żołnierskie marzenie
to iść do boju na pięknym, niezawodnym koniu. Toteż wszystkie główne
wydarzenia, w których uczestniczą bohaterowie koncentrują się wokół Lot-
nej – wspaniałego konia, ucieleśnienia ułańskiej legendy.

Przesłanie filmu symbolicznie i to na wielu poziomach łączy się z Lotną.
Gdyby treść filmu pojmować tylko na poziomie dosłownym, miałaby ona
w sobie coś absurdalnego – w obliczu nadciągającej zagłady kilku ułanów
rywalizuje o konia. Ale jeśli wziąć pod uwagę, że wojnę widzimy tu oczami,
nieświadomych jej rzeczywistego wymiaru i oblicza, bardzo młodych boha-
terów, ten absurd staje się integralną częścią ich ówczesnego horyzontu
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poinformowania. Tak ich wychowano i wykształcono, mają walczyć szablą
i lancą. Ich wyobraźnia poza to nie wykracza, bo wykroczyć nie może. Tego,
co my widzimy – koszmaru ucieczki na zatłoczonych drogach nie widzą oni,
ze strzępów informacji, która dociera do oddziału, nie sposób uzyskać ob-
razu tego, co dzieje się naprawdę. W tym filmie, wskutek takiej właśnie per-
spektywy poznawczej prawdziwa jest wprawdzie zarówno krew, jak i trupy,
ale wojna wydaje się toczyć jakby „na niby”, przekształcona widzeniem tych,
którzy w niej uczestniczą. Nim poznanie mogłoby być im dane – zginą bądź,
jak porucznik Wodnicki, opuszczą kraj. Wojna była ich prywatną, ułańską
przygodą z pięknym koniem.

Lotna uporczywie nazywana jest „białym koniem”, co jak sądzę, ma spec-
jalne znaczenie. W oficjalnej nomenklaturze nie ma takiej maści, a przecież
o Lotnej mówią ci, co znają się na koniach. Nazwanie klaczy „białą” nieod-
parcie przywołuje skojarzenia z zapowiedzią rodem z Apokalipsy: „I ujrzysz
białego konia”, znaczy umrzesz. Toteż Lotna już samym swym pojawieniem
się zapowiada śmierć, nim jeszcze wydarzenia, w których uczestniczy, przy-
niosą rzeczywistą śmierć komukolwiek. Bieg Lotnej przez łąkę w słonecz-
nym jesiennym dniu, na który patrzą zachwyceni ułani, przynosi im zapo-
wiedź śmierci. Jeśli odczytujemy to przesłanie, wiemy, że zginą, podobnie
jak wiemy to o bohaterach Kanału, poinformowani przez narratora, że oglą-
damy ostatnie godziny ich życia.

Wydarzenia związane z Lotną to łańcuch śmierci; koń budzi nienawiść
i lęk nowo poślubionej żony podchorążego Grabowskiego, a z czasem za-
bobonną trwogę ułanów. Rotmistrz dosiada Lotnej po śmierci starego dzie-
dzica, który przekazał oddziałowi umiłowaną klacz. Oficerowie z młodzień-
czą fanfaronadą, nieprzystającą powadze sytuacji, losują kolejność dziedzi-
czenia. Przecież wiadomo, na wojence zdarza się, że „ułan z konia spadnie”.
Pamiętajmy, że dla nich to wciąż wojenka, którą znają z piosenek, a ciągle
jeszcze nie prawdziwa wojna. Mogą sobie więc pozwolić na makabryczny
humor. Porucznik Wodnicki mówi do podchorążego Grabowskiego, który
wylosował Lotną: „Postaraj się, żebym nie czekał zbyt długo”. A gdy rot-
mistrz ginie w szarży i Jerzy dosiada konia, powiada do kolegi, który za-
zdrości mu także pięknej żony: „Bądź cierpliwy, poczekaj trochę, może do-
staniesz obydwie wdowy”.

Podchorąży Grabowski ginie, próbując ratować Lotną, która pobiegła pro-
sto pod nieprzyjacielski ostrzał. Pośrednio, za sprawą Lotnej, ginie też wach-
mistrz Latoń. Wreszcie Lotna łamie nogę i zostaje zastrzelona. Wodnicki prze-
kracza granicę, dźwigając jak garb siodło po koniu. Tak więc śmierć Lotnej
kończy ów łańcuch śmierci, który ułożył fabułę filmu. W jego trakcie dwu-
planowe funkcjonowanie Lotnej – w planie rzeczywistym ucieleśnia marze-
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nie ułana o pięknym koniu, a w planie konotacyjnym to zapowiedź śmierci
– nabiera dodatkowych znaczeń. Lotna symbolizuje to wszystko, co ginie
w zetknięciu z nowoczesną wojną, zmechanizowaną cywilizacją, wielką prze-
mianą, po której nic już nie wróci do swej dawnej postaci. Ginie ułańska
legenda i zarazem ginie świat, który ją stworzył.

Logicznym ogniwem byłby teraz film o poruczniku Wodnickim, ale Waj-
da nigdy nie zrobił (nie mógłby zresztą w owym czasie zrobić) filmu o emi-
grantach walczących za Polskę na wielu frontach II wojny światowej. Ko-
lejne w porządku historycznym (a pierwsze w dorobku Wajdy) jest zatem
Pokolenie. Film, który spłaca liczne serwituty – socrealizmowi, ówczesnej
polityce kulturalnej, powieści Bohdana Czeszki, a przecież oglądany na nowo
sine ira, pozostaje mimo tych serwitutów filmem znakomitym. Wajda zrobił
film o tych młodych ludziach, o których mógł wówczas mówić – z Gwardii
Ludowej (późniejszej Armii Ludowej). Dla reżysera akces jego młodych, pro-
letariackich bohaterów do komunizmu nie jest wszakże sprawą najbardziej
istotną. Najważniejsza jest ich przynależność pokoleniowa. Kimkolwiek byli,
w jakichkolwiek szeregach by nie walczyli, chcieli walczyć z hitlerowskim
okupantem, za Polskę i dla Polski. Było to dla nich nie tyle sprawą świado-
mości patriotycznej bądź klasowej, co sprawą emocji i intuicji. Stach wstę-
puje do Gwardii Ludowej nie pod wpływem indoktrynacji, lecz emocjonal-
nego porywu, zachwycony dziewczyną – agitatorką, która zagrzewała do
zbrojnego przeciwstawienia się okupantowi.

Historia Stacha wpisana zostaje w klasyczny socrealistyczny schemat
rozwoju bohatera, który początkowo nieświadomy swego miejsca i powin-
ności, dojrzewa do roli świadomego bojownika sprawy. Stach dorasta na
Woli, w ubogim środowisku, wraz z podobnymi mu kolegami okrada nie-
mieckie transporty. W coraz trudniejszej rzeczywistości życia pod okupacją
próbuje realizować podstawowy obowiązek zagrożonej społeczności – sta-
ra się przetrwać. A więc zabezpieczyć byt sobie i bliskim, znaleźć pracę i zdo-
być kennkartę. Ale to wkrótce przestaje wystarczać. Wajda pokazuje jak
spotykają się dwa impulsy: narastające przeświadczenie, iż trzeba podjąć
walkę oraz męska godność, która każe zrobić użytek z broni. Współczynnik
indoktrynacji, choć obecny w filmie (mistrz Sekuła udziela Stachowi pod-
stawowej lekcji ekonomii marksistowskiej, Dorota poucza o zasadach kon-
spiracji i dyscypliny), nie wydaje się odgrywać roli decydującej. Chłopcy
nie tyle politykują, co rwą się do czynu, chcą walczyć. W rozmowie z Do-
rotą nowicjusz Stach niewiele ma do powiedzenia. To ona dysponuje argu-
mentami, on jej mówi, że po prostu czuje, co powinien robić. I to jest w mo-
im przekonaniu najważniejszy klucz do zrozumienia postaw pokolenia i wy-
borów przez nie dokonywanych, o których mówi w swoich filmach Wajda.
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Stach niewiele (albo zgoła nic) wie o przyszłej Polsce, dla której walczy,
jego działaniami kieruje instynkt. Przyznaje się do lęku, do tego, że stra-
chem przejmuje go myśl, iż mógłby nie dożyć końca wojny, ale – jak dla
tych wszystkich młodych ludzi – złożenie życia w ofierze jest dla niego po-
winnością, przed którą nie można się uchylać. Jego towarzysze walki giną,
Dorotę zabiera gestapo, ale Stach, świadomy tego, co grozić może jemu sa-
memu i dowodzonej przez niego grupie, wprowadza kolejnych młodych lu-
dzi w szeregi organizacji.

W przeciwieństwie do filmów, o których była mowa, a których bohate-
rowie stali u progu nowego dla nich doświadczenia wojny i pracy konspi-
racyjnej, w filmach kolejnych znajdują się oni w sytuacji diametralnie róż-
nej. Doświadczenie determinujące ich los mają za sobą: powstanie dogory-
wa (Kanał), wojna się skończyła (Popiół i diament, Pierścionek z orłem
w koronie), obóz koncentracyjny został wyzwolony przez Amerykanów
(Krajobraz po bitwie). Ale ten wspólny mianownik nie zrównuje ich po-
staw, bowiem zawsze pozostaje jakiś rys wyróżniający.

Bohaterów Kanału poznajemy na kilka godzin przed śmiercią. Ta infor-
macja, uzyskana na samym początku, sprawia, że w naszym odbiorze pozo-
stają oni w wiecznym „teraz”, nie mogą mieć bowiem żadnej przyszłości. Co
więcej, oni sami, choć przecież tego nie wiedzą, zachowują się tak, jakby
przyszłości nie było i być nie mogło. Jedynie postaci od początku nace-
chowane w oczach widza negatywnie – sierżant Kula i porucznik Mądry
zdradzają się z troską o ratowanie własnej skóry. Sierżant, by przyspieszyć
odwrót kanałami, wprowadza w błąd dowódcę, informując, że oddział podą-
ża za czołówką, choć tak nie jest. Mądry krzyczy, że ma dla kogo żyć, ujaw-
niając zakochanej w nim dziewczynie, że jest żonaty i ma dzieci.

Młodzi bohaterowie Kanału – pokolenie z rocznika 1921 – wiedzą, że
powstanie musi upaść, że są okrążeni i jakiekolwiek dalsze działania nie mają
żadnego militarnego znaczenia, a trwanie na placówce nie ma żadnego sen-
su. Broniąc się dalej, mogą tylko zginąć, bez jakichkolwiek szans ocalenia.
Ale oni chcą walczyć dalej. „Przynajmniej upuścimy im (Niemcom – A.H.)
jeszcze trochę krwi” – powiada zuchowato podchorąży Korab do swego
dowódcy, jak gdyby zgodnie z wpojoną mu zasadą: „twierdzą nam będzie
każdy próg”. Wtedy właśnie dowiadujemy się, że ma 23 lata. „W tym wieku
nie ceni się życia” – odpowiada mu porucznik Zadra, o jedną generację star-
szy i w pełni świadomy tragicznego bezsensu zarówno dalszej walki, jak i sa-
mego powstania. Jego młodzi podwładni tylko na wyraźny, szorstko sfor-
mułowany rozkaz schodzą do kanałów, co umożliwia odwrót. Gdyby decy-
zja zależała od nich, nie opuściliby posterunku i zginęli co do jednego w ni-
czemu już, jego zdaniem, nie służącej obronie. Odwrót cuchnącymi kanała-
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mi wydaje się im niegodny, jak zresztą w ogóle każdy odwrót; dla nich to
akt zdrady wobec tych, którzy zginęli. Myśl o tym, że nie mogą już walczyć
i pozostaje im troska o ratowanie życia jest nie do przyjęcia, nie godzi się
z ich pojęciem honoru. Szlachetniej i piękniej byłoby zginąć. I tylko Zadra
reaguje bólem i gniewem wobec takiej ewentualności, on chce ocalić swoją
kompanię. Kiedy podchorąży Marcin z Pierścionka z orłem w koronie mówi
do swego młodocianego podwładnego, że powstanie nie osiągnęło swego
celu, ten mu odpowiada z dumą, iż cel powstania został osiągnięty, ponie-
waż pokazaliśmy światu, jak giną Polacy.

To był właśnie etos pokolenia, które gdy chwyciło za broń, mogło tylko
zwyciężyć lub zginąć. I rzeczywiście bez wahania i lęku „na śmierć szli po
kolei...”

Zapewne było to w znacznej mierze bezrefleksyjne, stanowiło część na-
turalnego porządku rzeczy, wobec którego każde inne możliwe zachowanie
jawiło się jako zdrada. Nie było w tym ponurego patosu hymnów, raczej
junacka fantazja poddanych „pani wojenki”, która ich wiedzie do tańca ze
śmiercią. „Taniec” jest przecież ulubioną metaforą żołnierskiej piosenki („do
tańca grają nam, granatów, stenów szczęk”, „a teraz śmierć nam może do
tańca grać”), wywodzącą się z nader odległej tradycji „tańca śmierci”.

Bohater Popiołu i diamentu, Maciek Chełmicki, dźwiga na sobie ciężar
tragicznego przeznaczenia, ale wydaje się nie być w pełni tego świadomy.
Mimo że ma za sobą doświadczenia partyzantki i powstania, jest nadal bar-
dzo młody, niedoświadczony, a raczej doświadczony jednostronnie, co ozna-
cza oswojenie ze śmiercią. Sens walki, którą prowadził, był dla niego, dopó-
ki trwała wojna, absolutnie oczywisty. Jak całe jego pokolenie ufał i wie-
rzył, a nie pytał, nie roztrząsał, nie wątpił. Teraz, u progu wyzwolenia jesz-
cze nie wie, że przed nim i takimi jak on zamknięte są wszystkie drzwi, z wy-
jątkiem drzwi więzienia. Wie jednak, że idąc dalej drogą żołnierskiego obo-
wiązku, zmierza ku śmierci.

Maciek jest więc przede wszystkim uwikłany w wybór między życiem
i śmiercią, a właściwie w niemożność dokonania takiego wyboru na własną
rękę i na własny rachunek. Ściśle rzecz biorąc, istnieje szansa na dokonanie
wyboru, ale w wyznaczonym przez Maćka kodeksie honorowym jest to zdra-
da. Maciek musiałby przedtem zostać zwolniony z żołnierskiej przysięgi i usi-
łuje to wymóc na Andrzeju, tłumacząc mu przemianę, jaką przeżył pod wpły-
wem miłości. Andrzej nie używa terminu zdrada, ale nazywa jego zachowa-
nie dezercją. Są żołnierzami Polski podziemnej, sami z narzuconą im wojną,
którą przyjęli jako swoją.

Gdy w głośnej scenie z zapalonymi lampkami spirytusu Maciek i An-
drzej wspominają nieżyjących przyjaciół, mówią o tym, iż oczekiwano od
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nich, żeby zginęli i nic się nie zmieniło, bo ginąć będą nadal – „stać nas na
to”, jak powiada w pewnym momencie Maciek.

W Pierścionku z orłem w koronie Wajda raz jeszcze wraca do tych bo-
haterów i dramatu dokonywanych przez nich wyborów. Podchorąży Mar-
cin zachowuje się dokładnie tak, jak nie zachował się Maciek. Odmawia wy-
konania rozkazu. Jest jednak pewna, istotna różnica. Maciek ratowałby je-
dynie własne życie i szukał miejsca w nowej rzeczywistości jedynie dla sie-
bie, Marcin chce ratować niedobitki swego ocalałego z powstania plutonu,
zrobić coś, żeby oni mogli mieć jakąś przyszłość. A więc, co zrobiłby Ko-
rab, gdyby nie zginął, co stałoby się z Maćkiem odmawiającym podporząd-
kowania się przełożonym?

Przypomnijmy, że wcześniej próbował odpowiedzieć na to pytanie Wi-
told Lesiewicz w Roku pierwszym. Reżyser ukazuje konfrontację komuni-
sty, Łukasza Otryny, obejmującego posterunek milicji w zapadłym zakątku
Lubelszczyzny, z oddziałem Armii Krajowej, pod dowództwem kaprala Du-
najca. Przedstawiają się jako żołnierze Unii Ludowej, fikcyjnej organizacji
lewicowej. Mają dość wojowania, chcieliby wrócić do normalnego życia. Po-
zornie nie ma powodów, by ten zamiar się nie powiódł. Ale Otryna im nie
ufa, każe śledzić i w rezultacie doprowadza do tego, że podwładni Dunajca
uciekają do lasu, do oddziału NSZ (Narodowych Sił Zbrojnych), a sam Du-
najec popełnia samobójstwo. Otryna wytropił więc i zniszczył wroga, który
nie chciał być wrogiem, ale mu na to nie pozwolono.

Podchorąży Marcin jest tym wśród bohaterów Wajdy, który rozumuje
samodzielnie i podejmuje grę na własne ryzyko i rachunek. Widzi trzy moż-
liwe rozwiązania – dalszą walkę zbrojną, którą porównuje do porywania się
z motyką na słońce, przyczajenie się gdzieś w zaciszu i wreszcie kamuflaż,
umożliwiający znalezienie sobie miejsca w nowo tworzącej się rzeczywisto-
ści. Chciałby, żeby jego podwładni zamiast trafić do więzienia, mogli żyć
normalnie, pracować, na przykład budować mosty i leczyć, bo przecież to
można robić w każdym ustroju.

Marcin przyjmuje, że uda mu się przechytrzyć przeciwnika, że w podję-
tej rozgrywce jest partnerem, od którego działań i zachowań coś zależy. Przy-
padek sprawia, że wychodząc po cywilnemu ze zburzonej Warszawy, poma-
ga młodemu żołnierzowi Armii Ludowej. Sądzi, że istnieje między nimi, mło-
dymi, jakieś przymierze, dług wdzięczności i że Tatar pomoże teraz jemu i je-
go kolegom. Wydaje mu się, że deklaracja życzliwej neutralności wystarczy
i Tatar zadowoli się oświadczeniem, iż „zrozumieli bezsens pewnej polityki”.
Łudzi się, że możliwe jest porozumieniem z Kosiorem z Urzędu Bezpieczeń-
stwa, któremu wolałby wierzyć, bowiem tylko ewentualna szansa dogada-
nia się z nową władzą nadawałaby sens jego wallenrodowskiej misji. Po Jał-
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cie wiadomo już, że nie uda się po prostu przeczekać, aż zachodni sojuszni-
cy uwolnią kraj od nowego okupanta. Ale Marcin szuka nadal wariantu in-
nego niż podporządkowanie, próbuje zachować czystość intencji i mimo że
wie coraz więcej o otaczającej rzeczywistości, próbuje jeszcze wierzyć „w mo-
żliwość schizmy narodowej, którą miałby uprawiać Kosior, w porozumienie
między Polakami nad głowami Rosjan”6. Marcin sądzi, że to on prowadzi
grę, długo nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest „rozgrywany” i w swojej
roli podwójnego agenta dla obu stron niewiarygodny. Zwłaszcza, gdy w efe-
kcie jego działań dowództwo AK zostaje aresztowane i przekazane Rosja-
nom. Marcin nie zna, bo znać nie może, mechanizmów działania systemu
i jego perfidnych sposobów wikłania w swoje gry ludzi kompletnie tego nie-
świadomych. Rezultat „paktu z diabłem” jest taki, że Marcin może albo pójść
na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa na warunkach przez urząd dyk-
towanych, albo...? Wydaje się, że po odmowie podpisania „lojalki” może
go tylko czekać więzienie, ale odchodzi, przez nikogo nie zatrzymywany. Nie
ma dla niego żadnej drogi do normalnego życia, nie ma też powrotu – kole-
dzy już mu nie ufają. Marcin, podobnie jak Dunajec, wybiera samobójczą
śmierć, jedyne dlań możliwe honorowe rozwiązanie.

Jedynie Krajobraz po bitwie wydaje się sugerować, że dla wypalonego
wewnętrznie, pozbawionego wszelkich złudzeń bohatera, istnieje szansa od-
rodzenia, że po najokrutniejszym z możliwych doświadczeń – doświadcze-
niu obozu jest jeszcze życie, które może być normalne.

Tadeusza poznajemy po wyzwoleniu obozu. To bohater wzięty z opo-
wiadań Borowskiego, ale zarazem jakby i sam Borowski. Jeśli postać autora
rzutujemy na film, co dla Czytelników jego prozy jest w pewnym sensie nie-
uniknione, wówczas optymizm finału zaćmi mroczne memento – Borowski
popełnił samobójstwo.

Koledzy mówią o Tadeuszu „inteligencik”. Drobny, przygarbiony, w oku-
larach, niemający za sobą żadnej bohaterskiej przeszłości, pisze wiersze, któ-
rych się wstydzi przed kolegami. Wydaje się troszczyć tylko o książki, za
pomocą których tworzy sobie rodzaj azylu, odgradza się od swoich towa-
rzyszy murem nie do przebycia.

Pisząc o Krajobrazie po bitwie i postaci Tadeusza, można brać pod uwa-
gę różne aspekty losu dipisa, ale z mojego punktu widzenia szczególnie in-
teresujący jest ten, który sam bohater łączy z polskością.

Po wyzwoleniu obozu, przerzucani z miejsca na miejsce, pod kontrolą
Amerykanów, ludzie tacy jak Tadeusz czy też ściślej – ludzie w jego sytu-

6 K. Wajda: Wojenna literatura Wajdy. Maszynopis pracy magisterskiej w ar-
chiwum IP UJ, s. 119.
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acji znajdują się „nigdzie” – sami nie zdecydowali się ani na emigrację, ani
na powrót do kraju, nikt też nie zdecydował tego za nich. Biernie tkwią w bez-
ruchu.

Spotkanie z Niną, emocjonalny wstrząs, powrót do możliwości dozna-
wania normalnych ludzkich uczuć oznacza dla Tadeusza wyzwanie. Nina
chce, aby uciekli z obozu, wyjechali na Zachód, rozpoczęli normalne życie
ludzi w ich wieku – będą studiować, realizować swoje dawne marzenia. Ta-
deusz ma jednak świadomość, że nie potrafi żyć na jakimś przysłowiowym
paryskim bruku. Może opanować język, wpisać się w jakieś odmienne struk-
tury egzystencji, ale co zrobi ze swoją polskością? Nie tylko po prostu uro-
dził się Polakiem, ale jest stworzony z tego, co polskie. Jest poetą, człowie-
kiem obdarzonym instynktem twórczym, którego żywiołem, nieodzownym
do życia jak powietrze i woda jest język polski. Przeraża go perspektywa
zostania emigrantem. O czym będę pisał i dla kogo? – pyta Niny. Być sobą,
realizować siebie jako człowiek i twórca, to znaczy być Polakiem. Czyli dzie-
lić polski los, jakimkolwiek by nie był. Tadeusz w finale filmu wraca do kra-
ju, choć nic wie, jak tam naprawdę jest i co go może spotkać. I po raz kolej-
ny w perspektywie, którą film przekracza, ostateczną odpowiedzią jest śmierć.

Pokolenie, o którym robił swoje filmy Andrzej Wajda, było naprawdę
pokoleniem straconym, w sensie jak najbardziej dosłownym. Wiemy, jak wielu
zginęło, jak wielu zostało zniszczonych i zmarnowanych, a inni, ci, którzy
przeżyli, wiedli egzystencję godną pożałowania. Wyobrażenie o niej daje
Wajdowski bohater Miłości dwudziestolatków – Chełmicki, który został in-
kasentem z gazowni.

Wajda przejmująco pokazał tragedię tego pokolenia. Nie mówił o tych,
którzy naprawdę zostali budowniczymi, lekarzami, poetami, kompozytorami
czy reżyserami filmowymi. Ta historia jest chyba jeszcze trudniejsza do opo-
wiedzenia. Nie ma w sobie heroicznej prostoty tej pierwszej7.

Prof. dr hab. Alicja Helman – autorka kilkunastu książek poświęco-
nych teorii i historii filmu m.in. Rola muzyki w filmie (Warszawa 1964),
Dźwięczący ekran (Warszawa 1968), Z tajemnic X Muzy (Warszawa 1968),
Akiro Kurosawa (Warszawa 1970), Filmy kryminalne (Warszawa 1972),
Filmy sensacyjne (Warszawa 1974), Co to jest kino? Panorama myśli fil-
mowej (Warszawa 1978), Przedmiot i metody filmoznawstwa (Łódź 198),

7 W artykule wykorzystano jako cytaty fragmenty wielu polskich piosenek
żołnierskich, ludowych z okresu ostatniej wojny, ale także wcześniejszych. Są one
ujmowane w cudzysłów, ale nie są lokalizowane. Reprezentują potoczny stan świa-
domości Polaków, którzy w większości znają przynajmniej po jednej zwrotce i re-
freny tych piosenek — przypis redakcji.
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Historia semiotyki filmu (Warszawa 1991), Słownik pojęć filmowych (Wro-
cław 1991) oraz kilkudziesięciu artykułów w tomach zbiorowych, antolo-
giach i czasopismach. Ponadto jest redaktorem lub współredaktorem wielu
prac zbiorowych. Prace Autorki mają charakter przełomowy, wprowadza-
ją nowe propozycje w obszarze interpretacji dzieła filmowego, czego przy-
kładem jest postulowana „antropologizacja” filmoznawstwa. Przed laty
pracowała w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Aktual-
nie profesor w Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Piotr Zawojski

Nomada ze sta³ym adresem – Lech Majewski

W roku 1980 Lech Majewski zrealizował swój debiutancki film fabularny
zatytułowany Rycerz. Bohater tej „średniowiecznej pieśni filmowej”, będą-
cej hołdem złożonym malarstwu, a zarazem zbliżającej się do formy poetyc-
ko-malarskiej, buntując się przeciwko nędzy i niesprawiedliwości świata, wy-
rusza na wędrówkę w poszukiwaniu „złotostrunnej harfy”, która ma przy-
nieść wybawienie jemu i światu. Na swej drodze spotyka alegoryczne wy-
obrażenia dobroci, zła, chciwości, zakłamania, rozsądku. Ale harfy nie znaj-
dzie w odległych, przemierzanych przez siebie krainach, lecz jej głos usły-
szy w finale filmu, w sobie. W tym filmie kamera nie wykonuje nawet jednej
jazdy, statycznie komponowane kadry stylizowane są na malarstwo średnio-
wieczne, poetyka alegorycznej przypowieści w sensie formalnym realizuje
postulat ożywionego malarstwa. Już w tym dziele pojawiają się zatem wy-
raźne predylekcje autora do traktowania kina w kategoriach, by tak rzec,
innymi środkami wyrażanej ekspresji malarskiej. A jednocześnie emanuje
z tych wizyjnych obrazów duch poezji, można zatem powiedzieć, iż w pew-
nym sensie mamy tutaj do czynienia z kinem poetyckim i magicznym zara-
zem, przy całej wieloznaczności tych pojęć. Kino jako spektakl magiczny
i mistyczny jednocześnie, wyzwalający podświadome pragnienia, wizualizu-
jący te poziomy naszej jaźni, które drzemią głęboko ukryte przed naszą świa-
domością, a film właśnie może je wyzwolić – oto prawdziwe zadanie sztuki.
Nieprzypadkowo swoją pracę dyplomową Majewski poświęcił obecności
pierwiastków magicznych w twórczości Federico Felliniego. Została ona zre-
sztą opublikowana po latach pod tytułem Asa nisi masa – „Osiem i pół”
Felliniego [1994].
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Rycerza można potraktować jako swoistą prefigurację drogi twórczej jed-
nego z najbardziej wszechstronnych polskich artystów, który z powodze-
niem porusza się po bardzo różnych obszarach sztuki. Tak jak bohater jego
młodzieńczego filmu już wkrótce po debiucie miał wyruszyć ze swoich ro-
dzinnych Katowic w świat, by tam szukać swego miejsca, miejsca dla swo-
jej sztuki, by szukać inspiracji dla swej twórczości. I tak przemierzał ów świat:
Londyn, Pittsburg, Rio de Janeiro, Nowy Jork, Los Angeles, Buenos Aires,
Warszawę, Heilbronn, Wenecję, Wilno – to tylko niektóre miejsca, w któ-
rych przyszło mu pracować. Do tego trzeba byłoby dodać dziesiątki miast
na całym świecie, w których prezentował swoje realizacje filmowe, teatral-
ne, operowe.

Kiedy zaczynał swoją przygodę z filmem mówił, iż jest poetą i malarzem
robiącym filmy. Dowodem tego były opublikowane pod koniec lat siedem-
dziesiątych tomiki wierszy (Baśnie z tysiąca i jednego miasta 1978, Poszu-
kiwanie raju 1979); ważne są one także z tego powodu, że kiedy po latach
droga artysty zatoczy wielkie koło, a on sam wróci z „dobrowolnego wy-
gnania”, te młodzieńcze wiersze pomogą odnaleźć mu siebie sprzed wielu
lat, jako młodego chłopca, który stanie się bohaterem autobiograficznej ope-
ry Pokój saren [1996]. Majewski zdawał pierwotnie do Akademii Sztuk Pięk-
nych, gdzie został przyjęty, ale bardzo szybko uświadomił sobie, że gdyby
„weneccy malarze żyli dziś, na pewno robiliby filmy”. Kiedyś bowiem, „gdy
Rafael malował płótno, to pół miasta przychodziło je zobaczyć. Teraz jest
wielu malarzy, których twórczości nikt nie chce oglądać”. W innym miejscu
reżyser mówił: „Ja jestem prowincjuszem, natomiast moje serce, uczucia po-
zostawały z malarstwem renesansowym, quattrocentem i cinquecentem, gdyż
malarstwo to dawało mi szansę na kontemplację. Poszukiwałem intymności,
pewnego skupienia i nagle zdałem sobie sprawę, że podobne wrażenie, jak
przed Tempestą Giorgionego, już gdzieś miałem. W kinie, kiedy oglądałem
Powiększenie Antonioniego”. A zatem film. Rycerz w Polsce został całko-
wicie zignorowany, ale spodobał się w Anglii, między innymi zachwycał się
nim John Boorman, który właśnie w tym czasie zrealizował Excalibura, co
zapoczątkowało w pewnym sensie modę na widowiska filmowe fantasy. Kie-
dy w roku 1981 Majewski wyjeżdżał z Polski, prawdopodobnie nie przypusz-
czał, że tak zaczyna się jego zagraniczna, trwająca wiele lat, odyseja.

A od autorskiej adaptacji Odysei Homera właśnie na londyńskiej Tami-
zie w roku 1982 rozpoczął swoją zagraniczną karierę. Spektakl ten miał być
początkowo wystawiony w Polsce na Wiśle (odbyło się nawet kilka prób),
ale niestety projekt ten nie doszedł do skutku. Olbrzymie (para)teatralne
przedsięwzięcie o epickim rozmachu zostało przyjęte z dużym zainteresowa-
niem, zaś spotkanie z Michaelem Hausmanem (późniejszym producentem
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Miloša Formana) utwierdziło go w przekonaniu, że jego młodzieńcze marze-
nia o pracy w Hollywood nie są tak abstrakcyjne, jak mogłoby się to wyda-
wać z perspektywy Katowic, a ściślej mówiąc Koszutki, dzielnicy, w której
wychowywał się reżyser, a która stała się w pewnym sensie jego prawdziwą
„małą ojczyzną”, gdzie wracać będzie ze świadomością, iż tu jest jego praw-
dziwy (ten faktyczny) i mityczny zarazem dom.

Ale tymczasem Majewski wyjeżdża do USA, by realizować swój „ame-
rykański sen”. Kiedy okazało się, że istnieje realna szansa zrobienia filmu
w Ameryce, reżyser postawił wszystko na jedną kartę i... znów wrócił my-
ślami do Polski. Obok podejmowania wspominanych już profesji jeszcze
przed wyjazdem z kraju opublikował w roku 1981 powieść zatytułowaną
Kasztanaja i to ona stała się podstawą do napisania scenariusza filmu Fli-
ght of the Spruce Goos (Lot świerkowej Gęsi). Okazało się, że realia kato-
wickiej Koszutki można zaadaptować do górniczych dzielnic Pittsburga. Jed-
nak wyprodukowany (przez wspomnianego Hausmana) w 1985 roku film nie
mógł znaleźć dystrybutora. Wydawałoby się spełnione marzenie okazało się
artystyczną i komercyjną klęską. Ta pierwsza „amerykańska lekcja” niewąt-
pliwie dała twórcy wiele do myślenia: kiedy wydaje ci się, że już wszedłeś
na szczyt, kiedy dopiąłeś swego, udało ci się zadebiutować w mitycznej Ame-
ryce, nie zapominaj, że być może Ameryka wcale na ciebie nie czeka, że to,
co z punktu widzenia młodego chłopaka, mieszkającego w prowincjonalnych
Katowicach, jawiło się jako szczyt marzeń, może okazać się tylko nic (arty-
stycznie) nie znaczącym epizodem. Oczywiście w sensie poznawania Ame-
ryki to doświadczenie dało reżyserowi zapewne olbrzymi materiał do prze-
myśleń.

Jednak podróż musi trwać dalej. W roku 1986 Majewski wyjeżdża do Rio
de Janeiro, by spotkać się z Ronaldem Biggsem, mózgiem napadu stulecia,
który tam właśnie ukrył się przed ścigającymi go przedstawicielami brytyj-
skiego wymiaru sprawiedliwości (notabene całkiem niedawno dobrowolnie
wrócił z Brazylii do Wielkiej Brytanii i został aresztowany po kilkudziesięciu
latach). To z nim właśnie napisał scenariusz kolejnego swego filmu Priso-
ner of Rio (Więzień Rio), który został ukończony w roku 1988 w Pinewood
Studios pod Londynem i okazał się największym komercyjnym sukcesem
reżysera, scenarzysty i producenta w jednej osobie. Był pokazywany w sze-
rokiej dystrybucji przez Columbia Pictures-Tri Star, co spowodowało także
znalezienie dystrybutora dla poprzedniej realizacji. Film wykorzystywał wątki
prawdziwego życiorysu Biggsa, zwłaszcza zaś te epizody, które odnosiły się
do prób (nieudanych) porwania go z Rio przez Brytyjczyków. Finałowa se-
kwencja, rozgrywająca się w trakcie trwania sławnego karnawału, została
zakupiona przez przedstawicieli wytwórni Disneya i pokazywana była w pa-
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wilonie brazylijskim w Disneylandzie na Florydzie. Oddaje ona w znakomity
sposób transowy, by tak rzec, charakter sławnego karnawału, jego nastrój
i klimat.

Mogłoby się wydawać, że teraz wszystkie drzwi hollywoodzkich wytwór-
ni staną otworem przed reżyserem z Polski. Ale chyba już wtedy artysta
coraz bardziej zaczął uświadamiać sobie, że komercyjna kariera robiona
w Ameryce nie bardzo go interesuje. Konstruowany od wczesnych lat mit
Ameryki zaczyna się kruszyć. Paradoks polega na tym, że dzieje się to w mo-
mencie niewątpliwego sukcesu, ale i związane jest z wieloletnimi peregry-
nacjami, jakim podlegał projekt filmu o nowojorskim malarzu, wielkiej gwieź-
dzie sztuki graffiti lat osiemdziesiątych – Jean-Michelu Basquiacie, wylan-
sowanym przez Andy’ego Warhola, który zmarł, nie dożywszy trzydziestki
w wyniku przedawkowania heroiny. Majewski napisał nowelę, potem sce-
nariusz, który spotkał się z wielkim zainteresowaniem nowojorskiego śro-
dowiska artystycznego, ale niestety nie mógł znaleźć środków na realizację
tego projektu, choć sam Sydney Lumet określił go mianem „genialnego”
i twierdził, iż „jest to najlepszy scenariusz o artyście, jaki kiedykolwiek wpadł
w jego ręce”. Równolegle niejako tworzy kolejną swoją powieść, opubliko-
wane w roku 1993 Szczury Manhattanu, pracuje też nad rozpoczętą jeszcze
w roku 1980, a wydaną w ostateczności w roku 1996 powieścią Pielgrzym-
ka do grobu Brigitte Bardot cudownej. Majewski po kilku latach zabiegów
o możliwość zrealizowania jako reżyser i scenarzysta opowieści o życiu „czar-
noskórego van Gogha”, jak nazywano nowojorskiego malarza, został współ-
producentem Basquiata [1996], który wyreżyserował jeden z najbardziej
wpływowych malarzy amerykańskiego neoekspresjonizmu – Julian Schna-
bel. Powstał film interesujący, ale niepozbawiony uproszczeń i pewnego
schematyzmu. Jego niewątpliwą atrakcją było pojawienie się na planie wie-
lu znakomitości amerykańskiego kina, które zgodziły się wystąpić w nisko-
budżetowej produkcji zaintrygowane frapującym materiałem literackim, stwa-
rzającym szansę na powstanie wybitnego dzieła – to jednak nie powstało.
W filmie między innymi zagrali: Gary Oldman, Dennis Hopper, David Bo-
wie, Christopher Walken, Willem Dafoe, Courtney Love, Tatum O’Neal
i wreszcie Jeffrey Wrihgt jako tytułowy Basquiat.

Lech Majewski na początku lat dziewięćdziesiątych najwyraźniej prze-
wartościował swoje wyobrażenie nie tylko o swoim miejscu na mapie ame-
rykańskiego kina, ale coraz częściej zaczynał myśleć o możliwości pracy
w Polsce. Jednocześnie jednak potrzebna mu była jakaś artystyczna możli-
wość rozliczenia się ze zdekonstruowanym (przez siebie samego) mitem Ame-
ryki. W zbiorze błyskotliwych mikroesejów, wydanych w roku 1998 i zaty-
tułowanych Oficjalne centrum świata, reżyser tak pisze: „Nie istnieje jako
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państwo. To przestrzeń wyidealizowana, o której się marzy. Mit opowiada-
ny pismem obrazkowym. W kinie. Na ekranie telewizora. Jest mitem uciecz-
ki. Od nędzy, od głodu, od bycia poniżonym (inskrypcja na Statui Wolno-
ści), a przede wszystkim ucieczki od siebie – największe pieniądze w Holly-
wood zarabia się na tym, by pozwolić widzom nie myśleć”.

W jakimś sensie od realizacji Gospel According to Harry (Ewangelii
według Harry’ego [1993]), polsko-amerykańskiej produkcji, rozpoczyna się
jego powrót, nie tylko dlatego, że zdjęcia do filmu były realizowane w Pol-
sce, na wydmach niedaleko Łeby. „Nagle uświadomiłem sobie, że przeje-
chałem cały świat dookoła, zrobiłem w różnych miejscach różne rzeczy, ale
nigdy nie zrobiłem nic tu, w miejscu, z którego jestem. I odczułem bardzo
dziwną potrzebę krótkiego powrotu do tej „własnej prowincji” (jak mówi Cze-
sław Miłosz). Film został wyprodukowany przy udziale Propaganda Films,
studia filmowego Davida Lyncha. W ten oto sposób Majewski poszerzył
swoje doświadczenia filmowe o pracę w ramach niezależnego studia. Ale
pesymistyczna, absurdalna, a przy tym surrealistyczna wizja Ameryki, któ-
rej bohaterem jest poborca podatkowy, współczesny ewangelista rozlicza-
jący swoje własne życie w momencie jego rozpadu, ale i konstatujący roz-
pad życia w Ameryce, poniosła spektakularną rynkową klęskę, spotkała się
też z krytycznym przyjęciem w Polsce. Film stał się zatem pożegnaniem z ma-
rzeniami młodości, które jak to często z marzeniami bywa, okazały się nie
wytrzymywać konkurencji z presją rzeczywistości. W ten sposób artysta
tracił złudzenia co do możliwości realizowania swych artystycznych wizji
w Ameryce, zyskiwał przy tym pewność, że jego miejsce jest tam, skąd po-
chodzi.

I właśnie wtedy, mogłoby się wydawać, dosyć niespodziewanie Majew-
ski wkracza do teatru operowego, by zrealizować polską prapremierę Króla
Ubu Krzysztofa Pendereckiego w Teatrze Wielkim w Łodzi. Niesamowita sce-
nografia Franciszka Starowieyskiego, jednego z najbardziej kontrowersyj-
nych polskich malarzy, rozmach inscenizacyjny, wyzywająca erotyka – wszy-
stko to powoduje, że spektakl zostaje przyjęty entuzjastycznie. Przedsta-
wienie zostaje uznane za najlepszy spektakl sezonu i jest nagrodzone Zło-
tym Orfeuszem na Warszawskiej Jesieni w roku 1994. A wszystko to zaczę-
ło się dosyć przypadkowo, od zaproszenia do współpracy, które pojawiło
się ze strony Starowieyskiego, wcześniej autora plakatów do Rycerza, Ody-
sei, Ewangelii... Wydaje się jednak, że nawet jeśli można mówić o przypad-
ku, to raczej o przypadku kontrolowanym i przewidywalnym, bowiem wszech-
stronne zainteresowania artystyczne Majewskiego w naturalny sposób pre-
destynowały go do wejścia w świat opery, rozumianej w Wagnerowskim
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sensie, jako synteza muzyki, poezji, plastyki, ruchu scenicznego, akcji dra-
matycznej, a zatem jako totalny dramat (muzyczny) – Gesamtkunstwerk.

Kolejna artystyczna podróż była prostą konsekwencją sukcesu Króla
Ubu. Po wizycie Teatru Wielkiego w Niemczech Majewski otrzymał propo-
zycję wystawienia w teatrze w Heilbronn sztuki The Black Rider Boba Wil-
sona, Toma Waitsa i Williama Burrougsa. Ta przedziwna postmodernistycz-
na hybryda, dla której trudno znaleźć zadowalającą kategorię gatunkową,
odniosła niebywały sukces i została przez niemieckich krytyków wyróżnio-
na nagrodą Kilianpreis za najlepszą reżyserię w sezonie 1993/94. Spektakl
(osnuty na kanwie Wolnego strzelca Karla Marii Webera) uznano za kulto-
wy, stał się on dowodem na znakomite wyczucie przez reżysera materii te-
atralnej i umiejętność wykreowania hipnotycznego nastroju, w którym to-
czy się akcja przedstawienia, nawiązująca niewątpliwie do tradycji teatru ab-
surdu, ale i odwołująca się do poetyki niemieckiego ekspresjonizmu filmo-
wego (akcja dramatu rozgrywa się wszak w szpitalu psychiatrycznym).
W przyszłości zaowocowało to jeszcze jedną realizacją w teatrze w Heilbronn
– w roku 1997 twórca wystawił na tamtejszej scenie Sen nocy letniej Szek-
spira (przedstawienie to zostało także sfilmowane). Nim jednak do tego do-
szło, w roku 1995 w Teatrze Wielkim w Warszawie, dysponującym najwięk-
szą sceną w Europie, Majewski zrealizował Carmen Georgesa Bizeta z im-
ponującymi dekoracjami i scenografią Janusza Kapusty, polskiego malarza,
od lat pracującego w Stanach Zjednoczonych (współpracował on także przy
The Black Rider). Przedstawienie premierowe było na żywo transmitowane
przez telewizyjny Canal+ zaś prestiżowy magazyn „Opera International” uznał
tę realizację za jedną z najciekawszych premier operowych roku 1995 na świe-
cie. Do Bizeta Majewski powrócił raz jeszcze, tym razem wystawiając Car-
men na deskach teatru w Wilnie na Litwie.

I wreszcie Lech Majewski po latach artystycznej wędrówki postanowił
wrócić do punktu, z którego blisko dwadzieścia lat wcześniej wyruszył. A jako
że w rodzinnych Katowicach nie ma teatru muzycznego, wybór padł na Operę
Śląską mieszczącą się w sąsiednim Bytomiu. Majewski postawił przed sobą
zadanie karkołomne – postanowił stworzyć absolutnie autorskie dzieło, które
łączyłoby wszystkie obszary jego dotychczasowej aktywności artystycznej,
a na dodatek twórca postanowił dodać do mediów, za pośrednictwem któ-
rych się do tej pory wypowiadał, jeszcze jedno – muzykę. Do współpracy
zaprosił wybitnego polskiego multiinstrumentalistę i kompozytora Józefa
Skrzeka. Tak wspominał tę decyzję sam twórca: „Podjęliśmy się niesłycha-
nie trudnej rzeczy, skomponowania opery współczesnej. Kiedy mówił o tym
Józef Skrzek czy ja, brzmiało to, jakbyśmy konstruowali na podwórku rakie-
tę i na dodatek mieli zamiar polecieć na Księżyc. Zaczęliśmy tu, w Operze
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Śląskiej przygotowywać operę sceniczną Pokój saren – historię młodego
poety piszącego wiersze, dorastającego wraz z ojcem i matką w mieszkaniu.
Wiersze tego poety były oczywiście moimi, ale w tym mieszkaniu przeglą-
dał się świat. Zaraz potem powstał film oparty na muzyce, nie na insceniza-
cji opery. W końcu powstała również dwukompaktowa płyta ze 100-stroni-
cową książką z tekstami libretta”. W uzupełnieniu należałoby jeszcze dodać
płytę Skrzeka, który wykonuje solo na fortepianie muzykę z tego przedsta-
wienia, której producentem był Majewski. Artyści stworzyli muzykę na or-
kiestrę symfoniczną, chór i solistów, zaś sam Majewski, by tak rzec, wyko-
nał całą resztę – to znaczy jest autorem libretta, scenografii, ustawienia świa-
tła, choreografii i oczywiście reżyserem. To bezprecedensowe wydarzenie
nie spotkało się jednak z pozytywnym odzewem ani polskiej publiczności,
ani krytyki. Spektakl był grany krótko i został ściągnięty z afisza.

I być może ta najbardziej osobista z dotychczasowych realizacji Majew-
skiego szybko popadłaby w zapomnienie, gdyby nie pomysł nakręcenia na
jego podstawie, a właściwie na podstawie skomponowanej muzyki, filmo-
wej wersji, czy też swego rodzaju wariacji, wykorzystującej pewne pomysły
inscenizacyjne ze spektaklu, ale zasadniczo skonstruowanej z myślą o zu-
pełnie innym medium, jakim jest film. W efekcie powstało dzieło niezwykłe
– coś, co można nazwać filmową operą autobiograficzną, rozgrywającą się
w przestrzeni konkretnego i mitycznego jednocześnie mieszkania, w którym
toczy się rytuał dojrzewania, klarowania się osobowości artysty, będącego
alter ego samego autora. To niepowtarzalne dzieło Majewski zrealizował
z operatorem Adamem Sikorą, z którym zwiąże się na najbliższe lata, two-
rząc swoje kolejne, tym razem już sensu stricte, filmowe projekty. Wydaje
się, że Pokój saren można uznać za swoiste podsumowanie dotychczaso-
wej drogi twórczej. Wędrowanie Majewskiego – to dosłowne i to, odnoszą-
ce się do poszukiwania możliwości ekspresji w coraz to nowych mediach –
w tej realizacji w sposób modelowy pokazuje, iż różne obszary działania ar-
tysty są przejawem poszukiwania estetycznej pełni. Jednocześnie wędrów-
ka artysty-nomady jest powrotem do samego siebie sprzed lat – w Eliadow-
skim sensie Majewski poszukuje tego czasu mitycznego, który go ukształ-
tował jako artystę, a zatem jest to powrót do matecznika własnych począt-
ków, swego indywidualnego ab origine, kiedy kształtowała się zarówno wizja
świata, jak i wyobrażenie o swojej roli jako artysty. Dlatego właśnie Ma-
jewski wraca do swych młodzieńczych wierszy, które stają się podstawą do
budowania liberetta opery – być może nie są one świadectwem wybitnej
poezji, jednakowoż niewątpliwie są one dowodem na przedziwną ciągłość
losu artysty, który odnajduje w nich fundament dla całej późniejszej swej
wędrówki w świecie sztuki.
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Ten wizyjny, by nie rzec, wizjonerski film znajduje swoją publiczność
w różnych miejscach na świecie, choć w Polsce, to właściwie już swego ro-
dzaju tradycja, krytyka nie zostawiła na nim suchej nitki. Coraz częściej jed-
nak właśnie ta realizacja pokazywana jest w różnych miejscach na świecie
(w Mar del Plata, Buenos Aires, Paryżu, Wenecji, Museum of Modern Art
w Nowym Jorku) w formie instalacji wideo, kiedy na zasadzie nieskończo-
nej pętli film ten prezentowany jest jako współczesny rodzaj fresku, audio-
wizualnego wydarzenia, które może być traktowane jako rodzaj ożywione-
go malarstwa, czy też poezjo-malarstwa w ruchu. Do takiej formy specyficz-
nego wideoperformance zbliża się jeszcze jedna realizacja zatytułowana Wy-
padek (Accident [1997]), nagrodzona na Międzynarodowym Festiwalu Fil-
mowym w Houston.

W roku 1999 Lech Majewski zrealizował WOjaCZKA, niewątpliwie swój
najwybitniejszy film, pokazywany na około trzydziestu międzynarodowych
festiwalach filmowych na całym świecie, wszędzie przyjmowany entuzjastycz-
nie i nagradzany. Kreujący tytułową postać polskiego poete maudit – Ra-
fała Wojaczka naturszczyk Krzysztof Siwczyk (sam zresztą bardzo interesu-
jący poeta) otrzymał nominacje do Europejskiej Nagrody Filmowej w kate-
gorii najlepszego aktora. Wojaczek mieszkał w Mikołowie, mieście oddalo-
nym o kilkanaście kilometrów od Katowic, popełnił samobójstwo, mając za-
ledwie dwadzieścia sześć lat. Tandem operatorsko-reżyserski Majewski –
Sikora stworzył dzieło urzekające swoją wyrafinowana prostotą. Opowieść
o archetypicznej figurze odrzuconego artysty, granicach jego artystycznej
wolności, została zrealizowana w czerni i bieli. Ten obraz filmowy zachwyca
absolutną czystością filmowego tonu, stylistyczną konsekwencją, świado-
mością filmowej formy. Jest jednocześnie przejmującą opowieścią o szarej,
beznadziejnej rzeczywistości PRL-u w czasie tzw. „realnego socjalizmu”. To
rzadki w polskim kinie przypadek tak konsekwentnego i estetycznie wyrafi-
nowanego wykorzystania zasady less is more, gdzie powściągliwość arty-
styczna dała w efekcie dzieło wybitne, zachwycające swą dojrzałością i uni-
wersalizującym przesłaniem, dotyczącym tych wszystkich artystów, „którzy
stanęli kiedyś przerażeni martwą perspektywą swej młodości”, jak napisał
niegdyś inny polski „poeta przeklęty” – Andrzej Bursa.

W roku 2001 Majewski wyreżyserował Angelusa – opowieść utrzymaną
w tonacji zbliżonej do poetyki „realizmu magicznego”, przedstawiającą losy
działającej w jednej z katowickich, górniczych dzielnic (Janowie) gminy okul-
tystycznej. Grupa ta działała od lat trzydziestych do połowy lat sześćdzie-
siątych. Skupiała ona kilkunastu malarzy, z których jeden – Teofil Ociepka
– zrobił międzynarodową karierę jako malarz naiwny. Ale członkowie gminy
zajmowali się przede wszystkim wiedzą tajemną, okultyzmem, naukami her-
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metycznymi, nawiązywali do niemieckiej Loży Różokrzyżowców. Ich poszu-
kiwanie „kamienia filozoficznego”, doskonalenie się duchowe, teozoficzne
poszukiwania zafascynowały reżysera, który odnalazł w nich duchowych
pobratymców. Ci prości, niewykształceni górnicy, tak jak Majewski, poszu-
kiwali sensu świata, tajemnicy bytu. Ich metafizyczne eksploracje skiero-
wane były przeciwko powszechnej sekularyzacji, zatracaniu się duchowo-
ści, poezji, która wypierana jest przez wszechwładny materializm. Owa po-
trzeba metafizyki, jako czynnik organizujący i kierujący życiem, zwłaszcza
życiem artysty, to element stale powracający w twórczości Majewskiego;
w tym sensie Angelus jest bliski debiutowi fabularnemu reżysera i świad-
czy o ciągłości jego drogi twórczej. Dodać jeszcze trzeba, że najnowsza ksią-
żka artysty zatytułowana jest po prostu Metafizyka. Powieść [2002].

Jeśli za emblematyczną figurę postmodernizmu uznać włóczącego się bez
wyraźnie określonego celu flâneura albo inaczej mówiąc: jeśli owo włócze-
nie się jest celem samym w sobie, to figurą na wskroś modernistyczną jest
postać nomady. W oczywisty sposób przeczy ta teza koncepcjom Gillesa
Deleuza i Felixa Guattariego, ale znajduję dla swego poglądu oparcie w my-
śleniu Zygmunta Baumana. On to bowiem tak o nomadach pisał: „koczow-
nicy nie obierają trasy na chybił trafił: nie układają jej z dnia na dzień. [...]
Łączy koczowników z pielgrzymami (a zatem różni od ludzi ponowoczesnych)
szty-wność i nieodmienność trasy, na którą raz wkroczyli”.

Lech Majewski jest nomadą w dwojakim sensie: po pierwsze nieustan-
nie wędruje pomiędzy mediami, które wykorzystuje do „przebywania” swo-
jej artystycznej wędrówki. Poezja, proza, esej, malarstwo, film, muzyka, te-
atr, opera – to różnorodne środki, które służą artyście do tworzenia w pełni
autorskich wypowiedzi. Po drugie: Majewski tworzył (i tworzy) w wielu miej-
scach świata – Polska, Anglia, Stany Zjednoczone, Brazylia, Niemcy, Wło-
chy, Litwa – to byłoby najdobitniejszym dowodem jego nomadyczności i bra-
ku zakorzenienia w konkretnym miejscu, w jakimś, dla niego istotnym, „cen-
trum świata”. Paradoksalnie jednak tak nie jest, o czym dobitnie świadczą
jego ostatnie dzieła: Pokój saren oraz dwie realizacje filmowe: WOjaCZEK
i Angelus. Tym miejscem artysty, który z powodzeniem potrafił się odnaj-
dywać w różnych przestrzeniach i na różnych kontynentach, jest miasto jego
narodzin – Katowice (choć, gdy artysta przychodził na świat, w roku 1953,
dziwnym zbiegiem okoliczności zwało się ono Stalinogrodem). Wędrówka
Lecha Majewskigo trwa, jednak jedno nie ulega wątpliwości – artysta ma
świadomość, że tylko wtedy można tworzyć sztukę uniwersalną, kiedy osa-
dzona jest ona w tradycji, wyrasta z gleby tradycji, poczucia więzi z jakimś
konkretnym miejscem na ziemi, które uznajemy za swoją duchową ojczyznę.
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Dr Piotr Zawojski – pracownik Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu
Śląskiego, związany z Zakładem Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Jest
autorem książki Elektroniczne obrazoświaty: między sztuką a technologią
(2000) oraz licznych artykułów publikowanych w tomach zbiorowych i cza-
sopismach. Publikował m.in. na łamach „Opcji”, „Filmu”.
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Andrzej GwóŸdŸ

O kostiumach do „œl¹skich” filmów Barbary Ptak

Filmografia projektów kostiumów Barbary Ptak liczy 58 tytułów,
a uwzględniając kolejne odcinki seriali – jest ich niemal 80. Już sama ta sta-
tystyka nie ułatwia zadania nikomu, kto zechce zmierzyć się z bogactwem
jej artystycznego warsztatu. Skomplikowanie to wzrasta zdecydowanie, kie-
dy przychodzi uświadomić sobie przedział czasowy, w którym prace te po-
wstawały. A obejmuje on – ni mniej, ni więcej – tylko ponad czterdzieści lat
historii powojennego kina polskiego: od Waleta pikowego Tadeusza Chmie-
lewskiego z roku 1960, po szkolny film Tomasza Szafrańskiego Koniec woj-
ny z 2003 roku.

A do tego dochodzi jeszcze setka prac scenograficznych i projektów
kostiumów na scenach teatrów polskich i zagranicznych: od scen śląskich
– Teatru Śląskiego w Katowicach, operetki gliwickiej, Opery Śląskiej w By-
tomiu, poprzez warszawski Teatr na Woli, łódzki Teatr Powszechny i Teatr
Nowy, po Teatr Muzyczny w Gdyni i sceny zagraniczne: w Wittenberdze,
Halle, Hamburgu, Czeskim Cieszynie oraz Teatr Telewizji. I jeszcze jeden ewe-
nement: Barbara Ptak jest autorką kompletnego projektu kostiumograficz-
nego do powieści Quo vadis Henryka Sienkiewicza, udostępnionego zwie-
dzającym latem 2002 roku w Bibliotece Śląskiej i udokumentowanego w pu-
blikacji przygotowanej przez Marka Palkę1. To właśnie fascynacja tymi pro-
jektami skierowała mnie ku zainteresowaniu pracami artystki.

1 Zob. Barbary Ptak wizje plastyczne powieści „Quo Vadis” Henryka Sienkie-
wicza. Red. M. Palka. Katowice 2002. Tu także wyczerpująca lista prac kostiu-
mograficznych i scenograficznych autorki
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Jednak badacz twórczości kostiumograficznej katowickiej artystki musi
zmierzyć się nie tylko ze statystycznie zniewalającą „próbką” jej talentu, ob-
jąć spojrzeniem wielość tradycji filmowych, poetyk i stylistyk twórczych,
ale nadto stawić czoła wielkiej klasyce powojennego kina polskiego. Wszak
trudno w to uwierzyć, ale tak jest naprawdę: Barbara Ptak musiała być naj-
częściej przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej oglądanym pol-
skim twórcą filmowym, skoro aż cztery filmy, do których projektowała bądź
współprojektowała kostiumy, nominowane zostały do Oskara: Nóż w wo-
dzie Romana Polańskiego [1961/1962], Faraon Jerzego Kawalerowicza [1965/
1967], Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy [1974/1976] oraz Noce i dnie Je-
rzego Antczaka [1975/1977].

Zastanawia zrazu debiut filmowy artystki, wyprzedzający aż o sześć lat
pierwszą pracę na scenie Teatru Śląskiego w Katowicach – kostiumy do
Cezara i Kleopatry George’a Bernarda Shawa, w reżyserii Mieczysława Da-
szewskiego. Barbarę Ptak zawsze już ciągnęło ku filmowi, choć fascynacja
malarstwem (powodowana zwłaszcza osobowością twórczą Wojciecha Fan-
gora) zdawała się w pewnej chwili brać górę nad innymi zainteresowaniami.
Swoją teoretyczną pracę dyplomową przygotowaną pod kierunkiem profe-
sora Jerzego Toeplitza na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1963) po-
święciła przecież 75 latom filmu polskiego, a wątek Munkowski z tej pracy
stanowił podstawę praktycznej części dyplomu, która powstała pod kierun-
kiem prof. Józefa Mroszczaka i obejmowała projekt wystawienniczy dla
warszawskiej „Zachęty”. Z zestawienia prac filmowych i scenicznych wyła-
nia się też interesująca prawidłowość określająca relacje między jej twór-
czością sceniczną a filmową: okresy najbogatsze w prace nad filmami są z re-
guły okresami wyciszenia aktywności scenicznej. Tak było na przykład mię-
dzy rokiem 1971 a 1976, kiedy to Barbara Ptak poświęciła się całkowicie kinu,
realizując m.in. pracochłonne projekty do Perły w koronie Kazimierza Kut-
za i wielkich widowisk filmowych Wojciecha Solarza (Wielka miłość Balza-
ka), Andrzeja Wajdy (Ziemia obiecana – zarówno w wersji kinowej, jak i se-
rialowej) oraz Jerzego Antczaka (Noce i dnie – film i serial). Pięciolecie 1989–
1994, w którym zaprojektowała kostiumy jedynie do trzech filmów, zaowo-
cowało ponad 40 (!) premierami teatralnymi z jej kostiumami, a częściowo
także i scenografią.

Prawidłowość ta – jak sądzę – wskazuje na specyfikę warsztatu twór-
czego Barbary Ptak, która na swej drodze twórczej dokonuje nieustannie
wyborów. Choć zawód to „do wynajęcia”, twórczość artystki świadczy mimo
wszystko o zasadzie, której zdaje się być wierna: oto kiedy bierze się za
bardziej pracochłonne kino, rezygnuje z teatru; i na odwrót, w sezonach
scenicznych sporadycznie projektuje kostiumy do filmów.
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Prace Barbary Ptak w filmach o tematyce śląskiej przypadają na czas
1962–1983 i tworzą zestaw siedmiu filmów: począwszy od Rodziny Milcar-
ków Józefa Wyszomirskiego [1962], poprzez Pięciu Pawła Komorowskiego
[1964], Kutzową Perłę w koronie [1971], Okrągły tydzień Tadeusza Kijań-
skiego [1977], Paciorki jednego różańca Kutza [1979], „Annę” i wampira
Janusza Kidawy [1981], po Na straży swej stać będę Kutza [1983]. Między
pierwszym a drugim tytułem mijają dwa lata, okres realizacji Pięciu od Per-
ły w koronie dzieli lat siedem, tę zaś od Okrągłego tygodnia – sześć. Po-
tem te okresy są krótsze – obejmują za każdym razem dwa lata. Statystyka
(jak każda statystyka zresztą) wskazuje na pewną, statystyczną właśnie, pra-
widłowość, choć uświadamia zarazem, iż swoje największe – w sensie wy-
zwania artystycznego – prace filmowe zrealizowała Ptak między Perłą w ko-
ronie a Okrągłym tygodniem. Przystępując do pracy nad tym ostatnim fil-
mem, była już po dwóch kolejnych (po Nożu w wodzie i Faraonie) filmach
nominowanych do Oskara – Ziemi obiecanej oraz Nocach i dniach.

Ważniejsza jednak od takich zestawień jest rozciągłość historyczna opo-
wiadanych w tych filmach historii, a ta obejmuje okres od lat 20. (Rodzina
Milcarków) po lata 70. („Anna” i wampir, Paciorki jednego różańca), czyli
całe brzemienne w historię Śląska półwiecze (ciekawe jest to, iż tematyka
pierwszego z filmów śląskich powraca w ostatnim, zataczając koło w posta-
ci osnowy okupacyjno-wojennej). To samo dotyczy wielości porządków ar-
tystyczno-estetycznych, które filmy te reprezentują: między rozbuchaną wi-
dowiskowo Perłą w koronie a paradokumentalnym filmem Kidawy jest róż-
nica nie mniejsza niż między werystycznym filmem Komorowskiego Pięciu
a debiutem Kijańskiego Okrągły tydzień. Rozdział taki potwierdza z jednej
strony fakt, że mimo wszystko jednak kostiumograf zanadto wybierać nie
może („Chyba nie powinnam była robić tego filmu”2 – powie Ptak o filmie
Kidawy) i że zdany jest nieuchronnie na wpisywanie się w nie swoje wybo-
ry artystyczne. Stwierdzenie to trywialne, pokazuje jednak, że określenie „fil-
my śląskie” stanowi jedynie kategorię hipotetyczną, roboczą, bo stanowi
wypadkową mechanicznie pojętej tematyki; jest zatem w podobnym stop-
niu umowne, jak umowne byłyby określenia w rodzaju „film wielkopolski”,
czy „film mazowiecki”, co raz jeszcze utwierdza w przekonaniu o wyjątko-
wości regionu śląskiego jako tworzywa dla twórców filmowych.

Dotyczy to zwłaszcza dwóch pierwszych filmów Barbary Ptak o tematy-
ce regionalnej – obydwu z pierwszej połowy lat 60. – ulokowanych pomię-
dzy dwiema superprodukcjami: Panienką z okienka [1964] i Faraonem

2 Ta i pozostałe wypowiedzi Barbary Ptak z rozmowy przeprowadzonej z ar-
tystką przez autora w grudniu 2002 roku.
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[1965]. Współczesna rama fabularna Pięciu Pawła Komorowskiego nieustan-
nie wywołuje okupacyjne i dalej jeszcze – międzywojenne wspomnienia, wy-
magając od kostiumografa nie tylko biegłości warsztatowej, ale przede wszy-
stkim czuwania nad spójnością całościowej wizji plastycznej utworu. Tym
bardziej, że sceny katastrofy kopalnianej bezpośrednio niejako „wywołują”
ciągi retrospekcji historycznych: czerń kopalnianego przodka skontrasto-
wana z jasnością powierzchni (w tym i bielą pustyni), podobnie jak nieustan-
na zmiana czasu akcji musiały stanowić wyzwanie plastyczne. Wielość
miejsc akcji – od afrykańskiej pustyni, poprzez Monte Cassino, aż po Śląsk
z okresu powstań – jak rzadko kiedy w filmach z udziałem Ptak wymuszała
dobrą znajomość realiów historycznych, zmieniających się niczym w kalej-
doskopie. Dlatego, jak sądzę, tak ważna musiała być dewiza, wedle której –
słowami projektantki Barbary Hoff – „nawet robiąc kostiumy historyczne
przy solidnej dokumentacji, musimy przepuścić je przez filtr naszego obec-
nego gustu, gdyż utrzymane dosłownie w guście epoki, z tamtymi fryzura-
mi i broń Boże makijażem – byłyby nie do zniesienia”3. W ten sposób po-
wstał niezwykle wiarygodny, sumienny wizerunek pięciu zasypanych gór-
ników i ich skomplikowanych losów, dobrze opowiedziany także za pomocą
kostiumów, wizerunek, w którym „dekoracja człowieka”4 respektuje indywi-
dualność aktora i typ psychofizyczny postaci.

Ale Barbara Ptak miała już wtedy za sobą inicjacje śląskie. Dzięki filmo-
wi Józefa Wyszomirskiego Rodzina Milcarków dwa lata wcześniej zmierzy-
ła się z międzywojennymi losami Górnoślązaków. Wprawdzie daleko filmo-
wi Wyszomirskiego do sprawności dramaturgicznej i narracyjnej Pięciu Ko-
morowskiego, niemniej po raz pierwszy na taką skalę pokazano w filmie pol-
skim problemy polsko-niemieckiego pogranicza na tle zaognionej sytuacji
politycznej w okresie rozejmu po trzecim powstaniu śląskim w roku 1921.
Film powstał – pamiętajmy – w szczytowym okresie zimnej wojny i pełnego
embarga na nieco chociażby tylko stonowany obraz Niemca zza Łaby, a prze-
de wszystkim w latach zmowy milczenia wokół kwestii mniejszości niemiec-
kiej na Górnym Śląsku. Stąd bierze się w dużej mierze jego schematyczność,
oddzielenie grubą krechą samych złych Niemców od samych dobrych Po-
laków. Tu już wyłącznie przynależność narodowa decyduje o tym, czy ktoś
jest dobry, czy też zły. Nie mogło to, rzecz jasna, pozostać bez wpływu na
kostiumowy wizerunek postaci. Ale w swych projektach – chciałoby się rzec
– „gotowych” kostiumów artystka dała wiarygodne znaki sytuacji społecz-

3 B. Hoff: Kierunki ewolucji kostiumu filmowego. „Kino” 1973, nr 6, s. 52.
4 M. Hendrykowska: Scenografia jako element dzieła filmowego. W: W kręgu

filmu, telewizji i teatru. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1992, s. 297.
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no-politycznej i kulturowej bohaterów, pomna tego, że „kostium jest szcze-
gólnie czułym punktem filmu”5. I jeśli irytuje nas dziś ideologiczna wymo-
wa Rodziny Milcarków, ich polityczna tendencyjność (oręż walki z Niem-
cami Adenauera), to poetyka kostiumograficzna zastosowana w filmie, a stre-
szczająca się w haśle „celowo ubieram aktorów tak, aby wyglądało, że nie
mają kostiumów”, i dziś jeszcze wydaje się wyjątkowo dobrze służyć pla-
styce filmu.

Podobna zasada estetyczna rządzi projektami kostiumów do filmu Kida-
wy „Anna” i wampir – choć tu należało mieć jeszcze na uwadze stricte do-
kumentalną tkankę fabularną filmu, to, że aktorzy mieszają się z prawdzi-
wym tłumem, a zdjęcia inscenizowane nakładają się na dokumentalne foto-
grafie zamordowanych kobiet. Z drugiej jednak strony kartoteki milicyjne
oddawały artystce nieocenione przysługi, podpowiadały, jak zachować qua-
si-werystyczną poetykę kostiumów. Plastyczny skrót, niebudzący wątpliwo-
ści znak sytuacji fabularnej raczej niż widoczny strój – w ten sposób Bar-
bara Ptak przydała opowieści Kidawy wiarygodności i pieczołowitości w od-
tworzeniu górnośląskich realiów lat 70.

Ale jak każdy zapewne kostiumograf, tak i Barbara Ptak czuje się najle-
piej w projektach kostiumów do wystawnych filmów widowiskowych. Od-
padają wtedy pytania o to na przykład, czy kostium ma być w filmie wi-
doczny, czy też nie, bo przecież to strój niejako narzuca wiele innych wy-
borów estetycznych. Taki jest sens filmów kostiumowych, niezależnie od
stopnia ich artystycznej oryginalności bądź atrakcyjności: ukazać strój jako
pełnoprawny element filmowego tworzywa, który musi zagrać w filmie na
równi z aktorami i scenografią. W takim sensie filmem kostiumowym będzie
nie tylko Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, ale i Ziemia obiecana; nie
tylko Wielka miłość Balzaka, ale i Perła w koronie. I choć rozumienie ta-
kie wykracza poza definicję stricte genologiczną, to wydaje się zasadniej-
sze z punktu widzenia strategii kostiumograficznych.

Spośród filmów o tematyce śląskiej najbliższa idei filmu kostiumowego
jest oczywiście Perła w koronie Kazimierza Kutza. Przypomnijmy, że kiedy
artystka przystępowała do pracy nad tym filmem, miała za sobą – jako współ-
projektant kostiumów – dwa filmy, którym z pewnością miano kostiumowych
(w zarysowanym tu rozumieniu) przysługiwało: Panienkę z okienka Kaniew-
skiej (obok Zofii Starowieyskiej) i Faraona Kawalerowicza, choć każdemu
z nich z nieco innych powodów. Dopiero po Perle w koronie pojawiły się
dzieła jej życia: Ziemia obiecana, Noce i dnie, Epitafium dla Barbary Ra-
dziwiłłówny.

5 B. Hoff: Kierunki ewolucji…, s. 51.
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Wyzwanie twórcze płynące ze strony Perły w koronie nie było wcale
mniejsze, tym bardziej, że K. Kutz od samego początku zmierzał w stronę
ludowego misterium, zderzając w pomyśle filmu karnawałowość „góry” (te-
go, co na powierzchni) ze specyficzną festynowością „dołu” (kopalnianych
podziemi). Tutaj należało nieustannie czuwać nad tym, by bogactwo zna-
kowe strojów nie przysłaniało ich funkcji estetycznej, ale też, by funkcja
estetyczna dobrze zgrana została z innymi towarzyszącymi strojowi funk-
cjami: głównie z funkcją praktyczną i tym, co etnografowie nazywają funk-
cją przynależności narodowej i regionalnej6. Tym bardziej, iż świąteczność
stroju ludowego nie stoi na ogół w opozycji do jego powszedniości; cho-
dzi raczej o funkcjonalną przechodniość w ramach tego samego zestawu
rzeczowego – od stroju powszedniego po obrzędowy: jedne funkcje w pew-
nych okolicznościach słabną, inne przybierają na sile, a do tego wszystkie-
go pojawiają się przecież jeszcze funkcje nowe. Barbara Ptak fortunnie wpi-
sała się w Kutzowy zamysł, dając autonomiczną, choć rewelacyjnie z reży-
serską zsynchronizowaną ludyczną wizję Śląska. Wertując stosy materia-
łów ikonograficznych na temat regionu, studiując dogłębnie ludową filozo-
fię ubioru, szkicując dziesiątki postaci, artystka nie poddała się jednak pre-
sji rekonstrukcji muzealnej – stworzyła artystyczną wizję strojów „z epoki”.
Jak zawsze w podobnych przypadkach studia nad czasem historycznym oraz
pedantyczna dokumentacja kazały jej odejść w końcu od muzealnych re-
konstrukcji na rzecz artystycznych wizji kostiumów, podążać raczej tropem
kreacji, zasygnalizowanym przez teatralizację ludowych rebelii niż etnogra-
ficzną wierność faktom. „Strajkujący górnicy, pokrywający się ze sceny na
scenę grubą warstwą węglowego pyłu kamieniejącego na twarzach i dło-
niach, stają się coraz bardziej podobni do diabłów ze średniowiecznego jar-
marcznego misterium, obrazy te zaś natychmiast komentowane są przez pełne
radości życia, karnawałowo barwne epizody na powierzchni” – analizuje film
Kutza Miron Czernienko, opisując w istocie także koncept plastyczny Ptak.
„[…] Masa ludzka nieuchronnie zbliża się do budynków zarządu kopalni,
zagraża czyściutkim, wymytym i zadbanym właścicielom, dyrektorom, szty-
garom, policjantom. Górnicy nadciągają, jak poprzebierani w wywrócone na
lewą stronę kubraki, w maskach z własnych twarzy, okryci prawdziwą – bez
żadnej metafory – solą tej czarnej ziemi”. I dodaje: „[…] Słowo »plastyka«,
»plastyczny« używane jest tu w nieco szerszym znaczeniu niż jedynie dla
określenia czysto przedstawiającego aspektu filmu, obejmując sobą także

6 Zob. P. Bogatyriew: Funkcje stroju ludowego na obszarze morawskosło-
wackim. Przeł. Z. Saloni. W: Semiotyka kultury. Red. M. Mayenowa, Z. Saloni,
I. Szymanowska. Warszawa 1975, s. 27.



104 POSTSCRIPTUM 2003 · 1-2 (45-46)

pewne elementy dramatyczne, funkcjonujące jak gdyby niezależnie od fa-
buły, od jej logicznej narracyjności”7.

W ten sposób rosyjski autor dotyka istoty sprawy: kostiumy Ptak nad-
budowują nad dramaturgią fabularną – reżyserską – swoją własną, wewnę-
trzną niejako, plastyczną dramaturgię filmu. Kostiumograf nie ubiera prze-
cież muzealnych manekinów, ale żywych ludzi w filmowej akcji, wobec cze-
go prawa stroju muszą być niepodzielnie podporządkowane prawom filmu.
„Na przykład w sekwencji popołudnia przed domem Jaśka chciałam nawią-
zać do Renoirowskiego Śniadania na trawie: pastelowość kobiecych bluz,
odsłonięte ramiona (ewenement w naszej obyczajowości lat 30.) i zwiew-
ność podążającej naprzeciw powracającemu z kopalni mężowi Wichty, prze-
biegającej ścieżką pośród wylegujących się na trawie – takie było założe-
nie, na które Kutz przystał. A starzykom w ich kapeluszach i z krykami w rę-
ku kazałam nosić ze sobą wszędzie te ich ryczki, by mogli na nich w dowol-
nym miejscu usiąść”.

Nie wszyscy jednak rozumieją założenia estetyczne kostiumografii, utoż-
samiając ją raczej z powinnościami naukowej rekonstrukcji. Etnograf dostrze-
że na przykład, że „nie do pomyślenia było w tradycyjnej kulturze, aby mę-
żatka założyła na głowę kwietny wieniec, tzw. »galandę«, atrybut stanu pa-
nieńskiego – po prostu ośmieszyłaby się. A w takim wieńcu niestosownie
wystąpiła Wichta w jednej z końcowych sekwencji Perły…, choć powinna
była zawiązać na głowie chustkę »purpurkę«”8. Ciekawe zresztą, że inne za-
rzuty badacza kultury regionu odnoszą się do identycznych rozwiązań ko-
stiumograficznych zarówno w Soli ziemi czarnej K. Kutza (projekty kostiu-
mów: Maria Karmolińska i Renata Czyżnikowska), jak i w Perle w koronie:
„[…] Czerwone kamizele ubranych w strój ludowy mężczyzn, kiedy w rze-
czywistości noszone były wyłącznie granatowe; fioletowe i zielone gorsety
kobiet, kiedy w użyciu były wyłącznie czarne i czerwone”9.

Podobne uwagi nie miałyby zupełnie sensu, jeśli by je odnieść do pro-
jektów kostiumów do baśni, jaką był Okrągły tydzień Tadeusza Kijańskie-
go. W tym przypadku artystka mogła rzeczywiście pofolgować swojej wy-
obraźni plastycznej i wymyślić ubiory dla dziesiątków postaci, uosabiające
typ festynowego „kostiumu strojnego”10, zasiedlającego spore połacie na-

7 M. Czernienko: Śląska tradycja ludowa w twórczości Kazimierza Kutza: wi-
dziane z Rosji. W: Kutzowisko. O twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej Ka-
zimierza Kutza. Red. A. Gwóźdź. Katowice 2000, s. 118, 105.

8 M. Lipok-Bierwiaczonek: Śląska strona świata. Znaki, symbole, realia kul-
turowe w filmach Kazimierza Kutza. W: Kutzowisko…, s. 144.

9 Tamże.
10 B. Hoff: Kierunki ewolucji…, s. 52.
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szej wyobraźni magicznej. Bo i kogóż to nie ma w tej galerii bajkowych po-
staci: jest i wymyślny Smok Anny Dymnej, i pyszny Król Andrzeja Balce-
rzaka i wyśniony Skarbek... – wszystko to jako efekt imaginacji małego Gu-
stlika. I jest wspaniała atmosfera ludowej zabawy, choć bywa, że niweczo-
na przez reżyserską nieporadność. Za to jednak Barbara Ptak nie odpowia-
da. Ale zarazem artystka przefiltrowała swoje pomysły przez standardy wyo-
brażeniowe współczesności, przez – by tak rzec – spore połacie pamięci kul-
turowej baśni, dając coś w rodzaju kolażu z elementami pastiszu. Podobnie
postąpi później z wizjami plastycznymi do Sienkiewiczowskiego Quo vadis.
Jej baśniowe stroje przypominają, podobnie jak antyczne klimaty z Sienkie-
wicza, palimpsesty minionych epok i stylów. Odnajdziemy w nich zarówno
ludowe feerie barw i kształtów oraz Nikiforową radość odkrywania świata
po swojemu, a także odpryski wizerunków już umasowionej kultury. Jest wre-
szcie sporo łagodnej ironii i autoironii, odsłaniającej dystans autorki do
świata przedstawionego Kijańskiego.

Można wiele zarzucić debiutowi Tadeusza Kijańskiego, ale jednego z całą
pewnością odmówić mu nie sposób: wspaniałych, pomysłowych, czasami
dwuznacznych, właśnie bajecznych kostiumów. Trudno więc doprawdy zro-
zumieć słowa krytyka, kiedy odnośnie do postaci Smoka zauważa, iż „ko-
notacje erotyczne plastycznego i inscenizacyjnego rozwiązania sceny (jak
zresztą kilku innych) w bajce dla dzieci, do których film ten jest adresowa-
ny są wyraźnie nie na miejscu”11. Czyżbyśmy już naprawdę tak bardzo od-
dalili się od końca lat 70.?

Obydwa filmy – mimo wszelkich różnic – uświadamiają jedno: Barbara
Ptak jest w swoich pracach kostiumograficznych przede wszystkim malar-
ką, czułą na barwę i malarską tradycję inspiracji, znakomicie rozumiejącą to,
że kostium jest przede wszystkim po to, by – podobnie jak noszący go aktor
– w filmie grać. Mówiąc inaczej: artystka potrafi wyposażyć aktorskie ubra-
nie w bogactwo znaków (funkcjonalnych, historycznych, emocjonalnych)
niczym w depozyt znaczeń promieniujących na całą strukturę dzieła. Zna-
komicie rozumie przecież, że strój to z jednej strony jedynie element „cało-
ściowej struktury bytu, której podstawami są ludowy pogląd na świat, sys-
tem ekonomiczny itd.”12, z drugiej jedynie cząstka całościowej struktury fil-
mu. Dlatego to, co się naprawdę w sztuce kostiumu liczy, to właśnie harmo-
nia między rzeczowymi a semiotycznymi funkcjami stroju, czyli tym, jak po-
staci są ubrane a tym, co z tego ubrania wynika dla znaczeń samego obrazu
filmowego. Podobnie jak dla etnografa strukturę nadrzędną w opisie i ana-

11 W. Wertenstein: Bajka to także pewna logika. „Kino” 1978, nr 2, s. 14.
12 P. Bogatyriew: Funkcje stroju…, s. 85
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lizie stroju ludowego stanowi struktura poszczególnych funkcji stroju13, tak
dla kostiumografa najważniejsza jest funkcja struktury funkcji kostiumów
w obrębie filmu.

Widać to szczególnie dobrze w Paciorkach jednego różańca Kutza (ale
także w filmie Na straży swej stać będę), w którym urok i mądrość starych
Habryków wyraża się również w stosunku do noszonej przez nich odzieży.
Wydawałoby się, iż w przypadku filmu współczesnego, jakim są przecież
Paciorki jednego różańca problem stroju pozostaje sprawą drugorzędną.
Jednak tak nie jest. Realistyczny kostium współczesny dla kostiumografa
nie stanowi wcale problemu mniejszego, choć z pewnością nie wymaga aż
tak kompleksowej dokumentacji, jak w przypadku filmów historycznych i nie
pozwala na daleko idące stylizacje. Jeśli jednak wydaje nam się, że Habry-
kowie noszą własne stroje, że te ich ubiory wzięte „prosto z życia” żyją na
nich i w nich, bo tak silnie są złączone z ich osobowością i stylem życia, to
jest to właśnie zasługą kostiumografa. Dla Barbary Ptak nie istnieje alibi
„kostiumu znalezionego” – za każdym razem z właściwą sobie pedanterią
rozszyfrowuje najpierw postać, którą trzeba ubrać a potem przyporządko-
wuje jej strój, tak iż granica między kostiumem a niekostiumem pozostaje
nader płynna. „Do Paciorków… zrobiłam dziesiątki projektów malarskich,
nawet chłopski strój Habrykowej został zaprojektowany, a nie przeniesiony
z jej ludowego zespołu”. Wszystko to oczywiście zgodnie z tezą, iż kostiu-
my mają być przezroczyste, sprawiające wrażenie niekostiumów. Dobry ko-
stium, to kostium, który współtworzy charakterystykę postaci (rzec by mo-
żna: to nie postać nosi kostium, ale kostium niesie postać), określa klimat
wokół niej, przydając jej znamion niepowtarzalności i oryginalności (nawet
jeśli chodzi o tzw. postać typową), a także wpisuje się bezkolizyjnie w kon-
cepcję plastyczną scenografii. I takie właśnie są kostiumy do Paciorków
jednego różańca.

I taka pozostaje wciąż sama artystka, bo wie, że projektować kostiumy
oznacza być trochę czarownicą, czyli dobrą wróżką, która roztacza wokół
siebie nimb cudowności i powabu.

Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź – pracownik Instytutu Nauk o Kulturze
Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Me-
diach. W pracy badawczej zajmuje się m. in. teorią filmu, semiotyką fil-
mu, historią niemieckojęzycznej myśli filmowej oraz telewizją w kontek-
ście przemian związanych z wielomedialnym charakterem współczesnej kul-
tury. Jest autorem kilku prac książkowych: Pochwała widzialności. Ze stu-

13 Zob. Tamże, s. 90.
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diów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933 (1990), Po kinie?...
(1994)  Prędkość i przyjemność (1994). Niemiecka myśl filmowa. Antolo-
gia. 1 (1992), Kultura – komunikacja – film. O tekście filmowym (1992)
Ob-razy i rzeczy. Film między mediami (1997). Redaktor naukowy kilku-
nastu antologii i tomów prac zbiorowych. Wiele uwagi poświęca kinu i fil-
mowi na Śląsku. Ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej związany jest jako
wykładowca od wielu lat.
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Aleksandra Achtelik

Drugie oblicze Lecha Majewskiego, czyli o powieœci „Metafizyka”

Lech Majewski znany jest przede wszystkim jako reżyser filmowy i te-
atralny. Jednak jest także pisarzem. W szkicu tym chciałabym przybliżyć
L. Majewskiego jako autora wydanej w roku 2002 przez Wydawnictwo Lite-
rackie powieści pt. Metafizyka. Powieść. Pragnę już na wstępie zaznaczyć,
że będą interesowały mnie tylko wybrane aspekty omawianego tu dzieła.
Celem moim jest bowiem wykazanie, że autor przenosi swoje doświadcze-
nia z obszaru kreacji filmowej i teatralnej na płaszczyznę swego pisarstwa.
Ponadto wpisuje swój utwór, poprzez umiejscowienie jego akcji w Wenecji,
w dialog z funkcjonującym w kulturze europejskiej mitem tego miasta oraz
z powszechnie znanymi arcydziełami literatury światowej i obrazami filmo-
wymi. Przeniesienie doświadczeń i wyobraźni twórczej filmowca zaznacza
się w kilku płaszczyznach utworu. Przede wszystkim w sposobie opisu pej-
zażu, w którym toczy się akcja. Można tutaj mówić o swoistym kadrowaniu,
niezwykłym wyczuciu kolorystyki, dbałości o detal oraz o szybkich zmia-
nach fragmentu pokazywanej rzeczywistości, jak gdyby wszystko ukazane
zostało w kadrze kamery. Drugi symptom stanowi sposób oddawania uczuć
i przeżyć bohaterów – pojawiają się liczne niedopowiedzenia, przemilcze-
nia, które uzupełniane są przez odmalowanie aury przestrzeni, w którą wpi-
sane są postacie. Powieść odznacza się niezwykłą plastycznością opisu, co
dodatkowo jeszcze zostaje uwypuklone przez odwołanie się do dzieł malar-
skich. Oczywiście nie sposób pominąć roli, jaką w powieści odgrywa re-
kwizyt w postaci kamery.
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Wenecja
Umiejscowienie akcji utworu nie jest przypadkowe. Wybór Majewskie-

go pada na Wenecję, miasto, wokół którego narosło wiele znaczeń. Wenec-
ka przestrzeń to obszar, gdzie rzeczywistość miesza się z fantasmagorią, miej-
sce pobudzające wyobraźnię. Jednocześnie „wodne miasto” uświadamia
przybyszowi, że wszystko ulega powolnemu procesowi rozkładu, że piękno
i bogactwo nie są w stanie oprzeć się działaniu czasu. Wenecja to także
miejsce rywalizacji pamięci i zapomnienia, stanu faktycznego i kreacji po-
przez snucie opowieści o stanie pożądanym. Wreszcie Wenecja to miasto
niepodobne do żadnego innego dzięki niekonwencjonalnym rozwiązaniom
architektonicznym, wynikającym z umiejscowienia na lagunie, i tym samym
poddaniu się przestrzeni miejskiej żywiołowi wody. Czynniki te niewątpli-
wie wpłynęły na utożsamienie weneckiego terytorium w warstwie wyobra-
żeniowej z idealną scenerią do powolnego dogorywania, śmierci. Tak, jak
piękno miasta nieuchronnie skazane jest na zagładę, tak samo człowiek w tej
przestrzeni musi doświadczyć przeżyć traumatycznych. Przypomnieć tu
można dzieła, realizujące to wyobrażenie, na stałe wpisane w repertuar kul-
tury europejskiej, takie jak choćby: Śmierć w Wenecji Tomasza Manna, utwo-
ry poetyckie Josifa Brodskiego czy wreszcie obraz filmowy Viscontiniego.

Majewski świadomie wpisuje się w dialog z tradycją obrazowania mia-
sta na lagunie i wykorzystuje kontekst znaczeń narosłych nad tym obsza-
rem. Wenecja autora Metafizyki to przestrzeń, która realizuje wpisany w mia-
sto mit ambiwalencji pomiędzy śmiercią i życiem tożsamym tu z przeżywa-
niem miłości. Zarówno doświadczenie śmierci, jak i miłości przebiega na
dwóch poziomach: doświadczenia cielesnego i duchowego. Autor stara się
w ten sposób uchwycić i zgłębić dychotomię pomiędzy wartościami usze-
regowanymi na linii Dusza-Ciało. Z pomocą w scharakteryzowaniu tych
dwóch „światów wartości” przychodzi odwołanie do obrazu Hieronima Bo-
scha. Pisarz w utworze przywołuje tryptyk niderlandzkiego twórcy: Ogród
rozkoszy. Oczywiście wykorzystanie tego przedstawienia malarskiego ma
podwójne konsekwencje. Pierwsza zaznacza się w trójdzielnej budowie po-
wieści, nawiązującej do skrzydeł obrazu i pośrednio do treści na nich przed-
stawionych. Druga ma konsekwencje głębsze, związane z wymową twórczo-
ści H. Boscha. Chodzi o przeciwstawienie Człowieka Szlachetnego umiej-
scowionego po stronie Duszy Człowiekowi Masowemu związanemu z bie-
gunem Ciała1.

1 Por. P. Kisiel: Hieronima Boscha theatrum Mundi. W: Rozmyślania o cywi-
lizacji. Red. J. Baradziej i J. Goćkowski. Kraków 1997, s. 13-37.
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Powróćmy jednak do Wenecji jako współbohatera omawianej powieści.
Do „wodnego miasta” przyjeżdża para kochanków. Nie realizuje ona jednak
stereotypu weneckiej podróży poślubnej, wręcz przeciwnie laguna została
przez nich wybrana jako miejsce ostatnich chwil życia nieuleczalnie chorej
kobiety, która w Wenecji pragnie umrzeć. Jednak czas spędzony na lagunie
nie jest związany z rozpamiętywaniem przeszłości, powolnym żegnaniem się
z życiem, czy bezwolną rezygnacją z niego. Oczywiście, świadomość nie-
uchronności śmierci kochanki cały czas towarzyszy podskórnie zachowa-
niom i rozmowom bohaterów, jednak jest wtedy rozpatrywana jako śmierć
abstrakcyjna, zjawisko, na które każdy w końcu zostaje skazany, a nie śmierć
konkretna. Młodzi kochankowie pragną tu przeżyć pełne namiętności uczu-
cie, ale równocześnie obszar laguny ma stać się miejscem przygotowania
się do ostatecznego rozstania. Wybór ich padł na Wenecję, ponieważ miej-
sce to jest postrzegane jako kwintesencja przemijania i pamięci zarazem, pej-
zaż godny tragedii, odpowiednia sceneria do umierania, wpisującego się
konsekwentnie w model romantycznych pięknych śmierci. Ponadto w tej
przestrzeni nikogo nie dziwi śmierć młodej osoby. Nikt nie wyraża sprzeci-
wu, ponieważ naturalnym tutaj jest, że życie to zmierzanie ku śmierci, o czym
na każdym kroku przypomina samo miasto toczone wewnętrzną chorobą,
uzależnione od łaskawości śmiercionośnych wód:

Pomyślałem, że dopiero w Wenecji widać, jak potężna jest woda. Jak narzuca
Wenecji formę. Jest metalem, ostrzem noża, nożycami krojczego, które uci-
nają domy i ulice w sposób bezwzględny i ostateczny. Woda dyktuje kształt...2

Równocześnie umierająca Wenecja daje dogorywającej bohaterce ułu-
dę zdrowienia („Stan twojego zdrowia uległ zdecydowanej poprawie. Bóle
gardła i uszu, duszność i dławienia znikły i z wolna nabierałaś pewności, że
wracasz do zdrowia”3). Kobieta patrzy na miasto oczyma, które chcą widzieć
w nim potencjał życia i przyrównuje je do embrionu, wykorzystując ze sfery
symboliki wód: płodność i życie4:

Wenecja jest embrionem pływającym w brzuchu laguny [...]. Jej wody płodowe
są spokojne i odgraniczone od kapryśnego morza łożyskiem Lido. Widać to
z samolotu. Płód Wenecji został poczęty ze związku ludzi z wodą, świadomo-
ści z nieświadomością, woli z potencją5.

2 L. Majewski: Metafizyka. Powieść. Kraków 2002, s. 52.
3 Tamże, s. 49.
4 Por. W. Kopaliński: Słownik symboli. Warszawa 1990, s. 475-479.
5 L. Majewski: Metafizyka..., s. 53.
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Wenecja nigdy jednak nie powala na długo pozostać w sferze symboliki
życia, nie daje zapomnieć, że jest swoistym unaocznieniem memento mori.
Tym samym obraz spokoju zostaje rozbity przez siły Natury wsparte spo-
sobem obrazowania związanego ze sferą symboliczną przypisaną obszaro-
wi Kultury:

Podmuch wiatru zmarszczył gładką taflę. Rozprysła się jak potrzaskane lustro.
Skalisto-sine, ostre krawędzie fal rozcięły światło6.

Trzeba tu także wskazać obraz weneckich cmentarzy, obserwowanego
przez bohaterów konduktu pogrzebowego, czy wreszcie permanentne uka-
zywanie miasta w ostrym blasku złowrogiego słońca. Wszystkie one przy-
wołują wyobrażenia nadchodzącego końca.

Co ciekawe, Majewski nie wykorzystuje popularnego dla dzieł filmowych
i literackich ukazywania Wenecji we mgle. Jego portret „wodnego miasta”
oscyluje na linii ostrego światła dnia i ciemności nocy. Słoneczność ukazy-
wanego pejzażu może konotować śmierć, ale równocześnie jest nawiązaniem
do jasności raju, jak w Ogrodzie rozkoszy Boscha, gdzie jasne barwy, oświe-
tlenie obrazu służą odmalowaniu spokoju i harmonii w świecie. Noc zaś przy-
nosi chaos, niebezpieczeństwo utraty raju.

Jednak Wenecja odmalowana przez autora Metafizyki to nie tylko prze-
strzeń śmierci, to także obszar, w którym doznać można spełnienia w miło-
ści, ponieważ Wenecja przesiąknięta jest erotyzmem. Zatem „wodne miasto”
staje się w Metafizyce pięknym tłem miłosnych uniesień bohaterów i po-
zwala zerwać z ukrywaniem własnych uczuć przed przypadkowymi świad-
kami, odrzucić wstyd i przenieść to, co intymne w przestrzeń publiczną:

Gdy tylko urządziliśmy mieszkanie, zaczęliśmy włóczyć się po Wenecji [...].
Przytulałem się i całowałem na mostach i ciasnych uliczkach, przed wystawa-
mi sklepów i wnętrz kościołów i po raz pierwszy nie byłem skrępowany. Za-
zwyczaj ciążyły na mnie spojrzenia innych, bardziej wyimaginowane niż rze-
czywiste druty kolczastego paraliżu, tym razem nie7.

Erotyzm w Metafizyce jest pełen fascynacji ludzkim ciałem jako źródłem
przyjemności, ale jest także sferą, przy pomocy której człowiek może podjąć
próbę odkrycia tajemnicy życia. Rozbudowane partie opisów uniesień mi-
łosnych są bezpośrednim nawiązaniem do dzieła Boscha. Kochankowie Ma-

6 Tamże, s. 53.
7 Tamże, s. 49.
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jewskiego realizują wybrane sceny z Ogrodu rozkoszy i tym samym podej-
mują dialog z problematyką dzieł malarza.

W obrazach Boscha odnaleźć można pytanie o miejsce jednostki w świe-
cie, rolę społeczeństwa oraz pytanie o podstawowe wartości. Człowiek Bo-
scha jest postawiony wobec potrzeb ciała i potrzeb duszy. Ciało jest odwo-
łaniem do obrazu człowieka jako istoty zwierzęcej, zaś dusza jest rozumiana
jako to, co tłamsi, hamuje wszystko, co zwierzęce. Tym samym Dusza przy-
pisana jest porządkowi Kultury, Ciało zaś klasyfikuje się po stronie Natury.
Mamy tu więc do czynienia z przeciwstawieniem: wartość-antywartość. War-
tościowe jest wszystko, co stanowi walkę z potrzebami własnego ciała, co
odrywa się od piętna cielesności. Antywartością jest uleganie popędowi.
Jednak miłość może mieć charakter duchowy i cielesny. Miłość cielesna two-
rzy raj na ziemi. Nienawiść z kolei niszczy, prowadzi do zrujnowania wszyst-
kiego. Lecz miłość rozpustna jest także nacechowana pejoratywnie. Miłość
rozpustna to miłość oparta wyłącznie na pożądaniu. W Metafizyce mamy
do czynienia z prawdziwym uczuciem, z miłością, której nieobce jest pożą-
danie, lecz towarzyszy mu zawsze troska o osobę najbliższą.

Poszczególne partie tekstu powieści są bezpośrednim nawiązaniem do
tryptyku Boscha. Nie tylko poprzez przywołanie dzieła z nazwy, ale poprzez
przeniesienie poszczególnych fragmentów średniowiecznego dzieła na kar-
ty książki. Bohaterowie stają się odtwórcami poszczególnych sekwencji dzie-
ła malarskiego. Czasami dzieje się to w sposób niespodziewany, następuje
skojarzenie z jakąś partią malarskiego przedstawienia, innym razem staje się
zaplanowaną czynnością. Wymaga to od bohaterów zabezpieczenia atry-
butów, zaplanowania sceny miłosnej. Erotyzm, którym przesiąknięta jest po-
wieść Majewskiego, zawsze wiedzie do spełnienia miłosnego, do niezapo-
mnianych uniesień, które zaspokajają popęd bohaterów, ale równocześnie
staje się podstawą do przeżycia estetycznego, poprzez odtwarzanie sekwen-
cji z obrazu Boscha. Ponadto przeniesienie scen z obrazu Boscha w sferę
namacalnego działania zyskuje na kartach Metafizyki dodatkowy wymiar
w kontekście znaczeń symbolicznych przypisywanych przestrzeni miejskiej,
w której zostają zrealizowane.

Bohaterowie Metafizyki stanowią swoiste przeciwstawienie. Kobieta jest
znakiem tego, co wzniosłe i duchowe. Wierzy w zbawczą moc sztuki, prze-
życie estetyczne jest dla niej uobecnieniem wymiaru pozaziemskiego. Wie-
rzy w nieskończoność duszy. Mężczyzna jest związany z obszarem ciele-
sności i przekonaniem o wymierności świata. Dla niego wszystko jest poli-
czalne i wytłumaczalne. Wszechświat da się zamknąć w wymiarze liczby, ży-
cie ludzkie jest wymierne poprzez zestaw pierwiastków składających się na
ludzkie ciało. Jednakże śmierć ukochanej sprawia, że zaburzona zostaje na
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moment jego postawa wobec życia. Dokonuje próby stworzenia człowieka
poprzez wymieszanie czynników wchodzących w skład ludzkiego organi-
zmu. Próba kończy się fiaskiem, a mieszanina pierwiastków zostaje wylana
do zastygłych w bezruchu wód weneckich kanałów.

W dziele Majewskiego krajobraz miejski uwypukla powolną śmierć bo-
haterki. Jednak i młoda kobieta nie jest pokazywana permanentnie w stanie
agonalnym, i Wenecja obrazowana jest w niektórych partiach tekstu jako
przestrzeń kolorowa, miejsce, gdzie schronienie znalazły dzieła sztuki. Tak
jak bohaterka, tak też Wenecja przed wydaniem ostatniego tchnienia do-
znaje przypływów energii.

Pojawienie się Wenecji jako muzeum podskórnie staje się wszakże dla
bohaterów ostrzeżeniem. Wenecja funkcjonuje już nie jako żywy organizm
miejski. Jej obszar jest atrakcją turystyczną, skarbcem przechowującym ar-
cydzieła, swoistym magazynem dzieł, zaświadczających jej dawną świetność,
skarbcem pamięci. Tak też dla bohaterów miasto ma stać się zapleczem miejsc
pamięci, przywoływać pamięć o żywym uczuciu po śmierci bohaterki. Ma
stać się pamiętnikiem prywatności, pamiętnikiem historii miłosnej, która ska-
zana jest na rychłe zakończenie.

Kamera

W pisarstwie Majewskiego odcisnęło się jego zainteresowanie filmem
i przeszczepiona została do tekstu literackiego forma narracji filmowej, fil-
mowego obrazowania. Oczywiście pierwszym symptomem nawiązania do po-
etyki filmu oraz filmowego wyrażania jest wykorzystanie rekwizytu w po-
staci kamery. Kamera towarzyszy bohaterom niemal na każdym kroku. Jed-
nak nie jest to oglądanie losów bohaterów zimnym okiem narratora, który
zerka przez obiektyw kamery na ich losy, lecz kamera staje się instrumen-
tem, za pomocą którego bohaterowie utrwalą swój pobyt w Wenecji. Utrwa-
lenie na taśmie filmowej weneckich wydarzeń ma stać się swoistym środ-
kiem terapeutycznym dla bohaterów. Śmiertelnie chora kobieta zyskuje dzięki
obecności kamery złudzenie trwania nawet po śmierci, zaś mężczyzna uwie-
cznia swą kochankę i tym samym zyskuje niejako pewność, że przetrwa jej
prawdziwy obraz w jego pamięci. Kamera daje dużo większe możliwości niż
obraz czy fotografia, ponieważ zapisuje postać w sposób dynamiczny, rów-
nocześnie dokumentując także jej głos.

Ponadto sama narracja jest motywowana okruchami wspomnień, które
rodzą się dzięki impulsowi oglądania taśmy filmowej. Taśma filmowa utrwa-
la powolny proces umierania, jest nieczułym świadkiem tragedii, z drugiej
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jednak strony ma cudowną właściwość bycia nośnikiem pamięci oraz wie-
lokrotnego ożywiania tego, co bezpowrotnie odeszło:

Odwracasz się i uśmiechasz do kamery, tak jakbyś chciała przesłać ten uśmiech
dalej, ponad swoją śmierć, do mnie unieruchamiającego ów moment w stop-
klatce.

Przyglądam się mu, potem cofam i zatrzymuję obraz. Dotykam go. Między pal-
cem a ekranem przeskakują iskry. Pozwalam taśmie wolno przesunąć się do przo-
du i ponownie zatrzymuję w momencie, gdy odwracasz się i uśmiechasz8.

W niektórych partiach tekstu kamera staje się również współbohaterem.
Jest niemym uczestnikiem wydarzeń, który absorbuje sobą, nakazuje pamię-
tać o sobie, traktować siebie jako partnera rozmowy, obserwatora zacho-
wań. Obecność jej oka matrycuje w jakimś stopniu zachowania bohaterów.
Ponadto pojawianie się kamery jako bohatera w niektórych sekwencjach tek-
stu ma pośrednio informować czytelnika, że to konkretne zdarzenie zostało
wybrane jako ważne dla całości. Kamera utrwala fragmenty życia bohate-
rów z ich świadomością lub bez niej. Bohater jest przekonany o wyłączeniu
urządzenia, lecz przez nieuwagę tego nie czyni. Tym samym kamera staje
się niechcianym świadkiem epizodów z życia bohaterów, na które miała być
nasunięta zasłona intymności, miały pozostać tylko w pamięci uczestników
wydarzeń i mogłyby tym samym zostać poddane filtrowaniu pamięci. Mo-
głyby być nad nimi nadbudowane dowolnie kierowane emocje. A tak, owa
chwila została narażona na zimne, dokumentujące oko kamery, która daje
jakąś prawdę obiektywną, dokładnie informuje o gestach, słowach oraz ota-
czającej bohaterów aurze.

Wykorzystanie kamery powoduje, że naturalnym staje się kreacja pisar-
skiej narracji nawiązująca do poetyki filmu. Częste zmiany punktu widzenia,
szybkie zbliżenia, uwypuklenie detalu, którego zobaczenie w normalnych wa-
runkach byłoby niemożliwe, fotograficzna dokładność opisu. Ponadto prze-
strzeń miejską można obserwować z różnych perspektyw.

To, co nie zostało utrwalone na taśmie filmowej wymaga jakby dodatko-
wej weryfikacji, odświeżenia pamięci i potwierdzenia, że tak było naprawdę:

Nie sfilmowałem agentki biura nieruchomości, naszego przewodnika tamtego
dnia, ale pamiętam ją dobrze9.

8 Tamże, s. 45.
9 Tamże, s. 43.
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Czynność filmowania staje się pisaniem swoistego pamiętnika pobytu
w „wodnym mieście”, pamiętnika utrwalającego walkę życia ze śmiercią.

Powieść Majewskiego przeciwstawia się zatem stwierdzeniu Alberta Ca-
musa, ze „główną właściwością człowieka jest zapomnienie”10. Bohaterowie
powieści realizują postulat, iż sposobem na dalsze trwanie jest nie zapo-
mnienie, lecz pamięć. Powtórne przeżycie chwil, które już minęły dają siłę,
powalają odżyć temu, co bezpowrotnie już minęło i nie pozwalają pogrążyć
się w marazmie. Obraz filmowy jest tutaj protezą pamięci bohatera. Wielo-
krotne odtwarzanie zapisu filmowego daje ukojenie, ale nie wprowadza ilu-
zji dziania się po raz wtóry. Bohater jest świadomy zakończenia i nieodwra-
calności zdarzeń, które zostały uwiecznione. Jednak wielokrotne odtwarza-
nie obrazu utrwalonego na taśmie filmowej ma funkcję terapeutyczną, bo to
nie zapomnienie, lecz pamięć ratuje życie.

Podskórnie w powieści Majewskiego mamy także do czynienia z inną
płaszczyzną podkreślającą rolę pamięci. Mam na myśli intertekstualne na-
wiązania, bez których trudno odczytać całość dzieła. Oprócz wskazanych
nawiązań do literatury światowej można odnaleźć tropy nawiązujące do pol-
skiej literatury. Przywołać należy m.in. Podróże włoskie i Koronki wenec-
kie J. Iwaszkiewicza czy Białą noc miłości G. Herlinga-Grudzińskiego.

Lech Majewski jest autorem o wielkiej erudycji oraz o dużych zdolno-
ściach w kreacji literackiego krajobrazu, w czym zdecydowanie pomagają
mu doświadczenia filmowca. Pejzaż traktuje nie tylko jako scenerię akcji, ale
jako pełną ukrytych znaczeń księgę, którą najlepiej przedstawić w sposobie
patrzenia i porządku filmowej narracji, filmowego obrazowania.

Dr Aleksandra Achtelik – pracownik Instytutu Nauk o Kulturze UŚ,
związana z Zakładem Teorii i Historii Kultury, kierownik Podyplomowego
Studium Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dzia-
łającego przy Szkole Języka i Kultury Polskiej. Współautorka podręczni-
ka do nauki języka polskiego Miło mi panią poznać. Język polski w sytu-
acjach komunikacyjnych (2003) oraz autorka książki Wenecja mityczna
w polskiej literaturze XIX i XX wieku (2002). Ze Szkołą związana jako wy-
kładowca i lektor od bardzo wielu lat.

10 A. Camus: Odnaleźć sens w braku sensu. Wrocław 1999.
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Co zrobić, by przystąpić do państwowego egzaminu poświadczającego znajo-
mość języka polskiego? – Z prof. dr hab. Urszulą Żydek-Bednarczuk z Uni-
wersytetu Śląskiego, członkiem Państwowej Komisji Poświadczania Znajomo-
ści Języka Polskiego jako Obcego, rozmawia dr Aleksandra Achtelik.

Aleksandra Achtelik: Pani Profesor, coraz częściej studenci-cudzoziem-
cy uczestniczący w kursach języka polskiego zwracają się do lektorów z py-
taniem o możliwość złożenia państwowego egzaminu poświadczającego zna-
jomość języka polskiego. Obecnie taka możliwość zaistniała dzięki powoła-
niu nowej Komisji. Czy Pani Profesor może nam o niej powiedzieć więcej,
przedstawić zakres jej działalności i jej zadania?

Urszula Żydek-Bednarczuk: Jest to Państwowa Komisja Poświadcze-
nia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W skład Komisji wchodzą
specjaliści w dziedzinie nauczania języka polskiego, w tym języka polskie-
go jako obcego. Są to: przewodniczący — prof. dr hab. Władysław Mio-
dunka (Uniwersytet Jagielloński) i członkowie: prof. dr hab. Anna Dąbrow-
ska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet
Warszawski), prof. dr hab. Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski),
prof. dr hab. Władysław Makarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr Wal-
demar Martyniuk (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Jan Mazur (UMSC
Lublin), prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak (Uniwersytet Łódzki),
prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Pozna-
niu), prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Uniwersytet Śląski). Repre-
zentują znane w Polsce i za granicą ośrodki naukowe specjalizujące się
w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców. Komisja zajmuje się organiza-
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cją egzaminów z języka polskiego jako obcego i wydaje certyfikaty potwier-
dzające zdanie takiego egzaminu.

AA: Kto może ubiegać się o prawo złożenia takiego egzaminu?

UŻB: O przystąpienie do egzaminu może ubiegać się cudzoziemiec lub
obywatel polski, który na stałe mieszka za granicą. Składa wtedy wniosek
do Państwowej Komisji Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako
Obcego, Komisja rozpatruje ów wniosek i powiadamia pisemnie zaintereso-
wanego o decyzji Komisji, terminie i miejscu egzaminu.

AA: Czy każdy cudzoziemiec może składać taki egzamin?

UŻB: Egzamin poświadcza znajomość języka polskiego, więc osoba ta
powinna wykazać się przygotowaniem do zdawania egzaminu – o tym in-
formuje Komisję we wniosku.

AA: Na jakich poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego
przeprowadza się egzamin?

UŻB: Na poziomie podstawowym, średnim ogólnym i zaawansowanym.
Dla poszczególnych poziomów zaawansowania określone są odpowiednie
standardy. Odpowiadają one wymaganiom europejskim.

AA: Czy wiadomo już, jak będzie przebiegał taki egzamin?

UŻB: Egzamin będzie się składał z części pisemnej i ustnej. Część pi-
semna potrwa 225 minut i będzie się składać z czterech etapów, mających
na celu sprawdzenie poziomu biegłości w znajomości sytemu gramatyczne-
go języka polskiego, rozumieniu tekstu słuchanego i tekstu pisemnego oraz
umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej. I tak wedle ustaleń:

1. etap pierwszy trwa 30 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności
rozumienia ze słuchu;

2. etap drugi trwa 60 minut i polega na sprawdzeniu poprawności gra-
matycznej w posługiwaniu się językiem polskim;

3. etap trzeci trwa 45 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozu-
mienia tekstów pisanych;

4. etap czwarty trwa 90 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności for-
mułowania wypowiedzi pisemnej.
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Druga część egzaminu to część ustna. W części ustnej zdający losuje
jeden z przygotowanych zestawów egzaminacyjnych i odpowiada na pyta-
nia tam zawarte.

AA: Jakie warunki musi spełnić zdający, by otrzymać ocenę pozytywną,
by po prostu zdać egzamin?

UŻB: Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku
zarówno z każdego z czterech etapów pisemnej, jak i całej części ustnej eg-
zaminu. Zdający otrzymuje oceny według następującej skali: celująca, bar-
dzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna

AA: To bardzo trudny egzamin!

UŻB: Ale zdający po zaliczeniu egzaminu otrzymuje państwowy certyfi-
kat poświadczający znajomość języka polskiego, honorowany przez wszyst-
kie instytucje. A kryteria ustalania wyników poszczególnych części egza-
minu osoba zainteresowana otrzymuje co najmniej 14 dni przed terminem
egzaminu.

AA: Czy istnieje jakaś możliwość otrzymania certyfikatu poświadczają-
cego znajomość języka polskiego bez składania egzaminu? Przecież wielu
cudzoziemców studiuje polonistykę na uniwersytetach w swoich krajach.
Czy dyplom ukończenia takich studiów powoduje automatyczne wydanie
certyfikatu przez Komisję?

UŻB: Niestety, nie. Z obowiązku zdawania egzaminu jest zwolniona tyl-
ko osoba, która ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku: filolo-
gia polska w Polsce. Ostateczną jednak decyzję o zwolnieniu z egzaminu
podejmuje Komisja.

AA Jak wygląda świadectwo, które otrzymuje się po zdaniu egzaminu?

UŻB: Jest to certyfikat znajomości języka polskiego, drukowany na pa-
pierze o formacie A4 ze znakiem wodnym oraz mikrodrukiem. Znajduje się
na nim informacja o poziomie zaawansowania znajomości języka polskiego,
ocena z egzaminu i podpisy członków Komisji.

AA: Kto zajmuje się stroną organizacyjną egzaminów i do kogo należy
się zwrócić, aby otrzymać dokładne informacje?
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UŻB: Komisja działa przy Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymia-
ny Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w War-
szawie. Do Biura można się więc zgłosić. Informacje można znaleźć również
w Internecie na stronach Biura1.

AA: Egzamin wymaga od cudzoziemca nie tylko dużej znajomości języ-
ka polskiego, ale także sprawności w rozwiązywaniu określonego typu za-
dań w przewidzianym do tego czasie. Gdzie można zatem przygotować się
do tego typu egzaminu2?

UŻB: Takie przygotowania prowadzi oczywiście np. nasza Szkoła Języ-
ka i Kultury Polskiej działająca przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
ale również osoba zainteresowana może skorzystać ze specjalnych kursów
w innych placówkach prowadzących działalność glottodydaktyczną w ośrod-
kach uniwersyteckich w całej Polsce3.

AA: Bardzo Pani Profesor dziękuję i przy okazji chcę złożyć gratulacje
oraz przekazać wyrazy radości naszego środowiska, iż Pani Profesor repre-
zentuje nas w Komisji.

Prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk – pracownik Instytutu Nauk
o Kulturze UŚ, związana z Zakładem Komunikacji Kulturowej. Autorka
podręczników z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych. Zajmuje
się językiem w mediach, pragmatyką i lingwistyką tekstu. Jest autorką
kilku książek z tych dziedzin, m.in: Słownictwo z zakresu motoryzacji we
współczesnym języku polskim i Struktura tekstu rozmowy potocznej oraz
kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach polskich i za-
granicznych. Jest członkiem Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego.

1 Adres stron internetowych z wiadomościami o Komisji, jej składzie, pra-
cach i wszelkimi informacjami dla zdających: http://www.buwiwm.edu.pl/certyfi-
kacja/index.html

2 Pierwsza tura egzaminów odbyła się w dniach 3-4 czerwca 2004 roku w trzech
ośrodkach w Polsce (Warszawie, Krakowie i Katowicach). Przystąpiło do niego
po kilkanaście osób w każdym z tych miejsc.

3 Wiele jednostek zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego,
których pracownicy są zaangażowani w prace Komisji (adresy, telefony, adresy
mailowe i adresy ich stron internetowych) można znaleźć: http://sjikp.us.edu.pl/
polon/index.html lub http://bristol.us.edu.pl (tu w menu trzeba wybrać „Poloni-
styki”).
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NASZE
POLONISTYKI

NASZE
POLONISTYKI

Petra Zavøelová i Marie Kratochvílová

„O³omuniecka polonistyka bilansuje”
—

historia o³omunieckiej polonistyki

Na powstałym w 1573 roku Uniwersytecie im. Franciszka Palackiego
w Ołomuńcu, drugiej po Pradze najstarszej placówce uniwersyteckiej w Cze-
chach, filologia polska powstała już w 1947 r. Zatem już od ponad pół wie-
ku pomyślnie rozwija się kształcenie ołomunieckich polonistów. Z tutejszą
polonistyką związane jest grono wybitnych postaci polskiej i czeskiej hu-
manistyki, profesorów-nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z zakresu języ-
koznawstwa i literaturoznawstwa. Wymienić tutaj należy m.in. następujące
osoby: Josef Bečka, Karel Oliva, Jiří Damborský, Edvard Lotko, Bedřich Té-
ma, Hana Jechová, Jan Korzenny. Dzięki ich pracy naukowej oraz admini-
stracyjno-organizacyjnej została stworzona baza naukowa, na której opie-
ramy się my, ich spadkobiercy oraz nasi studenci i doktoranci. Od samego
początku ołomunieckiej polonistyki część zajęć była prowadzona przez pol-
skich lektorów. Niektórzy spośród nich do dziś z nami współpracują, jak
np.: Anna Kiermut, Krystyna Kardyni-Pelikanová, Anna Trębska oraz Eliza
Madej. Zaznaczyć trzeba, że obecnie także na stałe współpracują z nami po-
loniści z Polski: Barbara Bartnicka, Andrzej Spyta oraz z młodszej generacji
Janusz Kubinka, Waldemar Podkidacz, Irena Danecka oraz Dariusz Tkaczew-
ski.

To właśnie dzięki polskim lektorom, prawdziwym ambasadorom polskiej
kultury, nasza polonistyka zaistniała w świadomości nie tylko środowiska
uniwersyteckiego, ale także całego miasta, co związane było z prowadzoną
przez polskich lektorów działalnością kulturalno-oświatową, której oferta kie-



121POSTSCRIPTUM 2003 · 1-2 (45-46)

rowana była do wszystkich zainteresowanych językiem polskim i kulturą pol-
ską. Chcemy podkreślić, że nie sposób w tym szkicu wymienić wszystkich
zasłużonych dla ołomunieckiej polonistyki, ale praca każdej osoby jest
w Ołomuńcu pamiętana.

Przed 1989 rokiem, w latach deklarowanej oficjalnie przyjaźni i współ-
pracy czesko-polskiej, mimo trudności w propagowaniu polskiej kultury pra-
cownicy Sekcji Filologii Polskiej KS WF brali aktywny udział w przygoto-
waniu i przebiegu odbywających się w Ołomuńcu tradycyjnie w marcu Dni
Kultury Polskiej. Obecnie polską kulturę mieszkańcy Ołomuńca mogą po-
znawać na wielu cyklicznych imprezach, w których organizacji uczestniczą
też pracownicy i studenci ołomunieckiej polonistyki. Przykładem tego ro-
dzaju spotkań z polską kulturą jest festiwal filmowy AFO (Akademia Film
Olomouc), czy też festiwal literacki „Libri Olomouc” połączony z targami ksią-
żki.

Dobrze rozwija się współpraca kulturalna i informacyjna z Ambasadą RP,
z Instytutem Polskim w Pradze oraz z Konsulatem Generalnym RP w Ostra-
wie. Prężna jest także współpraca naukowo-dydaktyczna z polskimi uczel-
niami. Do Ołomuńca przyjeżdżają koledzy z uniwersytetów polskich. Naj-
częściej na ołomunieckiej polonistyce gości kadra naukowa z Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Opolskiego oraz z Uniwersytetu
Łódzkiego. Prowadzimy również wymianę naukową z Uniwersytetem War-
szawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Wrocławskim.

O programach Studium Sekcji Filologii Polskiej

W latach 1990–1994 funkcję kierownika ołomunieckiej polonistyki (wów-
czas w ramach Katedry Bohemistyki i Slawistyki) pełnił prof. PhDr. Jiří Dam-
borský, DrSc., który pracował w tym okresie na pełnym etacie. Jego wykła-
dy dotyczyły zwłaszcza problematyki studiów nad współczesnym językiem
polskim ze szczególnym uwzględnieniem badań porównawczych języka pol-
skiego i czeskiego. Prof. Damborský sprawował i nadal sprawuje opiekę nad
doktorantami kierunku: Język polski. Od roku 1995 kierownikiem Sekcji Fi-
lologii Polskiej Katedry Slawistyki jest Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

Od roku 1990 kontynuujemy tradycję pięcioletnich, dwukierunkowych
studiów magisterskich i corocznie przyjmujemy nowych studentów, kom-
pletując w ten sposób pełne grupy na pięciu latach. Jesteśmy także przy-
gotowani, by sprostać potrzebom potencjalnych kandydatów, którzy zde-
cydowali się z różnych przyczyn wybrać filologię polską jako drugi kieru-
nek studiów. Czyli na przykład obok filologii czeskiej, angielskiej, niemiec-
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kiej czy też innego kierunku studiów wybrali właśnie filologię polską i za-
mierzają studiować oba kierunki równolegle.

Na egzaminie wstępnym na filologię polską zawsze pytamy o motywa-
cję wyboru naszego kierunku i bardzo się cieszymy, kiedy oprócz deklaro-
wanej fascynacji np. filmem polskim czy też polską muzyką i sztuką, kandy-
daci wykazują się dobrą kompetencją językową i np. nie mają większych kło-
potów ze zrozumieniem tekstów i całkiem sprawnie tłumaczą je na język cze-
ski.

Studenci mają od niedawna możliwość studiowania równoległego: obok
np. wychowania fizycznego czy ekologii także polonistyki, a więc mogą pla-
nować swoje studia nawet w ramach dwóch wydziałów. Filologię polską mo-
żna studiować bez ograniczeń, co w przeszłości było niemożliwe. Różno-
rodność kierunków studiów sprawia z drugiej strony trochę problemów do-
tyczących rozkładu zajęć (wykładów i ćwiczeń), nauczyciele muszą więc do-
stosować się do potrzeb i możliwości czasowych studentów. Staramy się,
żeby studia odbywały się na wszystkich pięciu latach, ponieważ tylko tak
można zagwarantować egzystencję kierunku.

Program studiów filologii polskiej obejmuje wszystkie podstawowe dys-
cypliny, niezbędne do uzyskania stopnia magistra filologii polskiej – od
wstępu do językoznawstwa i literaturoznawstwa, wstępu do historii i kultu-
ry polskiej, przez slawistykę, wszystkie działy gramatyki opisowej, historię
literatury od najstarszych czasów do współczesności, wybrane problemy
językoznawcze i literaturoznawcze, również wybrane zagadnienia z historii
i współczesnego filmu polskiego, łącznie z dydaktyką języka i literatury dla
studentów narodowości polskiej, przyszłych nauczycieli w szkołach z pol-
skim językiem wykładowym w środowisku mniejszości polskiej.

Na Wydziale Filozoficznym UP prowadzimy studia kredytowe, które umo-
żliwiają studentom w dużej mierze stworzenie indywidualnego programu stu-
diów, „programu dla siebie”, tzn. zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz
szczególnymi predyspozycjami. Swoje uzdolnienia studenci mogą rozwijać
np. na seminariach z literatury współczesnej (prozy bądź poezji), historii oraz
kina polskiego. Mogą również uczestniczyć w zajęciach z przekładu, gdzie
zajmują się tłumaczeniem tekstów literackich oraz specjalistycznych. Chce-
my podkreślić, że zajęcia z przekładu artystycznego owocują publikacjami.
Pierwszym tekstem, który został wydany jest tłumaczenie opowiadań Mi-
chała Głowińskiego Czarne sezony (Černé sezony, Olomouc 2002). Obecnie
jest opracowywany kolejny tekst Michała Głowińskiego. Ponadto w prasie
opublikowana zostanie również Encyklopedia filozoficzna Leszka Kołakow-
skiego, którą ze studentami wyższych lat opracowaliśmy w tym roku. Tłu-
maczenie przekładów specjalistycznych rozwija się w związku z zapotrzebo-
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waniem firm czeskich, prowadzących współpracę z odpowiednimi firmami
polskimi.

Formy Studium

Profesor Marie Sobotková przygotowała do akredytacji dla roku akade-
mickiego 2002/2003 program POLSKÁ FILOLOGIE, MAGISTERSKÉ PĚTI-
LETÉ DVOUOBOROVÉ STUDIUM (dvoustupňové) oraz dla następnego ro-
ku akademickiego 2003/2004 program POLSKÁ FILOLOGIE, BAKALÁŘSKÉ
TŘÍLETÉ DVOUOBOROVÉ STUDIUM i POLSKÁ FILOLOGIE, NAVAZUJÍCÍ
DVOULETÉ DVOUOBOROVÉ STUDIUM. Począwszy od tego roku, polo-
nistyka w Ołomuńcu zwiększyła aż do 30 osób liczbę studentów przyjmo-
wanych na studia filologii polskiej. Dla nich stworzono o wiele lepsze wa-
runki techniczne oraz innowacje w programie studium. Ten program został
akredytowany aż do roku 2008.

W ramach programów studiów filologii polskiej prof. Sobotková opra-
cowała projekt studiów doktoranckich dla absolwentów wszystkich kierun-
ków slawistycznych: „Filologia słowiańska w ujęciu porównawczym” – spo-
śród kandydatów zostanie przyjętych 5 osób do studium internistycznego
tegoż programu doktorskiego, pozostałym zaś zdolnym kandydatom zapro-
ponujemy studium zaoczne. W sumie zgłosiło się 10 kandydatów, z których
pięcioro zainteresowanych jest studium filologii polskiej w ujęciu porów-
nawczym z filologią czeską, rosyjską oraz ukraińską.

Profil absolwenta kierunku studiów:
Filologia polska – trzyletnie dwukierunkowe Studium Bakalarskie

Program studiów tego kierunku jest tak skonstruowany, że absolwent
podczas swojej edukacji zdobędzie solidne podstawy we wszystkich dys-
cyplinach językoznawczych, literaturoznawczych oraz historycznych, które
tworzą skład nauczania I i II bloku studium. Szczególny nacisk kładziemy
na przyswajanie podstaw ortografii i ortoepii oraz na stwarzanie odpowied-
nich postaw komunikacyjnych, które rozwijane są w praktycznych ćwicze-
niach językowych oraz na zajęciach z konwersacji polskiej. Tym dyscypli-
nom poświęcono dużą liczbę godzin w I i II bloku. Z przedmiotów fakulta-
tywnych studenci mogą wybrać obok wykładów z historii filmu polskiego,
drugi język słowiański lub inny język obcy, bądź zajmować się teorią i prak-
tyką przekładu artystycznego, tłumaczeniem tekstów specjalistycznych lub
problematyką tekstologii oraz techniką edytorską. Dzięki zrównoważonej
strukturze wszystkich przedmiotów student posiada dobre warunki do uzy-
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skania niezbędnej ilości punktów kredytowych, które są niezbędne do zgło-
szenia się do egzaminu bakalarskiego (licencjackiego).

Pomyślna obrona pracy bakalarskiej i zdanie bakalarskiego egzaminu
państwowego, które są potwierdzeniem bardzo dobrych kompetencji języ-
kowych oraz kulturowych studenta, pozwalają absolwentom na pracę w za-
wodach, które nie wymagają pełnego wykształcenia akademickiego. Absol-
wenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach kulturalnych, w placów-
kach kształcenia ustawicznego, w bibliotekach itp.

Po zakończeniu studium absolwent uzyskuje stopień „Bakalarz“, Bc. Po
prawidłowym skończeniu bakalarskiej formy programu studiów student może
skorzystać z możliwości kontynuowania studiów na filologii polskiej – uzu-
pełniającym dwukierunkowym studium magisterskim.

Warunkiem przyjęcia do uzupełniającego dwuletniego studium magister-
skiego jest pomyślne zdanie pisemnego egzaminu wstępnego, który spraw-
dza predyspozycje kandydata do dalszych studiów. Absolwent uzupełnia-
jącego dwuletniego dwukierunkowego studium magisterskiego uzyskuje sto-
pień „Magister”, Mgr.

Najlepsi absolwenci kierunku są bardzo dobrze przygotowani do pracy
naukowo-badawczej oraz do praktycznej działalności w ramach kierunku oraz
w interdyscyplinarnych kierunkach w ramach nauk humanistycznych. Mogą
się także realizować w pracy w bibliotekach, archiwach, centrach dokumen-
tacyjnych, mediach – prasie (gazety, czasopisma), telewizji, radiu, filmie. Ab-
solwenci ze szczególnym zainteresowaniem kształcić się mogą dalej w stu-
dium doktoranckim „Filologia słowiańska w ujęciu porównawczym”. Absol-
wenci tego programu uzyskają stopień Ph.D.

Granty

Sekcja Filologii Polskiej uzyskała 6 grantów Funduszu Rozwoju Szkół
Wyższych (wszystkie opracowała prof. M. Sobotková);

1996 – Historia i współczesność filmu polskiego,
1997 – Videoteka polskiego filmu fabularnego i dokumentalnego,
1997 – Polscy profesorowie – goście,
1999 – Słownik czeskiej, polskiej oraz angielskiej terminologii filmowej,
2000 – Nowa generacja czeskiej polonistyki,
2003 – Otwarte wielofunkcyjne laboratorium polonistyczne.
Dzięki ostatniemu grantowi – „Otwarte wielofunkcyjne laboratorium po-

lonistyczne” zostanie stworzone zaplecze techniczne dla wszystkich rodza-
jów zajęć w ramach filologii polskiej na Wydziale Filozoficznym UP. Labora-
torium zostanie uroczyście otwarte w listopadzie br.; z tą uroczystością po-
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łączona będzie również pierwsza akcja, czyli „Kameralne czytanie wybranych
fragmentów z prac doktorskich doktorantów Wydziału filozoficznego UP”,
zwłaszcza kierunków filologicznych. Kolejnym projektem grantowym jest
program „Polscy profesorowie – goście” – projekt ten zakłada współpracę
kilku ośrodków wydziału Filozoficznego UP – sekcji filologii polskiej, która
jest głównym organizatorem, katedry filozofii oraz teatrologii. Projekt ma sze-
roki zasięg, włączeni weń zostali badacze naukowi z całej Polski – specjali-
ści w dziedzinie lingwistyki, historii oraz teorii literatury, kulturoznawstwa,
filozofii, teatrologii i filmoznawstwa, którzy w swoich wykładach zaprezen-
tują studentom oraz pracownikom najważniejsze oraz najciekawsze wyniki
swoich badań. W tym grancie z prof. Sobotkovą współpracują m.in. wszy-
scy członkowie sekcji polonistyki – dr Ivana Dobrotová, mgr Marie Krato-
chvílová i mgr Petra Zavřelová oraz dr Jan Roubal z katedry teatrologii. Pro-
jekt ten zaplanowany jest na rok akademicki 2004/2005. Wśród wielu innych
dotychczas potwierdzili swój udział we wspomnianym projekcie: prof. prof.
Ryszard Nycz, Jacek Łukasiewicz, Czesław Głombik, Tadeusz Miczka, Wła-
dysław Śliwiński, Przemysław Czapliński, Aleksander Fiut, Jan Miodek, Mał-
gorzata Sugiera, Krystyna Waszakowa i wielu innych. Planujemy zapisanie
wszystkich wykładów na CD-romie, który będzie dostępny dla studentów
w nowym wielofunkcyjnym laboratorium polonistycznym.
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Aleksandra Dybska

Polonistyka w Kiszyniowie. (List z placówki do dyrektora SJiKP)

Panie Dyrektorze,
przez cały rok po ukończeniu Podyplomowego Studium Nauczania Kul-

tury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Szkole Języka i Kultury Pol-
skiej marzyłam o tym, żeby wyjechać za granicę. Cieszyłam się oczywiście,
że mogę w czasie wakacji pracować z cudzoziemcami w letniej szkole w Cie-
szynie, ale czułam, że to jednak nie będzie to samo. Chciałam się sprawdzić
i pojechać w świat. Udało się! Dziękuję za tę ofertę pracy. A teraz o tym, jak
zaczęły się spełniać moje marzenia.

1 września 2003 roku przyjechałam do Państwowego Uniwersytetu w Ki-
szyniowie, aby rozpocząć pracę jako lektor języka polskiego. Zaczynałam
od skromnych warunków. Pracownia języka polskiego znajdowała się w małej
sali dydaktycznej, wyposażona była jedynie (choć może powinnam powie-
dzieć aż? – wszak wiem od koleżanek lektorek, że nawet na zachodzie wa-
runki bywają o wiele skromniejsze) w telewizor, odtwarzacz wideo i wieżę
stereo. Do nauczania języka polskiego miałam tylko jeden podręcznik „Uczmy
się polskiego” Władysława Miodunki i pojedyncze egzemplarze różnych
książek, które dotarły tu dwiema drogami: zostały przywiezione przez Mał-
gorzatę Smereczniak i Jagnę Malejkę ze Szkoły jako dar Szkoły i Uniwersy-
tetu Śląskiego dla Polonii kiszyniowskiej podczas prowadzonej przez nie
w lipcu letniej szkoły tu, w Mołdawii oraz były przysłane przez Szkołę pod
koniec sierpnia, kiedy już było wiadome, że na pewno przyjadę jako lektor-
ka do Kiszyniowa.

Dzięki pomocy Ambasady RP i po rozmowach pana radcy J. Stankiewi-
cza z dziekanem Wydziału Języków Obcych panią E. Axenti pracownia ję-
zyka polskiego przeniesiona została do większej sali dydaktycznej i otrzy-
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mała oficjalną nazwę Centrum Języka i Kultury Polskiej. Za pieniądze prze-
kazane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” wspólnie z panem
konsulem Janem Sroką zakupiliśmy nowe meble, antenę satelitarną, która
pozwala na odbiór 7 polskich kanałów oraz pokaźną liczbę pomocy dydak-
tycznych: słowniki, albumy, przewodniki literackie, różnorodne opracowa-
nia, książki specjalistyczne oraz dodatkowe podręczniki.

Fundacja „Semper Polonia” z okazji wizyty Prezydenta RP Aleksandra
Kwaśniewskiego, Honorowego Patrona Fundacji, przekazała Centrum Języ-
ka i Kultury Polskiej sprzęt komputerowy i audiowizualny: 3 komputery wraz
z monitorami, 2 drukarki laserowe, skaner, odtwarzacz DVD, kserokopiarkę,
odtwarzacz wideo, kasety edukacyjne i płyty CD z programami edukacyj-
nymi.

Prezydent RP przebywał w Kiszyniowie z dwudniową wizytą 22 i 23 paź-
dziernika. Plan jego wizyty objął także krótki pobyt w Państwowym Uni-
wersytecie w Kiszyniowie. Prezydent został powitany przez JM Rektora Uni-
wersytetu, prof. G. Rusnaca. Następnie w Centrum Języka Polskiego nastą-
piło uroczyste przecięcie wstęgi przez obu panów. W dalszej części prezes
Fundacji „Semper Polonia”, M. Hauszyld dokonał symbolicznego przekaza-
nia wyposażenia pracowni języka polskiego. Profesor Rusnac wyraził wdzię-
czność za przekazany sprzęt, za współpracę między Polską i Mołdową oraz
wręczył prezydentowi dwie pozycje książkowe związane z historią Kiszy-
niowa oraz historią samego uniwersytetu. Prezydent natomiast ofiarował
uczelni cenne wydanie dużego „Atlasu Polski”. Po wzajemnym wręczeniu
pamiątek nastąpiła rozmowa Prezydenta z moimi studentami i ze mną. Stu-
denci zadawali Prezydentowi interesujące pytania w języku polskim. Na py-
tanie: „które miejsce w Mołdawii spodobało się Panu najbardziej?”, Prezy-
dent odpowiedział, że Cricova (znajduje się tam znana winiarnia). Znakomi-
ty gość wyraził zadowolenie z faktu powstania Centrum oraz z dobrej zna-
jomości języka polskiego przez studentów. Życzył nam wszystkim sukce-
sów.

Moja grupa liczy obecnie 17 studentów. Oprócz języka polskiego, stu-
diują oni język angielski i rumuński. Studia translatologii na Wydziale Języ-
ków Obcych trwają 5 lat. Po ich ukończeniu absolwenci najczęściej pracują
jako tłumacze lub nauczyciele języków obcych. Na pytanie, dlaczego wy-
brali język polski moi studenci odpowiadali: ktoś z rodziny był w Polsce
i odniósł bardzo pozytywne wrażenia z pobytu w naszym kraju, polubił men-
talność Polaków i brzmienie języka polskiego. Moi studenci uważają, że nau-
ka języka polskiego nie jest trudna, ale są rzeczy, którym muszą poświęcić
dużo czasu, pracy i cierpliwości. Wieczorami spotykam się ze studentami
z innych wydziałów. W zależności od poziomu uczę ich podstaw gramatyki
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języka polskiego, przekazuję wiedzę o polskiej kulturze i tradycji lub prowa-
dzę zajęcia z języka i literatury polskiej. Są to studenci kierunków humani-
stycznych, np. dziennikarstwa, historii, socjologii lub osoby, które chcą
w przyszłym roku rozpocząć studia na jednym z uniwersytetów w Polsce.

W czasie mojego niedługiego pobytu w Mołdawii, obok ważnej wizyty
prezydenta, miały miejsce trzy ciekawe wydarzenia. 10 października we wsi
Bierezowka nastąpiło uroczyste poświęcenie odrestaurowanego obelisku
upamiętniającego śmierć hetmana wielkiego koronnego Stefana Żółkiewskie-
go. Obelisk wzniesiony w 1621 roku przez syna Jana po raz pierwszy odre-
staurowany był w 1912 roku. Obecna konserwacja dokonana została ze środ-
ków Senatu RP przez specjalistów współpracujących ze Stowarzyszeniem
„Wspólnota Polska”. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele
władz RP i Republiki Mołdowy oraz organizacji wspierających Polonię, a tak-
że moi studenci z Państwowego Uniwersytetu w Kiszyniowie i młodzież po-
lonijna z terenu Republiki Mołdowy i Ukrainy. Patronat nad uroczystością
objął Marszałek Senatu RP, Longin Pastusiak. Poświęcenia obelisku doko-
nał Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp.

W kolejnych dniach października miały miejsce liczne uroczystości zwią-
zane z dziesięcioleciem utworzenia struktur kościelnych w Republice Moł-
dowy. 12 października licznych gości zaprosiło do siebie Koło Polskich Ro-
dzin w Styrczy – jednej z polskich wsi w Mołdawii.

Z okazji Dnia Nauczyciela Ambasada RP w Kisyniowie zorganizowała
dla polskich nauczycieli pracujących w Mołdawii wyjazd do Milesti-Mici.
Wycieczka obejmowała zwiedzanie winiarni, uroczysty obiad i degustację
wina. Nauczyciele czuli się w Milesti-Mici znakomicie, pogoda dopisała, miej-
sce zachwyciło przyrodą, a degustacja pysznego wina wprawiła wszystkich
w wyśmienity nastrój. Dyrektor winiarni zaskoczył nas mile, każdy uczest-
nik imprezy otrzymał w prezencie dwie butelki tego szlachetnego trunku.

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Kiszyniowa był, jak co roku, Fe-
stiwal Mniejszości Narodowych (21 września). Miał on na celu prezentację
kultury, tradycji i obyczajów poszczególnych grup etnicznych znajdujących
się na terenie Mołdawii. Przedstawiciele każdej grupy prezentowali się na
zagospodarowanych odpowiednio stanowiskach. Gościli na festiwalu Ukra-
ińcy, Uzbecy, Gruzini, Grecy, Afrykanie, Żydzi, Niemcy i silnie reprezento-
wana grupa mniejszości polskiej. Impreza odbyła się w Parku imienia Stefa-
na cel Mare. Uroczystego otwarcia festiwalu dokonał mer miasta i przed-
stawiciele władz. Goszczący na festiwalu mieszkańcy Kiszyniowa spacero-
wali między stanowiskami i z prezentowanych przedmiotów, rękodzieł, foto-
grafii dowiadywali się o kulturze i tradycji każdej grupy etnicznej. Możliwa
była też degustacja narodowych potraw i ta cieszyła się największą popu-
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larnością. Bardzo ciekawie zaprezentowała się Liga Polskich Kobiet. Orga-
nizacja ta prężnie działa w Mołdawii od kilku lat, inicjuje i prowadzi liczne
imprezy oraz opiekuje się polskim przedszkolem w Kiszyniowie. Pięknie przy-
strojone stoły, na których podziwiać można było płody ziemi mołdawskiej,
przyciągnęły wielu zwiedzających. W centralnym miejscu stal piękny wie-
niec żniwny. Uroku wystawie dodawały lalki w strojach krakowskich. O dzia-
łalności Ligi zwiedzający dowiadywali się z wystawy fotograficznej. Nie mo-
gło obyć się – rzecz jasna – bez możliwości degustacji typowo polskiej po-
trawy – tutaj były to pączki. Były też wystawy polskiej książki oraz ręko-
dzieła.

Osobną prezentację miało pielęgnujące polskie tradycje Liceum im.
M. Gogola. Nauczycielki tam pracujące ubrane były w polskie stroje, mają-
ce przypominać dawne stroje kobiet wiejskich. Panie częstowały odwiedza-
jących to stanowisko smalcem własnej roboty oraz ogórkami. Mer miasta
przywitany został przez nie chlebem i solą, a po degustacji polskich smako-
łyków wyraził wielkie zadowolenie i radość z obecności polskiej grupy na
festiwalu. Nauczycielki śpiewały polskie pieśni biesiadne, a towarzyszący
im chór dziecięcy odśpiewał „Odę do radości”. O życiu szkoły można było
się dowiedzieć z wystawy fotograficznej.

Stowarzyszenie „Przyjaciółki” działające przy kościele katolickim w Ki-
szyniowie część artystyczną swojego programu poświęciło prezentacji pio-
senek z repertuaru zespołu „Mazowsze”. Polskie piosenki wykonywał też
dziecięcy zespół „Krakowiaczki”. Radosny śpiew, piękny taniec, barwne i in-
teresujące wystawy, pogoda, która dopisała, sprawiły, że festiwal należy za-
liczyć do nadzwyczaj udanych i niezwykle potrzebnych imprez.

Dla polskiej mniejszości bardzo ważna będzie impreza o nazwie Polska
Wiosna w Mołdawii, która, jak co roku, ma na celu prezentację działalności
Polonii na terenie Republiki Mołdowy.

Praca lektora języka polskiego jako obcego poza granicami Polski to praca
nietypowa i po części misyjna. Z dala od rodziny, przyjaciół, w innej rze-
czywistości, wśród ludzi o innej mentalności, słysząc wokół obcy język,
staje się na co dzień przed trudnościami, o których wcześniej nie miało się
pojęcia. Mołdawia jest najbiedniejszym krajem w Europie. Ludzie sfrustro-
wani szarą rzeczywistością, szokująco niskimi zarobkami, trudnościami ży-
cia codziennego bywają mało życzliwi dla siebie i innych. Choć na przekór
wszystkiemu zdarza mi się właśnie wśród tych najbiedniejszych spotykać
osoby bardzo serdeczne i pomocne. Mołdawia ma wiele do zaoferowania:
zachwycić może piękną przyroda, którą podziwiać można już kilka kilome-
trów za Kiszyniowem. W stolicy żyje się szybko i głośno. Wszędzie mnó-
stwo samochodów i ludzi. Kiedy pada deszcz, a w mieszkaniu jest zimniej
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niż na zewnątrz, myślę wtedy o moich studentach i okazywanej przez nich
radości, gdy po napisanym teście z języka polskiego okazuje się, że otrzy-
mali maksymalną ilość punktów. Sukcesy uczniów zawsze stają się najlep-
szą rekompensatą za wszelkie niedogodności codziennego życia.

Mam nadzieję, że postępy w nauce moich studentów będą szybkie,
a sprzęt i pomoce dydaktyczne pomogą im w łatwy i interesujący sposób
poznać język polski, polską kulturę, obyczaje i tradycje. A potem może część
z nich będzie mogła spędzić swe upragnione wakacje w Polsce. My, w Cie-
szynie, na pewno będziemy na nich czekać. Prawda?

Z pozdrowieniami – Aleksandra Dybska
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RECENZJERECENZJE

Ewa Lipińska: Z polskim na ty. Podręcznik do nauki języka
polskiego dla stopnia progowego. Kraków 2003

Każdemu niemal nauczycielowi języka polskiego jako obcego zdarzył się
w karierze kontakt z grupą, której już nie można było nazwać początkującą,
ale jeszcze nie można było jej określić średnio zaawansowaną; z grupą skła-
dającą się często ze studentów, którzy uczyli się naszego języka w różnych
miejscach i w różny sposób. Różnice w znajomości języka polskiego mię-
dzy studentami takich grup nieraz są znaczne; niektórzy z nich mają w mia-
rę dobrze opanowany system gramatyczny, ale ograniczony zasób słownic-
twa, inni z wyrażaniem swoich myśli nie mają większych problemów, jednak
forma wypowiedzi odbiega znacznie od normy. Różnorodność kompetencji
naprawdę potrafi zadziwić. W takich sytuacjach korzystanie z podręczni-
ków dla początkujących nie satysfakcjonuje studentów i wymaga od na-
uczyciela przygotowywania bardzo dużej ilości dodatkowych materiałów, na-
tomiast podręczniki dla średnio zaawansowanych są zbyt trudne i nie mogą
być w pełni wykorzystane.

Podręcznik Ewy Lipińskiej przeznaczony jest właśnie dla takich grup,
umożliwia utrwalenie i uporządkowanie wiedzy przyswojonej w początko-
wej fazie nauki języka, a także dalsze rozwijanie sprawności językowych.
W podtytule znajdujemy informację „dla stopnia progowego”, ale — co pod-
kreśla sama autorka — zastosowane w podręczniku słownictwo zdecydo-
wanie wykracza poza ten poziom. Podręcznik składa się z dwóch części —
gramatycznej i mozaikowej. Część gramatyczna poprzedzona jest Wprowa-
dzaniem, w którym wyjaśnione są i zilustrowane przykładami podstawowe
terminy przydatne w praktycznej nauce gramatyki, m.in. części mowy, ro-
dzaje, liczby, wymiany samogłoskowe i spółgłoskowe. Wprowadzenie jest
przetłumaczone na język angielski i niemiecki z przykładami w języku pol-
skim. Część gramatyczna składa się z szesnastu rozdziałów i aneksu. Każdy
rozdział, poświęcony jest jednemu zagadnieniu, zawiera tabele, przykłady
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użycia, funkcje językowe danej konstrukcji oraz ćwiczenia o różnym stop-
niu trudności. Część mozaikowa składa się z piętnastu cykli tematycznych,
np. Zainteresowania i rozrywki, Opis wyglądu, Rodzina. W każdym roz-
dziale znajduje się wiele zadań do wykonania, rozwijających różne spraw-
ności. Na-cisk położony jest na wzbogacanie słownictwa, rozumienie tek-
stu, komunikację, a także rozwijanie umiejętności pisania. Teksty zamiesz-
czone w podręczniku (w większości oryginalne) zostały opracowane wraz
z bardzo ciekawymi, różnorodnymi propozycjami ćwiczeń. Autorka nie za-
pomniała także o elementach ludycznych — oprócz licznych ćwiczeń i tek-
stów znajdujemy rysunki Andrzeja Mleczki, humor z zeszytów szkolnych
oraz żarty z Vademecum ucznia — dobranych odpowiednio do tematu lub
zagadnienia gramatycznego. Uzupełnieniem podręcznika są dwie płyty CD
z nagranymi nie tylko tekstami, ale i ćwiczeniami, co umożliwia nauczycie-
lowi znalezienie atrakcyjniejszej formuły przekazu nauczanych treści grama-
tycznych.

Z polskim na ty można wykorzystywać jako podręcznik kursowy. Kolej-
ność tematów nie jest obowiązkowa, jednak sugerowana przez autorkę. Po-
szczególne rozdziały obu części są ze sobą skorelowane, co pozwala na pow-
tarzanie materiału gramatycznego w sposób „naturalny” — związany z te-
matem. Na przykład Zainteresowania i rozrywki można połączyć z powtó-
rzeniem form i funkcji narzędnika, a Opis osoby i Cechy charakteru ze stop-
niowaniem przymiotników.

Choć książka ta nie jest przewidziana do samodzielnej nauki, jej formuła
pozwala studentom na doskonalenie umiejętności we własnym zakresie, co
dodatkowo ułatwia zamieszczony na końcu podręcznika klucz.

Z polskim na ty jest pozycją, która na pewno pomoże każdemu nauczy-
cielowi języka polskiego jako obcego przygotować interesujące lekcje, uatra-
kcyjni proces glottodydaktyczny oraz spodoba się studentom.

Jagna Malejka

Mgr Jagna Malejka – asystent w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uni-
wersytetu Śląskiego, doktorantka w Instytucie Języka Polskiego. Pracę ma-
gisterska poświęciła polskim zdaniom względnym i pytajno-zależnym. Od-
była wykłady gościnne na Uniwersytecie im. M. Lutra w Halle. Była z ra-
mienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ współorganizatorką pierwszej
letniej szkoły dla Polonii w Kiszyniowie (Mołdawia).
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Czy diabe³ tkwi w szczegó³ach?
Krytycznie o Miniaturze i mikrologii literackiej

Miniatura i mikrologia literacka. T. 1-3. Red. A. Nawarecki. Ka-
towice 2000-2004.

Przystępując do zaopiniowania optyki mikrologicznej oraz zgromadzo-
nych w jej ramach tekstów, z góry powinnam zastrzec, że wypowiedź – zgod-
nie z tytułem szkicu – krytyczna oznacza w tym miejscu przede wszystkim
postawę nieufności i wątpliwości wobec interesującej materii, a nie kryty-
kanctwo podszyte jawnie negatywnym podejściem. Swoiste obiekcje, jakie
na wstępie żywiłam względem badania „mikrokosmosów literackich”, wyni-
kały głównie z pewnej nieprzystawalności – może tylko pozornej, bo nie-
sprawdzonej i nie do końca uzasadnionej – owej techniki do zakresu moich
poszukiwań literackich.

Jednak czytelnicze spotkania z zamykającą się obecnie w trzech tomach
serią Miniatura i mikrologia literacka były dla mnie zawsze szczególnie
intrygujące. Proponowana w nich perspektywa spojrzenia i badania litera-
tury, z gruntu odmienna od tych praktyk, z których korzystałam we wła-
snych dociekaniach literaturoznawczych, wywołała u mnie uczucia ambi-
walentne. Z jednej strony byłam przekonana, że drobiazgowe myślenie nie
koresponduje z zagospodarowaną przeze mnie problematyką pogranicza li-
teratury i socjologii – z zasady oddalam się od tego, co drobne i nikłe, zmie-
rzając do analizy całości tego rodzaju, co pisarz czy publiczność; zamiast
„czytania z detali” – na przykład skarpetek Tyrmanda, ulotnych śladów
Mickiewiczowskiej Zosi, staropolskiej pchły – preferuję interpretację mikro-
kosmosów literacko-społecznych. Z drugiej jednak strony ciekawiła mnie,
kusiła możliwość wpisania się w tę optykę – choćby teoretycznie, choćby
na chwilę.
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Niemniej, skoro przyjęłam obowiązek zrecenzowania działalności mikro-
logów, wypada mi zauważyć, że istotnie szczegół przyciąga uwagę – nie
tylko badaczy, ale i czytelnika. Owe szczegóły, drobnostki wywołujące w mo-
im odczuciu osobliwe wrażenie to te, spośród szkiców, które jakby są kwin-
tesencją postulatu Gastona Bachelarda (i zarazem mikrologów), by „doświad-
czać tego, co wielkie, w tym, co małe”. Obcując pierwszy raz z Mikrologią
i miniaturą literacką, podzielałam obawy i pytania jej redaktora i jedno-
cześnie autora Wstępu dotyczące perspektyw poznawczych proponowane-
go aspektu i starałam się ukierunkować swoją lekturę w taki sposób, by
odpowiedzieć na istotne dla mnie pytania: na ile mikrologiczne skupienie
na drobiazgach i błahostkach odsłania coś więcej poza samym detalem, który
jest punktem wyjścia? Czy czepianie się niuansów dotychczas pomijanych,
niezauważalnych, ukrywających się gdzieś na marginesie tekstów, to coś
więcej niż „dzielenie włosa na czworo”? Otóż wydaje się, że tak. Rozprawy
bowiem niejednokrotnie zwracają uwagę na elementy wymykające się do-
tychczasowym opisom; chciałoby się powiedzieć za Michelem Foucaultem
na pewien rodzaj szczelin, pęknięć (i także w tym sensie autor Archeologii
wiedzy być może staje się kolejnym źródłem natchnienia dla mikrologów),
których odsłona prowadzi do wzbogacenia wiedzy o omawianych zjawiskach
literackich, dążących w prostej linii do skali makro. Aby nie być gołosłow-
ną, powołam się na dwa teksty zamieszczone w ostatnim tomie serii - tro-
piące ślady Mickiewiczowskiej Zosi i ludowe świątki Anny Kamieńskiej.

Analizy autorek – Beaty Mytych i Iwony Gralewicz-Wolny – biorące za
swój punkt wyjścia z pozoru nieistotne, błahe elementy są w istocie nie-
zwykle misterne. Tkanie materii tekstowej na bazie fragmentów wiedzie ku
kunsztownym i zaskakującym odczytaniom utworów. Wielokrotnie interpre-
towana postać Zosi z Pana Tadeusza zyskuje w szkicu B. Mytych nowy
wymiar. Autorka pisze: „Krok po kroku, z nosem przy dukcie tekstu wypa-
da podążyć śladem Zosi”, a z tego specyficznego śledzenia, pogoni za umy-
kającą postacią, ukrywającą się za zasłoną ogólnych sądów, „tropienia śla-
dów” zostaje zrekonstruowana już jakby inna Zosia. Nie dziecko, pensjo-
narka czy koncept idealnej żony, a subtelne dziewczę obdarzone intuicją,
instynktem. Bohaterka o naturze ulotnej, „dziewczyna zwierzyna” umykają-
ca Tadeuszowi, Hrabiemu, ale znacząca swą obecność w poemacie owymi
subtelnymi pozostałościami – odciskami na piasku, w ogrodzie, porozrzu-
canymi rzeczami osobistymi. Finezyjność i jednocześnie waga artykułu kry-
je się według mnie właśnie w odtworzeniu postaci Zosi z niczego; jak sama
autorka sygnalizuje: „Zosi z reguły nie ma, Zosia jest brakiem Zosi, rodza-
jem »białej plamy« w bieliźnie”. Pozornie jej nie ma, a przecież oto właśnie
zostaje w efektowny sposób obdarzona wizerunkiem płochliwego ptaka.
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Tym ujmuje mnie również „wymiar mikrologiczny”, a zarazem osłabia począt-
kowy sceptycyzm oraz zasygnalizowaną wcześniej ambiwalencję odczuć.

Z kolei tekst Wielkie małe rzeczy Anny Kamieńskiej – jako egzemplifi-
kacja aspektu mikro zjednał mnie po pierwsze zaskakującym tropem lektu-
rowym, którego linię dominującą wyznaczyła obecność zbieranych przez po-
etkę ludowych światków, po drugie (co dla mnie ważniejsze) – niezwykle
wnikliwą analizą i precyzyjnym przejściem od perspektywy najmniejszej do
ogarniającej całość. I. Gralewicz-Wolny, wychodząc od znaczenia świątków-
przedmiotów, „towarzyszy codziennej egzystencji”, później urastających do
rangi podmiotów, mieszkańców domu, organizuje sensy niejako „wyższego
rzędu”. Kanciaste rzeźby stają się w jej przekonujących interpretacjach
meritum kilku nurtów tematycznych autorki Notatnika: świata materii, re-
fleksji nad przemijaniem, motywów wiary, relacji człowiek-Bóg, cierpienia,
by wymienić choć kilka spośród podnoszonych przez Gralewicz-Wolny. Dro-
biazg w jej szkicu to jednak nie tylko ludowy światek. Perspektywa mikro
ogarnia także inne płaszczyzny wierszy. Autorka dostrzega jej rysy w obra-
zowaniu natury, języku (dzięki zdrobnieniom), a także w formach gatunko-
wych (kołysanka, opowiadanie, mikropowieść, „psalmy najmniejsze”, cyta-
ty, fragmenty wspomnień jako tworzywo Notatnika). W trakcie lektury ar-
tykuł współbrzmiał dla mnie wyraźnie z zamykającymi Wstęp słowami Alek-
sandra Nawareckiego: „[mikrologia] zmierza ku apologii szczegółu i rozświe-
tleniu mikrokosmosu, ale nie robi tego kosztem wielkości. Nie chce niczego
burzyć. Małe (mimo ujawnionej wzniosłości) pozostaje małym, a wielkość
(mimo zdemaskowanej uzurpacji) nie traci swej wielkości”. W poezji A. Ka-
mieńskiej – czego dobitnie dowiodła autorka szkicu – i tu parafrazuję jej
sądy, uniwersum poetyckiego świata ma ontologiczną podstawę, gwaran-
cję istnienia przyjmuje właśnie drobiazg; rzeczy małe, nietrwałe awansują
do rangi rzeczy pierwszych, a na sens istnienia świata mają naprowadzać
jego najmniejsze elementy. Kamieńska czytana przez Iwonę Gralewicz-Wol-
ny w znamienny sposób potwierdza inny sąd redaktora serii. W zdaniu: „Po-
trzebna jest uwaga i czujność, aby nie utracić momentu objawienia, kiedy
świat dany człowiekowi w postaci rozproszenia i chaosu, ukaże swój porzą-
dek” odbija się postawa mikrologów wobec postmodernistycznego rozple-
nienia i rozigrania, które dalekie jest od „mikrologicznej delikatności, tęsk-
noty za precyzją, skupieniem i ostrością”.

Wydaje się jednak, że wspomniana przeze mnie na wstępie dwuwarto-
ściowość odczuć wobec perspektywy mikrologicznej nie została jeszcze dość
wyraźnie wyjaśniona. Czas najwyższy do tej beczki miodu dolać łyżkę dzieg-
ciu. Czytając o teoretycznym ujęciu mikrologii i miniatury, powinowactwach
z kierunkami dawnych i współczesnych badań literaturoznawczych, prekur-
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sorach oraz inspiracjach, miałam wrażenie, że A. Nawarecki – skądinąd au-
tor doskonałych wprowadzeń w tę problematykę – jednocześnie zamyka
mnie w wyznaczonym przez siebie kręgu. Wbrew zapewnieniom badacza, że
zarysowany przez niego projekt „chce być maksymalnie przyjazny i gościn-
ny”, długo nie potrafiłam jako odbiorca zadomowić się  w mikrologicznym
otoczeniu i oswoić je dla siebie. Paradoksalnie pomógł mi w tym tekst Paw-
ła Jędrzejko Oscylacje literackie, czyli od Gadamera do mikrologicznej kry-
tyki tekstu świadomości. Paradoksalnie, ponieważ podejście autora różni
się wyraźnie od postulowanej przez mikrologów niechęci do osadzania me-
tody w ciasnych ramach metodologicznych. Znamienną rolę tego tekstu upa-
truję przede wszystkim w uczynieniu pola działań mikrologicznych (i deba-
ty wokół nich) jeszcze szerszymi niż zakładano początkowo, na wskazaniu
kolejnego horyzontu. Nie ukrywam, że trop Gadamerowskiej hermeneutyki
jest mi myślowo bliższy niż pokrewieństwo dekonstrukcjonizmu, stąd zaj-
mująca jest dla mnie zwłaszcza część szkicu zatytułowana Od ogółu do
szczegółu: detal a hermeneutyka. Rozumienie mikrologii jako „jednego z eta-
pów procesu hermeneutycznego opartego na kole filologicznym”, zastoso-
wanie hermeneutycznej reguły („całość trzeba rozumieć na podstawie czę-
ści, a część na podstawie całości”), ale takie pojmowanie, które wzmacnia
hermeneutykę „guasi-metodologią mrówczego oka” formułuje tym samym
odpowiedź na następujące pytanie: „Skąd bowiem pewność, że interpretu-
jąc »detale« niejako »wyższego rzędu« (biografia, tradycja intelektualna
epoki) po to, by »oświetlić« całość twórczości czy światopoglądu danego
pisarza z odmiennej niż dotychczasowe ujęcia strony, nie popełniamy inte-
lektualnych nadużyć?”

Ponadto omawiany artykuł wyraźnie nie rozwiał moich obaw wobec być
może błahej, ale nurtującej mnie kwestii – czym mianowicie może być „ma-
leństwo”, które badam, jak mały musi być detal, by na różnych gruntach
literaturoznawstwa oddawać się mikrologicznym uciechom? Czy kategoria
„pisarz” jest jeszcze drobiazgiem, czy może stanowi już uniwersum? Bliskość
mikrologii dla tego wymiaru odkryłam także w rozważaniach Aleksandry
Kunce Punktowe rozczytywanie świata. Rzecz o punkcie amerykańskim.
Zarysowaną tam filozofię punktu, a zwłaszcza jego dwuznaczne oblicze jako
tego, który ciągle jest mikro i już pretenduje do bycia całością, traktuję jako
kolejne pole rozszerzenia domeny mikrologii. Jeśli bowiem miałabym za A. Na-
wareckim zawołać: „I ja zostanę mikrologiem”, to o mój punkt pytałabym
zgodnie z rozumieniem A. Kunce: „czy punkt, który ogniskuje perspektywę
widzenia, doświadczania i rozumienia rzeczy, pozostaje nadal punktem? Czy
może uległ przeobrażeniu, hiperbolizacji i utożsamił się z całością? Punkt
jako całość? Punkt zamiast całości?”
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Lektura Miniatury i mikrologii literackiej była rodzajem frapującej przy-
gody intelektualnej. Przygody rozumianej w tym miejscu jako spotkanie
z tym, co nieznane i odmienne od preferowanego podejścia do literatury.
I chociaż – mimo udanego oswojenia – ciągle nie jestem mikrologiem, to
nie sposób odmówić owemu wymiarowi szans rozwoju, perspektyw (na co
zresztą najdobitniej wskazują narosłe teksty) i istotnie tak mocno podkre-
ślanej we Wstępie gościnności. Sojusze, które mikrologia zawiera z różno-
rodnymi metodologiami i filozofiami, czynią z niej dość osobliwą ramę, ist-
nieje zatem szansa, że wielu w jej obrębie odnajdzie kawałek własnej prze-
strzeni.

Monika Peter

Mgr Monika Peter — doktorantka związana z Zakładem Poetyki Histo-
rycznej i Sztuki Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikowała na łamach „Śląska”, „Fra-
zy” oraz w tomach zbiorowych. Pracę magisterską poświęciła charaktery-
styce Pisarza drugorzędnego. Obecne pisze pracę doktorską. Jej zaintere-
sowania naukowe skupiają się wokół współczesnych przemian ról pisar-
skich.
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PORADNIK

Anna Janota

Ze zjawisk wspó³czesnego jêzyka polskiego:
internacjonalizmy jako przejaw globalizacji

Spośród licznych przykładów internacjonalizmów występujących we
współczesnej polszczyźnie wybrałam dwa reprezentatywne przykłady. Pierw-
szy wyraz: korupcja utrwalił się w uzusie, chociaż istnieją jego rodzime od-
powiedniki znaczeniowe: przekupstwo, łapówkarstwo, łapownictwo. Dru-
gi leksem: abolicja – jest terminem prawniczym, który przejściowo, wsku-
tek debaty na temat abolicji podatkowej wszedł do języka ogólnego.

Widoczna internacjonalność słów stanowi świadectwo przynależności
do określonej ligi słownikowej. „Europejska liga słownikowa (...) nie jest ob-
szarem wewnętrznie jednolitym”1. Jolanta Maćkiewicz twierdzi, że język pol-
ski sytuuje się na granicy stref zachodnioeuropejsko-amerykańskiej
i wschodnioeuropejskiej, ponieważ zawiera jednostki leksykalne charakte-
rystyczne dla obu tych stref2. Wybrane przeze mnie leksemy to przykłady
tzw. właściwych zapożyczeń, funkcjonujących w grupie języków należących
do sfery zachodnioeuropejsko-amerykańskiej, ponieważ wywodzą się z ła-
ciny.

Językoznawca powinien dojrzeć niewątpliwe korzyści, które przynosi
operowanie internacjonalizmami, ale też nie może przemilczeć skutków ujem-
nych. Współczesna teoria komunikacji językowej zawiera kategorię skutecz-
ności. Interakcja, w którą wchodzą nadawca i odbiorca, powinna przynieść
porozumienie. Do porozumienia się, a więc do skutecznego aktu mowy nie

1 J. Maćkiewicz: Wyrazy międzynarodowe (internacjonalizmy) we współcze-
snym języku polskim. W: Współczesny język polski. Lublin 2001, s. 558.

2 Tamże, s. 559.

PORADNIK
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dojdzie, zostanie on zakłócony, jeśli odbiorca nie zna znaczenia internacjo-
nalizmu i dlatego rozumie tekst, w którym on występuje, tylko w przybliże-
niu. Stanowi to przejaw tzw. wtórnego analfabetyzmu czy inaczej analfabe-
tyzmu funkcjonalnego3.

Z badań przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (OECD) w roku 2000 wynika, że 16% absolwentów polskich
szkół wyższych ma kłopoty ze zrozumieniem tekstów oficjalnych, jakimi są
dokumenty. Według raportu „Polityki”, „przeciętny obywatel coraz słabiej
rozumie prawo; język ustaw i sądowych wyroków staje się dla niego czarną
magią”4. Jednym z powodów takiego stanu jest występowanie w tych tek-
stach dużej ilości internacjonalizmów, będących przejawem terminologizacji
języka, co przy stosunkowo słabej znajomości języków obcych utrudnia sku-
teczną komunikację.

Korupcja

Aby potwierdzić międzynarodowy charakter i znaczenie wyrazu korup-
cja, sięgnęłam do dostępnych słowników języka angielskiego w celu spraw-
dzenia definicji leksemu corruption. W słownikach Oxford Wordpower5

i Collinsa6 obok angielskich definicji leksemów podaje się ich polskie od-
powiedniki:

corruption - 1. ‘Behaviour that is not honest or legal, especially by
people in official positions’ there were accusations of corruption among
senior police officers. – korupcja, przekupstwo;

2. ‘the process of making sb/sth corrupt’: The corruption of an inno-
cent young boy. – korupcja, demoralizacja;

corruption – ‘a dishonesty, especially by people in positions of po-
wer’: The new military rules said that the previous government had been
riddled with (full of) corruption;

corruption - 1. ‘is dishonesty or illegal behaviour by people in posi-
tions of authority or power’: police corruption;

3 „Dziennik Zachodni” 2000, nr 187.
4 „Polityka” 2003, nr 20.
5 Oxford Wordpower. Red. J. Phiplips. Oxford 2000.
6 H. Collins: Collins Cobuild. Glasgow 1990.
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2. ‘the corruption of someone is the process of making them behave in
a way that is morally wrong’: His whole life seemed dedicated to the cor-
ruption of the young.

Według tych definicji korupcja to nieuczciwe i nielegalne zachowanie
ludzi sprawujących władzę i piastujących urzędy. Nie występują kwalifika-
tory, ale w dwóch definicjach podaje się dwa znaczenia leksemu. Pierwsze
znaczenie jest bogatsze pod względem treści, drugie natomiast uboższe.
Odwrotnie proporcjonalnie przedstawia się stosunek zakresu: corruption
w znaczeniu pierwszym ma węższy zakres – tylko ‘przekupstwo’, w znacze-
niu drugim – szerszy zakres: ‘demoralizacja’. Element znaczeniowy ‘demo-
ralizacji’ występuje także w definicji czasownika corrupt:

corrupt – ‘to cause sb/sth to become dishonest or to have lower moral
standards’: Money corrupts. Does television corrupt the mind of the
young? – korumpować, demoralizować.

Przedstawione definicje i przytoczone w nich przykłady uzusu, np. Money
corrupts świadczą o tym, że corrupt i corruption funkcjonujące w języku
angielskim, czyli uogólniając, w zachodnioeuropejskiej strefie językowej poz-
bawione są nacechowania stylistycznego, tzn. nie należą do słownictwa
specjalistycznego. Natomiast zawarta jest w nich negatywna ocena. Szcze-
gólnie mocno ujawnia się ona w definicji pochodzącej ze słownika Collinsa
– ‘morally wrong’.

Inaczej przedstawia się sytuacja leksemu korupcja w polskim uzusie.
Wyjdę od przedstawienia definicji słownikowej wyrazu7:

 korupcja – (z łac. corruptio) ‘żądanie lub przyjmowanie korzyści finan-
sowych lub majątkowych przez pracowników instytucji za naruszenie pra-
wa lub wykonanie czynności urzędowych: przekupstwo’. Połączenia: ko-
rupcja elit; walka z korupcją; przeciwdziałać korupcji; ulegać korupcji;
korupcja szerzy się, rośnie. Bliskoznaczne: łapownictwo, łapówkarstwo,
korumpowanie, dawanie w łapę, smarowanie łapy, przemawianie do ręki,
sprzedajność, przekupstwo, przekupność. Pochodne: korupcyjny, korup-
cjonista.

Korupcja w języku polskim w przeciwieństwie do corruption w języku
angielskim nie ma charakteru neutralnego. To termin charakterystyczny dla
odmiany oficjalnej języka, podobnie jak inne latynizmy w polszczyźnie. We-
dług J. Maćkiewicz „zapożyczenia z łaciny częściej nabierają dodatkowego

7 Wszystkie definicje wyrazów polskich (jeśli nie zaznaczam inaczej) podaję
za: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T.1 i n. Red. H. Zgółkowa. Po-
znań 1994 i n.
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nacechowania stylistycznego na peryferycznym obszarze wschodnio- czy
północnoeuropejskim niż w strefie zachodnioeuropejskiej. Polszczyzna nie
jest tu wyjątkiem (np. pol. admonicja, afiliacja, akcydentalny itp. to wyra-
zy książkowe; abberacja, akomodacja, atrofia itp. to wyrazy specjalistycz-
ne; natomiast ich zachodnioeuropejskie ekwiwalenty są słowami neutralny-
mi)”8. Do podanej przez Maćkiewicz listy nacechowanych stylistycznie in-
ternacjonalizmów w języku polskim, dopisać można korupcję. Przy definicji
korupcji, podobnie jak przy definicji corruption, stoi ujemny znak warto-
ści.

Wiele międzynarodowych słów ma w związku z powyższym w polskim
słownictwie swoje rodzime, zwykle neutralne synonimy (np. absencja –
nieobecność, adekwatny – odpowiedni)9. Rodzimy odpowiednik znaczenio-
wy korupcji stanowią leksemy: łapownictwo, łapówkarstwo motywowane
przez łapówkę. Oto definicja tej jednostki leksykalnej:

łapówka – (poch. od łapa) pot. ‘pieniądze lub jakaś wartościowa rzecz
dawana komuś z zamiarem przekupienia’. Połączenia: duża, spora łapów-
ka; dawać, brać, przyjąć łapówkę; domagać się łapówki. Bliskoznaczne:
łapówa, koperta, kopertowe, kopertówa, kopertówka, wziątka/wziątek.
Pochodne: łapówkowy, łapownictwo, łapownik, łapówa, łapówkarstwo,
łapówkarz, łapówkobiorca, łapówkodawca.

Jeszcze do niedawna o zjawisku korupcji mówiło się, używając leksemu
łapówka, jego derywatów lub eufemizmów. Natomiast leksem korupcja
funkcjonował w ograniczonym zakresie, tj. tylko w odmianie oficjalnej języ-
ka i w znaczeniu demoralizacji urzędników. Dopiero wpływ języka angiel-
skiego doprowadził do ekspansji korupcji w języku. Przejawia się ona w
licznych przykładach funkcjonowania leksemu oraz jego coraz liczniejszych
derywatów (np. korupcyjny, antykorupcyjny, korumpować, skorumpowa-
ny, korupcjonista, korupcjogenny). Towarzyszą temu metafory negatywnie
charakteryzujące korupcję. W oparciu o teorię Johnsona i Lakoffa10 wyja-
śniającą zasady powstawania metafor, zbudowałam schemat:

KORUPCJA TO CHOROBA:

– korupcja zżera samorządy, urzędy;

– trzeba zwalczać korupcję jak raka w organizmie;

8 J. Maćkiewicz: Wyrazy międzynarodowe..., s. 560-561.
9 Tamże, s. 561.
10 Zob.G. Lakoff, M. Johnson: Metafory w naszym życiu. Warszawa 1988.
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– czy tej zarazy (korupcji) nie powstrzymałoby wykształcenie urzęd-
ników;

– plaga korupcji;

– korupcja to plaga;

KORUPCJA TO ŻYWIOŁ (woda):

– urzędy są zagrożone rosnącą falą korupcji;

– urząd tonie w korupcji;

– Polska jest przesiąknięta korupcją;

– korupcja szaleje;

– korupcja narasta, jeśli jej nie zatrzymamy, zniszczy państwo;

KORUPCJA TO BIZNES:

– korupcja to po prostu świetny interes, za odpowiednią kasę moż-
na załatwić wszystko;

– korupcja to biznes;

– korupcyjne przedsiębiorstwo;

– zysk z korupcji;

KORUPCJA TO STRUKTURA PRZESTĘPCZA:

– korupcja to struktura mafijna; na górze jest główny kasjer, który
kieruje wszystkim niczym ojciec chrzestny mafii;

– korupcyjna piramida – im ciaśniej, tym wyższa stawka. Na dole
są zwykli urzędnicy, którzy badają petentów pod kątem, ile da się
z nich wycisnąć. Potem wysyłają sygnały do góry do swoich
zwierzchników-dyrektorów. Dyrektorzy zgarniają swoje procenty,
ale nie oni są najważniejsi. Górą jest tzw. kasjer. Mimo, że wszyscy
się domyślają, kto to jest, nikt nie odważy się powiedzieć głośno
jego nazwiska.
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Eufemizmy

Ponieważ zarówno korupcja, jak i łapówka są nacechowane negatyw-
nie, dlatego występuje tendencja do zastępowania tych leksemów innymi
środkami językowymi, np.:

korupcja: nadużycia;
łapówka: dodatkowe koszty, dola, drobny prezent, drobny dowód

wdzięczności, dowód pamięci, haracz, kasa, koszty o nierynkowym cha-
rakterze, nagroda za coś, półoficjalna stawka, procent od czegoś;

dać łapówkę: dać; dać w łapę; przemówić komuś do ręki; posmaro-
wać; zapłacić za coś, oczywiście bez rachunku;

domagać się łapówki: chcieć pieniędzy, czekać z wyciągniętą ręką, do-
magać się procentu, wymuszać haracz;

brać łapówkę: brać, brać pod stołem, skubać kogoś, wyciskać forsę
z kogoś, wykorzystać stanowisko służbowe do osiągnięcia korzyści mate-
rialnych, zarabiać na czymś, zgarniać swoje procenty.

Wśród podanych przykładów daje się wyróżnić eufemizmy oficjalne, np.
dodatkowe koszty; koszty o nierynkowym charakterze; procent od czegoś
i potoczne, np. dać w łapę, posmarować, brać pod stołem, czekać z wycią-
gniętą ręką. Potoczne definiowanie korupcji odbywa się przy użyciu rze-
czownika łapa oraz czasowników brać i dawać. O tym, jak utrwalony to
sposób przedstawiania pojęcia korupcji, świadczy powszechnie używana
łapówka.

Ponadto niektóre eufemizmy wskazują na ekonomiczny aspekt proble-
mu korupcji. Korupcja jest przedstawiana jako n i e l e g a l n e  d z i a ł a -
n i e  g o s p o d a r c z e  (wykorzystać stanowisko służbowe do osiągnię-
cia korzyści materialnych, nadużycie, zarabiać na czymś, zgarniać swoje
procenty). W związku z tym, łapówka zostaje w jakimś stopniu podporząd-
kowana prawom rynku i uwarunkowana czynnikami gospodarczymi, np. pół-
oficjalna stawka, procent od czegoś.

Kolejną tendencją jest zastępowanie łapówki wyrażeniami o pozytyw-
nym znaku wartości, a mianowicie w znaczeniu zasłużonej nagrody. Oto przy-
kłady: drobny dowód wdzięczności, drobny prezent, dowód pamięci, na-
groda za coś. Wyeksponowaniu „nagradzającej” funkcji łapówki towarzy-
szy jej równoczesna degradacja. Przejawia się to w określaniu łapówki-na-
grody przymiotnikiem drobny, czyli „mało szkodliwy”. Pomimo tego ograni-
czenia, zasadnicza wartość wskazanych językowych środków zastępczych
polega na zatajeniu faktu, iż branie i wręczanie łapówek to działania nie-
zgodne z prawem i etyką.
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Abolicja

Przykładem przejściowej obecności w uzusie jest internacjonalizm abo-
licja. Ponieważ pozostaję w kręgu zagadnień europejskiej ligi słownikowej,
dlatego w pierwszej kolejności przytoczę definicję tego wyrazu międzyna-
rodowego funkcjonującą w strefie zachodnioeuropejsko-amerykańskiej:

abolition – noun: the abolition of slavery in the US – zniesienie.
Przy tak krótkiej definicji trudno ocenić nacechowanie stylistyczne lek-

semu. Dlatego, odwołuję się do definicji czasownika abolish:
abolish – ‘to put an end to or stop a law system officially’: When was

capital punishment abolished here? – znosić.
Przedstawiona definicja zawiera element znaczeniowy oficjalności (offi-

cially), wskazując na oficjalny, urzędowy charakter samego aktu abolicji.

Polską definicję leksemu abolicja podaję za Innym słownikiem języka
polskiego pod redakcją Mirosława Bańki11:

abolicja – (...) ‘akt prawny polegający na rezygnacji przez państwo ze
ścigania określonych rodzajów przestępstw lub kategorii przestępców’. Ter-
min prawniczy: Po upływie trzech lat następuje abolicja podatkowa.

abolicyjny – przymiotnik: Za wzorem Anglii system abolicyjny przyjęły
państwa skandynawskie.

Z definicji wynika, iż abolicja to termin prawniczy. Leksem ten jest opa-
trzony kwalifikatorem prawniczym także w Słowniku języka polskiego au-
torstwa Witolda Doroszewskiego.

Wskutek ostatniej, społecznej i medialnej debaty na temat abolicji po-
datkowej pojawiły się nowe przykłady użycia leksemu abolicja i jego dery-
watów. Rejestr wyrazów motywowanych leksemem abolicja, funkcjonują-
cych w praktyce językowej nie zmienił się w stosunku do rejestru derywa-
tów zamieszczonych w słownikach współczesnego języka polskiego. W ze-
branych przykładach współczesnej praktyki językowej znalazłam przykłady
funkcjonowania zarówno rzeczownika abolicja, jak i przymiotnika abolicyj-
ny. Nie natknęłam się na nowe derywaty rzeczownika abolicja. Charakter
słowotwórczej nowinki ma złożenie: ustawa abolicyjno-deklaracyjna.

Ciekawie przedstawia się kwestia waloryzacji leksemu abolicja i jego de-
rywatu. Temat ustawy abolicyjno-deklaracyjnej stał się tematem gorącym,
budzącym emocje – różne, czasem skrajne. Podatnik wydaje się nie dostrze-
gać żadnych pozytywnych stron pomysłu wprowadzenia abolicji podatko-

11 Zob. M. Bańko: Inny słownik języka polskiego. Warszawa 2000.
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wej i wystawia mu jednoznacznie negatywną ocenę – a b o l i c j a  t o  n a -
g r o d a  d l a  z ł o d z i e i ,  n i e z a s ł u ż o n a  k a r a  d l a  u c z c i w y c h :

Człowiek z podstawowym wykształceniem (...) by nie miał pojęcia, jak
z tej abolicji skorzystać. Drobnemu przedsiębiorcy nie abolicja pomoże,
tylko mniejsze podatki i opłaty. Ta abolicja jest dla bogatych, którym
ułatwi ujawnienie lewych pieniędzy.

Z kolei z punktu widzenia instytucji, a b o l i c j a  j e s t  d o r a ź n y m
r o z w i ą z a n i e m  a k t u a l n y c h  b o l ą c z e k  p a ń s t w a , tj. trudno-
ści z wyegzekwowaniem równego i powszechnego obowiązku podatkowe-
go, trudności z likwidacją szarej strefy, najogólniej rzecz ujmując, trudności
z uzyskaniem większych wpływów do budżetu państwa. W związku z tym,
rząd wraz z pomysłodawcą ustawy – ministrem finansów (abolicja w wersji
Kołodki) forsował projekt abolicji (forsowana przez rząd ustawa o aboli-
cji) w celu jego wprowadzenia w życie (patrz: abolicja to oręż, instrument
do walki z korupcją, szarą strefą gospodarki). Zarówno inicjatorzy, jak i zwo-
lennicy wprowadzenia abolicji podkreślają doraźność tego rozwiązania, co
w gruncie rzeczy świadczy o jego niedoskonałości:

Kwaśniewski ma nadzieję, że abolicja nie stanie się trwałą częścią sys-
temu podatkowego.

(...) rząd i większość sejmowa mówią, że to ostatnia abolicja (...). Dziś
mówią, że to ostatnia taka szansa, ale następny rząd może być równie
hojny i też podaruje trochę podatków.

Abolicja wyszła poza język prawa. Ujawnia się to szczególnie w przy-
kładach metaforycznych użyć abolicji. Daje się zbudować schemat:

ABOLICJA TO ROZGRZESZENIE:

– ustawa jest aktem wychowawczym, pouczającym, litościwym wo-
bec synów marnotrawnych Rzeczypospolitej;

– państwo karze podatników za nieumyślne błędy i równocześnie
rozgrzesza tych, którzy z premedytacją unikali płacenia;

– w ramach abolicji podatnicy, którzy przyznają się fiskusowi, że
ukrywali dochody, będą mogli uzyskać rozgrzeszenie;

– (...) Państwo zachowuje się jak zbój stojący przy drodze. – Cóż to
za państwo, które karze podatników za błędy formalne w zezna-
niach podatkowych i równocześnie proponuje odpuszczenie grze-
chów nieuczciwym;
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– nieuczciwi podatnicy dostaną rozgrzeszenie za 12% podatku.

ABOLICJA TO ORĘŻ, INSTRUMENT DO WALKI Z KORUPCJĄ, SZA-
RĄ STREFĄ GOSPODARKI:

– abolicja i deklaracje majątkowe mają ułatwić pracę aparatu skar-
bowego;

– porządkowanie prawa nie tłumaczy konieczności wprowadzania
abolicji;

– abolicja to wstęp do deklaracji podatkowych;

– potrzebny jest nowy instrument, który skłoni do ujawnienia ukry-
wanych dotychczas dochodów i zmniejszy szarą strefę gospodarki;

– abolicja to nowy oręż dla fiskusa;

– Posłanka przekonywała, że przy obecnym funkcjonowaniu pra-
wa podatkowego i nieporadności aparatu skarbowego (...) sejm
miał prawo ustanowić paraulgę podatkową dla nierzetelnych, bo
taki jest interes państwa. (eufemizm)

Wyraz abolicja – leksem o łacińskiej etymologii, nacechowany stylisty-
cznie i w związku z tym rzadko stosowany, pod wpływem czynników emo-
cjonalnych – wprowadzenie kontrowersyjnej z punktu widzenia prawa i ob-
ciążającej z punktu widzenia podatnika ustawy – stał się elementem niemal
codziennej praktyki językowej. Z tego powodu pojawiło się w języku wiele
nowych, wcześniej niespotykanych połączeń wyrazowych, np. debata abo-
licyjna, abolicyjna kompromitacja, skorzystać z abolicji, abolicyjna de-
klaracja podatkowa. Połączenia te nie zawsze były nacechowane neutral-
nie, np. zdyskwalifikować abolicję, abolicyjna kompromitacja. Właśnie
zmiana wartościowania leksemu to najpoważniejszy skutek ogólnopolskiej
dyskusji na temat abolicji. Po zdyskwalifikowaniu ustawy abolicyjno-dekla-
racyjnej przez Trybunał Konstytucyjny leksem abolicja zniknął z języka me-
diów.

Wnioski

Internacjonalizmy odgrywają coraz większą rolę w ogólnej polszczyźnie.
Stosuje się ich coraz więcej i coraz częściej, np. akcesja, standaryzacja,
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ewaluacja, globalizacja, transformacja, stabilizacja, demokratyzacja, uni-
fikacja.

Powstanie nowych derywatów oraz licznych przykładów metafor świad-
czy o zakorzenieniu się leksemu obcego w języku. Zanalizowane przykłady
internacjonalizmów utrwaliły się w uzusie. Widoczne jest to zwłaszcza
w przypadku korupcji, której liczne derywaty odnotowałam. Dodatkowym
argumentem potwierdzającym tę tezę jest metaforyzacja. Natomiast słabiej
zaznaczająca swą obecność w polszczyźnie abolicja ma charakter efemery-
dy, która tymczasowo wskutek dyskusji politycznej i medialnej przeniknęła
z języka prawniczego do polszczyzny ogólnej.

Badane leksemy to zaledwie dwa reprezentatywne przykłady międzyna-
rodowych wyrazów, świadczące o unifikacyjnych tendencjach w obrębie eu-
ropejskiej ligi słownikowej. Unifikacja ta z jednej strony „prowadzi do coraz
większego podobieństwa językowych obrazów świata, do wykształcania się
podobnych schematów myślenia i rozumowania”12, z drugiej strony, patrząc
na zjawisko globalizacji języka z perspektywy pragmatycznej, tzn. skutecz-
ności różnych aktów mowy, można stwierdzić, że należałoby zachować pew-
ną rezerwę w stosowaniu internacjonalizmów. Pamiętać należy o wynikach
badań, z których dowiadujemy się, że tylko nikły procent Polaków rozumie
tekst nasycony terminami.

Mgr Anna Janota – absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Obecnie słuchaczka Studium Doktoranckiego,
przygotowuje rozprawę doktorską Językowy obraz prawa we współczesnej
polszczyźnie. Publikowała na łamach „Poradnika Językowego”.

12 J. Maćkiewicz: Wyrazy międzynarodowe..., s. 558.
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KRONIKAKRONIKA

XIII letnia szkoła, VI kolegium
polsko-austriackie i XII warsztaty

polonistyczne

1 sierpnia 2003 r. odbyła się in-
auguracja XIII letniej szkoły języka,
literatury i kultury polskiej organizo-
wanej w Filii Uniwersytetu Śląskie-
go w Cieszynie przez Szkołę Języka
i Kultury Polskiej. W tym roku go-
ściliśmy 150 studentów z pięciu kon-
tynentów. Kurs przebiegał pod ha-
słem: „Trzynastego wszystko zda-
rzyć się może”. Uczestnicy letniej
szkoły uczestniczyli zatem w serii
seminariów z zakresu literatury, kul-
tury i języka polskiego, których
część podejmowała problematykę mi-
tów, stereotypów i przesądów funk-
cjonujących w kulturze polskiej.

Jak co roku, zapewniliśmy na-
szym studentom-cudzoziemcom mo-
żliwość poznania najbliższych oko-
lic Cieszyna i najciekawszych miejsc
położonych w południowej Polsce.
Odbyły się zatem jednodniowe wy-
jazdy do Pszczyny, Oświęcimia, Tar-
nowskich Gór, Katowic, Krakowa
i Bielska-Białej. Podczas tych wycie-
czek studenci poznawali obiekty za-

bytkowe należące do skarbca pol-
skiej kultury, prześledzili proces pro-
dukcyjny wytwórni filmów rysunko-
wych w Bielsku-Białej. Obejrzeli sta-
ry, dziś już archiwalny cykl produk-
cji kreskówek, które powstawały
w bielskim studiu. W Krakowie
część studentów została zaproszona
do domu Stanisława Lema na spo-
tkanie z najpopularniejszym polskim
pisarzem współczesnym na świecie.
Studenci udali się także na wędrów-
kę szlakiem beskidzkim i przeszli
z Bielska do Szczyrku górami. Pod-
czas wycieczki na Górny Śląsk zwie-
dzili zabytkową kopalnię srebra
w Tarnowskich Górach. Wiele wie-
czorów poświęcono muzyce: były
wieczory polskiej piosenki ludowej
i biesiadnej, spotkanie z zespołem
ludowym „Karlik”, koncert inaugu-
racyjny festiwalu Viva il canto,
wreszcie bluesowy koncert Irene-
usza Dudka.

Kurs w letniej szkole dał także
studentom okazję do zapoznania się
z wycinkiem polskiego kina. Zapre-
zentowano najnowsze polskie filmy:
Chopin – pragnienie miłości J. Ant-
czaka, Pianista R. Polańskiego, Ze-
msta A. Wajdy, Edi P. Trzaskalskie-
go. Bardzo atrakcyjny dla studen-
tów okazał się dwugłos filmowy: So-
laris w reżyserii A. Tarkowskiego
oraz w reżyserii S. Soderbergha.

Tradycyjnym gościem letniej
szkoły był dr Jan Olbrycht, wiceprze-
wodniczącym Komisji Współpracy
Zagranicznej i Integracji Europej-
skiej.
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Prawie równolegle z kursem let-
niej szkoły odbywało się VI kolegium
polsko-austriackie. Uczestnikami ko-
legium – jak co roku – byli studenci
z Austrii, chcący się uczyć języka
polskiego oraz studenci z różnych
uczelni w Polsce, uczący się języka
niemieckiego i zainteresowani kultu-
rą austriacką. Większość imprez tu-
rystycznych i kulturalnych dla let-
niej szkoły i kolegium była wspólna,
co pozwoliło na szybsze nawiązanie
więzów między studentami.

W ostatnich dwóch tygodniach
sierpnia odbyły się XII warsztaty
polonistyczne. Słuchacze warszta-
tów polonistycznych, którzy przyje-
chali do nas z Ukrainy, Białorusi,
Mołdawii, Łotwy, Litwy, Czech, Fin-
landii i USA uczestniczyli w serii
specjalistycznych wykładów po-
święconych metodyce nauczania ję-
zyka polskiego w grupach jednorod-
nych językowo w polskich szkołach
poza granicami Polski. Zorganizowa-
no dla nich także lekcję pokazową.

Kurs adaptacyjny dla studentów
programu Socrates-Erasmus

We wrześniu odbył się w naszej
Szkole przygotowawczy kurs języka
polskiego dla studentów programu
Socrates/Erasmus. Zorganizowali-
śmy go już po raz trzeci i po raz trzeci
doskonale się bawiliśmy, a nasi stu-
denci nauczyli się nie tylko porozu-
miewać w języku polskim, ale rów-
nież poznali polską kulturę i obycza-
je. Lekcje i wykłady odbywały się

codziennie, a studenci z podziwu
godną aktywnością brali w nich
udział. Również w zajęciach dodat-
kowych, które wcale nie były obo-
wiązkowe! A były to zajęcia między
innymi z wymowy, gramatyki i kom-
puterowe lekcje gramatyki i słownic-
twa, podczas których studenci po-
znawali najnowsze metody przyswa-
jania języka obcego.

Wykłady prowadzili pracownicy
Szkoły i innych jednostek Uniwersy-
tetu Śląskiego (mówili o historii Pol-
ski, o naszej sytuacji ekonomicznej
i społecznej, o polskiej literaturze
i polskiej mentalności), a po połu-
dniu nasi studenci mieli okazję spo-
tkać się ze sławnymi Polakami, przed-
stawicielami kultury, sztuki i polity-
ki (gościliśmy między innymi sław-
nego reżysera, a obecnie wicemar-
szałka Senatu RP, Kazimierza Kutza,
panią senator prof. dr hab. Genowe-
fę Grabowską i znanego dziennikarza
Kamila Durczoka). Spotkania z taki-
mi gośćmi dostarczyły nam wszyst-
kim wiele emocji.

Ale nasze spotkania nie zawsze
były takie poważne. Kilka wieczorów
poświęciliśmy zabawie – studenci
najdziwaczniej przebrani recytowali
wiersze dla dzieci autorstwa Juliana
Tuwima i Jana Brzechwy, a innego
dnia śpiewali polskie piosenki bie-
siadne – mogli wykorzystać potem
swoje umiejętności wokalne pod-
czas jednego z ostatnich wieczorów,
który spędziliśmy w klubie karaoke
w Chorzowie.
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Niezwykle interesujące okazały
się dwa wieczory: jeden z nich, któ-
ry nazwaliśmy polskim rokiem obrzę-
dowym to wieczór, podczas którego
studenci podzieleni na kilka grup
pod kierunkiem nauczycieli przed-
stawiali polskie zwyczaje bożonaro-
dzeniowe, wielkanocne i andrzejki.
Śmiechu (i wzruszeń) było co niemia-
ra, gdy we wrześniu malowaliśmy
jajka, ubieraliśmy choinkę i laliśmy
roztopiony wosk na zimną wodę!

Drugi ważny wieczór to tradycyj-
ne w naszej Szkole Spotkanie Naro-
dów. Oddaliśmy głos naszym stu-
dentom i to oni opowiadali nam
o zwyczajach i tradycjach swoich
krajów, śpiewając piosenki, gotując
dla nas narodowe potrawy i mówiąc
o symbolach ważnych dla ich naro-
dów. Czy wiecie, że Finowie świętu-
ją, pijąc w milczeniu wódkę? A Wło-
si kochają najbardziej na świecie
swoje mamy?

W soboty jeździliśmy na wy-
cieczki. Nasi studenci mieli okazję
zjechać pod ziemię w zabytkowej
kopalni srebra w Tarnowskich Gó-
rach i poznać jej sekrety, mogli zwie-
dzić Wawel w Krakowie i muzeum
w Oświęcimiu, a także piękny pałac
w Pszczynie. Z zapałem też wcinali
typowo śląskie potrawy – krupnio-
ki, chleb z „tustym”, kiszone ogórki
i popijali to wszystko piwem.

A to wcale nie wszystkie impre-
zy, jakie się odbyły! Nie starczyło-
by miejsca, by je opisać i oddać
wspaniałą atmosferę, w jakiej bawi-
liśmy się i uczyli. Toteż nie należy

się dziwić, że pożegnaniom nie było
końca.

To był intensywny miesiąc, ale
pewnie wszyscy wyjechali zadowo-
leni, z poczuciem, że sporo dowie-
dzieli się o naszym kraju, a na pew-
no umieją się już porozumieć po pol-
sku w podstawowych sytuacjach
życia codziennego. To ważne i nie-
wątpliwie ułatwi im życie w czasie,
gdy będą studiować w Polsce.

Zakończenie Studium
Podyplomowego

15 września odbyło się uroczyste
wręczenie świadectw ukończenia
Podyplomowego Studium Naucza-
nia Kultury Polskiej i Języka Pol-
skiego jako Obcego. W tym roku
wypromowanych zostało dwadzie-
ścia absolwentek Studium.

Aleksandra Achtelik
i

Agnieszka Szol
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Lektoraty

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
uczy języka polskiego nie tylko
w kraju, ale też poza jego granicami.
W tym roku na lektoraty wyjechały
trzy lektorki reprezentujące grono
pracowników i współpracowników
Szkoły. Do Kanady na University of
Toronto we wrześniu jako visiting
professor wyjechała dr Jolanta Tam-
bor, w listopadzie zajęcia z języka
polskiego na Uniwersytecie w Tury-
nie (Włochy) rozpoczęła dr Agniesz-
ka Szol. Absolwentka Podyplomo-
wego Studium Nauczania Kultury
Polskiej i Języka Polskiego jako Ob-
cego prowadzonego przez Szkołę,
mgr Aleksandra Dybska wyjechała,
by uczyć języka polskiego studen-
tów Państwowego Uniwersytetu
w Kiszyniowie (Mołdawia). Z kolei
już drugi rok pracuje w Uniwersyte-
cie we Florencji (Włochy) dr Aneta
Banasik, na Pedagogicznym Uniwer-
sytecie Państwowym w Mińsku lek-
torat oraz seminaria z metodyki na-
uczania języka polskiego prowadzi
mgr Joanna Kudera, a lektorem na
paryskiej Sorbonie IV (Francja) jest
kolejny absolwent Podyplomowego
Studium, mgr Marek Włodarczyk.

Wykłady w Mińsku

W listopadzie dr Aleksandra Ach-
telik i dr Przemysław Marciniak prze-
prowadzili cykl wykładów na Pedago-
gicznym Uniwersytecie Państwowym
w Mińsku. Dr Achtelik podczas

swych zajęć podejmowała problema-
tykę z zakresu kultury polskiej oraz
metodyki nauczania języka polskiego
jako obcego w grupach zaawansowa-
nych. Dr Marciniak zajmował się pro-
blematyką z zakresu polskiej literatu-
ry fantastyczno-naukowej.

Podczas pobytu w Mińsku
współpracownicy Szkoły poznali
specyfikę pracy na tamtejszej polo-
nistyce. Cieszy niezmiernie fakt, że
polonistyka mińska obecnie powięk-
szyła swoją siedzibę, otrzymała
nową pracownię wyposażoną
w sprzęt audiowizualny, co pozwala
na uatrakcyjnienie zajęć glottody-
daktycznych, zaś w następnym roku
umożliwi powiększenie liczby osób
studiujących język polski. Podczas
pobytu w Mińsku lektorzy Szkoły
byli podejmowani przez mgr Joannę
Kuderę, współpracownika Szkoły,
która już drugi rok jest wykładowcą
na tamtejszym uniwersytecie.

Expolingua Berlin,
czyli wieża Babel

Expolingua w Berlinie to spotka-
nia międzynarodowe, które od szes-
nastu lat mają ten sam cel: poznanie
języków i kultur krajów całego świa-
ta. Organizatorzy targów zapraszają
uczestników z Europy, Stanów Zjed-
noczonych, Kanady oraz Ameryki
Łacińskiej. Przez trzy dni Russisches
Haus, miejsce targów, zamienia się
w wieżę Babel, która nie dzieli, a łą-
czy wszystkich przyjeżdżających do
Berlina reprezentantów różnych
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państw z tymi, którzy pragną uczyć
się języków i zwiedzać świat. W tym
roku w dniach od 21 do 23 listopa-
da niemieccy studenci, uczniowie
i nauczyciele mogli odwiedzić 123
stoiska z 19 krajów. Prezentujący
swoje kraje proponowali nauczanie
języka w Niemczech i za granicą,
wymiany międzynarodowe dla stu-
dentów i uczniów, kursy językowe,
szkolenia dla nauczycieli, programy
au-pair, jak również najnowsze słow-
niki, programy komputerowe do na-
uki języków oraz informacje o kultu-
rze i ludziach z danego kraju. Tar-
gom towarzyszą wykłady, organizo-
wane między innymi przez DAAD.
W tym roku odbyły się one pod
wspólnym tytułem „Nauka, badania
i uczenie na całym świecie”, ale se-
minaria, dyskusje i warsztaty skupia-
ły się głównie wokół aspektów pra-
cy tłumacza.

Powiększanie granic Unii Europej-
skiej, następujące w bardzo szybkim
tempie, sprzyja takim wydarzeniom.
Przecież kolejnych 10 państw, w tym
Polska, stanie się wkrótce jej człon-
kami. Dlatego też obecność Polski
była w tym roku na targach bardzo
ważna, nasz kraj i język polski cieszył
się szczególnym zainteresowaniem.
Ambasada Polska od kilku lat ma na
targach Expolingua stoisko, na któ-
rym uniwersytety oraz szkoły języko-
we z Polski mogą się prezentować.
W tym roku, po raz trzeci, swoją ofer-
tę przedstawił również Uniwersytet
Śląski oraz Szkoła Języka i Kultury
Polskiej. Reprezentantkami Szkoły

i Uniwersytetu były mgr Wioletta
Hajduk-Gawron i mgr Barbara Mor-
cinek-Cudak. W ofercie Szkoły znala-
zły się przede wszystkim podręczniki
do nauczania języka polskiego jako
obcego napisane przez pracowników
Uniwersytetu Śląskiego, a więc: Miło
mi panią poznać Barbary Serafin
i Aleksandry Achtelik, Dzień dobry
Aleksandry Janowskiej i Magdaleny
Pastuch, Człowiek i jego świat w sło-
wach i tekstach Małgorzaty Kity
i Aldony Skudrzykowej, Wybieram
gramatykę Małgorzaty Kity, prze-
wodnik po kulturze polskiej Kultura
polska. Silva rerum pod redakcją Ro-
mualda Cudaka i Jolanty Tambor, ma-
teriały pomocnicze do nauczania ję-
zyka polskiego z serii „Czytaj po pol-
sku”. Stoisko było również zaopa-
trzone we wszelkie informacje o kur-
sach języka polskiego, letniej szkole
oraz o możliwościach studiowania na
Uniwersytecie Śląskim. Szerokie zain-
teresowanie naszą ofertą było zarów-
no ze strony studentów, jak i nauczy-
cieli. Nauczyciele zadawali liczne py-
tania o egzaminy certyfikatowe (któ-
re już w sesji letniej pozwolą ubiegać
się o certyfikat potwierdzający zna-
jomość języka polskiego), studenci
byli szczególnie ciekawi letniej szko-
ły w Cieszynie. Nic dziwnego, bo
z Niemiec gościmy zawsze wielu stu-
dentów.

Zainteresowanie studiowaniem
na polskich uniwersytetach i ucze-
niem się języka polskiego staje się
coraz większe w Niemczech. Studen-
ci bardzo chętnie przyjeżdżają do
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Polski na semestralne i roczne wy-
miany oraz na staże naukowe.

Każdego roku targi są odwiedza-
ne przez około 17 tys. ludzi. Jest to
niepowtarzalna okazja, aby spotkać
się i porozmawiać z przedstawiciela-
mi różnych kultur i języków w jed-
nym miejscu.

Wieczór andrzejkowy

27 listopada studenci Szkoły Ję-
zyka i Kultury Polskiej zgromadzili
się, by wspólnie odczytać z różnych
znaków, jaka przyszłość ich czeka.
Wieczór andrzejkowy był jak zawsze
pełen śmiechu, żartów i odrobiny
powagi – przecież tu chodzi o przy-
szłość, a jej nie wolno lekceważyć.
Wróżono sobie z wosku, butów
i obierek z jabłek. Studenci mieli nie-
powtarzalną okazję, by dowiedzieć
się, jak będzie mieć ma imię ich przy-
szły ukochany lub ukochana, wbija-
jąc szpilkę w specjalnie przygotowa-
ne serce z imionami lub losując cu-
kierek z imieniem. Organizacja wie-
czoru andrzejkowego to jeden z ele-
mentów praktyk słuchaczy Podyplo-
mowego Studium Nauczania Kultu-
ry Polskiej i Języka Polskiego jako
Obcego. Pokazując studentom Szko-
ły tę część polskiej tradycji, uczą się
jak w przyszłości samodzielnie orga-
nizować imprezy podobnego typu.

Prace certyfikacyjne

Jesienią roku 2003 wciąż trwały
prace certyfikacyjne. Odbyły się trzy

spotkania. W październiku w Krako-
wie oficjalnie zakończyła swą dzia-
łalność Grupa Robocza, która prze-
kształciła się w wyspecjalizowane
zespoły opracowujące testy i egza-
minujące. Przedstawicielem Szkoły
Języka i Kultury Polskiej jest w tej
grupie mgr Barbara Morcinek-Cu-
dak. W listopadzie w Warszawie
miało miejsce spotkanie, podczas
którego przygotowywano przykła-
dowe testy certyfikatowe, zaś spo-
tkanie grudniowe odbyło się już
w poszerzonym składzie. Do repre-
zentantów poszczególnych ośrod-
ków dołączyli ich koledzy, by po
przejściu szkolenia zasilić szeregi pi-
szących testy i egzaminatorów. Jako
reprezentanki Szkoły Języka i Kultu-
ry Polskiej w szkoleniu wzięły udział
mgr Wioletta Hajduk-Gawron
i mgr Małgorzata Smereczniak. Szko-
ła propaguje system certyfikacyjny,
m.in prowadząc wykłady poświęco-
ne certyfikacji w ramach Podyplomo-
wego Studium Nauczania Kultury
Polskiej i Języka Polskiego jako Ob-
cego. Również warsztaty poloni-
styczne przeznaczone dla nauczycie-
li języka polskiego w polskich szko-
łach poza granicami kraju, które od-
będą się w sierpniu 2004 w Cieszy-
nie, będą w znacznej mierze poświę-
cone przybliżeniu i prezentacji sys-
temu certyfikacyjnego. Przedstawi-
cielem UŚ Państwowej Komisji Po-
świadczenia Znajomości Języka Pol-
skiego jako Obcego jest prof. dr hab.
Urszula Żydek-Bednarczuk (wywiad
w tym numerze).
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Ołomunieckie przygotowania
do świąt

Ołomuniec po raz kolejny okazał
się niezwykle gościnnym dla nas
miejscem. Mgr Agnieszka Madeja
i mgr Barbara Morcinek-Cudak od-
wiedziły Uniwersytet im. Palackiego
(Ołomuniec, Czechy) w dniach 1-3
grudnia 2003 w ramach współpracy
obu naszych uniwersytetów.
Wspólnie ze studentami tamtejszej
polonistyki przeżyły przygotowania
do Świąt Bożego Narodzenia. Były
też gośćmi na wieczorku poloni-
stycznym, który co roku organizują
studenci. Reprezentantki Szkoły Ję-
zyka i Kultury Polskiej przybyły do
Ołomuńca nie tylko po to, by przy-
bliżyć tamtejszym studentom trady-
cje i obyczaje związane z Bożym Na-
rodzeniem, lecz także by połączyć to
spotkanie z wykładami na temat
współczesnej polskiej poezji bożo-
narodzeniowej oraz pochodzenia
i powstawania kolęd, a także archa-
izmów, które w nich występują.
Prof. Marie Sobotková wraz ze swymi
studentami zaprezentowała gościom
nową pracownię multimedialną.

Zimowa szkoła w Mołdawii

W grudniu 2003 r. Szkoła Języka
i Kultury Polskiej została zaproszo-
na przez Ambasadę RP w Mołdawii,
aby przeprowadzić drugi już inten-
sywny dwutygodniowy kurs języka
polskiego dla tamtejszej Polonii.
Kurs ten poprowadziły dr Aleksan-

dra Achtelik i mgr Małgorzata Sme-
reczniak (pierwszy kurs, w lipcu tego
roku poprowadziły mgr Małgorzata
Smereczniak i mgr Jagna Malejka).
Kurs odbywał się w Kiszyniowie
i obejmował zajęcia z języka polskie-
go oraz cykl seminariów z kultury
polskiej. W kursie wzięło udział 30
osób z całej Mołdawii. Podczas gru-
dniowych spotkań studenci mogli
nie tylko doskonalić swe umiejętno-
ści z zakresu znajomości języka pol-
skiego, ale także poznać polskie
zwyczaje, wybrane aspekty polskiej
historii oraz zagadnienia z literatury
polskiej. Kurs ten miał jeszcze jed-
no zadanie. Miał być okazją do wza-
jemnego poznania się Polaków za-
mieszkałych w różnych częściach
Mołdawii, miał stwarzać możliwości
do wymienienia się doświadczenia-
mi w pracy w polonijnych ośrodkach
regionalnych. W czasie kursu lektor-
ki zorganizowały też wieczór an-
drzejkowy i spotkanie opłatkowe,
które pozwoliły studentom praktycz-
nie poznać niektóre polskie tradycje.
Uczestniczyły też w spotkaniach ze
studentami polskimi Uniwersytetu
w Kiszyniowie, organizowanymi
przez mgr Aleksandrę Dybską.

Szkolna Wigilia

Każdego roku, od trzynastu lat,
w Szkole Języka i Kultury Polskiej
mniej więcej w połowie grudnia, tak
jak w całej Polsce, panuje przed-
świąteczna atmosfera. Lektorzy Szko-
ły, a od kilku lat słuchacze Podyplo-
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mowego Studium Nauczania Kultu-
ry Polskiej i Języka Polskiego jako
Obcego przygotowują Wigilię, dba-
jąc o tradycyjny przebieg uroczystej
kolacji. Ten wieczór ma niepowta-
rzalny charakter. Przy jednym stole
zasiadają goście z całego świata,
aby poznać polskie zwyczaje. W tym
roku 11 grudnia stołówka studenc-
ka przy pl. Sejmu Śląskiego zapełni-
ła się prawie po brzegi. Licznie przy-
byli studenci, którzy uczą się języka
polskiego w Szkole, a studiują na
Akademii Muzycznej, Politechnice
Śląskiej, Akademii Ekonomicznej,
Uniwersytecie Śląskim lub pracują
w Polsce. Przyjechali do Polski z od-
ległej Japonii, Tunezji oraz z państw
europejskich: z Niemiec, Ukrainy,
Francji, Hiszpanii, Białorusi, Czech,
Grecji czy Rosji. Przy stole zasiedli
również słuchacze Podyplomowego
Studium, pracownicy Szkoły, a tak-
że profesorowie Wydziału Filologicz-
nego współpracujący ze Szkołą.
Miłym akcentem było przybycie na
ten wieczór wykładowców z zaprzy-
jaźnionych uniwersytetów: prof.
Ewy Teodorowicz-Hellman z Uni-
wersytetu w Sztokholmie (Szwecja)
i mgr Teresy Daleckiej z Uniwersy-
tetu Wileńskiego (Litwa). Nasz stół
wigilijny to dowód integracji nie tyl-
ko europejskiej, ale i ogólnoświato-
wej.

Po wypatrzeniu na niebie pierw-
szej gwiazdki dyrektor Szkoły dr Ro-
muald Cudak złożył wszystkim go-
ściom serdeczne życzenia i rozpoczął
dzielenie się opłatkiem. Wiele osób

obecnych na sali mogło po raz
pierwszy dotknąć polskiego opłatka.
Niemniej jednak wszyscy bardzo
chętnie zaakceptowali nowy zwy-
czaj, składając sobie życzenia.
Wreszcie wszyscy zasiedli do wigi-
lijnej wieczerzy. Kosztowanie smako-
łyków poprzedziły komentarze doty-
czące symboliki potraw i wszystkich
zwyczajów towarzyszących temu
wieczorowi. Na stole nie zabrakło
karpia, kapusty z grochem i piero-
gów z grzybami. Po kolacji studenci
otrzymali prezenty (płyty CD z pol-
skimi kolędami), a potem śpiewniki
i rozległy się melodie znanych pol-
skich kolęd. Bardzo atrakcyjnym (jak
co roku) punktem wieczoru była mię-
dzynarodowa kolęda „Cicha noc”.
Wielu nie mogło odszukać w pamię-
ci słów w swoim języku, ale... mały
wysiłek i zabrzmiały wszystkie języ-
ki. Natomiast wersja polska okazała
się najłatwiejsza! I tak przy dźwię-
kach kolęd i pastorałek spotkanie
wigilijne dobiegło końca.

Wigilia w Toronto

Polski opłatek zawędrował rów-
nież na University of Toronto w Ka-
nadzie, gdzie obecnie lektorem jest
dr Jolanta Tambor. Na tę uroczystość
przybyła szefowa programu polskie-
go w Departamencie Slawistyki,
prof. Tamara Trojanowska oraz prze-
bywający w tym czasie w Toronto
dr Joanna Kisiel i prof. UŚ dr hab.
Marian Kisiel, który odbierał nagro-
dę Fundacji Turzańskich za propa-
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gowanie wiedzy o Polsce w środo-
wiskach emigracyjnych. Wigilia od-
była się 4 grudnia w niezwykle licz-
nym gronie, aż osiemdziesięciu stu-
dentów wzięło w niej udział. Niezwy-
kłe jest również to, że uczestnikami
nie byli tylko uczący się języka pol-
skiego, ale i Polacy, członkowie Klu-
bu Studentów Polskich. Jest to mło-
dzież, która na stałe mieszka w Ka-
nadzie i zna polskie zwyczaje. Stu-
denci sami przyrządzili smażoną
rybę, polską sałatkę jarzynową z ma-
jonezem, kapustę z grzybami, pierni-
ki, był również akcent śląski, czyli
makówki. Polscy studenci łamali się
ze swoimi kanadyjskimi kolegami
opłatkiem i z radością uczyli ich pol-
skich kolęd przy akompaniamencie
gitary. Natomiast ci, którzy uczą się
polskiego postanowili zaprezento-
wać swoje grupy, bo w ciągu roku
nie mają ze sobą kontaktu. Była za-
tem inscenizacja i odśpiewanie ślą-
skiej „Karolinki” oraz teatrzyk poezji
dziecięcej, a wszystko przy pięknie
błyszczącej choince, która dumnie
prezentowała swoje ozdoby przygo-
towane również przez studentów.

Gość z Halle

Od 10-17 grudnia gościem Szko-
ły Języka i Kultury Polskiej była
mgr Martina Kuhnert z Uniwersyte-
tu im. Marcina Lutra w Halle (Niem-
cy), która przeprowadziła wykłady
z metodyki nauczania języka polskie-
go jako obcego. Uczestnicy Pody-
plomowego Studium Nauczania Kul-

tury Polskiej i Języka Polskiego jako
Obcego poznali metody pracy ze
studentami języka polskiego poza
granicami kraju, przez co mogli
wzbogacić swą wiedzę na temat pra-
cy nauczyciela języka polskiego za
granicą. Wizyta mgr Martiny Kuh-
nert miała na celu nie tylko wzboga-
cenie wiedzy słuchaczy Studium,
lecz była także realizacją badań pro-
wadzonych przez Szkołę wespół
z różnymi zaprzyjaźnionymi uniwer-
sytetami na świecie.

Grudniowe Halle

W dniach 14-18 grudnia 2003
dyrekcja Szkoły Języka i Kultury
Polskiej: dr Jolanta Tambor i dr Ro-
muald Cudak przebywali z coroczną
naukowo-dydaktyczną wizytą w Uni-
wersytecie im. Marcina Lutra w Hal-
le. Dr Jolanta Tambor przeprowadzi-
ła zajęcia lektoratowe w grupach dla
początkujących: ze względu na ter-
min były one oczywiście poświęco-
ne Świętom Bożego Narodzenia i... do-
pełniaczowi. Bo przecież właśnie
z okazji Świąt najlepiej uczy się
o tym, iż życzymy „kogo, czego”. Dla
studentów i wykładowców Wydzia-
łu Slawistyki dr Jolanta Tambor wy-
głosiła wykład, który stawiał pyta-
nie: „Zapożyczanie – wzbogacanie
czy ubożenie języka?”, a dr Romuald
Cudak przeprowadził cykl semina-
riów poświęconych  dwóm laure-
atom literackiej nagrody NIKE – Ja-
rosławowi M. Rymkiewiczowi i Sta-
nisławowi Barańczakowi. Studenci
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zaprosili gości na spotkanie wigilij-
ne, na którym obok tradycyjnych
potraw nie zabrakło oczywiście op-
łatka. Na spotkaniu tym pojawili się
studenci z letnich szkół organizowa-
nych przez Szkołę w Cieszynie (któ-
rzy byli na nich w ramach umów bi-
lateralnych): Konrad Dörer i Sonn-
hild Raschke. Skorzystali też z oka-
zji przedstawienia się i przywitania
kandydaci do tegorocznej letniej
szkoły. Jest ich więcej niż przewidu-
je umowa, bowiem poprzedni
uczestnicy tak bardzo zachwalają
pobyt w Cieszynie, że zachęcają
coraz większą liczbę potencjalnych
uczestników. Pod koniec pobytu dr
Jolanta Tambor uczestniczyła w se-
minarium na temat Unii Europejskiej
w ramach trójstronnej współpracy
między uczelniami w Halle, Paryżu
i Katowicach, które miało przygoto-
wać przyjazd katowickich studentów
do Halle w styczniu 2004. Spotkanie
prowadziła prof. Rösenberg.

Umowa trójstronna

Pomiędzy Szkołą Języka i Kultu-
ry Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Uniwersytetem
im. Marcina Lutra w Halle oraz Uni-
wersytetem Sorbonne VIII w Pary-
żu została zawarta umowa o współ-
pracy naukowej. Ośrodki realizują
projekt „Europa państw. Europa na-
rodów”. W projekcie uczestniczy
grupa 30 studentów z tych trzech
ośrodków. Studenci wraz z koordy-
natorami projektu pracują najpierw

w ośrodkach macierzystych, a na-
stępnie odbędą się spotkania w for-
mie konferencji panelowych. Pierw-
sze spotkanie będzie miało miejsce
w dniach od 16 do 18 stycznia
w Halle, gdzie studenci dyskutować
będą na temat stosunku opinii pu-
blicznej do nowego projektu konsty-
tucji europejskiej w ich krajach. Ko-
lejne spotkanie odbędzie się pod
koniec lutego w Katowicach, zaś
wiosną studenci spotkają się w Pa-
ryżu. Projekt ma na celu pogłębienie
wiedzy o Unii Europejskiej i integra-
cję ośrodków uniwersyteckich.
Opiekę nad studentami Uniwersyte-
tu Śląskiego (z kulturoznawstwa, po-
litologii, fizyki, Międzywydziało-
wych Indywidualnych Studiów Hu-
manistycznych) objęły dr Aleksan-
dra Achtelik i mgr Wioletta Hajduk-
Gawron, opieki merytorycznej pod-
jął się dr Zygmunt Woźniczka z In-
stytutu Nauk o Kulturze. Podróże
studentów są finansowane przez
Unię Europejską, jednakże nie są to
oczywiście wszystkie koszty. Stu-
denci Uniwersytetu Śląskiego uzy-
skali cenną finansową pomoc od
prof. dr. hab. Wiesława Banysia,
Prorektora ds. Nauki, Współpracy
i Promocji Uniwersytetu Śląskiego.

Barbara Morcinek-Cudak
i

Wioletta Hajduk-Gawron
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