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Drodzy Czytelnicy
W bieżącym numerze postawiliśmy sobie 

ambitny cel – chcemy odczarować melo‑
dramat. Dawno, dawno temu, za siedmio‑

ma górami refleksji humanistycznej kinowy romans był 
bowiem gatunkowym Kopciuszkiem, a interesowanie się 
nim – krytycznofilmowym mezaliansem. W drugiej deka‑
dzie XXI wieku jego historia kończy się happy endem. 
Melodramat przeżywa swój renesans i wydaje się najcie‑
kawiej ewoluującym gatunkiem. „Melodramatyczny”, 
„sentymentalny”, „emocjonalny” – oto przymiotniki, 
które nie są już pejoratywne, lecz neutralne i opiso‑
we, co więcej, pozwalają nam lepiej zrozumieć kulturę 
współczesną.

Numer zaczynamy od wywiadu z prof. Grażyną 
Stachówną, pionierką polskich badań nad filmowym 
melodramatem. Pozostałe teksty należą do kolejnego 
pokolenia filmoznawców, którzy swą melodramatyczną 
podróż zaczynają od filmu, by skończyć ją w innych rejo‑
nach kultury: płci, seksualności, rodziny, historii i ideo‑
logii. Melodramat jest bowiem o tyle interesujący, o ile 
odbijają się w nim społeczno ‑polityczne sprawy współ‑

czesnego świata. Kiedyś był patriarchalną rózgą, dziś 
natomiast roztacza parasol współczucia nad wykluczo‑
nymi: rasowo, genderowo, seksualnie i ekonomicznie. 
W postironicznym pejzażu kultury walczącej o prawo do 
autentyzmu i zaangażowania melodramat jest potrzebny 
jak nigdy wcześniej.

Czy można nie kochać melodramatu? Jeśli na to pyta‑
nie odpowiadają Państwo twierdząco, od razu polecam 
zapoznać się z innymi tekstami. Afektywne uniesienia 
zrównoważy zapewne przyziemna perspektywa kina 
rządzonego ekonomią. Artykułami o klastrach produk‑
cyjnych, cyfrowych narzędziach w filmoznawstwie i set
 jettingu przybliżamy Państwu nowe zagadnienia z zakre‑
su kultury filmowej. Sam set jetting, czyli – jak pisze 
Paulina Kwiatkowska – „kinofilską odmianę turystyki 
filmowej”, będą mogli Państwo uskutecznić w Krakowie, 
który w tym numerze filmowo mapujemy. Od dziś 
wycieczki do miasta obwarzanków nie mogą się odbyć 
bez „EKRANów” w dłoni.

A skoro numer jest o miłości, mam nadzieję, że lektura 
„EKRANów” okaże się także letnią jouissance.

FILMOTEKA
NARODOWA

www.fn.org.pl

fot. Jerzy Gaus
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Melodramat to gatunek pełen sprzeczności – konserwatywny, ale otwarty na transgresje; 
stale w kinie obecny i łatwo rozpoznawalny, ale wielopostaciowy. „Melodramat jest jak 
ameba, która wypuszcza nibynóżki i zagarnia różne obszary kulturowe i gatunkowe. 
Zmienia się, to pewne, ale w głębi zawsze zawiera to samo jądro, na które składają się 
nasze, widzów, skrywane potrzeby i wstydliwe pragnienia” – mówi Grażyna Stachówna, 
z którą o współczesnych przemianach melodramatu, a także jego historycznych 
i kulturowych uwarunkowaniach rozmawia MiłoSz StelMach.

gwiazdy i byłby on kinową lokomotywą. No, może Wielki 
Gatsby (2013) Baza Luhrmanna. Teraz są inne lokomoty‑
wy – filmy superbohaterskie i szeroko pojęta fantastyka. 
Melodramat w klasycznym rozumieniu tego pojęcia wyda‑
je się obecnie wycofany, ale za to wątki melodramatyczne, 
w większym czy mniejszym nasileniu, są przecież stale 
obecne niemal we wszystkich filmach. Melodramat w stylu 
glamour został zastąpiony przez skromne historie miłos‑
ne, np. Zanim się pojawiłeś (2016, T. Sharrock) i Światło 

Miłosz Stelmach: Zacznę odrobinę prowokacyjnie – czy 
istnieje jeszcze prawdziwy hollywoodzki melodramat?
Grażyna Stachówna: Moim zdaniem ostatnie dwa wiel‑
kie melodramaty w stylu glamour, które stały się hitami, 
to Angielski pacjent (1996, A. Minghella) i Titanic (1997, 
J. Cameron). Ale to było jeszcze w latach 90. Coś się widać 
zmieniło w praktyce produkcyjnej, bo nie mogę sobie 
przypomnieć wielkiego melodramatu z ostatnich lat, który 
byłby szeroko reklamowany, role kochanków grałyby Sp
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między oceanami (2016, D. Cianfrance). Ponieważ jednak 
to gatunek nieśmiertelny (w co głęboko wierzę), prędzej 
czy później ktoś znowu nakręci dla naszej, widzów, satys‑
fakcji kosztowny melodramat z tzw. wielką wystawą, czyli 
olśniewającą scenografią i kostiumami oraz ze sławnymi 
gwiazdami w rolach, jakżeby inaczej, nieszczęśliwych 
kochanków.

– Czy wierzy pani, że w kinie działa prawo cykliczności? 
Że układa się znacząca sinusoida, wedle której można 
wyznaczyć kolejne okresy wycofania i powrotu melodra
matu na ekrany kinowe?
– W przypadku melodramatu na pewno tak właśnie jest. 
Inne gatunki także usypiają na trochę lub nawet umierają 
zupełnie. Ale jeśli ostatnio nawet western i musical powra‑
cają na ekrany, to tym bardziej może to dotyczyć melo‑
dramatu. Filmy gatunkowe zawsze zachowują typowe 
dla siebie cechy i zwracają się do określonej publiczności, 
ale dopasowują się również do obyczajów epoki, w któ‑
rej powstają. W melodramacie istnieje podstawowy wzór 
opowieści: chłopiec spotyka dziewczynę – zakochują się 
w sobie – przydarzają się im różne dramatyczne perypetie – 
na końcu jest ślub (happy end) albo rozstanie (unhappy end). 
Ten model narracyjny obrasta rozmaitego typu dodatkami, 
wartościami czy sensami ściśle związanymi z czasami reali‑
zacji. Jest to związane z obyczajowością epoki, obowiązu‑
jącymi układami damsko ‑męskimi, stosunkiem widzów do 
emocjonalności, miłości, erotyzmu, seksualności, a nawet 
mody romansowej. Na przykład Pięćdziesiąt twarzy Greya 
(2015, S. Taylor ‑Johnson) – mimo szokujących dla wielu 
odbiorców elementów BDSM – w istocie jest przecież łza‑

wym melodramatem. Odzwierciedla zmianę zachowań 
erotycznych bohaterów, ale wciąż jest do cna sentymental‑
ny. Zwłaszcza gdy wiemy, iż powstają kolejne części, w któ‑
rych Anastasia i Christian do siebie wrócą, pobiorą się, będą 
żyli długo i szczęśliwie wraz z gromadką dzieci, od czasu do 
czasu smagając się pejczami.

– Czyli pod pozorem pikanterii dostajemy te same kon
serwatywne wyobrażenia o miłości, rodzinie, przezna
czeniu itp.?
– Oczywiście. Już dawno Rick Altman objawił, że każdy 
film gatunkowy jest wehikułem transportującym podsta‑
wowe prawa i wartości istotne dla określonej kultury, epoki 
i społeczności, w których powstaje. Według tej interpreta‑
cji melodramat, z pozoru sentymentalna opowieść o miło‑
ści, zawiera przecież zdecydowanie wywrotowy aspekt, 
bo gdy dwoje ludzi zakochuje się w sobie, to nie liczy się 
dla nich moralność, rodzina, praca. Bo ważne jest tylko 
ich wzajemne pożądanie. Ta ślepa dynamika miłości staje 
się niebezpieczna dla struktur społecznych dążących do 
zachowania ładu i porządku, dlatego namiętność należy 
spacyfikować. W filmach dzieje się to na dwa sposoby: 
przez ślub kochanków, który ustanawia odpowiedzial‑
ny związek i przyszłą rodzinę, lub przez ich rozstanie 
spowodowane okolicznościami bądź śmiercią któregoś 
z nich. Ten model pacyfikowania miłości jest powszechny 
i obowiązuje nie tylko w melodramatach hollywoodzkich, 
ale także pochodzących z innych kręgów kulturowych, 
chińskiego czy japońskiego. Na przykład w filmach bolly‑
woodzkich zderzenie namiętności z nader silnymi struktu‑
rami patriarchalnymi, religijnymi i obyczajowymi jest nie‑
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zwykle gwałtowne, bo już tylko utrata błogosławieństwa 
rodziców staje się dla zakochanej pary niewyobrażalna, co 
pokazują choćby Żona dla zuchwałych (1995, A. Chopra) 
czy Czasem słońce, czasem deszcz (2001, K. Johar).

– A na czym polega owa sentymentalność, która tak czę
sto charakteryzuje melodramat?
– Matt Haig w Ludziach. Powieści dla Ziemian stworzył 
zabawnie cyniczny słowniczek dla kosmitów, którzy chcie‑
liby zrozumieć ludzi. Tak definiuje w nim sentymentalność: 
„Kolejna z ludzkich wad, rodzaj skrzywienia, wynaturzony 
efekt uboczny miłości, niesłużący żadnemu racjonalnemu 
celowi, ale kryjący w sobie siłę tak autentyczną jak każda 
inna”. Ten ostatni fragment bardzo mi się podoba: „auten‑
tyczną jak każda inna”. Bo idzie pod prąd tradycyjnych, 
lekceważących sądów, wedle których melodramat, właś‑
nie z powodu swej emocjonalności i sentymentalności, 
był uważany za gatunek niepoważny, a wartości przezeń 
reprezentowane uznawano za błahe, typowo kobiece, 
a więc gorsze, i społecznie zbyteczne.

– To prawda, ta opinia nawet dziś jeszcze silnie rezonuje. 
Ale skąd się ona wzięła?
– Ze stereotypu kulturowego trwającego od ponad dwóch 
wieków. W drugiej połowie XVIII wieku melodramat był 
synonimem opery (mélos – pieśń, dráma – czynność, 
akcja), pod koniec tegoż stulecia pojawił się we francuskim 
teatrze jako odmiana tzw. komedii łzawej. Jego ojcem był 
Guilbert de Pixérécourt, który napisał ponad 90 sztuk 
i mawiał o sobie: „Piszę dla tych, którzy nie umieją czy‑
tać”. Tak więc melodramat narodził się jako rozrywka 
dla pospólstwa. W XIX wieku triumfalnie wkroczył do 
literatury jako powieść przeznaczona przede wszystkim 
dla kobiet. I tu kryją się dwa powody lekceważenia melo‑
dramatu jako gatunku – był skierowany do prostego ludu 
i do kobiet, a więc musiał być nieskomplikowany, błahy, 
wysoce emocjonalny, bo (wedle patriarchalnej opinii) i lud, 
i kobiety lubią przeżywać gwałtowne uczucia, np. miłości, 
nienawiści, pogardy, oraz doznawać silnych wzruszeń pły‑
nących np. z odnalezienia się zagubionych dzieci, wywar‑
cia zemsty, dokonania się sprawiedliwości itd.

– Linda Williams pewnie dodałaby jeszcze, że po 
Kartezjuszu i oddzieleniu rozumu od ciała na piedesta
le postawiono intelekt, a więc chłód, powściągliwość 
i racjonalność. Tymczasem to, co cielesne, było war
tościowane niżej. Stąd u Williams kategoria gatunków 
cielesnych, które są pogardzane, bo prowokują reakcje 
fizyczne – jak pornografia, horror, komedia czy właś
nie melodramat, który może nas np. skłonić do płaczu, 
a więc rzekomo wstydliwej reakcji cielesnej.
– Tak, to już współczesna koncepcja, która łączy oka‑
zywanie emocji z cielesnością, a więc czymś z różnych 
powodów stabuizowanym i wstydliwym. Melodramat 
jest wyjątkowo cielesny, opiera się przecież nie tylko na 
czułych spojrzeniach kochanków, ich uśmiechach i łzach, 
ale także na zmysłowej erotyce i swobodnej seksualności, 
które ciągle są obarczone piętnem grzechu. Różne religie 
nieustannie starają się okiełznać i zdominować uczucio‑

wość oraz prywatność swych wiernych przez kontrolę 
ich namiętności i prokreacji. Miłość i cielesność stają się 
wrogie, więc należy je zbanalizować, ośmieszyć i poskro‑
mić. Świetnym przykładem jest kultura brytyjska, która 
w czasach wiktoriańskich tak radykalnie gloryfikowała 
wszystkie zachowawcze struktury anglikańskiego pań‑
stwa i społeczeństwa, ale zarazem nie potrafiła wyprzeć 
dzikich namiętności swych obywateli, które buzowały 
w ukryciu. I może dlatego brytyjskie melodramaty tak 
efektownie pokazują ten dramatyczny splot racjonalizmu 
i emocjonalności.

– A zatem niechęć do melodramatu ma bardzo konkret
ne, łatwe do wytropienia podstawy kulturowe?
– Tak, chociaż wszyscy badacze krytycznie nastawieni 
do melodramatu, głównie mężczyźni, którzy starali się 
deprecjonować ten gatunek (dziś już raczej nie wypada 
tego czynić), nigdy nie powoływali się na to, o czym tu 
mówimy. Pisali i głosili w kółko to samo: że melodramat 
jest prymitywny, tandetny, kiczowaty, infantylny, wstyd‑
liwy itd. bez podawania przyczyn. Procesy i mechanizmy 
historycznokulturowe decydujące o lekceważeniu melo‑
dramatu zostały ujawnione przez współczesne badaczki, 
kobiety, feministycznie nastawione kulturoznawczynie.

Grażyna Stachówna
historyk filmu, profesor w Instytucie Sztuk Audio
wizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi 
badania związane z historią filmu powszechnego i pol
skiego, autorka m.in. dwóch książek o melodramatach 
filmowych: 100 melodramatów (2000) oraz Niedole 
miłowania. Ideologia i perswazja w melodramatach fil-
mowych (2001). Lubi kulturę popularną, jest fanką kina 
indyjskiego i Sherlocka Holmesa.
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– Czy również pani napotykała opór, gdy przed laty 
zaczynała, jako jedna z pierwszych w Polsce, zajmować 
się melodramatem? Czy był to temat, z którego trze
ba się było usprawiedliwiać?
– Ja się nie usprawiedliwiałam, bo po prostu byłam bez‑
czelna. Na prawo i lewo opowiadałam o melodramacie 
jako o moim ulubionym gatunku filmowym, mając przy 
tym niezłomny i triumfalny wyraz twarzy, a to wszystkim 
zamykało usta. Pewnie gdybym miała wtedy podkulony 
ogon i zaczynała się tłumaczyć, że z obrzydzeniem zaj‑
muję się tym tandetnym gatunkiem dla dobra polskiego 
filmoznawstwa, bo już w krajach bardziej cywilizowanych 
poświęcano mu poważne rozprawy naukowe, wszyscy 
z lubością by mi udowadniali, jaki to jest głupi i niewar‑
ty uwagi temat. Gdy pisałam książkę Niedole miłowania. 
Ideologia i perswazja w melodramatach filmowych (2001), 
to zaczęłam ją od pokazania niechęci polskich krytyków 
do tego gatunku. Nieustająco bawi mnie zacytowana tam 
opinia Krzysztofa Mętraka, który z właściwą sobie ironią 
(parafrazując Manifest komunistyczny Marksa i Engelsa) 
napisał w 1974 roku: „widmo melodramatu krąży po 
literaturze od niepamiętnych czasów. Film to widmo 
adaptował…”.

– Dlaczego w takim razie pani, świadoma tych opinii, 
zaczęła zajmować się melodramatem?
– Z przekory i chęci sprostania niełatwemu wyzwaniu. 
Może także dlatego, że ja wtedy (i teraz także) bardzo lubi‑
łam ten gatunek i nie wstydziłam się tego wyznać, podob‑
nie jak nie wstydziłam się ujawnić, że jestem sentymentalna 
i cenię sobie tę moją cechę. Ale przede wszystkim chcia‑
łam opisać podstawowy mechanizm kina, który pozwa‑
la widzom zaspokoić ich ukrywane i wstydliwe potrze‑
by. Jedną z najważniejszych jest chęć przeżycia wielkiej 
miłości, z którą wiąże się poczucie spełnienia, akceptacji, 
czułości, zaufania i bezpieczeństwa. Nie wszystkim jest to 

dane w realnym życiu, więc melodramat oferuje im taką 
szansę niejako zastępczo.

– Czyli że to zainteresowanie naukowe wynikło z pasji 
widzowskiej?
– Tak, ale nałożyła się na nią także chęć zmiany opinii 
o melodramacie, obowiązujących wtedy w polskim fil‑
moznawstwie. Na tym przecież między innymi polega 
rozwój nauki, że młodzi badacze bezczelnie twierdzą, iż 
jakieś dotąd lekceważone zjawisko, które ich zafascyno‑
wało, godne jest najwyższej uwagi. Ważne stają się wtedy 
odwaga i determinacja, bo to one ożywiają świat naukowy, 
w którym wszyscy siedzimy.

– A w jaki sposób tzw. kino autorskie wykorzystuje for
mułę melodramatu?
– Kino autorskie chętnie odwołuje się do reguł i konwencji 
melodramatu, choć inaczej je wykorzystuje. Miłość pozo‑
staje miłością, ale inny jest wymiar emocji, które jej towa‑
rzyszą. W melodramatach czy komediach romantycznych 
miłość, powodując rozmaitego typu smutki i smuteczki, 
uszlachetnia bohaterów, świat przedstawiony na ekra‑
nie oraz widzów kinowych w ich wzruszeniu. Natomiast 
w filmach autorskich miłość bywa uczuciem tragicznym, 
niedającym szczęścia, często przegrywa albo jest okupio‑
na takim cierpieniem, że zastanawiamy się, czy w ogóle 
warto ją było przeżywać. Staje się doświadczeniem 
egzystencjalnym, które na zawsze piętnuje kochanków. 
Osobną sprawą jest indywidualny styl autora filmowego, 
który tworzy swoje dzieło. Na przykład Pedro Almodóvar 
wszystkie swoje filmy jawnie opiera na konstrukcjach 
melodramatu (hetero, queerowego, macierzyńskiego, 
rodzinnego), ale przekształca je według własnych autor‑
skich zasad, tworząc tzw. almodramy. Bo inaczej nie chce 
i nie potrafi, bo to jest jego styl, poetyka, żywioł estetyczny 
i narracyjny.
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– Czyli że kino artystyczne może być sposobem nowego 
wykorzystania wzorców melodramatycznych?
– Tak mi się wydaje. Nie znam się za bardzo na kinie azja‑
tyckim, lecz moim zdaniem również stamtąd przyszło 
odświeżenie formuł klasycznego melodramatu. Na przy‑
kład Spragnieni miłości (2000, Wong Kar ‑wai) są wyjątkowo 
efektownym filmem, niezwykle wzruszającym emocjonal‑
nie, ale także przejmującym intelektualnie, o niemożności 
miłosnego spełnienia. Kochankowie, piękni i smutni, tkwią 
w opresyjnych związkach, cierpią i snują się po ekranie 
jak kiedyś bohaterowie filmów Antonioniego. Jedyne, co 
amant może zrobić, to wydrążyć dziurę w drzewie na odlu‑
dziu i poczynić do niej swe zwierzenia o cierpieniu i tęsk‑
nocie, które go dręczą.

– I znów miłość jako źródło cierpień, tylko bez strumieni 
łez i ponurych czarnych charakterów…
– W autorskich filmach najczęściej opowiada się o tęskno‑
cie za miłością, która nie może się zrealizować. Powodem 
nie są, jak w klasycznym melodramacie, wojny, choro‑
by, waśnie rodziców, intrygi czarnych charakterów itp., 

lecz bardziej wewnętrzne konflikty i psychiczne słabości 
kochanków.

– Dochodzimy więc do tego, że w melodramacie musi 
być nie tylko miłość, ale i wyraźne przeszkody dla tej 
miłości. Wracamy tym samym do wiktoriańskich kon
tekstów i tego, że melodramat kanalizuje ukryte prag
nienia, których nie można wypowiedzieć na głos. Może 
w dawnym Hollywood, w jego klasycznej epoce, melo
dramat był tak ważny, ponieważ społeczeństwo było 
wtedy jeszcze naprawdę purytańskie, konserwatywne. 
A po kontrkulturze, po rewolucji obyczajowej zniknęło 
wiele przeszkód, które stanowiły pożywkę dla melodra
matu. Może właśnie dlatego najciekawsze są dziś melo
dramaty o miłości wciąż niedostępnej, a przynajmniej 
niełatwej – na przykład gejowskie.
– Zapewne. Klasyczny melodramat zawsze opowiadał 
o kłopotach stojących na drodze tzw. prawdziwej miłości, 
która była niemożliwa do spełnienia, zakazana lub zagro‑
żona, na przykład różnicą klasową i złym losem – on jest 
synem amerykańskiego milionera, ona córką ubogiego 

Włocha i na dodatek chorą na białaczkę: Love Story (1970, 
A. Hiller). To podstawowa zasada melodramatu: miłość 
niemożliwa. Zabraniał jej jakiś zakaz kulturowy, klaso‑
wy, rasowy, religijny, a wiele z nich przestało obowiązy‑
wać po wybuchu kontestacji. Dlatego tak lubię epokę 
przedkontrkulturową w USA, bo, jak zawsze mówię, ona 
przypomina stojący na ogniu garnek z ciężką pokrywką, 
woda w nim wrze i gorąca para podrzuca pokrywkę, gro‑
żąc jej zrzuceniem. Pokolenie rodziców przytrzymuje tę 
pokrywkę, starając się, żeby dalej zamykała garnek, żeby 
było po staremu, a ich dzieci wrą jak gotująca się woda 
i starają się pokrywkę strącić, uwolnić nowe. Dlatego tak 
lubię melodramaty Douglasa Sirka, który w latach 40. i 50. 
tworzył idealne filmy na te właśnie czasy, dając złudze‑
nie, że zmiany obyczajowe nie nastąpią. A potem jednak 
para wybuchła, pokrywka spadła i Ameryka zaczęła się 
zielenić nowością, że strawestuję tytuł książki Charlesa 
A. Reicha.

– Czy więc dziś inne przeszkody stoją na drodze miłości?
– Powiedzmy, bardziej dostosowane do realiów współ‑
czesności. Na przykład Todd Haynes, wykorzystując 
niby te same reguły co Sirk, zwłaszcza w Daleko od nieba 
(2002), który to film jest remakiem jego Wszystko, na co 
niebo zezwala (1955), opowiada w istocie zupełnie inną 
historię, w której oprócz różnicy klasowej, zabraniają‑
cej miłości, jak jest w oryginale, istnieje jeszcze problem 
rasy obojga potencjalnych kochanków (ona jest biała, on 
czarny) i tożsamości erotycznej męża bohaterki. Dawniej 
w melodramatach gejowskich miłość była skazana na klę‑
skę (Tajemnica Brokeback Mountain [2005, A. Lee]), dziś 
film może się już zakończyć happy endem – Carol (2015, 
T. Haynes), Moonlight (2016, B. Jenkins).

– Dodatkowo te filmy ewidentnie czerpią swoją siłę 
z poczucia misji, potrzeby przełamywania istniejących 
uprzedzeń.
– W heteroseksualnych melodramatach także oswajano 
kiedyś niechęć do miłości zagrażającej ładowi społeczne‑
mu, przekonując: nie ma w tym nic złego, pozwólcie im się 
kochać, dajcie im spokój z tytułami rodowymi i posaga‑
mi, niech się pobiorą, jeśli tego chcą. W melodramatach 
bollywoodzkich robi się to nadal, bo w Indiach większość 
małżeństw to związki aranżowane przez rodziców bez 
pytania dzieci o zgodę. Natomiast na Zachodzie melo‑
dramaty, zwłaszcza te queerowe, mają już inne zadanie: 
oswajają miłość homoseksualną, która dla wielu widzów 
wciąż jeszcze jest obca i szokująca. Czyli nadal obowiązuje 
ten sam apel: dajcie im się kochać, zostawcie ich w spokoju, 
co wam to wadzi, że oni kochają się po swojemu?

– A zatem można w ten sposób zachowywać stare 
melodramatyczne struktury, ale uwspółcześniać treść 
filmów?
– Oczywiście, a to świadczy o żywotności gatunku, o jego 
umiejętności dostosowywania się do wyzwań aktualnej 
epoki. Melodramat, zachowując stare reguły filmu o miło‑
ści niemożliwej, nadal odpowiada na współczesne potrze‑
by swoich widzów. 
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Postmodernistyczny, postklasyczny, postfeministyczy, 
postsekularny, postironiczny – współczesny melodra‑
mat ma różne twarze i choć trudno go zdefiniować, 

jedno jest pewne: nie jest już synonimem heteroseksualne‑
go romansu. Progresywność gatunku przejawia się zarówno 
w warstwie ideologicznej, jak i estetyczno ‑narracyjnej.

Współczesne melodramaty, nawet jeśli decydują się na 
sztafaż retro (Daleko od nieba [2002, T. Haynes], Godziny 
[2002, S. Daldry], Droga do szczęścia [2008, S. Mendes], 
Samotny mężczyzna [2009, T. Ford], Carol [2015, T. Haynes]), 
polemizują z utartymi społecznie rolami płciowymi i pod‑
kreślają rysy na portrecie idealnej rodziny. Adaptacje powie‑
ści wiktoriańskich ( Jane Eyre [2011, C. Fukunaga], Duma 
i uprzedzenie [2005, J. Wright], Z dala od zgiełku [2015, 
T. Vinterberg]) silniej akcentują kobiecą podmiotowość, inne 
zaś pełnymi garściami czerpią z narracyjnych i wizualnych 
ekscesów (Pokuta [2007, J. Wright], Dzikość serca [1990, 
D. Lynch] czy Zakochany bez pamięci [2004, M. Gondry]). 
O ile rzadko dziś spotykamy wystawne i epickie romanse, 
o tyle dzisiejszy melodramat swą afektywnością infeku‑
je wszelkie gatunki, nurty i zjawiska. Nie lęka się go nawet 
horror, czego świadectwem są hybrydyczne ghost melo
dramas: Szósty zmysł (1999, M.N. Shyamalan), Inni (2001, 
A. Amenábar) i Sierociniec (2007, J.A. Bayona). Emocje stały 
się tematem godnym science fiction – Interstellar (2014, 
Ch. Nolan) i Nowy początek (2016, D. Villeneuve) łączą pry‑
watne uczucia i wizjonerską refleksję.
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Ekspansja 
melodramatu Barbara 

Szczekała

Wyszydzany i wzgardzony „wyciskacz łez” to dużo więcej niż 
gatunek filmowy. Współcześnie melodramat traktuje się jako 
szerszą kategorię służącą do opisu trybu narracji i konstrukcji 

świata, a także jako dyskurs społeczno ‑polityczny. Ofiarnictwo, 
afektywność, maskulinizacja i emancypacja to słowa klucze, 

które pomagają zrozumieć jego przemiany w ostatnich 
dekadach. Dzisiejsza perspektywa badawcza ujawnia ogromny 
paradoks (pop)kultury – melodramat, niegdyś z niej wypierany, 

współcześnie okazuje się jej nienaruszalnym fundamentem.



Najodważniejsze przemiany i desant 
gatunku widać chyba jednak w komple‑
mentarnych zjawiskach melodramaty‑
zacji męskości i maskulinizacji melodra‑
matu. Znaczące dla pierwszego było 
Casino Royale (2006, M. Campbell), 
ujawniające emocjonalność Jamesa 
Bonda, dla drugiego – Tajemnica 
Brokeback Mountain (2005, A. Lee) oraz 
tegoroczna oscarowa gala – Moonlight 
(2016, B. Jenkins) i Manchester by the 
Sea (2016, K. Lonergan). Coraz częściej 
zamiast uczucia między kochankami 
melodramat akcentuje kobiecą soli‑
darność – idea siostrzeństwa zawład‑
nęła wszakże disnejowską Krainą lodu 
(2013, J. Lee, Ch. Buck). Filmy kostiumo‑
we popełniają z kolei świadomy ahisto‑
ryzm – zamiast tradycyjnego porządku 
dowartościowują oświeceniowe i libe‑
ralne zmiany, przyznając procesom 
demokratyzacyjnym moralną rację 
(Belle [2013, A. Asante], Kochanek kró
lowej [2012, N. Arcel], Księżna [2008, 
S. Dibb]). Melodramat pozostaje per‑
swazyjny i dydaktyczny, jednak w bar‑
dziej postępowy sposób: jego afektyw‑
na skuteczność legitymizuje feminizm, 
homoseksualizm i postrasizm.

Emancypacja
Melodramat jest targany sprzecznoś‑
ciami, a do jego charakterystyki często 
używa się opozycji lub paradoksów. 
Czy zatem jest wyłącznie pośled‑
nim gatunkiem, czy trybem narracji? 
Pokazuje prywatne emocje czy stawia 
społeczne diagnozy? Podtrzymuje 
patriarchat czy proklamuje kobie‑

cą emancypację? Jest ideologicznie 
potulny czy partyzancki, realistycz‑
ny czy idealistyczny, interwencyjny 
czy eskapistyczny? Badaczki i bada‑
cze od lat redefiniują melodramat, 
a współczesna teoria melodramatu 
jest równie ciekawa, co przemiany 
zachodzące w samym gatunku. To 
w niej szukamy odpowiedzi na pyta‑
nia, czym jest dziś melodramat.

I tak w teorii filmowego gatunku 
nie sposób nie zauważyć zmiany 
akcentu, pozwalającego mówić 
w wypadku melodramatu o eman‑
cypacji zamiast o kompensacji. 
Analizując klasyczne filmowe roman‑
se, Grażyna Stachówna pisała: „Film 
staje się gotowym fantazmatem, czyli 
– w rozumieniu psychoanalitycz‑
nym – ekwiwalentem tzw. marzeń 
dziennych, nierzeczywis tością 
wykreowaną przez umysł człowieka 
i przeciwstawioną rzeczywistości. 
(…) Melodramat filmowy służy więc 
do zaspokajania poczucia braku 
w zakresie przeżyć miłosnych i ero‑
tycznych” (Stachówna 2001, s. 15). 
Postrzeganie melodramatu w kate‑
goriach psychoanalitycznych jako 
wypełnienia luki w życiu codziennym 
rymuje się z freudowskim postrzega‑
niem kobiety jako istoty wybrakowa‑
nej. O ile ma to słuszność w analizie 
„patriarchalnych” melodramatów 
podtrzymujących konserwatywną 
ideologię, o tyle może nie być zasad‑
ne, gdy dostrzeżemy we współczes‑
nym filmie o miłości ślady subwersji 
lub celowej krytyki.

Etyki afektywne
Melodramat charakteryzuje się 
również specyficzną ikonogra‑
fią, która w pionierskiej analizie 
Thomasa Elsaessera (Tales of Sound 
and Fury: Observations on the Family 
Melodrama, 1972) została opisana 
jako eksces nadmiaru i orkiestracja 
obfitości. To gatunek intensywny 
audiowizualnie i silnie afektyw‑
ny, wymagający wcale niełatwego 
„zawieszenia niewiary”. Ikonografia 
klasycznego melodramatu, postrze‑
gana niegdyś jako tania ornamentyka, 
przez badacza została zinterpreto‑
wana w kluczu psychoanalitycznym 
jako wyraz stłumionej traumy kobiet 
zakleszczonych w mieszczańskim 
patriarchacie. Od lat 70. analityczne 
wyprawy pod powierzchnię melo‑
dramatu stawały się coraz bogatsze 
we wnioski urastające do diagnoz 
i ogólnych refleksji nad porządkiem 
społeczno ‑politycznym.

Obok warstwy wizualnej niezwy‑
kle ważna jest melodramatyczna 
emocjonalność, będąca oddolnym, 
wewnętrznym imperatywem. To on 
każe bohaterkom (a także bohaterom) 
wątpić w normy i zasady wcześniej 
uważane przynajmniej za neutralne. 
Z tego powodu szczególnym typem 
melodramatycznym jest osoba nad‑
wrażliwa, której sfera emocjonalna 
nastręcza dodatkowych dylema‑
tów moralnych. Prekursorką takiego 
moralno ‑sentymentalnego naddat‑
ku były postacie kreowane przez 
muzę Federica Felliniego – Giuliettę 
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Masinę, są nim również obarczeni 
bohaterowie Przełamując fale (1996, 
L. von Trier), Placu Waszyngtona (1997, 
A. Holland) oraz Moonlight. W oscaro‑
wym filmie Barry’ego Jenkinsa bohater 
jest z jednej strony ofiarą afroamery‑
kańskich nakazów hipermęskości, 
z drugiej idealnie odnajduje się w hie‑
rarchii domniemanej opresji. Celem 
melodramatu jest bowiem „kryty‑
kowanie” lub „opiewanie” jakiegoś 
porządku społecznego o tyle, o ile 
historyczne lub współczesne realia 
są powodem do stworzenia konflik‑
tu moralnego (Gledhill 1987, s. 37). 
Mówiąc najprościej – melodramat 
interesuje się rzeczywistością wtedy, 
gdy może być ona przefiltrowana 
przez wrażliwość bohaterów, do któ‑
rych najsilniej mówią czucie i wiara. 
To gatunek, który posługuje się spe‑
cyficzną „etyką afektywną” i racje 
moralne uzależnia od wzruszenia, 
odczucia czy uniesienia.

Eskalacja miłości
Sprzężenie emocjonalności i etyki 
dało podstawy do traktowania melo‑
dramatu nie tylko w kategoriach 
gatunku, lecz także trybu narracji 
i szerszego fenomenu kulturowe‑
go. W klasycznej rozprawie The 
Melodramatic Imagination Peter 
Brooks dowodził, że popularność 
gatunku ma dwa źródła: zachwianie 
autorytetów moralnych po rewolucji 
francuskiej oraz rozpowszechnienie 
nowych form mieszczańskiej kultury 
masowej. W ich obliczu zastępczym 
kierunkowskazem etycznym byłby 
właśnie melodramat (początkowo 
teatralny i literacki), pełniący funk‑
cję regulującą. Skoro w sekularyzu‑
jącym się społeczeństwie Bóg nie 
oddzielał już światła od ciemności za 
pośrednictwem monarchii absolut‑
nej czy Kościoła, porządkowaniem 
społeczeństwa miała się zająć kla‑
rowna etycznie kultura popularna. 
Melodramat jako jeden z jej para‑
dygmatów na tyle przejrzyście pola‑
ryzował dobro i zło, słuszność i nie‑
słuszność, potępienie i odkupienie, 
że okazał się poręcznym kompasem 
etycznym, którego azymutem stały 
się wartości rodzinne i tradycja.

Przedstawianie świata, który jest 
wyraźnie podzielony na dobro i zło, 
stało się dla Lindy Williams głów‑

nym wyznacznikiem melodramatu 
jako trybu narracji (Williams 1998). 
Badaczka zauważyła bowiem, że 
melodramatyczne imaginarium 
dotyczy nie tylko inscenizacyjne‑
go sztafażu, ale przede wszystkim 
deterministycznej konstrukcji świata 
przedstawionego. Dzięki tej perspek‑
tywie melodramat na dobre opuścił 
kuchnię gospodyni domowej i rozgoś‑
cił się w centrum refleksji filmoznaw‑
czej, a także przesiąknął do „męskich” 
rewirów kultury, impregnowanych 
wcześniej na łzy i emocje.

Tryb melodramatyczny ma „mani‑
chejską” naturę – przedstawia walkę 
dobra ze złem, w którą wprzęgnięta 
zostaje niewinna bohaterka. Choć 
schemat ten był realizowany najczęściej 
w niemym, przedklasycznym okresie 
kina i uosabiany był na przykład przez 
Lillian Gish, moralny dualizm napędza 
filmową akcję również współcześ‑
nie. Napięcie między dobrem a złem 
często skazuje bohaterkę na porażkę, 
jednak jest to klęska uszlachetniająca 
– bowiem w melodramacie bohatero‑
wie to ludzie cierpiący i wystawieni na 
igraszki losu. Melodramaty obarczają 
protagonistów psychosomatycznym 
cierpieniem, które – zgodnie z logiką 
cierpiętniczej legitymacji – przyzna‑
je im moralną rację. Cierpienie, które 
uszlachetnia, stanie się w najnowszych 
badaniach nad melodramatem nie 
tylko wyznacznikiem trybu narracyjne‑
go wykraczającego poza ramy gatunku, 
ale też podstawą dyskursu historyczno‑
 ‑politycznego. Zamykanie melodrama‑
tu w getcie niewyszukanego smaku jest 
już więc nie tylko staroświeckim elita‑
ryzmem, lecz także metodologicznym 
zaniechaniem.

Manicheizm i widowisko 
cierpienia
Melodramat nie jest już jedynie 
eskapistycznym romansem dwojga 
ludzi, ale również „politycznie zaan‑
gażowanym” spektaklem cierpienia 
różnych wspólnot – od narodów po 
mniejszości seksualne. Co więcej, 
jego ekspansja nie tylko przebiega na 
terenie fikcjonalnych artefaktów, lecz 
także kieruje się w stronę narracji poli‑
tycznej. Agustín Zarzosa ujmuje melo‑
dramat jako transmedialny tryb, który 
„redystrybuuje widzialność cierpienia 
ogółu społeczeństwa. Melodramat 

pojmuje cierpienie w kategoriach 
całokształtu, stanowi ekspresję spo‑
łeczeństwa w warunkach męki” 
(Zarzosa 2013, s. 4).

Nic więc dziwnego, że właśnie 
melodramat jest perswazyjnie najsku‑

Dlaczego płaczemy?
„Wyciskacze łez”, jak pogardliwe 
określało się filmowe romanse, 
przedstawiają wzruszenie, porusze
nie czy uniesienie, czyli afekty, któ
rych fizjologicznym następstwem 
bywa płacz. Ich skuteczność w symu
lowaniu emocji ma być według 
badań powiązana z audiowizual
nym ekscesem. Płaczemy bowiem 
wtedy, gdy doświadczamy prze
możnej bezsilności. Melodramaty 
natomiast po pierwsze inscenizują 
(nierzadko wyolbrzymiając) stany 
psychiczne poprzedzające płacz, po 
drugie przydają im w naszym odczu
ciu bezsilności zdwojonej: bezradni 
są wszak zarówno bohaterowie, 
gdyż ich los został już przesądzony, 
jak i widzowie, którzy nie mogą dzia
łać w świecie celuloidowego arte
faktu (J. Frome, Melodrama and the 
Psychology of Tears, „Projections” 
2014, t. 8, nr 1).

Działanie w afekcie
Dowartościowanie melodramatu 
zbiegło się z tzw. zwrotem afektyw
nym we współczesnej humanistyce 
– na Zachodzie widocznym od lat 
90., w Polsce należycie opracowa
nym w bieżącej dekadzie. O ile afekt 
i film są ze sobą związane od począt
ków kina (wystarczy wspomnieć 
teorię montażu atrakcji Siergieja 
Eisensteina), o tyle emocjonalna 
intensywność jest domeną właśnie 
kina gatunków, w tym melodramatu. 
Historia deprecjonowania i rewalo
ryzowania uczuciowości w humani
styce jest ponadto zbieżna z wartoś
ciowaniem samego gatunku w filmie 
i literaturze: i afekt, i melodramat (ste
reotypowo przypisywane kobietom) 
dopiero niedawno stały się godne 
Poważnej Refleksji Humanistycznej. 
Co więcej, w charakterystyce obu 
fenomenów często pisze się o inten
sywności – w przypadku filmu będzie 
to ikonograficzna orkiestracja oraz 
naoczność cierpienia.
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teczniejszą formułą widowiska histo‑
rycznego. Struktura ideologiczna Misji 
(1986, R. Joffé), Listy Schindlera (1993, 
S. Spielberg), Spalonych słońcem 
(1994, N. Michałkow) czy Cristiady 
(2012, D. Wright) jest podobna, 
mimo różnic w zakresie poetyki oraz 
tematu. Filmy te pokazują wszakże 
świat manichejski (dobro to tradycja/
prywatność/rodzina, zło – totalita‑
ryzm/kolonializm/nazizm), w którym 
polityczna większość jest opresyjna 
i z gruntu zła, a bohaterowie walczą 
o własną tożsamość i człowieczeń‑
stwo. Szczególnie symptomatyczny 
jest finał filmu Spielberga, w którym 
Oskar Schindler płacze nad losem 
ofiar Holokaustu. Jego melodrama‑
tyczne łzy są wyrazem sprzeciwu 
i bezsilności wobec Zła, którego nie 
sposób całkowicie pokonać. Lista 
Schindlera do dziś pozostaje filmem 
kontrowersyjnym właśnie z powodu 
swojej melodramatyczności. Z jednej 
strony oskarża się go o teatralizację 
Zagłady, z drugiej wskazuje na dydak‑
tyczną efektywność w przybliżaniu 
tragicznej przeszłości.

Ekonomia wrażliwości
W publikacji Melodrama after the Tears: 
New Perspectives on the Politics of 
Victimhood (2016) grono autorów pisze 

o melodramacie w kontekście ofiar‑
nictwa i wiktymizacji, dzięki którym 
racja moralna zostaje przyznana grupie 
wystawionej na wizualnie ukonkret‑
nione cierpienie. W tym ujęciu fizyczna 
(w przypadkach estetycznie ekstremal‑
nych, jak Róża [2011] Smarzowskiego 
– fizjologiczna) męka jednostki staje 
się spektaklem powszechnej męki, 
a bolejący bohater filmowy to uosobie‑
nie politycznej lub historycznej udręki 
społeczności, do której przynależy. 
Melodramat jako współczesny dyskurs 
jest tyleż użyteczny, co upraszczający 
– pozwala na skondensowanie złożo‑
ności sytuacji do jej czarno ‑białego 
destylatu oraz stwarza zagrożenie nie‑
mal masochistycznego uwidaczniania 
męki. Niemniej dyskurs wiktymizacji 
umożliwia upodmiotowienie grup 
mniejszościowych, które wcześniej 
były pozbawione prawa głosu. Spektakl 
cierpienia jest bowiem także unaocz‑
nieniem problemu, który dotąd nie był 
obecny w debacie publicznej. Mówiąc 
najkrócej: wprowadza ignorowanych 
w społeczno ‑polityczne pole widzenia 
(Elsaesser 2016).

Po lewej stronie politycznej baryka‑
dy zaistniało nawet pojęcie left melo
drama, odnoszące się do sposobu 
waloryzacji rzeczywistości. Elisabeth 
Anker pisze, że „Lewicowy melodra‑

mat jest formą współczesnej krytyki 
politycznej, która łączy elementy 
tematyczne i struktury narracyjne 
gatunku melodramatycznego z per‑
spektywą polityczną ugruntowaną 
w lewicowej tradycji teoretycznej, 
scalając je w celu zatrważającego 
prześwietlania opresyjnych struktur 
społecznych i nierównych relacji wła‑
dzy” (Anker 2012, s. 130). W świetle 
takiej wykładni polityki nie powinno 
dziwić, że współczesne melodramaty 
zamiast reprodukowania tradycyj‑
nej (patriarchalnej) ideologii coraz 
bardziej otwarcie podążają w stronę 
politycznej subwersji, rozgrzeszając 
a to feminizm, a to nieheteronorma‑
tywność. Polityczna ekspansja melo‑
dramatu i jego „ekonomia cierpienia” 
dostrzegalne są także w filmowych 
opracowaniach tematu migracyjnej 
tułaczki (Imigrantka [2013, J. Gray], 
Brooklyn [2015, J. Crowley]). Swoistą 
wyobraźnią melodramatyczną podsy‑
coną prospołeczną wrażliwością cha‑
rakteryzują się filmy braci Dardenne, 
w szczególności Rosetta (1999) 
i Milczenie Lorny (2008). Cierpienie 
ich bohaterów ma źródło ekono‑
miczne, a oś podziału na dobro i zło 
przebiega często na granicach nierów‑
ności społecznych. Bracia Dardenne, 
zawsze będący niezwykle blisko 
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swoich bohaterów, wyposażają ich 
w niezawodny kompas etyczny, który 
pozwala im podjąć właściwą decyzję 
mimo przeciwności losu.

Polska cierpi bardziej
Zgodnie z ekspansją ofiarnictwa także 
polityką historyczną rządzą senty‑
menty i resentymenty. Wykraczając 
poza obszar kina w stronę ogólnej poli‑
tyki pamięci, nie sposób nie zauwa‑
żyć, że melodramatyczni są nawet 
„żołnierze wyklęci”. Stosunkowo 
nowy konstrukt polskiej postpamię‑
ci z peryferiów refleksji historycznej 
przesunął się do jej centrum, zyskując 
przy tym współczesną użyteczność. 
„Żołnierze wyklęci” pozycjonowani 
są bowiem zgodnie z wykładnią etycz‑
nej polaryzacji. W jej „niezłomnej” 
wersji złem był komunizm, dobrem 
– jego aktywna (choć bezproduktyw‑
na) kontestacja, a fizyczne cierpienie 
jednostki (przesłuchania, tortury, 
wyroki śmierci) uosabia cierpienie 
całego ciemiężonego narodu. Takie 
spojrzenie zostało, rzecz jasna, prze‑
chwycone przez nieliczne (jeszcze) 
filmy o członkach antykomunistycz‑
nego podziemia – na upraszczającą 
etyczną wykładnię Historii Roja (2016, 
J. Zalewski) zwracała uwagę więk‑
szość recenzentów.

W polskim kinie współczesnym 
szczęśliwie znajdziemy bardziej 
udane przykłady zastosowania melo‑
dramatycznego dyskursu wiktymiza‑
cji, w którym naoczność cierpienia jest 
kluczowa dla wytworzenia moralnego 
manicheizmu. Katyń (2007, A. Wajda), 
Mała Moskwa (2008, W. Krzystek), 

Różyczka (2010, J. Kidawa ‑Błoński), 
Róża,  Czarny czwartek. Janek 
Wiśniewski padł (2011, A. Krauze), 
Wołyń (2016, W. Smarzowski) obra‑
zują fizyczny ból i nadają mu niemal 
historiozoficzną wartość. Elżbieta 
Ostrowska w ar tykule „Katyń” 
Andrzeja Wajdy: melodramatyczny 
afekt i historia tak opisuje film: „(…) 
funkcja przedstawiania ustępuje 
funkcji wyrażania, (…) nie prezentu‑
je określonej sytuacji historycznej, 
lecz jest jej afektywną metaforą (…), 
a estetyczny nadmiar sprawia, że 
cierpienie staje się wizualnym eksce‑
sem, który jednoznacznie oddziela 
ofiarę od kata i poddaje ich moral‑
nemu osądowi” (Ostrowska 2016). 
O ile filmy Wajdy i Munka z okre‑
su polskiej szkoły filmowej zostały 
przez Tadeusza Lubelskiego wpisane 
w „nurt psychoterapeutyczny”, o tyle 
współczesne kino historyczne jest 
zdecydowanie bardziej melodrama‑
tyczne. Historyczna rewizja i narodo‑
wy rachunek sumienia ustępują czę‑
sto spolaryzowanej wersji przeszłości 
i wizualizacji zbiorowej męki.

Apogeum naoczności fizjologicz‑
nego cierpienia wydaje się Róża, speł‑
niająca wszystkie opisywane katego‑
rie melodramatu. Mamy tu bowiem 
do czynienia z romansem na podsta‑
wowym fabularnym poziomie – Róża 
i Tadeusz nie mogą zaznać szczęścia 
przez meandry historii i etniczne 
podziały. Paradoksem filmu jest fakt, 
że między bohaterami nie może dojść 
do zbliżenia, gdyż ciało bohaterki jest 
wyniszczone wielokrotnymi gwał‑
tami. Filmowa naoczność cierpienia 

powodowanego przemocą seksualną 
zyskuje w filmie wymiar ponadjed‑
nostkowy, a do narodowej wspólnoty 
bólu włącza również reprezentantkę 
mniejszości mazurskiej. Cierpienie 
heroiny tragicznego romansu ukon‑
kretnia i uosabia mękę ogółu, zaś 
deterministyczna narracja właściwa 
trybowi melodramatycznemu jest 
u Smarzowskiego wykładnią historii.

Coraz dalej
Melodramat przeszedł długą drogę: 
od eskapistycznej historii dwojga 
zakochanych po „politycznie zaan‑
gażowany” spektakl wiktymizacji 
unaoczniający cierpienie różnych 
społeczności. Niezależnie od prokla‑
mowanej ideologii udowadniał, że siła 
filmowej perswazji tkwi w emocjonal‑
ności skracającej odbiorczy dystans. 
Melodramatyczny afekt wzniecany 
wizualnymi i sentymentalnymi eksce‑
sami jest nie tylko katalizatorem uczuć, 
lecz także arbitrem racji etycznych.

Jak potoczy się przyszłość melo‑
dramatu? O ile raczej nie można 
się spodziewać „epickich” fabuł na 
miarę klasycznego Hollywood, o tyle 
warto czekać na wrażliwe społecz‑
nie wiwisekcje problemów zwykłych 
ludzi. Równie ciekawie zapowiada 
się rozwój badań nad melodrama‑
tem, w szczególności jako dyskursem 
społeczno ‑politycznym. Włączenie 
takiego spojrzenia w refleksję nad 
polityką pamięci może pomóc zro‑
zumieć współczesną polską kulturę. 
Jedno jest pewne: ekspansji melodra‑
matu nie powstrzyma nawet lament 
męskich elitarystów. 
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Swój obecny renesans melodramat zawdzięcza w dużej mierze 
twórcom queerowym (od Fassbindera i Almodóvara przez Ivory’ego, 

Chéreau i Haynesa aż po Ozona i Dolana) oraz wątkom LGBT 
(np. Tajemnica Brokeback Mountain, Życie Adeli, Moonlight). 

Twórcy ci, przepisując gatunek, wskrzeszają wiele praktyk odbiorczych 
wywodzących się z queerowego doświadczenia. Nieheteroseksualny 

widz przez lata odwoływał się bowiem do należących do kultury 
dominującej klasycznych melodramatów, nadając im inne, 

alternatywne i subkulturowe znaczenia.
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Melodramat przez lata wiązano z tym, co eska‑
pistyczne, irracjonalne i niskie, kojarzono go ze 
łzami, a łzy – z kobiecością, co przez arbitrów 

kulturowego smaku nigdy nie było wysoko waloryzowa‑
ne. Gatunek ten był zawsze silnie związany także z tymi, 
których tożsamość seksualna pozostawała daleka od obo‑
wiązującej normy. Wielu nieheteroseksualnych artystów 
owe melodramaty współtworzyło, stojąc zarówno przed 
kamerą (James Dean, Montgomery Clift, Rock Hudson, 
Marlene Dietrich), jak i – zdecydowanie częściej – za nią: 
Tennessee Williams, George Cukor, Vincente Minnelli…, 
ale także ci, którzy byli odpowiedzialni za pełną wizualne‑
go ekscesu (nierzadko dryfującą w stronę kampu) oprawę 
historii o heteroseksualnej miłości niemożliwej – projek‑
tanci, kostiumologowie, scenografowie, charakteryzato‑
rzy, fryzjerzy etc.

Klasyczne melodramaty budziły intensywny emocjonal‑
ny rezonans wśród społeczności LGBT, ale tym, co wabi‑
ło ją do kin (i wciąż wabi, choć raczej nie do kin, a przed 
ekrany telewizorów i komputerów), z pewnością nie były 
otwarte queerowe reprezentacje. Jeśli postaci gejów i les‑
bijek pojawiają się w owym czasie na ekranie, to zwykle 

jako potwory/potworzyce, inwerci/inwertki, neurotycy/
neurotyczki i cierpiętnicy/cierpiętnice (np. Herbata i współ
czucie [1956, V. Minnelli], Niewiniątka [1961, W. Wyler]). 
W Pułapce z celuloidu (The Celluloid Closet, 1995) Roba 
Epsteina i Jeffreya Friedmana, dokumencie opartym na 
książce Vita Russo pod tym samym tytułem, połączono 
ze sobą za sprawą montażu równoległego dwie sceny: 
pościg za Frankensteinem z Narzeczonej Frankensteina 
(1935, J. Whale) i analogicznie zainscenizowaną kanibali‑
styczną pogoń za homoseksualnym Sebastianem („potwo‑
rem bez twarzy i głosu”) z Nagle, ostatniego lata (1959, 
J.L. Mankiewicz), co dobrze ilustruje miejsce, które przy‑
szło zająć jawnym odmieńcom w filmach hollywoodzkich.

Związki queerowej problematyki z melodramatem są 
tym samym wielorakie: począwszy od realizujących owe 
filmy twórców LGBT przez reprezentację nieheteroseksu‑
alnych postaci na ekranie aż po subkulturową, lesbijsko‑
 ‑gejowską recepcję. W artykule tym interesować nas będą 
nie tyle wizerunki LGBT, co – po pierwsze – queerowa 
recepcja klasycznego melodramatu, a po drugie – współ‑
czesne narracje melodramatyczne, które odmieńcze prak‑
tyki odbiorcze wskrzeszają i rehabilitują. Recepcja wiąże 
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się tu z twórczością, więcej nawet: twórczość w owej 
recepcji ma swe źródło.

Queerowa publiczność
Queerowy widz (obojga płci) pozbawiony własnej satys‑
fakcjonującej reprezentacji musiał przystosować się do 
tych kinowych struktur, które umożliwiały mu identyfi‑
kację z filmowymi postaciami (niepodzielającymi, oczy‑
wiście, jego orientacji psychoseksualnej). Miriam Hansen 
łączy „strukturalnie problematyczną” naturę gejowskiego 
i lesbijskiego widza z naturą innych zmarginalizowanych 
podmiotów: kobiet, mniejszości rasowych i etnicznych 
czy imigrantów. Dla nich wszystkich kino przez długi 
czas oznaczało „alternatywny horyzont doświadczenia”, 
tworząc przestrzeń, gdzie mogli doświadczyć – choć 
w odmienny sposób – tego, co było dla nich niedostępne 
w przestrzeni publicznej (Hansen 1991, s. 17). Tym samym 
praktyki odbiorcze queerowego widza były (i wciąż są) 
oparte na maskaradzie, transwestytyzmie, przekraczaniu 
granic płci, seksualności i tożsamości.

Gejowską figurą identyfikacyjną z pewnością nie jest 
dzielny szeryf z Dzikiego Zachodu w typie Willa Kane’a 
(Gary Cooper) z W samo południe (1952, F. Zinnemann), 
lecz na przykład dzielna Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) 
z Przeminęło z wiatrem (1939, V. Fleming) ze swymi kam‑
powymi mądrościami: „Ta wojna to poważna sprawa, jeśli 

spycha w cień nawet modę” czy „Nie mogę teraz o tym 
myśleć, bo oszaleję. Pomyślę o tym jutro”. Brzmi znajomo, 
zwłaszcza dla tych, którzy czytali Lubiewo Witkowskiego, 
oglądali filmy Almodóvara albo bywali na gejowskich 
imprezach. Ale gejowska recepcja klasycznego melodra‑
matu nie sprowadza się tylko do parodystycznej odpowie‑
dzi na ukazywaną w owych filmach niepohamowaną eks‑
plozję uczuć lub do występów drag queens wcielających 
się w nazbyt emocjonalne, teatralne i histeryczne heroiny 
melodramatów. Kluczowe dla owych subkulturowych 
praktyk wydają się cierpienie i pożądanie. Geje, po pierw‑
sze, chętnie utożsamiają własne poczucie bycia w opresji 
z cierpieniem i samotnością filmowej gwiazdy na ekranie 
i poza nim (Babuscio 2004, s. 126). Charakterystyczne dla 
melodramatu połączenie rozpaczy i glamouru to coś, co 
zdecydowanie przemawia do gejowskiej wrażliwości. Po 
drugie, identyfikacja z bohaterkami melodramatów umoż‑
liwia także wprawienie w ruch fantazji o charakterze zde‑
cydowanie erotycznym: „bycie” Vivien Leigh w Tramwaju 
zwanym pożądaniem (1951, E. Kazan) to jedyny sposób, 
żeby „być z” męskim symbolem seksu Marlonem Brando, 
a utożsamiając się z bohaterką Bette Davis w Jezebel 
(1938, W. Wyler), możemy bezkarnie pożądać młodego 
Henry’ego Fondę.

Podobnie strukturyzowana jest lesbijska recepcja kla‑
sycznego melodramatu: gatunek ten koncentruje się na 
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niezależnych bohaterkach i kobiecej homospołeczności, 
męskie postaci sytuowane są w nim na drugim planie, 
a energia seksualna często rodzi się między dwiema kobie‑
tami, a nie między osobami różnych płci (np. Bette Davis 
i Mary Astor w Wielkim kłamstwie [1941, E. Goulding], 
Claudette Colbert i Louise Beavers w Imitacji życia [1934, 
J.M. Stahl], Katharine Hepburn i Ginger Rogers w Obcym 
wstęp wzbroniony [1937, G. La Cava] oraz Joan Crawford 
i Eve Arden w Mildred Pierce [1945, M. Curtiz]). Lesbijki 
chętnie identyfikują się z dominującymi i władczymi 
gwiazdami melodramatów: Marleną Dietrich, Gretą 
Garbo, Bette Davis, Joan Crawford, Katharine Hepburn 
i Barbarą Stanwyck, czyli aktorkami, które na ekranie 
i w prawdziwym życiu były tak silne i niezależne, jak to 
tylko w ich epoce było możliwe (Benshoff, Griffin 2006, 
s. 77–79). Lesbijska publiczność, jak zauważa Patricia 
White, jest szczególnie uwrażliwiona na te kobiece nar‑
racje, które w centrum sytuują anonimowe pragnienia, 
natychmiastowe rozpoznanie, sekretne cierpienie czy 
zakazaną, perwersyjną fizyczność (White 1999, s. 110).

Reakcyjny czy wywrotowy?
Wszystkie te praktyki – nie tylko lesbijskie, lecz także 
gejowskie – prowadzą nas w stronę kobiecości. Brett 
Farmer swoje rozważania dotyczące gejowskiej recep‑
cji melodramatu macierzyńskiego otwiera analizą sceny 

z The Fruit Machine (1988) Philipa Saville’a, w której młody 
gej i jego matka oglądają, zalewając się przy tym łzami, 
kultowe wśród kobiet i gejów Spotkanie (1945) Davida 
Leana. Badacz sytuuje gejowskie i matczyne praktyki 
odbiorcze w emocjonalnej i przestrzennej bliskości: to 
matka wprowadza syna ‑geja w życie i fascynację melo‑
dramatem (Farmer 2000, s. 151–197). Co jednak istotne, 
wspólne łzy kobiet w średnim wieku i młodych gejów nie 
są ze sobą tożsame. Klasyczny melodramat przez feminist‑
ki zwłaszcza drugiej fali (np. Laurę Mulvey czy Mary Ann 
Doane) był postrzegany jako reakcyjny, bo reprodukował 
ideologię patriarchalną: ukazywał postaci kobiece jako 
cierpiące ofiary oraz/lub seksualne przedmioty do podzi‑
wiania i obsadzał kobiecą publiczność w rolach masochi‑
stek. Charakterystyczne dla narracji melodramatycznych 
łzy podtrzymywały normatywne cele gatunku i funkcjo‑
nowały – jak inne „somatyczne wyznania” (np. męskie 
podniecenie w pornografii, będące formą „przyjemności‑
 ‑wiedzy” o seksualności) – jako mechanizm dyscyplinują‑
cy, ujarzmiający ciała, które powinny dostosować się do 
obowiązujących w społeczeństwie norm (Duncan 2011, 
s. 173–192).

Inny wymiar klasycznego melodramatu wydobywa 
z kolei rozwijająca się od końca lat 80. teoria queer, która 
w praktyce queerowego dekodowania owego gatunku 
dostrzega destabilizujący potencjał subwersywny. Dla 
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nieheteronormatywnego widza gatunek ten bynajmniej 
nie jest eskapistyczną ucieczką przed nieprzyjazną, repre‑
syjną rzeczywistością, lecz także przestrzenią odkrywania 
własnej podmiotowości, miejscem fantazmatycznej inte‑
gracji z innymi odmieńcami za sprawą alternatywnych spo‑
sobów lektury melodramatycznych narracji. Wprawdzie 
melodramat oficjalnie stabilizuje i wspiera dominujący 
heteronormatywny system, ale za sprawą wizualnego 
ekscesu, sztuczności, dramatyzowania codzienności, 
podkreślania teatralnego wymiaru kobiecości (kobiecość 
jako performance) ukazuje on szwy i wady normatywnej 
rzeczywistości.

Douglas Sirk i intertekstualność
Queerowi twórcy chętnie przepisują dzisiaj te teksty kul‑
tury głównego nurtu, które niegdyś służyły im za repara‑
cyjne talizmany w walce z nieprzyjazną codziennością: 
„Ponieważ wielu gejów – pisał Edward R. O’Neill – odwo‑
łuje się do tekstów kultury masowej sprzed lat (epoka pier‑
wotnej socjalizacji normatywnej), by nazwać swoje wspól‑
ne doświadczenia, te anachroniczne teksty przyjmują 
funkcję kultury ludowej – służą jako mity – nawet wtedy, 
gdy ich interpretacja przypomina odczytania kanonicz‑
ne i umiejętną egzegezę kultury wysokiej” (O’Neill 2007, 
s. 28). Rodowodu współczesnego queerowego melodra‑
matu winniśmy szukać w reparacyjnych praktykach usytu‑
owanych w obrębie historii queerowej intertekstualności: 
na przykład we Wszystko o mojej matce (1999) Almodóvar 
odwołuje się do Tramwaju zwanego pożądaniem i Wszystko 
o Ewie (1950, J.L. Mankiewicz), w Carol (2015, T. Haynes) 
bohaterka, Therese Belivet (Rooney Mara), ogląda w kinie 
Bulwar Zachodzącego Słońca (1950, B. Wilder). Patronem 
queerowego melodramatu jest wszelako Douglas Sirk, 
którego rodzinne melodramaty ze społecznością LGBT 
kojarzono głównie za sprawą Rocka Hudsona. Uosabiający 
w latach 50. ideał mężczyzny heteroseksualnego gwiaz‑
dor okazał się w połowie lat 80. chorym na AIDS ukrytym 
gejem. Prawda wyszła na jaw przy okazji jednego z odcin‑
ków – skądinąd kultowego wśród gejów – serialu Dynastia 
(1981–1989), w którym aktor miał scenę pocałunku z Lindą 
Evans. Skandal, który wybuchł, wiązał się z obawą, że 
gwiazdor mógł zarazić (tak!) aktorkę HIV. Odtąd inaczej 
oglądano filmy z Hudsonem, okazało się bowiem, że 
najbardziej konwencjonalne obrazy heteroseksualności 
zostały amerykańskim mężczyznom zaszczepione przez 
homoseksualistę (Meyer 1991, s. 259–288).

Zainteresowanie queerowych twórców melodrama‑
tami Sirka, których gwiazdą był Hudson, nie pojawiło się 
jednak na fali skandalu. Już na początku lat 70. zwrócił na 
nie uwagę Rainer Werner Fassbinder, na przykład przepi‑
sując w Strach zżerać duszę (1974) Wszystko, na co niebo 
zezwala (1955). Współcześni queerowi reżyserzy (Pedro 
Almodóvar, Todd Haynes, Stephen Daldry czy Tom Kalin) 
odkryli melodramat właśnie za sprawą filmów Sirka (czę‑
sto czytanych poprzez Fassbindera). I to wcale nie drama‑
tyczne napięcie między miłosnym impulsem a obowiąz‑
kami wobec społeczeństwa i rodziny okazały się dlań 
najważniejsze, lecz oparty na wizualnym ekscesie, pełen 
luk i niedopowiedzeń styl, koncentracja na powierzchni 

(i na tym, co pod nią) oraz nacisk położony na teatralność 
i sztuczność ról społecznych (heteroseksualność to tylko 
inscenizacja).

Kolczyki Becky del Páramo
Pedro Almodóvar wychował się na kinie hollywoodzkim 
okresu klasycznego. W Wysokich obcasach (1991) reinter‑
pretuje Zwierciadło życia (1959) Sirka, ponieważ – jak sam 
przyznawał – miał to być film o iluzji, a ta „zasadniczo nale‑
ży do Hollywood, a zwłaszcza do melodramatów lat 40. 
i 50.” (Strauss 2003, s. 140). Film Sirka opowiada o dwóch 
samotnych matkach – zdeterminowanej, by osiągnąć 
sukces białej aktorce, Lorze Meredith (Lana Turner), oraz 
jej czarnoskórej empatycznej służącej, Annie (Juanita 
Moore). Razem prowadzą dom i wychowują swoje dzieci: 
córka Annie, Sarah Jane (Susan Kohner), identyfikuje się 
z Lorą, podczas gdy dla córki Lory, Susie (Sandra Dee), 
prawdziwą matką jest Annie. Zwierciadło życia okazało 
się ważne dla społeczności LGBT głównie ze względu na 
ukazany w nim alternatywny model rodziny oraz wątek 
obdarzonej zaskakująco jasną karnacją Sarah Jane, która 
ukrywa swoją prawdziwą naturę, chce być kimś innym, niż 
w rzeczywistości jest, której normatywna powierzchnia 
(jasna cera) ukrywa „potworną” odmienność (przynależ‑
ność do czarnej rasy).

Almodóvar jednak skupia się w Wysokich obcasach 
wyłącznie na wątku Lany Turner, mającej w subkulturze 
gejowskiej status diwy. Aktorka przeszła do historii kina 
nie tylko dzięki kilku słynnym rolom (np. w Listonosz 
zawsze dzwoni dwa razy [1946, T. Garnett]), lecz także 
za sprawą głośnego skandalu. W 1958 roku córka Turner, 
Cheryl Crane, zamordowała – prawdopodobnie w obro‑
nie koniecznej – kochanka matki, gangstera Johnny’ego 
Stompanato. W Zwierciadle życia Sirk do owego skandalu 
nawiązuje, ukazując rywalizację wielkiej broadwayow‑
skiej gwiazdy i jej córki o względy mężczyzny od dawna 
zakochanego w matce. Almodóvar uzupełnia tę narrację 
o domysły i plotki, którymi przez długie miesiące żyła prasa 
brukowa, jakoby Crane miała pchnąć nożem Stompanato 
z zazdrości. Bohaterka Wysokich obcasów, Rebeca 
(Victoria Abril), wyszła za mąż za Manuela tylko dlatego, 
że był on kochankiem jej matki ‑gwiazdy, Becky (Marisa 
Paredes). Gdy Rebeca odkrywa, że matka, która niegdyś 
porzuciła córkę dla kariery i wyjechała z kraju, ma romans 
z jej mężem, zabija niewiernego. Ale analogie nie sprowa‑
dzają się tu tylko do fabuły.

O Almodóvarze pisano, że to „Sirk z uśmiechniętą 
twarzą”. I rzeczywiście, w Wysokich obcasach odzwier‑
ciedlający psychologiczną sytuację bohaterek przesad‑
ny styl – jaskrawa kolorystyka, ekstrawaganckie kreacje 
od Armaniego (Becky) i Chanel (Rebeca), zdumiewające 
swymi kształtami kolczyki (bez których Becky, jak wiado‑
mo, „czuje się naga”) – łączy się z humorem (np. „Rebeco, 
musisz nauczyć się inaczej rozwiązywać problemy 
z mężczyznami”, mówi Becky po tym, gdy dowiaduje 
się, że córka zabiła nie tylko Manuela, lecz także jedne‑
go z mężów matki), co daje efekt kampowy. Jak w słynnej 
scenie w teatrze, w której Becky dramatycznie wykonu‑
je – dedykowaną siedzącej w więzieniu córce – Piensa en 
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mí: łza matki spada w zwolnionym tempie na odbite przez 
nią na teatralnych deskach czerwone usta. Dramatyczne 
i komiczne zarazem.

Wewnętrzne ramy, powierzchnie i iluzje
Inny film Sirka, Wszystko, na co niebo zezwala, przepisuje 
z kolei Todd Haynes w Daleko od nieba (2002). W centrum 
obydwu obrazów umieszczono mezalians. U Sirka dobrze 
sytuowana wdowa w średnim wieku, Cary (Jane Wyman), 
zakochuje się w swoim młodszym ogrodniku, Roniem 
(Rock Hudson), co spotyka się z niechęcią jej dorosłych 
już dzieci (matka manifestująca swą aktywność seksual‑
ną nie może zostać zaakceptowana) oraz ostracyzmem 
jej klasy społecznej. Haynes, który za sprawą analogicz‑
nej scenografii, kostiumów, światła, kolorystyki i muzyki 
odtwarza świat przedstawiony filmu Sirka, ukazuje ideal‑
ną rodzinę z amerykańskich przedmieść. Szybko na tym 
pięknym obrazku pojawiają się rysy: perfekcyjna pani 
domu, Cathy (w tej roli gwiazda kina queerowego Julianne 
Moore), przyłapuje swojego męża (Dennis Quaid) na 
schadzce z kochankiem, ona z kolei – zdradzona i opusz‑
czona – zaprzyjaźnia się z czarnoskórym ogrodnikiem, 
Raymondem (Dennis Haysbert), co sprawia, że zosta‑
je odrzucona przez rodzinę i społeczność miasteczka. 
Haynes, po pierwsze, powtarza strukturę filmu Sirka, uzu‑
pełniając ją o to, czego w latach 50. nie można było wypo‑
wiedzieć wprost (rasizm, homoseksualizm), po drugie opo‑
wiada, jak Stephen Daldry w rozgrywającej się w latach 50. 
i inspirowanej melodramatami Sirka części Godzin (2002), 

historię kobiecej opresji i frustracji, kobiecego pragnienia 
i ceny, jaką bohaterki muszą zapłacić za jego realizację.

Haynes niemożność tę wyraża za pomocą charaktery‑
stycznych dla autora Zwierciadła życia wewnętrznych ram: 
okien, szyb samochodów, witryn sklepowych, luster, co 
buduje dystans między widzem i obrazem, zwraca uwagę 
na powierzchnię oraz symbolizuje barierę czy przeszko‑
dę, którą bohaterki usiłują przekroczyć. Dosłownie uka‑
zuje to scena otwierająca Carol, gdzie widzimy w zbliżeniu 
żeliwną kratę wentylacyjną nowojorskiego metra. Były 
mąż tytułowej bohaterki (Cate Blanchett) chce jej odebrać 
córkę, bo „źle się prowadzi”, kobieta musi więc wybrać 
między miłością do dziecka a miłością do kobiety; Laura 
Brown (Julianne Moore) z Godzin – pod wpływem lektury 
Pani Dalloway Virginii Woolf – przestaje się okłamywać: 
porzuca męża i dzieci, gdyż, jak po latach zauważa, „tam 
była śmierć” (warto dodać, że decyzja ta naznaczyła jej 
syna na resztę życia, toteż w swojej autobiograficznej 
powieści uśmiercił matkę); Cathy z kolei uświadamia 
sobie, że jej dotychczasowe życie było maskaradą, dla‑
tego też zrzuca rozkloszowane sukienki i zakłada wąską 
spódnicę i skromny żakiet. W ostatniej scenie bohaterka 
pojawia się na dworcu, by pożegnać Raymonda, którego 
zarówno biali, jak i czarni mieszkańcy prześladowali za 
„romans” z Cathy; Laura pewnego dnia po prostu wyszła 
z domu i nigdy już do niego nie wróciła; szczęśliwe zakoń‑
czenie czeka tylko Carol i Theresę, być może dlatego, 
że przyszło im żyć w sprzyjającym odmieńcom Nowym 
Jorku.
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Melodramat jako reparacja
W queerowych melodramatach inspirowanych Sirkiem – 
nie tylko w Strach zżerać duszę, Wysokich obcasach, Daleko 
od nieba i Godzinach, lecz także w Kwiecie mego sekretu 
(1995, P. Almodóvar), Uwikłanych (2007, T. Kalin) i mini‑
serialu Mildred Pierce (2011, T. Haynes) – motyw miłości 
jednopłciowej rzadko bywa sytuowany na pierwszym pla‑
nie (opowiadający o żałobie po śmierci partnera Samotny 
mężczyzna [2009, T. Ford] i poruszająca temat miłości les‑
bijskiej Carol są tu wyjątkiem). Większe znaczenie zysku‑
je w nich spojrzenie na instytucje małżeństwa i rodziny 
z perspektywy queer, na inscenizację heteroseksualności 
i rolę kobiecej podmiotowości oraz kobiecego pragnienia 
w patriarchalnej rzeczywistości. Niektóre spośród tych 
melodramatów (zwłaszcza Godziny) krytykowano za to, 
że koncentrują się na białych małżeństwach z wyższych 
klas, co natychmiast konotuje szacunek i bezpieczeń‑
stwo finansowe (Pidduck 2013, s. 38–41). Stąd zapewne 
w późniejszych queerowych melodramatach – w kowboj‑
skiej, przełomowej Tajemnicy Brokeback Mountain (2005, 
A. Lee), ukazujących rzeczywistość żydowskiej ortodoksji 
Oczach szeroko otwartych (2009, H. Tabakman), bolesnej 
love story w świecie (nieomal) bez homofobii Życie Adeli – 
rozdział 1 i 2 (2013, A. Kechiche), wenezuelskiej wariacji na 
temat Pianistki (2001, M. Haneke) – Z daleka (2015, L. Vigas) 
czy łączącym zaangażowane kino społeczne ze zmysło‑
wą poetyką rodem z melodramatów Wonga Kar ‑waia (np. 
gejowskiego Happy Together, 1997) filmie Moonlight (2016, 

B. Jenkins) – mamy do czynienia z wyraźnym uwidocznie‑
niem queerowej miłości i przełamaniem hegemonii klaso‑
wej i rasowej, ale już – co ciekawe – nie płciowej. Twórcy 
wciąż obawiają się nienormatywności genderowej: geje 
w tych filmach są męscy, lesbijki – kobiece. Idealnie męski 
Jake Gyllenhaal i dziewczęca Rooney Mara, owszem, gwa‑
rantują spełnienie fantazji, lecz fantazje te do szczególnie 
niebezpiecznych nie należą.

Inaczej niż Tajemnica Brokeback Mountain, Płynące wie
żowce (2013, T. Wasilewski) czy Życie Adeli, melodramaty 
Almodóvara, Haynesa lub Daldry’ego wskrzeszają historię 
queerowej intertekstualności. Późne filmy Sirka, Bette Davis, 
Vivien Leigh albo Bulwar Zachodzącego Słońca pojawiają się 
w nich niczym zabytki ewokujące pamięć o przedemancy‑
pacyjnej przeszłości. Filmy te przywracają tym samym histo‑
rię reparacyjnych praktyk odbiorczych, w ramach których 
klasyczne melodramaty pełniły funkcję ocalającą, wiążąc 
się z przyjemnością czerpaną z rozpoznania, identyfika‑
cji i fantazji. Wprawdzie nienormatywne reinterpretacje 
wytworów kultury dominującej zwykle postrzegano jako 
problematyczne, bo choć krytyczne wobec dominującego 
systemu, to jednak kolaborowały z porządkiem, który miały 
destabilizować, ale – jak zauważa Eve Kosofsky Sedgwick 
– „praktyki te uczą nas (…) licznych sposobów, w jakie 
jednostki i społeczności czerpać mogą energię życiową 
z obiektów – nawet obiektów należących do kultury, która 
otwarcie deklaruje niechęć do podtrzymania ich przy życiu” 
(Kosofsky Sedgwick 2014, s. 31). 
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Zmysłowe 
wariacje

Magdalena Podsiadło



Tytułowe wariacje nie oznaczają jedynie 
licznego i różnorodnego potomstwa, 
którego doczekał się melodramat, 

porzucając hollywoodzki sztywny gorset gatun‑
kowy. „Wariacje” odsyłają także do dawnego 
użycia tego słowa, czyli „pomieszania zmy‑
słów i szaleństwa”, które stanowi nieodłączny 
element miłosnych opowieści. Współczesny 
sposób przedstawienia owego obłędu przy‑
biera jednak często tak zaskakujący kształt, 
że samych twórców posługujących się kodem 
melodramatycznym można posądzić o upra‑
wianie wariactwa artystycznego. Z jednej stro‑
ny – jak zauważyła E. Ann Kaplan – konwen‑
cjonalny melodramat podlega daleko idącym 
przemianom, choćby poprzez alianse z innymi 
gatunkami, z drugiej – kod melodramatyczny 
jest chętnie wykorzystywany przez reżyserki 
o nastawieniu krytycznym, które za sprawą 
„gatunkowych soczewek” dodają swoim dzie‑
łom głębi (Kaplan 2012, s. 72). Dostrzegły one 
zawartą w melodramacie pochwałę bezsilności 
(Kapurch 2016, s. 16), przeoczaną przez kate‑
goryczne głosy drugiej fali feminizmu, która 
podkreśliła konserwatyzm filmów o miłości, 
wiktymizację bohaterek oraz ich masochi‑
styczną postawę współdzieloną z adresatka‑
mi filmów (por. Haskell 1974; Doane 1987). 
Współczesne twórczynie, świadome melo‑
dramatycznych kodów gatunkowych, które 
sytuują ciało kobiety w centrum opowiadania 
filmowego (Williams 1991, s. 4), podjęły grę 
z jego przedstawieniem, postrzeganiem i towa‑
rzyszącym mu spektaklem.

Oko w oko z ciałem
Pierwsze feministyczne odczytania poświęco‑
ne melodramatom podkreślały jego skopofi‑
liczny i voyeurystyczny charakter polegający na 

ekspozycji ciała kobiety jako obiektu do oglą‑
dania. Wiktymizacja bohaterek melodramatu 
zapraszała do opisywanej przez Laurę Mulvey 
przyjemności wzrokowej czerpanej z pasywne‑
go, bezbronnego, skłonnego do masochizmu 
ciała kobiety. Badania postkolonialne posze‑
rzyły refleksję nad pozbawionymi mocy, bezsil‑
nymi podmiotami, wskazując, że wykluczenie 
nie odnosi się jedynie do bohaterek filmo‑
wych. Skoro siłą spojrzenia dysponują przede 
wszystkim biali mężczyźni, z tej perspektywy 
zarówno biała kobieta, jak i czarny mężczyzna 
jawią się jako zagrożenie, które należy poddać 
stałemu nadzorowi i kontroli. Nic dziwnego, że 
określenie kobiecej seksualności jako „czarne‑
go kontynentu” Freud pożyczył właśnie z litera‑
tury wiktoriańskiej podtrzymującej supremację 
męskiego, ale jednocześnie białego i imperial‑
nego podmiotu (Doane 1991, s. 209).

Krytycznie o wspomnianym spojrzeniu jako 
narzędziu kontroli przeciwstawionym alter‑
natywnym sposobom komunikacji opowiada 
Katarzyna Klimkiewicz w opartym na sche‑
macie melodramatu filmie Zaślepiona (2012). 
Historia namiętności między brytyjską kon‑
struktorką samolotów Frankie a Algierczykiem 
Kahilem łączy dwa odległe światy: Europę 
i Afrykę, dojrzałą zamożną kobietę i ubogiego 
20 ‑letniego studenta. Na pierwszy rzut oka 
wydaje się, że bohaterka dysponuje władzą 
jako uprzywilejowana przedstawicielka elity, 
a także zawiaduje spojrzeniem w relacjach 
z młodym kochankiem, który jest przedmio‑
tem jej pragnienia. Ostatecznie jednak oboje 
– zarówno Frankie, jak i Kahil – staną się ofiara‑
mi kontroli, którą sprawują nad nimi służby spe‑
cjalne oraz ojciec bohaterki, jawiący się niemal 
jako freudowskie superego i strażnik imperial‑
nego systemu.

Perfekcyjne kroje, wypielęgnowane ciała, wykwintne perfumy bądź 
szlachetna schludność – wszystko to tworzyło typową ikonografię 
melodramatycznego uniwersum. Reżyserki filmowe, spoglądając 
z dystansu na reguły rządzące melodramatem, poddały go próbie 
i zaproponowały różnorodnie pojętą ucieczkę od cielesnej 
doskonałości. Zamiast wystawnej uczty dla oka zaoferowały widzom 
wielozmysłowe doświadczenie.
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Reżyserka spojrzeniom z dystansu dwójki bohaterów 
także przypisuje fałszywe poznanie i nieufność analo‑
gicznie do przemocy nadzorujących ich romans władz. 
Frankie wyciąga mylne wnioski wówczas, gdy patrzy na 
kochanka z okna swojego samochodu albo obserwuje go 
przez szybę stojącego w jej mieszkaniu. Niedoskonałości 
poznawczej spojrzenia, które sprowadza osobę do ste‑
reotypu, Klimkiewicz przeciwstawia kontakt fizyczny. 
Nie chodzi jedynie o namiętne zbliżenia między kochan‑
kami, ale o godną zaufania historię pisaną przez ich ciała: 
blizny na tułowiu Kahila czy cielesne, dwubarwne figury, 
które bohaterowie tworzą, stając się znakiem kulturowej 
komunikacji poprzez dotyk. Tym samym melodramat 
Klimkiewicz można – za Thomasem Elsaesserem i Malte 
Hagenerem – nazwać „kinem jako skórą” podporząd‑
kowanym „paradygmatowi skóry ‑i ‑dotyku” (Elsaesser, 
Hagener 2015, s. 148). W opozycji do niego niewydolność 
poznawczą wzroku podkreśla oryginalny tytuł filmu: Flying 
Blind oraz przypieczętowuje końcowa wymiana spojrzeń 
rozdzielonych kratami bohaterów.

Przez skórę
Tematem filmu Klimkiewicz oraz wykorzystanym przez nią 
sposobem obrazowania są skóra i dotyk, które Elsaesser 
uznał za rodzaj kontaktu bardziej egalitarny niż wzrok, 
właściwy między innymi kinu postkolonialnemu. W filmie 
Ammy Asante Belle (2013) – również odnoszącym się do 
problemu wielokulturowości – spotkają się dwie estetyki: 
tradycyjna – związana z wizualnością, i mniej konwen‑
cjonalna – taktylna. Pierwsza gwarantuje spektakl oraz 
wizualny i emocjonalny eksces, jaki oferował klasyczny 
melodramat, druga koncentruje się na motywie skóry, 
jej nietransparentności podkreślanej przez niecodzienny 
kontekst.

Tytułowa Belle jest córką czarnej niewolnicy oraz 
sir Johna Lindsaya, wychowywaną na damę w XVIII‑
 ‑wiecznym majątku Mansfieldów. Film realizuje konwen‑
cjonalny schemat melodramatu małżeńskiego z finałową 
nagrodą w postaci odpowiedniego kandydata na męża 
i obficie płynącymi łzami. Jednocześnie cały melodrama‑
tyczny splendor zostaje zestawiony z dramatem skóry: 
bohaterka, stając przed lustrem, próbuje ją z siebie ściąg‑
nąć; jak można się domyślić – bezskutecznie. Czarna 
heroina zostaje oprawiona w złoto, kość słoniową i muśli‑
ny, które czyniły z kobiecego ciała centrum spektaklu. 
Atrybuty te zestawiane z kolorem skóry bohaterki grają 
z przyzwyczajeniami widza oraz dokonują wizualnego 
wyłomu w brytyjskim kinie dziedzictwa.

Bell hooks, analizując problem obecności czarnych 
bohaterek na ekranie, zauważa ich podwójną nieobec‑
ność: jako tych, które patrzą, oraz jako pożądanych obiek‑
tów spojrzeń. Obie te pozycje są zarezerwowane odpo‑
wiednio dla białego mężczyzny – jako władcy spektaklu, 
oraz dla białej kobiety – jako przedmiotu oglądu (hooks 
1992, s. 118). Asante nie tylko kwestionuje tę imperialną 
zasadę, stawiając czarną bohaterkę w centrum spektaklu, 
lecz jednocześnie, przez kolor skóry Belle, podważa trady‑
cyjne wystawne przedstawienie i ujawnia jego umowność. 
W ten sposób dzięki „powszechnej przyjemności czerpa‑
nej z nadmiaru tkanin i ich luksusowej taktylności powstaje 
więź – nawet jeśli tylko fantastyczna – między przeszłością 
i teraźniejszością” (Radner 2017, s. 181). Wytworny strój 
staje się nie tylko elementem spektaklu, ale także narzę‑
dziem emancypacji, dokonując przejęcia niewolniczej 
przeszłości czarnych i przepisania jej na wzór panujących 
obecnie zasad równościowych.

Zbliżonej korekty dokonała Patricia Rozema w filmie 
Mansfield Park (1999), w tle adaptacji romansowej powieści 
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Jane Austen umieszczając okręty z czarnymi niewolnikami, 
o co w Kulturze i imperium upominał się Edward Said anali‑
zujący pierwowzór literacki. Motywem stroju równie świa‑
domie posłużyła się natomiast Jane Campion w Jaśniejszej 
od gwiazd (2009). Reżyserka, podobnie jak Asante zain‑
spirowana autentyczną historią, opowiada o miłości poety 
Johna Keatsa oraz Frances „Fanny” Brawne. XIX ‑wieczne 
kostiumy nie są tu jedynie melodramatycznym ekscesem 
wizualnym, lecz dziełem talentu głównej bohaterki oraz 
źródłem jej przyszłego dochodu. Fanny, odziana w uszyte 
przez siebie stroje, staje się artystką, która jest jednocześ‑
nie wystawą i jej autorką, a nie biernym obiektem spojrzeń. 
Pierwsza scena filmu przedstawiająca w zbliżeniu szycie 
tkaniny i przebijającą ją igłę zapowiada cierpienie bohater‑
ki i inicjację w miłość, ale też symbolizuje falliczną władzę 
pozostającą w rękach Fanny. Tym samym wystawny melo‑
dramatyczny spektakl, który zwykle służył przyjemności 
wzrokowej, staje się zarazem – podobnie jak w Belle – zna‑
kiem emancypacji.

Nie czas na łzy
Jednym z najradykalniejszych przedsięwzięć podejmują‑
cych grę z XIX ‑wiecznym literackim melodramatem jest 
adaptacja Wichrowych Wzgórz (2011) dokonana przez 
Andreę Arnold. Film brytyjskiej reżyserki wydaje się 
dziełem instruktażowym dla Elsaesserowskiej koncepcji 
opowiadania angażującego ciało i zmysły widza. Ciętą, 
salonową ripostę zastępuje w nim plwocina, pocałunki – 
zlizywanie krwi z poranionych pleców, a wyznanie miłosne 
– skryte obwąchiwanie. Podobnie jak w dziele Klimkiewicz 
opowiadana przez Arnold tragiczna historia miłosna nie 
uprzywilejowuje zmysłu wzroku. Heathcliff i Cathy wpraw‑
dzie bezustannie się podglądają, ale większość wydarzeń 
w filmie rozgrywa się na granicy widzialności. Zmącony 
i rozedrgany obraz oraz zredukowaną mowę zastępuje 
skóra, która przemawia w imieniu bohaterów. Zbliżenie 
na piętno niewolnika wypalone na plecach czarnoskórego 
Heathcliffa streszcza jego wcześniejsze doświadczenia, 
a akt nekrofilii wyraża obłęd miłości. Przyjemność skopofi‑
liczna zostaje zakwestionowana zarówno poprzez zawar‑
tość obrazów, jak i ruchliwą kamerę utrudniającą emocjo‑
nalną identyfikację.

Ciało odgrywa w filmie pierwszorzędną rolę nie jako 
spektakl, lecz dzięki fizjologii, która staje się źródłem afek‑
tu. Odwołanie się do zmysłu dotyku i skóry korespondu‑
je z rozumieniem, które wykracza poza podział na ciało 
i umysł, odnoszącym się do widza o umyśle ucieleśnionym 
– jak pisał Ryszard Nycz, charakteryzując reakcję afek‑
tywną odbiorcy (Nycz 2014, s. 9). „Afekt jest chwilową, 
pozytywną lub negatywną reakcją organizmu (wegeta‑
tywną, mięśniową, doznaniową)” (Nader 2014, s. 19) na 
pobudzenie, które często wymyka się reprezentacji. Film 
Arnold, utrzymany na granicy widzialności, a jednocześ‑
nie skoncentrowany na fizjologii i biologicznych aspektach 
cielesności, nie wywołuje częstej dla melodramatu reakcji 
afektywnej – łzawienia oczu. Eksperyment reżyserki spra‑
wia, że nie współdzielimy emocji bohaterów, odczuwając 
raczej dreszcz odrazy, lęk, a nawet wstręt. Uczucia te uda‑
remniają wzruszenie, ale pozwalają zanurzyć się w miłos‑

nym obłędzie bohaterów. Brak konwencjonalnego zaan‑
gażowania w opowiadaną historię umożliwia wniknięcie 
– poprzez zmysły – w tajemnicę dwojga potępieńców. 
Obrazy przedstawione przez Arnold są bowiem często 
ciemne i nieczytelne, co potęguje w widzu wrażenie błą‑
dzenia i dezorientacji. Kamera umieszczona bardzo blisko 
postaci, tuż za ich plecami, sprawia, że poruszamy się wraz 
z nimi po omacku. Dzięki temu warstwa wizualna odsyła 
raczej do walorów dotykowych: fizycznej bliskości boha‑
terów oraz ich wzajemnej fascynacji opartej na niepojętym 
biologicznym fatalizmie.

Olfaktologia stosowana
Skoro Elsaesser uprzywilejowywał doświadczenie kina‑
 ‑skóry i dotyku w reprezentacjach dotyczących spotkań 
międzykulturowych czy międzyrasowych, logiczne wyda‑
je się, że zaangażowanie innego zmysłu – węchu – stanie 
się symbolem komunikacji międzygatunkowej. Heathcliff 
i Cathy są w filmie Andrei Arnold nieodłączną częścią przy‑
rody, czymś między kroplą deszczu, ćmą a szkieletem psa. 
Bohaterowie zdają się najszczęśliwsi wówczas, gdy żyją 
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„po zwierzęcemu”: rezygnują z mowy, a erotyzm wyraża‑
ją, na przykład gładząc bok konia.

Krok dalej w posthumanistycznej wizji uczyniła 
Nicolette Krebitz, która w Dzikiej (2016) opowiedziała 
historię miłości pokonującej różnice międzygatunkowe. 
Zamknięta w sobie Ania rutynowo wykonuje mało absor‑
bującą pracę biurową, czasem odwiedza w szpitalu dziad‑
ka, najczęściej zaś przesiaduje samotnie w domu. Strzała 
Kupidyna dosięga ją na skraju miejskiego lasu, gdzie spo‑
tyka wilka, którego postanawia podstępem udomowić. 
Wkrótce jej mieszkanie zamieni się w ruinę, rzeźnię, śmiet‑
nik i kuwetę oraz scenę wzajemnej międzygatunkowej 
fascynacji. Niezależnie od tego, czy historię tę potraktu‑
jemy metaforycznie jako opowieść o niespełnieniu będą‑
cym nieodłącznym elementem kondycji ludzkiej, czy po 
prostu o niemożliwym do realizacji uczuciu, angażowa‑
nym przez film zmysłem staje się węch. Analogicznie do 
kina jako skóry wrażenia te są wywoływane przez obrazy: 
gnijącego mięsa, wszechobecnego brudu czy znakowania 
odchodami terytorium (zarówno przez Anię, jak i wilka). 
Zapach dominuje także w kontakcie między bohaterami, 
umożliwiając im komunikację, a widz ani przez chwilę nie 
zapomina o otaczającym dziewczynę odorze. Zamiast 
wizualnego przepychu i melodramatycznych łez płyną 
krew i mocz drapieżnika, jakim staje się Ania, by zbliżyć się 
do obiektu swojej fascynacji. Tradycyjny obiekt do ogląda‑
nia zastąpił abjekt, gdzie „to, co wstrętne, konfrontuje nas 
z delikatnymi stanami, gdy człowiek błądzi po obszarach 
zwierzęcia” (Kristeva 2007, s. 17).

Podobny motyw odnajdujemy w Córkach dancingu 
(2015) Agnieszki Smoczyńskiej, które w buntowniczy 
sposób przepisują Małą syrenkę Andersena, czyli opo‑
wieść o poświęceniu przez bohaterkę własnego życia 
w imię miłości. Agambenowska maszyna antropologicz‑

na – wytwarzająca różnice między tym, co zwierzęce, 
i tym, co ludzkie – zacina się, by w ciele syren połączyć 
człowieka i rybę. Tu również spod brokatu i „glamouru” 
PRL ‑owskiego dancingu wydobywa się rybia woń, na którą 
skarży się właściciel tancbudy. Smoczyńska nakłania więc 
syrenie bohaterki do buntu na poziomie reprezentacji, 
każąc Złotej szukać zemsty na wiarołomnym kochanku 
i polemizując w ten sposób z wpisanym w modus melo‑
dramatyczny masochizmem, a także osnuwa wystawny 
spektakl abjektalnym zapaszkiem.

Ann Kaplan w połączeniu melodramatu z horrorem, 
„gatunkiem zwyczajowo pojmowanym jako reprezentu‑
jący męski punkt widzenia”, dostrzega możliwość „rozsze‑
rzenia krytycznej perspektywy wobec patriarchatu zawar‑
tej w filmie kobiecym” (Kaplan 2012, s. 74). Masochistyczne 
odjęcie ogona sprawia, że Srebrna bez rybich łusek jest jak 
wampir bez zębów bądź melodramat bez elementów hor‑
roru. Obecność tego ostatniego pozwala bowiem zastąpić 
masochizm sadyzmem, dzięki czemu Złota może dokonać 
wendety i wprowadzić w melodramatyczne ramy element 
krytyczny.

Ciało wobec postfeministycznych sprzeczności
Podobny motyw abjektalnej fascynacji i odrazy oraz połą‑
czenie melodramatu z horrorem odnajdziemy w serii adre‑
sowanej do nastolatków, czyli w sadze Zmierzch (2008–
2012) opartej na powieści Stephenie Meyer. Atrakcyjność 
ciała Belli również odsyła do jego zapachu – woni ludzkiego 
mięsa, choć zostało to przedstawione w dużo bardziej kon‑
wencjonalny i higieniczny sposób niż we wcześniej przy‑
wołanych przykładach. Połączenie melodramatycznej 
swoistości z wampirycznym niepokojem sprawia, że film 
ten pełni funkcję typową dla melodramatu, czyli narzędzia 
łączącego i negocjującego sprzeczności. Według Katie 
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Potwierdzeniem wspomnianych sprzeczności między 
koniecznością podtrzymywania fizycznej atrakcyjności 
i nieuchronną jej utratą jest utopijne rozwiązanie zawarte 
w melodramacie macierzyńskim Anne Fontaine zreali‑
zowanym na podstawie literackiego pierwowzoru Doris 
Lessing. Idealne matki (2013) przedstawiają dwie dojrzałe 
kobiety, przyjaciółki od zawsze i na zawsze, które wiążą się 
„na krzyż” ze swoimi synami, tworząc wraz z nimi czwo‑
rokąt idealny. Obsesyjny niepokój dotyczący starzejącego 
się ciała rozpływa się w fantazji o matkach ‑kochankach. 
Film Fontaine można potraktować jak melodramatyczne 
dzieło autotematyczne, skoro – jak pisze Linda Williams – 
każdy melodramat jest oparty na freudowskim fantazma‑
cie pierwotnej utraty, którą uosabia ciało matki (Williams 
1991, s. 11). Idealne matki tematyzują wspomnianą stratę 
i przedstawiają utopię o jej zniesieniu, zaś nadmorska sce‑
neria potęguje wrażenie stanu pełni, ucieczki od symbo‑
licznego porządku ojca w sferę wyobrażonego – prawa 
matki.

Reżyserki filmowe wykorzystały obecne w melodra‑
macie poparcie dla słabości i bezsilności, aby pokazać 
je jako cnoty i znaleźć wyjście z postfeministycznej 
pułapki, które prowadzi przez akceptację niedosko‑
nałości oraz rezygnację z samokontroli i dyscypliny. 
Zainteresowanie tradycyjnie pojmowaną słabością nie 
jest jedynie cechą kina skoncentrowanego na uczu‑
ciach. Wystarczy przywołać Przełęcz ocalonych (2016, 
M. Gibson), by dostrzec, jak melodramatyzacja „męskie‑
go” filmu wojennego koresponduje z pochwałą cech 
zwyczajowo kojarzonych z kobiecością. Jednocześnie 
wspomniane reżyserki podobnemu namysłowi poddały 
środki melodramatycznego wyrazu. Klasyczny spektakl 
filmowy wykorzystujący „magiczny rytuał spojrzeń, 
gestów, dotknięć i słów” (Stachówna 2001, s. 42) porzu‑
cił swój własny splendor po to, by nie stać się estetycz‑
nym i ideowym więzieniem. 

Kapurch Zmierzch wyraża stawiane dziewczętom w epoce 
postfeministycznej sprzeczne wymagania: kobiecej atrak‑
cyjności, wiecznej młodości, partycypacji w konsumery‑
zmie oraz autonomii i samostanowienia. Ludzkie ciało Belli 
uosabia zatem zarówno słabość – jako śmiertelne i starzeją‑
ce się – jak i siłę, będąc przyczyną obsesyjnego pożądania 
przez Edwarda. Ona sama zaś – w otoczeniu wampirów 
– poddaje swoje ciało nieustannej kontroli, przypominając 
w tym skoncentrowane na cielesności nastolatki (Kapurch 
2016, s. 21–22 i 70).

Sprzeczności postfeminizmu przedstawiają w podob‑
nym duchu melodramaty dotyczące kobiet dojrzałych. Co 
ciekawe, wszystkie one – podobnie jak Zmierzch – stawia‑
ją pod znakiem zapytania atrakcyjność fizyczną pięknych 
skądinąd bohaterek, grożąc im perspektywą starzejącego 
się ciała i tematyzując lęk przed utratą urody. W filmie 
Moja miłość (2015, Maïwenn) reżyserka opowiada na poły 
autobiograficzną historię spełnionej zawodowo prawnicz‑
ki, która zakochuje się w uwodzicielskim Georgio. Troska 
o fizyczną atrakcyjność, wieczny entuzjazm zakochania, 
dziewczyńska beztroska nie mogą wytrzymać próby 
macierzyństwa i codziennej rutyny. Unieruchomiona po 
wypadku na wiele miesięcy bohaterka zostanie uwolniona 
od postfeministycznego przymusu odgrywania wiecznej 
nastolatki i doświadczy psychicznego komfortu posiada‑
nia starzejącego się ciała – mytego, podtrzymywanego 
i wożonego wózkiem inwalidzkim. Podobnie zbuntuje się 
bohaterka Prywatnego życie Pippy Lee (2009, R. Miller), 
umęczona przez macierzyństwo, znienawidzona przez 
córkę i zdradzona przez męża. Życie Pippy jest jak pod‑
ręcznik napisany według przypływających fal feminizmu: 
ofiara rewolucji seksualnej i używek, które zniszczyły jej 
dzieciństwo i młodość, uciekła w tradycyjną kobiecą rolę, 
co okazuje się kolejną pułapką. Pippa – wiecznie dyspo‑
zycyjna, zawsze młoda i codziennie skłonna do działania 
– w końcu z uczuciem ulgi zrezygnuje z narzuconej sobie 
dyscypliny.

Bibliografia
• M.A. Doane, Femmes Fatales: Feminism, Film Theory, Psychoanalysis, Routledge, New York, 1991.

• M.A. Doane, The Desire to Desire: The Woman’s Film of the 1940s, Indiana University Press, Bloomington 1987.

• T. Elsaesser, M. Hagener, Teoria filmu: wprowadzenie przez zmysły, przeł. K. Wojnowski, Universitas, Kraków 2015.

• M. Haskell, From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies, New English Library, London 1974.

• b. hooks, Black Looks: Race and Representation, South End Press, Boston 1992.

• E.A. Kaplan, Troubling Genre/Reconstructing Gender, [w:] Gender Meets Genre in Postwar Cinemas, red. Ch. Gledhill, 
University of Illinois Press, Baltimore 2012.

• K. Kapurch, Victorian Melodrama in the Twenty -First Century: Jane Eyre, Twilight, and the Mode of Excess in Popular Girl 
Culture, Palgrave Macmillan, New York 2016.

• J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

• L. Nader, Afektywna historia sztuki, „Teksty Drugie” 2014, nr 1.

• R. Nycz, Afektywne manifesty, „Teksty Drugie” 2014, nr 1.

• H. Radner, The New Woman’s Film: Femme -centric Movies for Smart Chicks, Routledge, New York 2017.

• G. Stachówna, Niedole miłowania. Ideologia i perswazja w melodramatach filmowych, Rabid, Kraków 2001.

• L. Williams, Film Bodies: Gender, Genre, and Excess, „Film Quarterly” 1991, t. 44, nr 4, s. 4.

Czas melodramatu

EKRANy 3–4/2017 29



Melodramat kojarzony jest przede wszystkim z miłością 
między kobietą a mężczyzną. Tymczasem gatunek 

ten posiada interesującą i prężnie rozwijającą się dziś 
odnogę – melodramat ojcowski ukazujący rodzicielską, 

często dramatyczną i pełną poświęceń miłość do 
dziecka. Jego popularności dowodzą filmy nominowane 

w tym roku do Oscarów: Manchester by the Sea, 
Moonlight i Toni Erdmann.
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dłużaniu rodu poprzez przekazywanie 
własnych genów. Zachowanie trampa 
– będące w kontrze do stereotypowej 
surowości paternalistycznego rodzica 
– przywraca wyrugowaną kulturowo 
emocjonalność mężczyzn w stosunku 
do dzieci.

Następne dekady przyniosły 
obrazy ojców walczących o prawa 
rodzicielskie. Gdy dochodziło do 
rozpadu rodziny, opartej zazwyczaj 
na tradycyjnym modelu, w którym 
mężczyzna realizował się w sferze 
zawodowej, zaś kobieta w przestrzeni 
domowej, prawo do opieki nad dzieć‑
mi przypadało prawie zawsze matce. 
Ojciec podejmujący walkę o dziecko 
był niemal z góry skazany na druzgo‑
cącą klęskę, choć to jego osoba sta‑
nowiła fundament patriarchalnego 
porządku. W melodramatach, w któ‑
rych spora część akcji rozgrywała 
się na sali sądowej, stał się on ofiarą 
nierówności wobec prawa i dyskry‑
minacji w rodzicielstwie. Filmy te 
pokazywały także proces emancy‑
pacji emocjonalnej mężczyzn, którzy 
walcząc z nieprzychylnym im syste‑
mem, uczyli się opieki nad dzieckiem 
i wyrażania miłości. Tak było choćby 
w najbardziej znanym „sądowym” 
melodramacie ojcowskim, Sprawie 
Kramerów (1979, R. Benton), gdzie 
Dustin Hoffman i Meryl Streep zagrali 
małżeństwo walczące o opiekę nad 
synem. Rozpad rodziny został wpi‑
sany w kontekst emancypacyjny: 
Joanna Kramer postanawia opuścić 
męża i dziecko, by odnaleźć własne 
„ja”, a Ted Kramer, obiecujący pra‑
cownik agencji reklamowej, musi 
z dnia na dzień nauczyć się prowadzić 
dom i zajmować się dzieckiem, doj‑
rzewając do obowiązków wcześniej 
niedostrzeganych lub zaniedbywa‑
nych. Dzięki tej zmianie ostatecznie 
osiąga sukces (choć poza salą sądo‑
wą), negując trwałość zasad opresyj‑
nego modelu patriarchalnej rodziny 
z jej ściśle określonymi rolami dla 
kobiety i mężczyzny.

Również w polskim kinie powstał 
melodramat ojcowski – Tato (1995) 
Macieja Ślesickiego, w którym, 
podobnie jak u Bentona, główny 
bohater musi zmierzyć się z rzeczy‑

wistością wyjątkowo nieprzychylną 
ojcom, gdzie nawet sędzia jest stron‑
nicza i solidaryzuje się z kobietami. 
W tej trudnej drodze Michałowi 
Suleckiemu (Bogusław Linda) poma‑
ga szef stowarzyszenia zrzeszającego 
pokrzywdzonych przez prawo ojców, 
którzy utracili swoje dzieci, a rewizjo‑
nistyczne podejście Ślesickiego zdaje 
się szargać świętość jednego z naj‑
ważniejszych polskich mitów, czyli 
macierzyństwa i ideę matki Polki.

Temat ojcowski pojawiał się w kinie 
wielokrotnie. Do ważnych przykładów 
filmów o ojcach należą: Los człowieka 
(1959, S. Bondarczuk), Papierowy księ
życ (1973, P. Bogdanovich), w którym 
wystąpił rodzinny duet, Ryan O’Neal 
i jego dziesięcioletnia córka Tatum, 
Mistrz (1979, F. Zeffirelli), a także 
Powrót (2003) Andrieja Zwiagincewa 
– przejmująca opowieść o próbie zbu‑
dowania więzi pomiędzy dotychczas 
nieobecnym ojcem a jego nastoletnimi 
synami.

Ojcowie są wszędzie
W kinie współczesnym można 
zaobserwować postępującą melo‑
dramatyzajcę gatunków sensacyj‑
nych i fantastycznych, które zostają 
wzbogacone między innymi o wątki 
ojcowskie. Dziś science fiction, hor‑
ror, film sensacyjny, thriller, a nawet 
film superbohaterski ukazują skom‑
plikowane relacje międzyludzkie 
i złożoną emocjonalność bohaterów. 
Matryca gatunkowa coraz częściej 
służy przedstawieniu opowieści 
o charakterze melodramatycznym – 
także ojcowskim.

Wyraźnym przykładem tego połą‑
czenia jest Interstellar (2014), odyse‑
ja kosmiczna Christophera Nolana, 
w której powinność głównego boha‑
tera, chcącego uratować ludzkość 
przed zagładą, zmusza go do opusz‑
czenia swoich dzieci. Astronautę 
Coopera i jego córkę Murph, choć 
są oddaleni o miliony lat świetlnych 
i pozbawieni kontaktu przez dekady, 
wciąż łączy szczególna więź – i to ona 
ocala ludzkość. W postaci protago‑
nisty zawiera się jeden z kluczowych 
archetypów ojca w kulturze chrześ‑
cijańskiej, czyli Hioba cierpiącego 

Mojemu Ojcu

Melo drama t  o j c ow s k i 
wyewoluował z melo‑
dramatu macierzyńskie‑

go, opierającego się pierwotnie na 
schemacie fabularnym związanym 
z utratą dziecka. W tych filmach albo 
opowiadano o mężatkach, które 
przez błędy swoje lub małżonka tra‑
ciły dziecko (jak w Matczynym sercu 
[1913, D.W. Griffith] czy Wzgardzonej 
[1937, K. Vidor]), albo o panieńskim 
macierzyństwie zmuszającym kobie‑
tę do porzucenia dziecka (Brzdąc 
[1921, Ch. Chaplin]), a w obu wypad‑
kach rodzicielki próbowały odzyskać 
potomstwo dzięki poświęceniu lub 
heroicznym czynom. O ile postać 
cierpiącej matki stała się ważną figurą 
melodramatu klasycznego (i stanowiła 
przedłużenie toposu dobrze znane‑
go w kulturze chrześcijańskiej), o tyle 
ojciec – w roli protagonisty – pojawiał 
się okazjonalnie. Gatunek bazujący 
na uczuciach i patosie, przeznaczony 
głównie dla widowni kobiecej, nie był 
odpowiedni do przedstawienia patriar‑
chalnego modelu ojcostwa. Dlatego 
też melodramatyczne historie ojców 
zawsze zawierały rewizjonistyczne 
podejście do paternalizmu i tradycji.

Byliśmy ojcami
Historia melodramatu ojcowskiego 
jest zatem długa i sięga kina niemego. 
Prekursorski i doniosły dla rozwoju 
tematyki był wspomniany Brzdąc, 
bo choć w filmie występuje postać 
matki, to akcent położony jest przede 
wszystkim na relację przybranego ojca 
i usynowionego chłopca. Wymowa 
Brzdąca to jednak nie tylko rzewna 
historia, lecz także zaangażowana 
krytyka społeczna (powszechne pięt‑
nowanie panieńskiego macierzyństwa 
zmusza wszak kobietę do porzucenia 
dziecka, zaś trampowi, jako przybra‑
nemu i do tego biednemu ojcu, opieka 
społeczna próbuje odebrać chłopca 
i umieścić go w sierocińcu). Chaplin 
krytykuje więc bezduszność ówczes‑
nej moralności i prawa, opowiadając 
się za siłą rodzicielskich uczuć. W bar‑
dzo postępowy sposób pokazuje też, 
że bycie ojcem może być wyborem, 
a idea niebiologicznego ojcostwa pod‑
waża patriarchalny imperatyw o prze‑
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po utracie rodziny. Watek ojcowski, 
w ujęciu jednostkowej, osobistej rela‑
cji, pojawił się też w innej słynnej serii 
science fiction. W najnowszym fil‑
mie Ridleya Scotta Obcy: Przymierze 
(2017) emocjonalność zbuntowanego 
androida Davida przemienia się w akt 
kreacji. Bohater tworzy hybrydyczne 
formy Obcego, a narodziny jednego 
z nich łączą się wręcz z dosłowną 
ekspresją ojcowskiej miłości. Postać 
Davida ‑stwórcy wnosi do serii rodzi‑
cielską melodramatyczność, którą 
w odsłonie macierzyńskiej znamy 
z uczucia Ellen Ripley do małej Newt 
w Obcym – decydującym starciu 
(1986, J. Cameron).

Początki zmian widać też w kinie 
superbohaterskim. W ostatniej odsło‑
nie serii X ‑Men, Logan: Wolverine 
(2017, J. Mangold), stary i schorowany 
Rosomak zostaje opiekunem swojej 
genetycznej córki, Laury, posiada‑
jącej te same zdolności co ojciec. 
I choć Logan wciąż jest śmiertelnie 
niebezpieczną maszyną do zabijania, 
widzimy, jak pod wpływem kontaktu 
z dziewczynką rodzi się w nim ofiar‑
ność. Melodramatyczność wkradła 
się także do filmów grozy. Przykładem 
melodramatu ojcowskiego w kon‑
wencji zombie horroru jest Maggie 
(2015, H. Hobson), o którym szerzej 
pisałam w artykule Zombie po ludz
ku („EKRANy” 2016, nr 1). Występuje 
w nim Arnold Schwarzenegger, który 
gra ojca nastolatki zarażonej wirusem 
zamieniającym ją w zombie. Bohater 
towarzyszy córce w trudnej i bolesnej 
przemianie, wspiera ją w odchodze‑
niu nawet wtedy, gdy pozostali bli‑
scy zaczynają się od niej odwracać. 
W kontemplacyjnych ujęciach, nie‑
typowych dla gatunku, pokazany jest 
dramatyzm sytuacji i wielkie cierpie‑
nie ojca, który nie może ocalić swojej 
córki.

Coraz częściej temat relacji ojciec–  
dziecko pojawia się w filmach sen‑
sacyjnych i thrillerach. Warto przy‑
pomnieć Drive (2011) Nicolasa 
Windinga Refna, w którym bohater 
grany przez Ryana Goslinga wchodzi 
w rolę ojca dla kilkuletniego chłop‑
ca sąsiadki. W Labiryncie (2013, 
D. Villeneuve) Hugh Jackman wciela 
się w ojca, który na własną rękę szuka 
sprawiedliwości po porwaniu jego 
ukochanej, sześcioletniej córki.
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Derek Cianfrance, ojciec
Współcześnie rzecznikiem ojców 
w kinie stał się Derek Cianfrance. Ten 
specjalizujący się w melodramatach 
ojcowskich twórca ma niezależny 
rodowód: studiował produkcję filmo‑
wą pod opieką awangardzistów Stana 
Brakhage’a i Philipa S. Solomona, 
a pierwsze kroki filmowca stawiał 
na festiwalu w Sundance. Obecnie 
współpracuje z wielkimi wytwórnia‑
mi – w DreamWorks zrealizował swe 
najnowsze dzieło, Światło między 
oceanami (2016).

W swojej twórczości Cianfrance 
traktuje mężczyzn jako persony melo‑
dramatyczne – uczuciowe i wrażli‑
we, opowiadając o ich konfrontacji 
z tradycyjnymi rolami: mężów i ojców. 
Protagonistów konstruuje zawsze na 
podstawie ich relacji z kobietą i dziec‑
kiem, lokując męskość w kontekś‑
cie odpowiedzialności za innych, 
ponoszenia konsekwencji, wypeł‑
niania obowiązków i powinności. 
Bohaterowie jego filmów poświęcają 
się dla rodziny jako nadrzędnej warto‑
ści, często dokonując dramatycznych 
wyborów, wynikłych z różnorodnych 
kryzysów, jak brak perspektyw, łama‑
nie prawa, traumy osobiste czy uza‑
leżnienia. Wystawieni na próby, nie 
tyle kierują się męskim heroizmem, 
ile czerpią siłę z mocy uczuć, jakby 
na przekór stereotypom kulturowym. 
Reżyser nie boi się ukazywać emocjo‑
nalności mężczyzn – stosuje zbliżenia 
na ich twarze, kiedy płaczą, skupia się 
na drobnych gestach wyrażających 
czułość i delikatność. Szczególną 
atencją darzy ojcostwo jako jedną 
z najważniejszych, ale i najtrudniej‑
szych ról w życiu. Traktuje je jako 
egzamin z dojrzałości i sprawdzian 
charakteru. Drobiazgowo analizuje 
motywacje ojców – często z wyboru, 
bo u Cianfrance’a rodzicielstwo nie jest 
tożsame z przekazywaniem genów.

W filmach amerykańskiego twórcy 
ojciec ma twarz Ryana Goslinga. Obu 
artystom udało się stworzyć harmo‑
nijny duet. W Blue Valentine (2010), 
który przyniósł reżyserowi rozgłos 
i uznanie, aktor wcielił się w rolę 
Deana, młodego mężczyzny na życio‑
wym zakręcie, którego małżeństwo 
ulega nieuchronnemu rozpadowi. 
Bohater za wszelką cenę próbuje oca‑
lić związek, kierowany bezwarunko‑

wą miłością do żony, Cindy, i kilkulet‑
niej córki, Frankie, która nie jest jego 
biologicznym dziec kiem – to owoc 
nieudanej miłości Cindy do szkolnego 
kolegi. To właśnie mężczyzna, jakby 
w kontrze do zwyczajów panujących 
w tym gatunku, opiera zasadność 
i potrzebę związku na tradycyjnych 
wartościach: przysiędze małżeńskiej 
oraz instytucji rodziny.

Gosling ponownie wystąpił w roli 
ojca w kolejnym filmie Cianfrance’a, 
Drugie oblicze (2012). Tworzy on 
fabularny tryptyk, w którym splata‑
ją się losy czterech mężczyzn: zło‑
dzieja Luke’a, policjanta Avery’ego 
Crossa i ich synów – Jasona i AJ ‑a. 
Drugie oblicze uderza w bardziej 
melodramatyczny ton niż skromny 
i kameralny Blue Valentine. Twórca 
potęguje tragizm sytuacji poprzez 
działanie fatum. Złe decyzje ojców 
mają wpływ na ich synów, a winy 
z przeszłości domagają się odku‑
pienia. Cianfrance w sentymental‑
ny sposób pokazuje doniosłość roli 
ojca w procesie kształtowania się 
tożsamości dziecka – poprzez mit 
rodzica i pamiątki po nim czy konty‑
nuowanie rodzinnej tradycji. Równie 
ważne jest ojcostwo zastępcze: Kofi 
(Mahershala Ali) wychowuje Jasona 
od momentu narodzin i kocha jak 
własne dziecko, pomimo braku 
pokrewieństwa krwi, a nawet różnicy 
w kolorze skóry.

Swój najnowszy film, Światło 
między oceanami, będący adap‑
tacją powieści australijskiej pisarki 
M.L. Stedman, Cianfrance zreali‑
zował w konwencji klasycznego, 
hollywoodzkiego melodramatu, 
w kostiumie i z udziałem gwiazd. 
Znów opowiedział o ojcostwie 

z wyboru, a w zasadzie – z przypad‑
ku. Mieszkający na odludnej wyspie 
latarnik wraz z młodą żoną, która 
nie może donosić ciąży, w wyniku 
zrządzenia losu dostają szansę, aby 
zostać rodzicami. Jednak ich rodzi‑
cielstwo zbudowane na kłamstwie 
nie trwa długo i obraca się przeciwko 
nim, a film przepełnia wielopoziomo‑
we cierpiętnictwo mężczyzn, jakby 
w zgodzie z założeniami wzorco‑
wego melodramatu. Są oni ofiarami 
Wielkiej Historii (latarnik jest wete‑
ranem I wojny światowej dręczonym 
pofrontową traumę; biologiczny 
ojciec dziecka jako Niemiec spotkał 
się z nienawiścią lokalnej społeczno‑
ści), miłości do żon, które prowadzą 
do zguby, wreszcie własnych morale, 
niepozwalających na postępowanie 
wbrew zasadom. Reżyser drobiazgo‑
wo analizuje dylemat latarnika – fał‑
szywego ojca, skupiając się na jego 
rozdarciu emocjonalnym, które nie 
jest związane z wychowywaniem nie 
swojego potomka, lecz z nieuczci‑
wością wobec biologicznej matki 
dziecka.

Choć filmografia Cianfrance’a jest 
jeszcze dość skromna, to ujawniła 
melodramatyczną wyobraźnię twór‑
cy, który traktuje ten gatunek w spo‑
sób dynamiczny. Wykorzystuje różne 
konwencje melodramatyczne: od 
klasycznych (Światło między oceana
mi) po progresywne i dekonstruujące 
gatunek (Blue Valentine, Drugie obli
cze). Amerykański filmowiec powoli 
staje się prawowitym spadkobiercą 
reżyserów uczuć pokroju Douglasa 
Sirka, Maxa Ophülsa i Rainera 
Wernera Fassbindera, uzupełniając 
ich wkład w rozwój melodramatu 
o perspektywę mężczyzny ‑ojca.
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Nowe tacierzyństwo
Pozwoliliśmy, żeby naszą kultu‑
rą zawładnęły emocje. Zmęczeni 
postmodernistyczną z ducha ironią 
(o czym pisała Barbara Szczekała 
w „EKRANach” 2016, nr 1), zapragnę‑
liśmy znów odczuwać i przeżywać. 
Potrzeba ta wpłynęła także na zmianę 
wizerunku mężczyzn w tekstach kul‑
tury. Coraz mniej w nich twardzieli, 
a coraz więcej wrażliwców (co widać 
chociażby w postaciach kreowanych 
obecnie przez Clinta Eastwooda). 
Męska emocjonalność przestaje być 
postrzegana jako przejaw kryzysu 
męskości, a zaczyna być waloryzowa‑
na pozytywnie. Umacniają to współ‑
czesne odnogi melodramatu, w któ‑
rych mężczyźni występują w rolach 
niezwiązanych z relacją z kobietą (jak 
w melodramatach gejowskich czy 
właśnie ojcowskich).

By wyrazić złożoność męskich 
stanów emocjonalnych, twórcy 
melodramatów poszukują nowego 
języka, gdyż dawne klisze i schematy, 

wypracowane dla heteroseksualnej 
miłości, nie przystają do innych kon‑
tekstów. Dlatego „męskie” melodra‑
maty są oszczędniejsze w formie, bar‑
dziej powściągliwe w pokazywaniu 
uczuć, operują symboliką związaną 
z doświadczeniami mężczyzn (jak 
artefakty [np. motocykl], teksty kultu‑
ry [np. piosenki]) lub całkowicie z niej 
rezygnują. W warstwie werbalnej 
wprowadzają „nieliterackie” dialo‑
gi, często nawet kalekie, ujawniają‑
ce problemy z międzypokoleniową 
komunikacją. Mniej w nich patosu, 
znacznie więcej humoru.

Także w rzeczywistości pozafil‑
mowej wzrasta pozycja ojca. Warto 
tu wspomnieć chociażby o prawie 
do urlopu wychowawczego dla męż‑
czyzn po narodzinach dziecka, nazy‑
wanym potocznie „tacierzyńskim”. 
Dziś nikogo nie dziwi mężczyzna 
z wózkiem, zmieniający pieluchę 
lub bawiący się z dzieckiem w pia‑
skownicy. Ostatnie lata pokazują, że 
również w kinie nadeszła era ojców. 

I nie ogranicza się ona tylko do melo‑
dramatu. Pochód ojców zawędrował 
też w rejony dotychczas słabo odwie‑
dzane. Ekranowi mocarze i super‑
bohaterowie otrzymali nową funkcję, 
odsłaniającą ich bardziej ludzkie obli‑
cze. Z kolei zwyczajni protagoniści 
stali się nadzwyczajni często właśnie 
dzięki heroicznej miłości do dziecka. 
Twórcy filmowi, jak między innymi 
Derek Cianfrance, coraz chętniej opo‑
wiadają o bohaterach, którzy kształ‑
tują swoją męską tożsamość i wraż‑
liwość dzięki zmierzeniu się z rolą 
ojca. Pojawia się męska perspektywa 
w procesie przepracowywania żałoby 
po stracie dzieci, co do tej pory było 
zarezerwowane prawie wyłącznie dla 
matek – jak w oscarowym Manchester 
by the Sea (2016, K. Lonergan), naj‑
wybitniejszym melodramacie ojcow‑
skim ostatnich lat. Współcześni ojco‑
wie już nie walczą na ekranie o prawo 
do opieki nad dziećmi, jak to było kilka 
dekad temu, lecz o prawo do okazy‑
wania rodzicielskiej miłości. 

Janek wciąż czeka
na rodziców

 

www.rodzicesos.org
tel. 22 460 92 51, 600 727 466
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Partner strategiczny:
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solidarności

Kariera Rubena Östlunda to histo‑
ria spektakularnej ewolucji: obok 
Złotego Niedźwiedzia w Berlinie za 

najlepszy krótki metraż (Incydent w banku, 
2009), cztery z pięciu fabuł Szweda tra‑
fiły do canneńskiej selekcji. Najpierw 
Mimowolnie (2008) zostało zaprezentowa‑
ne w sekcji Un Certain Regard, następnie 
reżyser wrócił na Croisette z Grą (2011) 
pokazaną w konkursie Quinzaine des 
Réalisateurs, by trzy lata później odebrać 
nagrodę jury Un Certain Regard za Turystę 
(2014). W tym roku zaś nie tylko awansował 
do konkursu głównego, ale jeszcze wyniósł 
z niego Złotą Palmę. Można przypuszczać, 
że tym triumfem utorował sobie drogę do 
grona reżyserów, których dyrektor festiwa‑
lu Thierry Frémaux będzie chciał regularnie 
gościć na czerwonych schodach.

Östlund przyjechał do Cannes z filmem 
inteligentnym, lecz nie inteligenckim; bez‑
pretensjonalnym, choć opowiadającym 
o pretensjonalnych snobach; i zrealizowa‑
nym z reżyserską brawurą, której kunszt 
jednocześnie zachwyca i przeraża. The 
Square od pierwszej sceny jawi się jako 
dzieło przemyślane w najdrobniejszych 
detalach, ze znakomicie poprowadzony‑
mi aktorami, operujące krytyką nie tylko 
zręczną i błyskotliwą, ale przede wszyst‑

kim osadzoną w bystrej obserwacji mecha‑
nizmów klasowych i zachodnioeuropej‑
skiej mentalności.

O ile w Turyście za arenę pytań egzy‑
stencjalnych służył kurort narciarski, to 
w The Square jest nim muzeum sztuki 
współczesnej, które Östlund umieszcza 
w pałacu szwedzkiej rodziny królewskiej 
(możemy więc wnioskować, że to Szwecja 
postmonarchiczna, a więc – w podtekście 
– jeszcze bardziej perfekcyjna i egalitarna). 
Na placu przed gmachem umieszczona 
zostaje najnowsza instalacja artystyczna: 
tytułowy Kwadrat. Dla kuratora muzeum, 
Christiana, dzieło to ma ewokować warto‑
ści, za orędownika których sam się uważa: 
społeczną solidarność i obywatelski altru‑
izm w dobie charakterystycznego dla 
pierwszego świata egocentryzmu.

Założeniem Kwadratu jest zasada, iż 
w jego obrębie każdy ma „równe prawa 
i obowiązki”. Potrzebującemu, który znaj‑
dzie się w jego granicach, należy udzielić 
pomocy, a płaczącego pocieszyć; można 
w nim dawać upust poczuciu niesprawied‑
liwości, ale też poprosić o wysłuchanie 
zwierzenia. Jest to przestrzeń bezintere‑
sowności i wzajemnej ufności. Christian 
deklaruje bowiem wiarę we wpływ sztuki 
na rzeczywistość i jej zdolność do naprawy 

The Square
Szwecja, Niemcy, Francja, Dania, 
USA 2017, 142’
reż. i scen. Ruben Östlund, 
zdj. Fredrik Wenzel, 
prod. Erik Hemmendorff, wyst. Claes 
Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, 
Terry Notary, Christopher Læssø. 
Cannes: Złota Palma dla najlepszego filmu

Ada Minge



społeczeństwa. Zgodnie z demaska‑
torskim gestem charakterystycznym 
dla kina Östlunda, rozwój wydarzeń 
w przewrotny sposób dowiedzie jed‑
nak czegoś dokładnie odwrotnego: 
ujawni przepaść pomiędzy elitarnym 
uniwersum muzealnej branży a praw‑
dziwym życiem – i to począwszy od 
egzystencji samego głównego boha‑
tera. Tytuł filmu ma podwójne zna‑
czenie – jest to również plac przed 
muzeum, gdzie w jednej z pierw‑
szych scen dojdzie do incydentu, 
który uruchomi łańcuch konfrontacji 
Christiana z mniej uprzywilejowany‑
mi współobywatelami. Tym sposo‑
bem kurator stanie twarzą w twarz 
z tymi, którzy zdecydowanie nie 
należą do stałych bywalców ekspozy‑
cji, lecz których rzecznikiem rzekomo 
się mieni.

Warto zaznaczyć, że u podstaw 
filmu leży faktyczny Kwadrat, który 
Östlund wraz z producentem Kalle 
Bomanem postawili w kwietniu 
2015 roku w szwedzkim mieście 
Värnamo. Początkowo planowany 
jako tymczasowa instalacja, ekspo‑
nat ostatecznie został przeniesiony 
na stałe na plac miejski, gdzie zaczął 
żyć własnym życiem, stając się miej‑
scem protestów, manifestacji i innych 
akcji lokalnej społeczności. Intencją 
Östlunda było zadanie pytania o to, 
gdzie kończy się odpowiedzialność 
aparatu państwowego, a zaczyna 
odpowiedzialność jednostki za drugą 
osobę oraz jak przebiegają granice 
zaufania między ludźmi w przestrze‑
ni publicznej. To kwestie o tyle zna‑
czące, że umieszczone w kontekście 
modelowego państwa opiekuńczego, 
jakim dla reszty Europy jest Szwecja. 
Film bazuje na tym artystycznym eks‑
perymencie, lecz wykorzystuje go 
do swoich celów. W miarę rozwoju 
akcji tytułowa figura staje się bowiem 
nie tylko znakiem wyniosłości sztuki 
współczesnej, ale przede wszystkim 
symbolem burżujskiego sumienia, 
które wydziela sobie zamkniętą prze‑
strzeń na miłosierne gesty zamiast 
przyjąć solidarność i empatię jako 
ogólną zasadę etyczną.

Dlatego też w The Square dobro‑
czynne instynkty reprezentantów klas 
wyższych stają się obiektem drwiny. 
U Östlunda to ubodzy przychodzą na 
ratunek elitom: kiedy Christian traci 

z oczu swoje córki w galerii handlowej 
i usiłuje zatrzymać kogoś w tłumie, 
żeby poprosić o pomoc, zostaje zigno‑
rowany. Ostatecznie zwraca się więc 
do żebrzącego przy wyjściu mężczy‑
zny, pytając, czy ten nie popilnowałby 
mu siatek z zakupami, podczas gdy 
sam stara się odszukać dziewczynki. 
Tym samym żebrak zostaje ulokowa‑
ny na ławce w świątyni konsumpcjo‑
nizmu i obstawiony ekologicznymi 
torbami z artykułami pierwszej klasy, 
których pilnie strzeże.

Östlund jest mistrzem tego typu 
obrazków i w The Square znajdziemy 
ich wiele. Prawdziwym majsterszty‑
kiem jest jednak siedmiominutowa 
scena performance’u, jakim Christian 
chce uświetnić uroczystą kolację 
wydaną dla grubych ryb światka sztu‑
ki współczesnej. Szeroki początkowo 
margines ciekawości i kulturalnej 
otwartości zgromadzonych szybko 
się zawęża, kiedy imitujący goryla, 
umięśniony „performer” zaczyna 
przekraczać cienką granicę między 
spektaklem a atakiem i naruszać 
sferę komfortu obecnych. Usadzone 
przy stolikach szychy – z Christianem 
włącznie – zamieniają się w stado 
potulnych baranków pod batutą arty‑
sty, który z łatwością podważa auten‑
tyzm ich solidarnościowych deklara‑
cji. Inscenizacja tej kluczowej w filmie 
sceny jest zbyt wirtuozerska, żeby 
zdradzać jej dokładny przebieg. Dość 
powiedzieć, że w pełni wybrzmiewa 
w niej Buñuelowska z ducha brawura 
Östlunda; ta, która ujawnia psyche 
rzekomo najbardziej cywilizowanych 
warstw społeczeństwa, eksplorując 
relatywizm obyczajów i „szambo” 
burżujskiej podświadomości. Motyw 
unieruchomionej na bankiecie quasi‑
 ‑arystokracji przywodzi na myśl 
Anioła zagłady (1962), a gra z salono‑
wymi konwenansami kultową scenę 
z Widma wolności (1974), w której 
goście siedzieli przy stole na kloze‑
tach. Wymowę performance’u w The 
Square wzmacnia fakt, że Östlund 
zaangażował do niej autentycznych 
właścicieli szwedzkich galerii sztuki, 
którzy często uczęszczają na tego 
typu wydarzenia.

Przy całej swej błyskotliwości 
i reżyserskiej maestrii nagrodzony 
Złotą Palmą film ma jedną główną 
wadę: jest za długi (czemu sam twórca 

uparcie przeczy w wywiadach). O ile 
pierwsza połowa idealnie utrzymuje 
dynamikę akcji, wprowadzając regu‑
larnie nowe elementy, o tyle ostatnie 
40 minut nuży, niepotrzebnie powta‑
rzając i utrwalając wątki, które zostały 
zarysowane już wystarczająco jasno. 
The Square był zresztą montowany 
do ostatniej chwili, dlatego też dołą‑
czył do oficjalnej selekcji stosunkowo 
późno (sam dyrektor festiwalu obej‑
rzał gotowy film dopiero po pierwszej 
konferencji prasowej).

We wspomnianym Widmie wol
ności Buñuela jeden z bohaterów, 
profesor w szkole żandarmerii, 
wygłaszał podczas zajęć znamienne 
słowa: „Kiedy porównujemy jedną 
kulturę do drugiej, wszystko jest kwe‑
stią punktu widzenia; zawsze jest się 
czyimś barbarzyńcą”. W tym samym 
duchu Östlund igra z mitem swojej 
ojczyzny jako wzoru socjalistycznej 
demokracji i jej mieszkańców jako 
żywych ilustracji świadomości oby‑
watelskiej. W The Square zamożni 
podbudowują się moralnie, wykorzy‑
stując biedę i nierówność jako muze‑
alny koncept, który w codziennym 
życiu jest dla nich przezroczysty. To 
barbarzyńcy salonowi, którzy na wer‑
nisażu pędzą do koryta, a wstawieni 
zalegają na królewskich sofach. Na 
drugim końcu społecznej drabiny 
ubodzy nie grzeszą pokorą; są rosz‑
czeniowi i pyskaci, ale przynajmniej 
nie tak dwulicowi.

Östlund nie pozostawia własnej 
branży poza nawiasem tego pamfle‑
tu: długa scena, w której Christian, 
ubrany w smoking, grzebie w śmie‑
ciach, została podobno zrealizowana 
z myślą o canneńskim establishmen‑
cie i premierowej publiczności filmu, 
poddanej dyktatowi dress code’u.

W porównaniu z czarnym humo‑
rem Turysty, w którym komizm ścierał 
się z tragizmem i pozostawiał gorzki 
posmak, atmosfera The Square jest 
bardziej karnawałowa, a śmiech mniej 
ambiwalentny. Więcej tu humoru 
sytuacyjnego niż konceptualnego, 
zaś egzystencjalny niepokój wypiera 
celna drwina. Właśnie ta umiejętność 
zachowania konsekwencji stylu i roz‑
wijania go bez popadania we wtór‑
ność czyni z Östlunda tak interesują‑
cego reżysera i każe wyczekiwać jego 
kolejnych przedsięwzięć. 
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Lady M.
Lady Macbeth

Wielka Brytania 2016, 89’
reż. William Oldroyd, 
scen. Alice Birch, 
zdj. Ari Wegner, 
prod. BBC Films, British Film 
Institute, Creative England, 
iFeatures, Protagonist Pictures, 
Sixty Six Pictures, wyst. Florence 
Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, 
Naomi Ackie

Barbara Szczekała
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Z miłości
kojący szczegół: montaż. Raptowne 
i ostre cięcia, wszędobylskie elipsy 
oraz brak typowej dla gatunku poto‑
czystości narracyjnej zwiastują nie‑
standardowe opracowanie tematu 
małżeństwa ‑ciemięstwa.

Ciekawie zaprezentowana zostaje 
sama protagonistka. Choć początko‑
wo może się wydawać, że jest jeszcze 
jedną kinową cierpiętnicą miłości 
i uosabia seksistowską patologię 
zaprzeszłych czasów, wraz z kolejny‑
mi scenami jej moralność wydaje się 
coraz bardziej wątpliwa. Oczywiście 
nie dlatego, że bez pardonu zdra‑
dza męża, pierwsze przykazanie 
współczesnego melodramatu brzmi 
wszakże: „Cudzołóż!”. Poczynania 
Katherine nie do końca pozwalają ją 
bowiem zaklasyfikować jako „dobrą” 
w dualistycznym podziale postaci, do 
którego przyzwyczaił nas gatunek. 
Po pierwsze, nasza heroina w dość 
ostentacyjny sposób manifestuje 
spleen, który jest wynikiem wielko‑
pańskiego życia w luksusie. Jest nie‑
mal dekadencko zepsuta, a na jej twa‑
rzy maluje się nie egzystencjalny ból, 
lecz zmanierowanie i blaza. Gdyby 
rozebrać ją z aksamitnych sukien 
i przyodziać w zmaltretowany podko‑
szulek niedbale wsunięty w przetarte 
spodnie, doprawdy niedaleko byłoby 
jej do bohaterek serialu Dziewczyny 
(HBO, 2012–); z tą różnicą, że stać ją 
na ekologiczną żurawinę.

Po drugie, Katherine zdecydowa‑
nie nie solidaryzuje się z innymi boha‑
terami szarganymi przez feudalizm 
i patriarchat i za nic nie chce łączyć się 
z nimi w melodramatycznej wspól‑
nocie cierpienia. Pogardza swoimi 
nieokrzesanymi pracownikami, ale 
i czarnoskórą służącą, którą upo‑
korzyli. Ten drugi występek wydaje 
się grzechem ciężkim przeciw kolej‑
nemu przykazaniu współczesnego 
melodramatu, które brzmi: „Nie 
będziesz miała cudzych bogów przed 
siostrą”. Sprzeciwianie się idei sio‑
strzeństwa, silnie obecnej we współ‑
czesnym „wyemancypowanym” 
melodramacie (np. w Księżnej [2008, 
S. Dibb], Belle [2013, A. Asante] czy 
Krainie lodu [2013, J. Lee, Ch. Buck]), 

i brak wrażliwości klasowej skutecz‑
nie osłabiają sympatię dla bohaterki. 
Ten dyskomfort ma jednak swoją 
niebagatelną zaletę: dekonstruu‑
je melodramatyczny manicheizm 
i czyni z Lady M. jeden z najbardziej 
ambiwalentnych etycznie filmów 
tego sezonu.

Porno
Wieloznaczne jest tu również ciało. 
Florence Pugh gra całą sobą, raz 
powściągliwie, raz otwarcie ekspo‑
nując swoją kuszącą fizyczność. Jej 
sylwetka bynajmniej nie przypomi‑
na naczelnej brytyjskich damy, Keiry 
Knightley (gdybyśmy chcieli przerobić 
suknie Knightley na kostium dla Pugh, 
zapewne potrzeba byłoby minimum 
dwóch). Ciało bohaterki jest bowiem 
apetycznie obłe, a gra światłem wpa‑
dającym do mrocznej posiadłości 
dodatkowo uwypukla jej krągłości. 
Mimo że Lady M. jest stylistycznie 
dość oszczędna jak na melodramat, 
dzięki operatorskiej konsekwencji 
skóra protagonistki jest niezwykle 
taktylna: gładka, jędrna, świetlista. 
Katherine nosi aksamit nawet wtedy, 
gdy jest naga. Odbiera świat całą 
powierzchnią ciała, jest ciałem i działa 
poprzez ciało. Nie trzyma afektów na 
wodzy, lecz daje się im ponieść w każ‑
dej chwili. Mąż chce zdyscyplinować 
jej fizyczność, która nabrzmiała poza‑
małżeńskim pożądaniem i nie spełnia 
jego standardów. Gdy w obcesowy 
sposób wytyka żonie: „Jesteś gruba, 
spasłaś się”, ta za nic ma jego uwagi 
– nie przerywa prób zaspokoje‑
nia nieskończonego erotycznego 
łakomstwa.

Filmowy eksces zaczyna się właśnie 
od cielesnego pożądania. Kochanek 
Katherine, Sebastian, bynajmniej nie 
jest połączony z nią komunią dusz. 
W tradycyjnych melodramatach 
zdrada męża (nawet potwornego) 
jest usprawiedliwiana emocjonalnie 
i dramaturgicznie: sprzeniewierze‑
nie się wierności małżeńskiej wynika 
z jednej strony z opresyjnej relacji 
z zaślubionym, z drugiej – z pieczo‑
łowitego budowania głębokiej więzi 
z kochankiem. Zanim Alicia Vikander 

Na górze – biały mężczy‑
zna, arystokrata. Na dole 
– czarna kobieta, służąca. 

Skrajne szczeble drabiny bytów są 
w Lady M. nienaruszalne i oczywi‑
ste. Najbardziej interesujące jest to, 
co dzieje się pomiędzy nimi. Kto ma 
większą władzę: kolorowy stajenny 
czy biała pani na włościach? Wdowa 
o zszarganej reputacji czy jej czarny 
pasierb z nieprawego łoża? Tło poli‑
tyczne jest tu równie intrygujące, co 
bezwzględne afekty rządzące poczy‑
naniami bohaterów.

Lady M. to sukces kolektywu fil‑
mowych nowicjuszy. Dla reżysera, 
Williama Oldroyda, jest pełnome‑
trażowym debiutem. Trochę więk‑
sze doświadczenie mają znakomi‑
cie obsadzeni aktorzy. Młodziutką 
Florence Pugh zdążono już okrzyk‑
nąć wschodzącą gwiazdą brytyjskie‑
go kina, zaś jej filmowy kochanek, 
Cosmo Jarvis, częściej udziela się jako 
piosenkarz. Lady M. odświeża nieco 
zatęchłą konwencję wyspiarskich 
filmów kostiumowych dzięki energii 
filmowej młodości i seksualnej łap‑
czywości, która aż kipi z ekranu.

Melodramat
Zaczyna się od festiwalu klisz zna‑
nych z wiktoriańskich adaptacji: 
przymusowe zamążpójście, odstrę‑
czający mąż, nieprzyjemność deflo‑
racji, zamczysko będące złotą klatką, 
wichrowe wrzosowiska korespon‑
dujące z urodą bohaterki. I gorset, 
rzecz jasna. Czym byłby XIX ‑wieczny 
melodramat bez sceny zakleszczania 
ciała niewinnej kobiety w genderowy 
stelaż? Nie ma chyba bardziej wyeks‑
ploatowanej kostiumograficznej 
metafory. Pierwsze minuty Lady M. 
wyglądałyby jak nieudolna femini‑
styczna przygana, gdyby nie niepo‑
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w Kochanku królowej (2012, N. Arcel) 
i Keira Knightley w Księżnej zdecy‑
dują się na wizualnie wysmakowane 
cudzołóstwo, widzowie będą dosko‑
nale wiedzieć, że ich mężowie to 
toksyczni patriarchowie, a kochan‑
kowie – czuli feminiści. Tymczasem 
twórcy Lady M. zupełnie niczym nie 
usprawiedliwiają pozamałżeńskiego 
seksu, którym rządzi jedynie zwie‑
rzęca chuć. Katherine i Sebastian 
nie prowadzą wzniosłych dysput 
o miłowaniu, a do skonsumowania 
pożądania potrzebują jedynie trzech 
krótkich spotkań. Ich zbliżenia nie są 
ani naturalistyczne, ani melodrama‑
tycznie wyidealizowane. Filmowymi 
„momentami” rządzą raptowność 
i atawistyczna radość. Jak na ironię 
bowiem Katherine, upupiana przez 
męża i infantylizowana przez teścia, 
zachowuje się niczym dziecko korzy‑
stające z sypialni rodziców pod ich 
nieobecność.

W jednej ze scen obserwujemy 
łóżkowe igraszki kochanków oczyma 
służącej, która podgląda ich przez 
szparę w drzwiach. Ten osobliwy 
peep show jeszcze bardziej wzma‑
ga tabu historii o miłości, która jest 
wszakże zakazana potrójnie jako 
małżeńska zdrada, klasowy meza‑
lians oraz kontakt międzyrasowy. 

Z biegiem filmu historia wyklętego 
romansu staje się coraz bardziej nie‑
pokojąca. Bohaterka, nawet jak na 
heroinę melodramatu, zdaje się zbyt 
obsesyjnie pielęgnować miłość do 
Sebastiana, a cielesne afekty ujaw‑
niają swą mroczniejszą stronę.

Kryminał
Lady Macbeth – bo tak brzmi orygi‑
nalny tytuł filmu – czerpie z Szekspira 
za pośrednictwem opowiadania 
Nikołaja Leskowa Powiatowa Lady 
Makbet z 1864 roku, które pół wieku 
temu zekranizował także Andrzej 
Wajda. Film Oldroyda, osadzony 
w XIX ‑wiecznej Anglii, nie posługuje 
się co prawda sztafażem właściwym 
dworskiej tragedii, ale zapożycza od 
Szekspira postacie krwiste i targane 
namiętnościami. Podróżowanie do 
brytyjskich źródeł okrężną drogą 
przez Rosję nadało natomiast historii 
o pogrążaniu się w szaleństwie bar‑
dziej codzienny wymiar – teatralną 
psychologię zamieniło na wschodnią 
specjalność: zdystansowany beha‑
wioryzm. Adaptacja rosyjskiego opo‑
wiadania to wyborna, nomen omen, 
„twórcza zdrada”. Ma ostrzejszy gen‑
derowy i społeczny pazur, a postaci 
filmowe wydają się jeszcze bardziej 
bezwzględne. Co więcej, Oldroyd 

mógł bez pardonu zobrazować książ‑
kowe „miejsca niedookreślenia”. 
Tam, gdzie XIX ‑wieczna proza głosi 
„po 30 minutach”, współczesny film 
przypomina soft porno i pozostawia 
niewiele dla wyobraźni.

Ponadto twórcy filmu mistrzowsko 
„uwspółcześnili” kanoniczną historię, 
wpisując ją w (post)rasową i gendero‑
wą debatę. Z jednej strony irracjonal‑
ne i afektywne działania Katherine są 
sposobem na radzenie sobie z tym, 
co „męskie”, czyli uzurpujące sobie 
prawo do władzy i racjonalności, 
z drugiej wydają się skrajnie ego‑
tyczne i skazane na tragiczny koniec. 
Pozornie bowiem dzieło Oldroyda 
może wydawać się „ślepe na kolor” 
(bohaterowie nie odnoszą się bezpo‑
średnio do swojej rasy), jednak sprzę‑
żenie między zabarwieniem skóry, 
płcią i miejscem w hierarchii społecz‑
nej naświetla problem relacji władzy 
i podporządkowanych. Z tej perspek‑
tywy najbardziej przerażają mnie 
w Lady M. nie śledzone chłodnym 
okiem kamery zbrodnie, lecz brak 
jakiegokolwiek wsparcia i współdzia‑
łania wewnątrz represjonowanych 
grup. Bez takiej solidarności różne 
wcielenia Lady Makbet nie mają naj‑
mniejszego problemu ze zmyciem 
z rąk śladów krwi. 



Cele
Artystyczny wybór dokonany przez 
reżysera stawia Wieżę na przeciwle‑
głym biegunie telewizyjnych opowie‑
ści o psychopatycznych mordercach. 
Media wykształciły cały język relacjo‑
nowania strzelanin w szkołach, kinach 
i na uniwersytetach, który opiera się 
na szokującym (pseudo)realizmie 
i zbanalizowanej sensacji. Gdy w fil‑
mie Maitlanda ciało zostaje przeszyte 
kulą snajpera, nie bryzga krwią, lecz 
zamienia się w białą sylwetę, a tło 
przez chwilę migocze karmazynową 
czerwienią. Kolory pojawiają się i zni‑
kają, paleta barw gładko przechodzi 
z monochromatyki w psychodelicz‑
ną tęczę. Wieża jest eksperymentem 
estetycznym i politycznym zarazem: 

narracja o niezrównoważonym męż‑
czyźnie mordującym wszystkich 
wokół to dziś jeden z popularnych 
tropów amerykańskiej popkultu‑
ry, ale Maitland prowadzi historię 
w zaskakujący sposób: rotoskopia 
i inne efekty każą widzom spojrzeć 
na nią jak na coś nieznanego i przyjąć 
nowe perspektywy.

Reżyser ani razu nie pozwala 
zapomnieć, że tragedia wydarzyła 
się naprawdę. Spomiędzy animowa‑
nych fragmentów co chwilę wyłania‑
ją się archiwalne zdjęcia, nagrania 
wideo i relacje z lokalnego radia. Film 
Maitlanda robi największe wrażenie 
właśnie wtedy, gdy jakaś animowa‑
na sekwencja zostaje uzupełniona 
ujęciem autentycznej wieży, nad 
którą unosi się dym ze snajperskiego 
karabinu, albo ciał nieruchomo leżą‑
cych na rozgrzanym betonie. Pod 
koniec filmu na ekranie pojawiają 
się również autentyczni uczestnicy 
tamtych wydarzeń, którzy zastępują 
odtwarzających ich młodsze wcie‑

lenia aktorów. Wtedy jednak Wieża 
zawodzi – dynamiczna narracja traci 
tempo, a próba eksploracji posttrau‑
matycznego życia bohaterów razi 
powierzchownością.

Wcześniejsze partie filmu ogląda 
się z zapartym tchem: akcja pędzi 
(odtworzona została niemal w czasie 
rzeczywistym, co kapitalnie pod‑
nosi dramaturgię), a na ekranie raz 
po raz pojawiają się kolejne fascy‑
nujące bohaterki i bohaterowie. 
Historia jest osnuta wokół ciężarnej 
Claire, postrzelonej i unieruchomio‑
nej obok zabitego chłopaka. Wątki 
pozostałych uczestników dramatu 
oferują cały wachlarz emocji. Trudno 
jednak nie zauważyć, że o jednej 
postaci nie dowiadujemy się nie‑
mal niczego: nazwisko snajpera, 
Charlesa Whitmana, nawet w tym 
tekście zostało przywołane częściej 
niż w dziele Maitlanda, a jego same‑
go nie widzimy wcale – na ekranie 
miga co najwyżej lufa karabinu. To 
perspektywa ofiar jest najważniej‑
sza, więc autorzy Wieży rezygnują 
z prób zgłębienia osobowości mor‑
dercy, unikając ryzyka banalnej niby‑
 ‑psychologizacji. Zamiast tego idą 
tropem zasugerowanym przez redak‑
torów czasopisma „Life”: na jednym 
ze zdjęć towarzyszących obszerne‑
mu artykułowi o snajperze z Austin 
widzimy kilkuletniego chłopca, który 
usiłuje utrzymać dwa przewyższają‑
ce go karabiny. Winny masakrze jest 
nie tylko Whitman, ale i cała amery‑
kańska gun culture – w wieńczącym 
film monologu dziennikarz Walter 
Cronkite mówi o wydarzeniach 
z University of Texas jako o „zbrodni 
całego społeczeństwa”.

Władze uniwersytetu dopiero 
w zeszłym roku odsłoniły pomnik 
upamiętniający ofiary snajpera, który 
zastąpił wiszącą na jednej ze ścian 
skromną tabliczkę. Oprowadzająca 
mnie po tytułowej wieży studentka 
nie wspominała o masakrze. Dopiero 
zapytana, zaczęła tłumaczyć, kim był 
Charles Whitman, skąd strzelał i jak 
się zachowywał. O ofiarach wiedziała 
niewiele. Wieża przynajmniej w pew‑
nym stopniu pozwala zrozumieć per‑
spektywę tych, którzy znaleźli się na 
celowniku mordercy – to znakomity 
film i ważny hołd. 

W poniedziałek, 1 sierp‑
nia 1966 roku, Charles 
Whitman wjechał na 

wieżę kampusu University of Texas 
w Austin i zaczął strzelać do ludzi. 
Ranił ponad 30 osób, zabił szes‑
naścioro. Masakra ta wydarzyła się 
w czasach, gdy wieści o kolejnych 

strzelaninach nie były jeszcze stałym 
elementem amerykańskich progra‑
mów informacyjnych. Film Keitha 
Maitlanda to rekonstrukcja wypad‑
ków ze stolicy Teksasu, ale też próba 
historycznej kontekstualizacji póź‑
niejszych aktów terroru i gest przy‑
wrócenia pamięci o ofiarach snajpera.

Wieża jest kombinacją archiwal‑
nych nagrań z animowanymi frag‑
mentami, które przedstawiają wyda‑
rzenia dramatycznego poniedziałku. 
Maitland nakręcił większość ujęć 
na własnym podwórku, z aktorami, 
i dopiero później nałożono na nie 
animowane efekty. Rezultat zastoso‑
wania niewiele młodszej od samego 
kina techniki zwanej rotoskopią jest 
dziwaczny, a jednocześnie fascynują‑
cy, co objawia się szczególnie wtedy, 
gdy zarysowane kilkoma kreskami 
postaci nagle wykonują jakiś zaska‑
kująco ludzki gest. Niemal cała war‑
stwa plastyczna filmu zawieszona 
jest gdzieś pomiędzy fantazją ani‑
matorów a realistyczną grą aktorską. 

Wieża 
Tower

USA 2016, 96’
reż. Keith Maitland, reż. animacji 
Craig Matthew Staggs, zdj. Sarah 
Wilson, prod. Go ‑Valley, Killer 
Impact, Meredith Vieira 
Productions, wyst. Violett Beane, 
Louie Arnette, Blair Jackson

Bolesław Racięski
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W otwierającej f i lm scenie 
Christine siedzi w pustym studiu 
i odgrywa wywiad z Richardem 
Nixonem; mamy pierwszą połowę 
lat 70., czas afery Watergate. Chwilę 
później do pomieszczenia wchodzi 
koleżanka, którą prosi o zawodową 
radę, a konkretnie o ocenę, czy nie 
kiwa głową „zbyt współczująco”. 
Ambicja i perfekcjonizm. To właśnie 
desperackie pragnienie awansu jest 
bezpośrednią przyczyną upadku 
bohaterki. Wpływ na nią ma jednak 
wiele innych czynników: groźba bez‑
płodności, brak życia erotycznego, 
niesatysfakcjonująca relacja z niezbyt 
odpowiedzialną matką – podsta‑
rzałą hippiską. Kolejne zmartwienia 
wstrząsają niestabilną Christine, która 
wciąż dochodzi do siebie po niedaw‑
nych silnych wahaniach nastroju, 
nazywanych z pieszczotliwą ignoran‑
cją „humorami”. Film nie upraszcza 
historii Chubbuck do poziomu przy‑
powiastki o jakimś pisanym wielką 
literą problemie – darwinowskiej 
bezwzględności świata mediów czy 
śmiertelnej powadze problemów 

psychicznych – tylko stara się przed‑
stawić jej szeroko zakrojoną, zniu‑
ansowaną wersję. Posiada przy tym 
wręcz matematyczną precyzję: jego 
konkluzja zdaje się sumą poszczegól‑
nych wątków.

Christine jest najbardziej przy‑
stępnym filmem Camposa. Albo 
inaczej: Christine jest jedynym przy‑
stępnym dziełem tego pilnego ucz‑
nia mistrzów międzynarodowego 
arthouse’u, inspirującego się przede 

wszystkim Stanleyem Kubrickiem 
i Michaelem Hanekem. Afterschool 
i Simon zabójca cechują się zarów‑
no precyzją, jak i chłodem. W obu 
kamera porusza się powoli, ostroż‑
nie i mechanicznie, zupełnie jakby 
była mikroskopem badającym obce 
formy życia. Christine jest z kolei 
zbudowana z właściwych dla main‑
streamowego kina, funkcjonalnych 
i przezroczystych chwytów. Forma 
nie stoi tutaj pomiędzy publicznoś‑
cią a protagonistką, wręcz przeciw‑
nie – umożliwia zbliżenie się do niej. 
Sprzyja temu także rola Rebekki Hall, 
która rzetelnie odgrywa ciemną stro‑
nę Chubbuck, ale kładzie największy 
akcent na jej sympatyczne cechy, jak 
witalność, inteligencja czy lekka nie‑

zgrabność. Ten sprawnie działający 
mechanizm identyfikacji okazuje się 
jednak perfidną pułapką. Sprawia 
bowiem, że odbiorcy muszą solidary‑
zować się z Christine również wtedy, 
kiedy ostatecznie i z hukiem rozsypu‑
je się na tysiąc kawałków. 

Trzeci film w dorobku Antonia 
Camposa opowiada praw‑
dziwą his tor ię Chris t ine 

Chubbuck, prezenterki telewizyjnej, 
która zyskała sławę za sprawą szoku‑
jącego czynu, jakiego dopuściła się 
przy włączonych kamerach. To on 
stanowi tutaj narracyjną puentę, co 
dla wielu widzów może się okazać 
kłopotliwe: jeśli przed seansem zde‑
cydują się dowiedzieć czegoś o tytu‑
łowej postaci, pierwsza informacja, 
na jaką trafią, będzie spoilerem. Na 
szczęście mocny finał nie przesądza 
o wartości Christine. Ważniejsze 
jest poprzedzające go wnikliwe 
studium przypadku, próba prześle‑
dzenia, jak niepostrzeżenie rodzi się 
szaleństwo.

Campos – jeden z najlepszych 
i najbardziej drapieżnych przedsta‑
wicieli amerykańskiego kina nieza‑
leżnego – zdążył się już wyspecja‑
lizować w eksplorowaniu patologii 
i skrajnych stanów emocjonalnych. 
W jego debiucie, Afterschool (2008), 
wyalienowany nastolatek spędza dłu‑
gie godziny w sieci na wyszukiwaniu 
drastycznych treści, aby wreszcie 
stać się naocznym świadkiem czyjejś 
śmierci. Z kolei w Simonie zabójcy 
(2012) świeżo upieczony absolwent 
studiów podczas wakacji próbuje 
doświadczyć czegoś intensywnego, 
co prowadzi go do chaotycznych 
i destrukcyjnych zachowań. Na pozór 
Christine nie pasuje do tego antypa‑
tycznego towarzystwa. Dobiegająca 
trzydziestki, w pracy najchętniej 
przygotowuje afirmacyjne materiały 
o zwykłych ludziach, a po godzinach 
odgrywa pacynkowe przedstawienia 
dla dzieci ze szpitala. Podczas pierw‑
szego z tych edukacyjnych show, 
pełniących w fabule funkcję chóru 
z greckiego teatru, miniaturowy smok 
pyta się uczłowieczonej mandarynki: 
„Co jeśli myślisz, że kogoś znasz, ale 
tak naprawdę go nie znasz?”. Sugestia 
jest aż nazbyt oczywista: bohaterka 
nie jest tym, kim się wydaje. Jej pogo‑
da ducha i dobroć bynajmniej nie są 
kłamstwem, jednak stanowią zale‑
dwie część większej, skomplikowanej 
układanki.

Newsy 
znad krawędzi

Christine
USA, Wlk. Brytania 2016, 119’

reż. Antonio Campos, scen. Craig 
Shilowich, zdj. Joe Anderson, 

muz. Danny Bensi, Saunder 
Jurriaans, prod. Fresh Jade, Great 

Point Media, BorderLine Films, 
wyst. Rebecca Hall, Michael 

C. Hall, Tracy Letts, Maria Dizzia, 
J. Smith ‑Cameron

Piotr Mirski
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Rodzina 
pod presją

dów zostaje ujawnione już w pierw‑
szych sekwencjach, gdy potajemnie 
wynajmuje mieszkanie, pakuje torby 
i bez większych ceregieli opuszcza bli‑
skich. Otoczenie ciężko znosi ów bra‑
wurowy wyskok. Wszak matce, sza‑
nowanej nauczycielce, żonie dobrego 
(„pijącego z umiarem i niebijącego”!) 
męża oraz córce oddanych rodziców 
nie przystoi samotne życie w pod‑
rzędnej dzielnicy Tbilisi. Manana 
pozostaje nieugięta, a jej determina‑
cja wygrana jest w sposób mistrzow‑
ski – bohaterka zaciska usta, z mil‑
czeniem wysłuchuje kolejnych tyrad, 
a gdy atmosfera gęstnieje, po prostu 
opuszcza posiedzenie, nie wchodząc 
w rolę winnej, od której oczekuje się 
tłumaczeń i usprawiedliwień.

Para reżyserów z doskonałym 
wyczuciem opowiada o Gruzji jako 
fascynującym kraju pełnym sprzecz‑
ności i napięć między tym, co trady‑
cyjne i krzywdzące, a tym, co nowo‑
czesne i nieoswojone. Członkowie 
rodzin bez względu na wiek, uspo‑

sobienie i poglądy muszą żyć na zbyt 
małej ilości metrów kwadratowych, 
kobiety są wciąż skrycie kontrolowane 
przez mężczyzn, a konflikty rozwią‑
zuje się poprzez manipulacje ponad 
głowami zaangażowanych osób lub 
argumenty typu „co ludzie powie‑
dzą?”. W przypadku Manany po ten‑
dencyjny dyskurs mówiący o tym, 
że trzeba wybaczać mężczyznom 
i nie ma co bez powodu opuszczać 
rodziny, ostatecznie sięga niemal całe 
jej otoczenie, a więc, oprócz najbliż‑
szych, także kolega z pracy lub dawne 
znajome ze szkolnej ławy. Co więcej, 

podczas świetnie zainscenizowane‑
go zjazdu absolwentów w połowie 
filmu protagonistka nie tylko zostanie 
potraktowana z pobłażliwością, ale 
również dowie się zupełnym przy‑
padkiem, że jej zrezygnowany mąż, 
pomimo pozorów poprawnego poży‑
cia małżeńskiego, od lat skrywa przed 
nią szokujący sekret.

Sięgając po tak trudną tematykę, 
autorski tandem stawia nie tyle na 
eksponowanie cierpienia czy otwartą 
wojnę z patriarchatem, ile na pojed‑
nawczy ton, którego wyrazem staje się 
zwłaszcza swoisty happy end. Po fazie 
wstrząsów wywołanych przez kwe‑
stionujące ustalony porządek działania 
głównej bohaterki atmosfera w rodzinie 
uspokaja się, a Manana może wreszcie 
odetchnąć i w pełni cieszyć się niezależ‑
nością. Więcej nawet – końcowe sceny 
filmu, bogate w pogodny komizm, nie 
tylko jeszcze raz podkreślają długo‑
falowy sens milczącego oporu Manany, 
ale też sugerują, że pomimo jej decyzji 
nie każde małżeństwo ostatecznie musi 
być wielką manipulacją lub społecznym 
złem koniecznym.

Warto zauważyć, że odkrywanie 
Gruzji odbywa się w Mojej szczęśliwej 
rodzinie w sposób bardzo przypomina‑
jący poetykę nowego kina rumuńskie‑
go. Pewnie duża w tym zasługa ope‑
ratora Tudora Panduru – niedawnego 
współpracownika Cristiana Mungiu 
przy Egzaminie (2016), który świetnie 
zorkiestrował średnie plany, długie 
dynamiczne ujęcia oraz nieostrości 
wymuszające skupienie na bogatym 
tle dźwiękowym. Intensywny efekt 
estetyczny rozgrywanych w ciasnych 
wnętrzach scen zbiorowych jest po 
mistrzowsku kontrowany poprzez 
subtelną, wprowadzaną jak gdyby 
mimochodem, ekspozycję tego, co na 
zewnątrz – spokojnego i przepięknie 
brzmiącego Tbilisi w okresie wczesne‑
go lata. Jest w tym filmie pewien deli‑
katny patos będący nie tylko wynikiem 
determinacji i mądrej postawy głównej 
bohaterki, ale również efektem melan‑
cholijnej aury całego gruzińskiego uni‑
wersum, które wciąż zdaje się tkwić 
gdzieś pomiędzy przeszłością a nowo‑
czesnością. 

Moja szczęśliwa rodzina może 
pretendować do miana 
pierwszej europejskiej 

rewelacji tego roku. Aż trudno uwie‑
rzyć, że prezentowany w ramach ber‑
lińskiego festiwalu film nie trafił do kon‑
kursu głównego, w którym z pewnością 
mógłby zdobyć najwyższe laury. Dzieło 
Nany Ekwtimiszwili i Simona Großa – 
podpisujących się po prostu jako Nana 
& Simon – wpisuje się w trend tema‑
tyczny, który ostatnio stale powraca 
podczas corocznego filmfestu w stolicy 
Niemiec. Chodzi o narracyjny motyw 
„silne kobiety i słabi mężczyźni”, znany 
choćby z Co przynosi przyszłość (2016, 
M. Hansen ‑Løve) czy tegorocznego 

The Party (2017, S. Potter). O ile jednak 
obie wymienione produkcje stawiały 
na proste kontrasty oraz nieco prze‑
widywalne tezy, o tyle Moja szczęśliwa 
rodzina zaskakuje niezwykle subtel‑
nym i dojmującym ujęciem głównej 
bohaterki, która rozlicza mężczyzn 
z ich niekompetencji.

Wyciszona, około pięćdziesięcio‑
letnia Manana ma dość życia pro‑
wadzonego w ciasnym mieszkaniu 
z przygaszonym mężem, zrzędzący‑
mi rodzicami, dwoma synami, córką 
i przyszłym zięciem. Jej pragnienie 
oswobodzenia się z rodzinnych ukła‑

Moja szczęśliwa rodzina
Czemi bednieri odżachi

Francja, Niemcy, Gruzja 2017, 120’
reż. Nana Ekwtimiszwili i Simon 
Groß, scen. Nana Ekwtimiszwili, 
zdj. Tudor Panduru, prod. 
Arizona Films, Augenschein 
Filmproduktion, Polare Film, 
wyst. Ia Szugliaszwili, Merab 
Ninidze, Berta Chapawa

Maciej Peplinski
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Blanc Sec (2010) zagrała, oczywiście 
z powodu warunków fizycznych, 
egipską mumię Nosibis.

Być może jednym z kluczy do filmu 
Allgeier jest scena, w której Isabelle 
fantazjuje o „normalnej” roli. W tea‑
trze i kinie otrzymywała jedynie moż‑
liwość zagrania anorektyczek, nar‑
komanek i chorych na gruźlicę, a tak 
naprawdę chciała stworzyć kreację 
„silnej kobiety”, którą się czuła i którą, 
na swój sposób, była. Kiki Allgeier 

w swym reżyserskim debiucie posta‑
nowiła pokazać Caro nie tylko i nie 
przede wszystkim jako anorektyczkę, 
choć oczywiście temat ten powraca 
nieustannie, a widz od początku wie, 
że bohaterka w momencie premiery 
od kilku lat nie żyje. Dokumentalistka 
podąża za Isabelle w trakcie promo‑
cji książki – przetłumaczonej na kilka 
języków obcych. Poznając ją, przeko‑
nuje się, że Caro to nie tylko postać 
intrygująca i świadoma ofiara modo‑
wego przemysłu, ale także notorycz‑
na mistyfikatorka. Biografia Caro jest 
bowiem zlepkiem faktów i fantazji 
– Isabelle stara się konsekwentnie 
budować narrację na temat swego 
krótkiego życia, często raniąc przy 
tym swoich najbliższych.

Caro budziła entuzjazm publicz‑
ności podczas spotkań autorskich. 
Podejrzewam, że dla wielu młodych 
kobiet była wzorem do naśladowania 
– takie niebezpieczeństwo zauwa‑
żono po premierze kontrowersyjnej 
kampanii reklamowej. Z pewnoś‑
cią wzbudzi również zaciekawie‑
nie publiczności filmu, choć wielu 
widzów będzie chciało odwrócić 

wzrok od jej zniekształconego przez 
chorobę ciała.

Kiki Allgeier chciała zrobić film 
o człowieku, a nie o chorobie, która 

przesłoniła wszystkie inne aspek‑
ty życia bohaterki. Jej dokument 
powstawał bez sztywnego scena‑
riusza – reżyserka musiała otworzyć 
się na to, co stanie się na planie. Być 
może sama była zaskoczona, kiedy 
okazało się, że stworzyła film nie tyle 
o chorobie, ile o dążeniu do całkowi‑
tej kontroli nad sobą, do autokreacji, 
dzięki której nawet nasza biografia 
potoczy się tak, jak sami byśmy tego 
chcieli. W zaskakujący sposób... 
wróciła jednak do tematu anorek‑
sji. Choroba ta nie wynika bowiem 
– jak chcą niektórzy – z bezmyślne‑
go naśladowania popkulturowych 
wzorców, lecz właśnie z obsesyjnego 
dążenia do zapanowania nad sobą, 
także nad swoim ciałem. Dlatego 
wiele chorych kobiet – choć cza‑
sem (znacznie rzadziej) chorują też 
mężczyźni – to osoby obdarzone 
silną osobowością, niejednokrotnie 
bardzo samodzielne, często repre‑
zentujące twórcze zawody. Mam 
wrażenie, że Allgeier mogła tego nie 
wiedzieć. Jej film jednak w sposób 
spontaniczny dociera do głębszej 
prawdy na temat anoreksji. 

Oliviero Toscani cieszy się 
nieustannie opinią skanda‑
listy. Niegdysiejszy twór‑

ca reklamowego wizerunku firmy 
Benetton, jest dziś autorem niezależ‑
nym. W Polsce poznaliśmy go bliżej 
kilka lat temu dzięki marce Roleski, 
dla której wykreował oryginalną kam‑
panię promocyjną. Jedni uważają go 
za twórcę nowego rodzaju reklamy, 
w której przekaz służący sprzedaży 
jest połączony z przesłaniem bliż‑
szym kampaniom społecznym, inni 
za kabotyna i hochsztaplera, skłon‑
nego dla pieniędzy żerować na taniej 
sensacji, a nawet ludzkich tragediach. 
Co ja o nim sądzę? Sam nie wiem...

Bohaterka f ilmu Kiki Allgeier 
Popatrz, jak znikam prawdziwą sławę 
zyskała właśnie dzięki Toscaniemu. 
W 2007 roku została jego model‑
ką i znalazła się na plakatach marki 
odzieżowej Nolita, będących jed‑
nocześnie próbą zwrócenia uwagi 
na problem anoreksji. Isabelle Caro 
miała wtedy 27 lat i ważyła 25 kilo‑
gramów. Trzy lata później, po sukce‑
sie autobiograficznej książki, w której 
opowiadała o sobie i swojej rodzinie, 
aktorka i modelka zmarła – tuż po 
podróży do Japonii, zapewne zbyt 
wyczerpującej dla jej skrajnie wynisz‑
czonego organizmu.

Ciało Caro na plakatach To sca‑
niego jest odpychające. To w istocie 
szkielet obciągnięty cienką jak perga‑
min skórą pokrytą niegojącymi się już 
ranami. Dla wielu przekaz okazał się 
zbyt szokujący, a w rezultacie Włoska 
Rada Reklamy nakazała wstrzyma‑
nie jego ekspozycji. Niezależnie od 
tego wizerunek wychudzonej umie‑
rającej dziewczyny znają miliony 
ludzi na całym świecie, reproduk‑
cje krążą bowiem w tysiącach kopii 
w Internecie. Ponurym paradoksem 
jest to, że prawdziwą popularność 
przyniosła Caro jej choroba, choć 
próbowała ona swoich sił – czasem 
odnosząc drobne sukcesy – jako 
skrzypaczka, wokalistka, model‑
ka i aktorka. Wystąpiła nawet – już 
po sukcesie kampanii Nolita – 
w jednym z filmów Luca Bessona. 
W Niezwykłych przygodach Adeli 

Dziewczyna 
z plakatu

Popatrz, jak znikam
Seht mich verschwinden / FEMMEfille

Niemcy, Francja, Włochy 2014, 84’
reż., scen. i zdj. Kiki Allgeier, 

muz. Masami Tomihisa, Andreas 
Bjørck, prod. TAG/TRAUM 

Filmproduktion, ZDF, ARTE, 
wyst. Kiki Allgeier, Isabelle Caro, 
Oliviero Toscani, Christian Caro

Andrzej Pitrus
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burzliwej zmiany w ich życiu. Staje 
się za to gorzkim znakiem trwania 
w niezmienności.

Sieciowa struktura narracyjna 
pozwoliła reżyserce wniknąć w kilka 
mikroświatów: Laury (Laura Dern) – 
niespełnionej prawniczki zaangażo‑
wanej w absurdalnie beznadziejną 
sprawę klienta usilnie domagającego 
się odszkodowania od firmy ubezpie‑
czeniowej, Giny (Michelle Williams) 
– która w budowie nowego domu 
upatruje ratunku dla rozpadającej 

się na jej oczach rodziny, Jamie (Lily 
Gladstone) – wyobcowanej i pogrą‑
żonej w depresji stajennej, której 
doskwiera ciężar homoseksualnej 
tożsamości, i Beth (Kristen Stewart) 
– nauczycielki gnanej przez życie 
własnymi ambicjami. Stroniąc od 
efektownych chwytów narracyj‑
nych, Reichardt subtelnie akcentuje 
– ledwo widoczne – punkty stycz‑
ne dla pozornie odległych od siebie 
wątków, podpowiadając, że wspólne 
dla jej bohaterek jest doświadczenie 
samotności.

Jej obezwładniająca siła przytła‑
cza podczas wieczorów spędzanych 
przed telewizorem, wielogodzinnej, 
bezsensownej podróży samochodem 
i paraliżujących rozmów z najbliższy‑
mi. Obraz Reichardt wypływa jednak 
nie tylko z mizerii doświadczeń tytu‑
łowych Certain Women – odbijają‑
cych się od czterech ścian pustych 
mieszkań, rutynowo i mechanicznie 
wykonujących obowiązki, czasem 
bezdusznie dążących do wyznaczo‑
nych celów, zmagających się ze świa‑
domością rozpadającego się wokół 

nich świata, rozpaczliwie pragnących 
bliskości – ale także z oszczędnego 
wydatkowania w filmie energii emo‑
cjonalnej. Stroniąc od epatowania 
histerią, rozpaczą i sentymentali‑
zmem, reżyserka ewokuje nastrój 
odrętwiającej melancholii, nieprzy‑
stający do konwencjonalnych portre‑
tów roztrzęsionych kobiet znajdują‑
cych się na życiowym zakręcie.

Źródło niskiej temperatury emocji 
w Kobiecym świecie bije między inny‑
mi z dojmującego pejzażu amerykań‑
skiej, rolniczej prowincji, gdzie życie 
toczy się na uboczu, w powolnym ryt‑
mie niesprzyjającym spełnianiu ame
rican dream. To przestrzeń pogrążona 
w zimowym śnie, skąpana w chłod‑
nych szarościach i błękitach, ograni‑
czonej palecie barw konsekwentnie 
wykorzystywanych przez Reichardt 
do budowania depresyjnego nastro‑
ju stagnacji, zionąca pustką, pozba‑
wiona wszelkiego blasku i nadziei na 
odrodzenie, infekująca jej mieszkan‑
ki wirusem emocjonalnego i komu‑
nikacyjnego paraliżu. Zwyczajność 
losu bohaterek idealnie wtapia się 
w wyblakły krajobraz pogrążonej 
w marazmie Ameryki, przywodząc 
na myśl proces powstawania palimp‑
sestów. Na tej kanwie Reichardt upra‑
wia autorskie kino pisanie kobiecości 
podlegającej procesowi ciągłego 
wymazywania skrytych pragnień, 
które w uśpionej Montanie nigdy się 
nie ziszczą.

Przywołując losy Laury, Giny, 
Jamie i Beth, reżyserka podziela prze‑
konanie słynnej teoretyczki Hélène 
Cixous, która twierdziła, że „jest tak, 
jakby kobiety potrafiły długo utrzy‑
mywać się pod taflą wody i bardzo 
rzadko wynurzać się dla nabrania 
tchu”. W rezultacie po lekturze filmu 
Reichardt powinniśmy więc doświad‑
czyć odbiorczej zadyszki. Zamiast 
niej ogarnia nas jednak uczucie pust‑
ki, którą skażone jest życie w pułapce 
monotonii. To egzystencjalna tafla, do 
której pewne kobiety po prostu przy‑
wykły. 

Michelangelo Antonioni 
przypisywał im szeroką 
paletę emocji, wachlarz 

wrażliwości i szybką reakcję na 
zachodzące w ich otoczeniu zmia‑
ny. Dla Ingmara Bergmana przybie‑

rały postać fascynujących masek 
i sobowtórów odzwierciedlających 
wewnętrzną dysharmonię twórcy. 
Reminiscencje najpiękniejszych 
filmowych portretów kobiet – nad‑
wrażliwych i otwartych na głębo‑
kie przeżywanie rzeczywistości 
– powróciły do mnie, kontrastując 
z wyciszonymi i skromnymi obrazami 
bohaterek, które w Kobiecym świecie 
stworzyła Kelly Reichardt. Szkice 
amerykańskiej reżyserki cechuje 
bowiem osobliwa przezroczystość 
i zwyczajność, która wyraża się 
zarówno w warstwie wizualnej, jak 
i fabularnej dzieła opowiadającego 
o bezbarwnej i pozbawionej nadziei 
egzystencji czterech kobiet gdzieś na 
peryferiach Montany.

Reichardt nie interesują bohaterki 
czerpiące z życia pełnymi garściami, 
lecz te snujące się po jego mean‑
drach, rzadko wypadające z kolein 
własnych przyzwyczajeń. Dlatego 
pędzący pociąg przecinający bez‑
kresny i surowy pejzaż Montany 
w scenie rozpoczynającej film nie 
antycypuje, jak by się mogło zdawać, 

Palimpsesty 
kobiecości

Kobiecy świat
Certain Women

USA 2016, 107’
reż. i scen. Kelly Reichardt, 
zdj. Christopher Blauvelt, muz. Jeff 
Grace, prod. Filmscience, wyst. 
Laura Dern, Michelle Williams, 
Kristen Stewart, Lily Gladstone, 
James Le Gros, Jared Harris

Urszula Wolak
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Reżyser stale przeplata ze sobą dwa 
główne motywy: pełen empatii obraz 
dojrzałej kobiecości oraz osobliwe 
home invasion, naruszające dotychcza‑
sowy komfort życia bohaterki. Na obu 
tych frontach protagonistka odzna‑
cza się jednak nieprzejednaniem i siłą 
ducha. Upostaciowiona przez Sonię 
Bragę, legendę brazylijskiej telewizji 
i jedną z największych gwiazd tamtej‑
szego kina (dającą brawurowy popis 
aktorski), choć wciąż krzepka, wyspor‑
towana i pełna wdzięku, mierzy się 
z podwójnym wykluczeniem. O ile jej 
starzejący się organizm bez problemu 
pokonuje bariery wiekowe, a bohater‑
ka prowadzi bogate życie towarzyskie, 
o tyle naznaczone bliznami po mastek‑
tomii ciało ogranicza jej kontakty sek‑
sualne. Odrzucana przez mężczyzn, 
nie bez konfuzji decyduje się na usługi 
młodego żigolo. Mendonça Filho z sub‑
telnością przełamuje kulturowe tabu, 
ilustrując intymne życie niemłodej 
wdowy, współcześnie – jeśli w ogóle 
pojawiające się na ekranie – najczęściej 
ubierane w komediowe szaty. Podczas 
gdy kamera niemal nieustannie podą‑
ża za wyzwoloną bohaterką, obserwu‑
jemy ją w rozmaitych rolach: pisarki, 
przyjaciółki, matki, babki, kochanki, 

a nade wszystko wojowniczki, która 
długo i solidnie wznosiła filary swojego 
życia, teraz zaś pragnie przeżyć jesień 
doczesnej wędrówki na własnych 
zasadach.

Nie mogąc polubownie skłonić 
Clary do wyprowadzki, zuchwa‑
ły deweloper (postać nakreślona 
niestety zbyt grubą kreską) posta‑

nawia zatruć jej życie, odbierając 
to, co ma najcenniejszego: komfort 
i poczucie bezpieczeństwa. Młody 
przedsiębiorca posuwa się jednak 
za daleko, próbując zniszczyć tytu‑
łowy budynek, gdyż dla gospodyni 
ingerencja w tkankę domu to symbo‑
liczny nawrót pokonanej przed laty 
choroby nowotworowej. W filmie 
Brazylijczyka kobiece ciało i zabyt‑
kowy apartament stają się jednym 
i razem muszą pokonać toczącą orga‑
nizm chorobę.

Metafora domu jako części nas 
samych w obliczu zagrożenia kor‑
poracyjną inwazją może wydawać 
się nieco płytka. Łącząc ją z pełnym 
niuansów portretem kobiety z prze‑
szłością, skutecznie – choć nie bez‑
boleśnie – odpierającej kolejne ciosy 
ageizmu i seksizmu, Aquarius urasta 
jednak do rangi pieśni o amazonce, 
która nie chciała się poddać i broniła 
swojego miejsca na ziemi. To także 
subtelny manifest oddający głos oso‑

bom z pozoru niepotrzebnym i rze‑
czom niby nieprzydatnym. Obierając 
Clarę za medium, być może nieco po 
staroświecku, Mendonça Filho przy‑
pomina o ocalającej sile wspomnień 
zaklętych w przedmiotach i miej‑
scach, o rudymentach indywidualnej 
pamięci będącej podstawowym ogni‑
wem zbiorowej tożsamości. 

Oczy Klebera Mendonçy 
Filho niezmiennie zwró‑
cone są w kierunku małej 

ojczyzny   – brazylijskiego miasta 
Recife. Wsłuchując się w jego osobliwy 
tembr, reżyser opowiada o rozmaitych 
aspektach współczesnej tożsamo‑
ści rodaków, której jednym z filarów 
jest (a raczej powinno być) poczucie 
wspólnoty i solidarności w najbliż‑
szym otoczeniu. W jego filmach prze‑
strzeń i związana z nią pamięć stano‑
wią punkt wyjścia do zobrazowania 
postępującej atrofii komunikacji mię‑
dzyludzkiej w nowoczesnej, osied‑
lowej dżungli: od frontu unitarnej, 
a mozaikowej w środku. Ekranowy 
portret stolicy stanu Pernambuco – 
daleki od bezrefleksyjnej kontempla‑
cji miejskiej poezji – zachowując swój 
lokalny koloryt, staje się uniwersalnym 
zwierciadłem odbijającym społeczne 
przemiany i niepokoje pełnego kon‑
trastów świata. 

Akc ję  na jnowszego dz ie ła 
Mendonçy Filho, Aquariusa, ponow‑
nie osadzono w Recife, jednakże 
znaną z Sąsiedzkich dźwięków (jego 
pełnometrażowego debiutu fabular‑
nego z 2012 roku)  polifonię i feerię 
postaci zastępuje tu monolitowy por‑
tret protagonistki. Clara, wykształcona 
i zamożna sześćdziesięciokilkuletnia 
wdowa, jest ostatnią rezydentką tytu‑
łowego apartamentowca, którego inni 
lokatorzy – skuszeni ofertą dewelope‑
ra – zdecydowali się na wyprowadz‑
kę. W miejscu starego budynku ma 
stanąć nowoczesny wieżowiec, zaś 
zdeterminowani przedsiębiorcy, nie 
przyjmując do wiadomości stanowi‑
ska Clary, postanawiają, że starsza pani 
musi zniknąć. „Wariatka z Aquariusa”, 
jak określają ją ekssąsiedzi, podej‑
muje jednak walkę z korporacyjnym 
Goliatem, w której stawką jest coś wię‑
cej niż tylko lokal. Dla doświadczo‑
nej przez życie Brazylijki mieszkanie 
odziedziczone po ukochanej ciotce to 
sanktuarium pamięci, fundament toż‑
samości oraz prywatny azyl, w którym 
pokonała nowotwór, wychowała dzie‑
ci i przeżyła wspaniałe małżeństwo. To 
dla niej dom – w najgłębszym rozumie‑
niu tego słowa.

Serce 
Amazonki

Aquarius
Brazylia, Francja 2016, 146’

reż. i scen. Kleber Mendonça 
Filho, zdj. Fabricio Tadeu, Pedro 

Sotero, prod. CinemaScópio 
Produções, SBS Productions, wyst. 

Sonia Braga, Humberto Carrão, 
Maeve Jinkings, Zoraide Coleto

Kamil Kalbarczyk



przyozdabia okładki magazynów dla 
panów. To kobiecość, którą maczy‑
stowskie społeczeństwo chilijskie (ale 
przecież nie tylko ono) kwestionuje, 
której wolałoby w ogóle nie dostrze‑
gać. Gdy jednak kobiecość transsek‑
sualna, którą tym razem studiuje reży‑
ser, zostanie już ujawniona, to kłuje 
w oczy. Drażni, wyzwala agresję: od 
niechętnych spojrzeń po przemoc – 
niekiedy werbalną, innym razem cał‑
kiem namacalną.

Lelio swoich hołdów nie abstrahu‑
je z rzeczywistości, zawsze odmalo‑

wuje je na tle konkretnego pejzażu 
społecznego, który na początku 
Fantastycznej kobiety wydaje się jesz‑
cze neutralny. Obserwujemy Orlanda 
w pracy, w saunie, w końcu sączące‑
go whisky w barze, gdzie śpiewa jego 
znacznie młodsza partnerka Marina. 
To poprzez jego spojrzenie – pełne 
miłości i podziwu – poznajemy boha‑
terkę, która obchodzi właśnie urodzi‑
ny. Po jej występie para idzie na kola‑
cję i tańce, wraca do wspólnego (od 
niedawna) mieszkania, kocha się i kła‑
dzie spać. W nocy jednak mężczyznę 
budzi atak bólu, Marina zawozi go do 
szpitala. Na próżno, Orlando umiera. 
Idealne urodziny przemieniają się 
w koszmar, a społeczeństwo wkrótce 
pokaże swoje brzydsze oblicze.

Personel szpitala traktuje młodą 
kobietę podejrzliwie, wypytuje 
o ro dzaj relacji łączącej ją ze zmarłym, 
o siniaki na ciele mężczyzny, szczegó‑
ły stosunku. Lekarz, po zapoznaniu się 
z dowodem osobistym Mariny, upar‑

cie zwraca się do niej per pan, a pani 
komisarz, która jak twierdzi „widziała 
w życiu już wszystko”, traktuje ją jak 
osobę z półświatka – narkomankę lub 
prostytutkę. Konfrontacja ze służbą 
zdrowia i policją nie jest jeszcze tak 
poniżająca, jak ta z rodziną Orlanda. 
Jego była żona domaga się zwrotu 
samochodu i nazywa ją „kaprysem”, 
„perwersją”, „chimerą”, a dorosły syn 
Bruno nachodzi i eksmituje z mieszka‑
nia. Jedynie brat nieboszczyka, Gabo, 
nie jest do Mariny wrogo nastawiony, 
ale i on nie zaprasza jej na pogrzeb – 
aby trzymała się z dala od ceremonii, 
oferuje jej jedynie garstkę prochów 
brata. Wszyscy chcą, by jak najszyb‑
ciej zniknęła – jak hańba, którą należy 
okryć niepamięcią. Dziewczyna pró‑
buje zawalczyć o minimum szacunku 
i prawo do przeżywania żałoby, lecz 
to walka z wiatrakami.

Wsparcie dostaje właściwie tylko 
od wiecznie upalonej siostry i hippiso‑
watego szwagra, którzy przygarniają 
ją po eksmisji. Jest jeszcze nauczyciel 
śpiewu, który oprócz nauki arii instru‑
uje ją, by przestała domagać się miło‑
ści, tylko pozwoliła, żeby to uczucie 
samo przez nią przepływało. Słowa te 
wydają się opisywać też metodę reży‑
sera, który, choć nie szczędzi nam 
widoku kolejnych upokorzeń Mariny, 
kieruje wobec tytułowej postaci stru‑
mienie czułości i zrozumienia. Czuć 
to zwłaszcza w scenach przekracza‑
jących konwencje realistyczne: gdy 
bohaterkę nawiedza duch zmarłego 
kochanka i gdy zamienia się w cheer‑
leaderkę tańczącą w rytm muzyki 
Matthew Herberta.

Największą siłą Fantastycznej 
kobiety jest to, że wbrew udrękom 
transseksualnej bohaterki ucieka on 
od tonów cierpiętniczych. Marina nie 
nadstawia drugiego policzka, tylko 
dumnie kroczy naprzód. Kibicujemy 
jej, gdy niezaproszona zmierza na 
pogrzeb, rozumiemy, dlaczego idzie 
ostro odreagować do klubu, wraz 
z nią nucimy ( You Make Me Feel 
Like) A Natural Woman. Wiemy, że 
– dokładnie tak jak wcześniej Gloria 
– hymn na własną cześć wyśpiewać 
może sobie tylko sama. 

Sebastián Lelio pokazywał 
już swoje filmy na festiwa‑
lach w Cannes, Locarno i San 

Sebastián – to jednak Berlin kocha 
chilijskiego twórcę najbardziej. Tam, 

cztery lata temu, nagrodzono Paulinę 
Garcíę za tytułową rolę w jego Glorii 
(2013), na Berlinale trafił również 
najnowszy film reżysera. Opłaciło 
się – scenariusz Fantastycznej 
kobiety uhono rowano Srebrnym 
Niedźwiedziem oraz Teddy Award 
dla najlepszego dzieła o tematyce 
queerowej. Piąty film Lelio, podobnie 
jak i poprzedni, jest nieoczywistym 
portretem kobiety. Albo i więcej: jest 
hołdem dla kobiecości – fantastycz‑
nej we wszystkich swoich odmianach.

Bohaterka Glorii, borykająca się 
z syndromem opuszczonego gniazda 
i mężczyznami zniszczonymi dykta‑
turą Pinocheta, musiała walczyć też 
z przezroczystością pań po pięćdzie‑
siątce – że było to starcie zwycięskie, 
dowodzi międzynarodowa kariera 
Garcíi (wystąpiła niedawno w Małych 
mężczyznach [2016] Iry Sachsa oraz 
serialu Narcos). W Fantastycznej 
kobiecie znów mamy do czynienia 
z odmianą kobiecości, która rzadko 

A Natural 
Woman

Fantastyczna kobieta
Una mujer fantástica

Chile, Hiszpania, USA, Niemcy 
2017, 104’
reż. Sebastián Lelio, scen. 
Sebastián Lelio, Gonzalo Maza, 
zdj. Benjamín Echazarreta, muz. 
Matthew Herbert, wyst. Daniela 
Vega, Francisco Reyes, Luis 
Gnecco, Aline Küppenheim, 
Amparo Noguera

Adam Kruk
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Amy Adams: 
Studium 

dojrzewania
Ewa Szponar

Ucieleśnienie amerykańskiego snu. Symbol aktorstwa jakościowego. Ikona 
feminizmu. Mimo że działa w show ‑biznesie stosunkowo krótko, Amy Adams 

powoli staje się jedną z jego instytucji. Krytycy, doceniając jej wszechstronność 
i rozwagę w doborze ról, wróżą jej przyszłość na miarę Meryl Streep: aktorki 

i gwiazdy na dożywotnim etacie, archetypicznej kobiety sukcesu.

Giselle – disnejowska księżniczka na ulicach Nowego Jorku 
w Zaczarowanej (2007, K. Lima), i Peggy Dodd – amerykańska 
Lady Makbet w Mistrzu (2012, P.T. Anderson). Trudno o dwie 

bardziej odmienne role, skrajne filmowe światy i aktorskie filozofie. 
A jednak łączy je osoba Amy Adams, która wbrew hollywoodzkim 
regułom zaczęła karierę po trzydziestce, a kilka lat później odważyła 
się przestać być miła.

Historia damskiego dekoltu
Biografia Amy Adams w pełni zasługuje na przydomek ‑kliszę: filmowa. 
Urodzona z dala od Fabryki Snów, w bazie wojskowej we Włoszech, 
w rodzinie o (para)artystycznych inklinacjach (jej ojciec na emeryturze 
zajął się śpiewaniem, a matka – kulturystyką). Czwarta z siedmiorga 
rodzeństwa, umiejętność zabiegania o uwagę ma we krwi. Nie należy 
jej jednak mylić z ekstrawersją, choć we wczesnej młodości zarzucano 
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jej nadaktywność i przesadną gadat‑
liwość. To raczej rodzaj intensywnej, 
skupionej obecności, którą kamera 
filmowa potrafi bezbłędnie wychwy‑
cić. Wiele w niej z fotogenii, czy – jak 
chciałby Henri Schoenmakers (2012, 
s. 384) – filmogenii, mimo że nie jest 
(wyłącznie) synonimem fizycznego 
piękna.

Przyszła wybranka Supermana 
(Człowiek ze stali [2013, Z. Snyder] 
i Batman v. Superman: Świt sprawied
liwości [2016, Z. Snyder]) poznała 
moc swojego seksapilu, pracując 
w restauracji sieci Hooters, której 
znakiem rozpoznawczym są atrak‑
cyjne, skąpo odziane kelnerki. Lubię 
myśleć, że to właśnie tam, kiedy 
zakładała swój kusy uniform, narodził 
się jej feminizm. Jak sama przyznała, 
szorty (na noszących je kobietach) 
i piwo (w dłoniach obserwujących te 
kobiety mężczyzn) to nie najlepsze 

połączenie. Być może dlatego, już 
jako aktorka, Amy Adams – pomi‑
mo idealnych warunków – unika gry 
seksualnością.

Wyjątek zrobiła dla postaci 
Sydney Prosser / Lady Edith Greensly 
w American Hustle (2013, D.O. 
Russell). Jej bohaterkę, zawodową 
oszustkę, poznajemy mniej więcej 
w trzeciej minucie filmu. Sydney 

wchodzi do pokoju ubrana w kremo‑
wą bluzkę z bardzo głębokim wycię‑
ciem. Jej dekolt od razu przyciąga 
uwagę znajdującego się tam męż‑
czyzny i każdego widza. To celowy 
zabieg: seksapil jest podstawowym 
narzędziem pracy ekranowej szulerki, 
która za jego pomocą wabi i onieśmie‑
la potencjalne ofiary. Eksponowanie 
ciała służy Sydney również za rodzaj 
zasłony dymnej dla braku tego, co 
pod spodem, nieistnienia spójnej 
tożsamości.

Podobną postać – choć Susan 
Morrow, rozczarowana życiem właś‑
cicielka galerii sztuki, bywa zapięta 
pod szyję i wybiera stroje w lepszym 
guście – Adams buduje w Zwierzętach 
nocy (2016, T. Ford). Tu też kostium, 
czy szerzej: styl, jest filarem konstruk‑
cji. Bez niego bohaterka, która czuje 
się pusta w środku, ponieważ zdradzi‑
ła siebie, straciłaby rację bytu.

Przekleństwa uległości
Amy Adams udało się ominąć mean‑
dry hollywoodzkiego „obsadzania 
po warunkach”, ale o mało nie stała 
się ofiarą innego zaszufladkowa‑
nia. Jej rodzice należeli do Kościoła 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich, a religijność stanowi‑
ła ważny aspekt wychowania ich 
dzieci. Dziś gwiazda Mistrza unika 

tematu wiary, traktując ją jako pozo‑
stałość mormońskiego dziedzictwa, 
wymienia raczej szacunek dla innych 
i umiejętność doceniania darów 
losu. To, że bliska jest jej pierwsza 
z wymienionych wartości, potwier‑
dzają wszyscy dziennikarze, pod‑
kreślając uprzejmość i kindersztubę 
artystki podczas udzielania wywia‑
dów. Aktorka jako nieliczna wśród 
hollywoodzkiej plejady potrafi na 
przykład przeprosić za spóźnienie 
lub wycofać zbyt porywcze czy nie‑
sprawiedliwe słowa. Dobre wycho‑
wanie i potrzeba, by dbać o samo‑
poczucie otoczenia, bywają jednak 
pułapką, utrudniając realizację włas‑
nych celów. Kilka ostatnich wyborów 
zawodowych aktorki dowodzi jed‑
nak, że twórczo przepracowała ten 
problem.

W szkole średniej Amy marzy‑
ła, by zostać tancerką, a jej pierw‑

sze zawodowe zetknięcie z estradą 
nastąpiło w Boulder’s Dinner Theatre. 
W Polsce taka forma rozrywki – kola‑
cja w restauracji plus występ teatralny 
lub musicalowy – nie jest popularna, 
można by ją jednak przenieść na grunt 
muzyczny i porównać ze swojskim 
i niespecjalnie ambitnym „graniem 
do kotleta”. Jak mało zachęcająco 
by ono nie brzmiało, Adams uważa 
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to doświadczenie za formatywne. 
Nie tylko pokonała wówczas tremę 
i oszlifowała głos, ale nauczyła się 
też samodzielności, pracy w grupie, 
pokory wobec widzów i dystansu do 
samej siebie. Ja dodałabym do tego 
jeszcze umiejętność dostosowywania 
się do zmiennych wymogów sytuacji, 
co bardzo przydało się jej, gdy w 1999 
roku po raz pierwszy – bez formalne‑
go treningu – stanęła przed kamerą, 
na (dalekim) planie Zabójczej piękno
ści Michaela Patricka Janna. Poznanej 
wówczas Kirstie Alley do pewnego 
stopnia zawdzięcza swoją dzisiejszą 
pozycję. To ona bowiem miała powie‑
dzieć początkującej aktorce: „Masz 
talent, jesteś pracowita i zabawna. 
Spróbuj szczęścia w Los Angeles, na 
pewno ci się uda”. I rzeczywiście, 
już trzy lata później Amy wystąpiła 
u boku Leonarda DiCaprio w komedii 
kryminalnej Złap mnie, jeśli potrafisz 
(2002, S. Spielberg).

Pierwsze znaczące role Ame‑
rykanki – od Ashley w Świetliku 
(2005, Ph. Morrison) po Giselle 
w Zaczarowanej – to na dobrą spra‑
wę kalki jej postaci z filmu Spielberga: 
uroczej i naiwnej dziewczyny, która 
marzy o wielkim uczuciu. Bohaterki 
te żyją w świecie iluzji, mają serca na 
dłoni i horyzonty ograniczone do pla‑
nów zamążpójścia. Są, jak ujęłaby to 

Alina Madej (1994, s. 46), bytami ‑ku‑
 ‑miłości, nakierowanymi na zadowa‑
lanie innych. Oczywiście upraszczam 
sprawę, pomijając kwestię konwencji. 
Giselle w disnejowskiej superproduk‑
cji stawia czoło złej macosze. Ashley 
w niezależnym komediodramacie 
(udział w nim przyniósł zresztą Adams 
pierwszą nominację do Oscara) za 
maską prowincjonalnej idiotki skrywa 
egzystencjalne lęki. Niemniej obie są 
śliczne, infantylne i mają całe pokłady 
zaraźliwego optymizmu. Obie spot‑
kały się z sympatią widzów, pozwala‑
jąc ich odtwórczyni na wybór oczy‑
wistego i prowadzącego na szczyt 
popularności emploi. Gdyby aktorka 
skorzystała z tej możliwości, stałaby 
się pewnie nową ulubienicą Ameryki. 
Pytanie tylko: na jak długo?

W tym sensie za szczęśliwą 
okoliczność należy uznać fakt, że 
zaczęła grywać podlotki w wieku 
dość odległym od nastoletniego. 
Jak sama przyznaje, gdyby trafiła 
do Hollywood o dekadę wcześniej, 
mogłaby stać się sensacją jednego 
sezonu. „Stanowiłam dziwną mie‑
szankę pewności siebie i lęku. Zbyt 
łatwo dawałam sobą kierować i sza‑
lenie mi zależało, żeby wszyscy mnie 
lubili”. Dziesięć lat później, zamiast 
iść łatwą drogą, postanowiła zaryzy‑
kować, otworzyć się na swoją reflek‑

syjną, melancholijną, a niekiedy 
mroczną stronę. Nauczyć się odma‑
wiać. Wybierać odważniej i rozważ‑
niej. Dzięki temu dziś z powodze‑
niem łączy role w blockbusterach 
i kinie autorskim, może poszczycić 
się między innymi dwoma Złotymi 
Globami oraz pięcioma nominacjami 
do Oscara, a jej głos liczy się w dysku‑
sji o miejscu kobiet w show ‑biznesie. 
Adams nie jest intelektualistką ani 
ekstremistką, reprezentuje raczej 
zdroworozsądkową walkę o równe 
traktowanie przedstawicieli obu płci.

Siostra od św. Jakuba i Peggy Dodd
David O. Russell, z którym po raz 
pierwszy spotkała się przy okazji 
dramatu sportowego Fighter (2010), 
miał powiedzieć, że wcale nie repre‑
zentuje typu królewny z bajki. Jednak 
rolę, która uratowała ją przed pułap‑
ką typażu, dostała wcześniej. Chodzi 
o siostrę od św. Jakuba, nauczy‑
cielkę historii w katolickiej szkole 
w Wątpliwości (2008, J.P. Shanley), 
adaptacji nagrodzonej Pulitzerem 
sztuki pod tym samym tytułem. To 
bohaterka wyrastająca z dotychcza‑
sowego dorobku aktorki, a jednocześ‑
nie sygnalizująca przyszłą rewolucję. 
Zacytowana zresztą później w posta‑
ci Margaret Keane w Wielkich oczach 
(2014) Tima Burtona. Nieśmiała, 
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posłuszna, rozdarta między podzi‑
wem dla niezłomnej matki przełożo‑
nej, która twardą ręką kieruje szkołą, 
a sympatią dla miejscowego księdza, 
posługującego się mniej konserwa‑
tywnymi metodami wychowawczy‑
mi. Mimo to zdolna, by w sytuacji kry‑
zysowej – w obliczu oskarżenia ojca 
Flynna o pedofilię – zająć stanowisko 
zgodne z własnymi przekonaniami.

Na siostrę od św. Jakuba warto 
spojrzeć także pod kątem aktorskie‑
go rzemiosła. Odtwórczyni roli zrywa 
z manierą nadekspresji i przeryso‑
wania znaną z poprzednich filmów. 
Wycisza się, subtelnieje, oddaje 
pałeczkę innym aktorom, co może 
wydawać się wynikiem skrępowania 
obecnością przytłaczających arty‑
stycznych osobowości Meryl Streep 
i Philipa Seymoura Hoffmana, ale tak 
naprawdę służy postaci, która pozo‑
staje pod wpływem granych przez 
nich bohaterów. Tę strategię kumuluje 
w najważniejszej scenie filmu, gdy sio‑
stra od św. Jakuba, do tej pory potul‑
na i pełna wątpliwości, sprzeciwia się 
dyrektorce, a jej głos, gesty i postawa 
nabierają niespodziewanej siły.

Jej kreacja, choć pozornie wyci‑
szona, jest mocniejsza od roli Streep, 
która niepotrzebnie nadaje swojej 
bohaterce demoniczne rysy, niekie‑

dy ocierając się o śmieszność. Adams, 
wyczulona na to niebezpieczeństwo, 
tropem siostry od św. Jakuba podą‑
ża również w Mistrzu – filmie, który 
przekonał o jej talencie nawet naj‑
większych sceptyków. Peggy Dodd, 
żona guru fikcyjnej (ponoć wzoro‑
wanej na Kościele Scjentologicznym) 
sekty, to nieomal rewers wspomnia‑
nej wcześniej zakonnicy. Kobieta, 
która dla idei poświęca moralne 
rozterki, za fasadą muzy męża‑
 ‑geniusza ukrywając własne chorob‑
liwe ambicje. Aktorka celowo rezyg‑
nuje z fizycznych atrybutów swojej 
płci: ubrana w niezgrabne kostiumy 
w mało twarzowych kolorach jest 
jeszcze mniej kobieca niż w noszo‑
nym wcześniej habicie. Mimo świa‑
domości psychologicznych różnic po 
raz kolejny wtapia się w tło, cierpliwie 
czekając na moment, kiedy będzie 
mogła podkreślić swoją dominację. 
Jak w wielokrotnie cytowanej scenie, 
w której dłonią zaspokaja seksual‑
nie swojego partnera, pouczając go 
jednocześnie co do granic jego wol‑
ności. Zimna, skupiona i precyzyjna. 
Niepozostawiająca złudzeń: to nie 
akt miłości czy pożądania, to pokaz 
siły, spektakl upokorzenia.

Pierwsze i drugie „ja”
Wraz z uznaniem dla Mistrza przyszło 
postanowienie unikania oczywistych 
scenariuszy. Analiza filmografii Amy 
Adams udowadnia selektywność 
i wszechstronność aktorki, a jedno‑
cześnie pozwala zauważyć, że nie 
ma w niej słabych punktów. Są marne 
filmy, ale nie ma marnych kreacji. 
Aktorka nie zważa na wielkość roli, 
deklarując, że nie interesuje ją licz‑
ba kwestii do wypowiedzenia, lecz 
możliwość rozwoju. Nie ma nic prze‑
ciwko byciu trybikiem w machinie tak 
potężnej jak seria o Supermanie, choć 
woli, gdy to postacie nadają tempo 
akcji, a nie odwrotnie. Swoją pracę 
traktuje poważnie, a bohaterki – z sza‑
cunkiem. Nawet jeśli grywa w kome‑
diach, tańczy i śpiewa w filmach dla 
dzieci, nie pozwala sobie na ironię czy 
dystans. Reżyser Świetlika nazwał jej 
metodę autentycznością, wyznając, 
że powierzył jej rolę Ashley, bo jako 
jedyna z kandydatek nie próbowała 
ośmieszyć ani na siłę komplikować 
dobrodusznej dziewczyny, lecz 

zaakceptowała ją w jej prostocie. 
Właściwość ta musiała również zrobić 
wrażenie na Spike’u Jonze, który spe‑
cjalnie dla niej napisał postać (nomen 
omen) Amy w futurystycznym melo‑
dramacie Ona (2013).

Sama zainteresowana o własnym 
warsztacie najchętniej wypowiada 
się w kontekście Nowego początku 
(2016, D. Villeneuve), przez wielbi‑
cieli aktorki uznawanego za najbar‑
dziej niedoceniony film w jej karierze. 
Amerykanka wciela się w nim w spe‑
cjalistkę od lingwistyki rozszyfrowują‑
cą język obcych, którzy właśnie wylą‑
dowali na Ziemi. Poznanie ich mowy 
– zgodnie z hipotezą Sapira ‑Whorfa 
– zmienia jej postrzeganie świata. 
W rozmowie z Andrew Garfieldem 
w ramach telewizyjnego show Actors 
on Actors gwiazda przyznała, że rola 
Louise Banks była dla niej trudna nie 
tyleż ze względów intelektualnych, co 
emocjonalnych, wymagała bowiem 
uruchomienia pokładów najintym‑
niejszych uczuć. Żeby uporać się 
z tym zadaniem, Adams korzystała 
z psychologicznej techniki imple‑
mentacji fałszywych wspomnień i za 
jej pomocą zbudowała alternatywną 
osobowość na potrzeby filmu.

To rozdwojenie przypomina 
dualizm będący bazą teorii Benoît‑
 ‑Constanta Coquelina, na którą 
Sharon Marie Carnicke powołuje się, 
analizując twórczość Johna Wayne’a 
w książce Theorizing Film Acting (2012, 
s. 189). Podstawowym instrumentem 
aktora – artysty, którego sztuka pole‑
ga na interpretacji cudzych tekstów – 
jest on sam: jego ciało i jego psychika. 
Postać, którą gra, nie jest z nim toż‑
sama, nie jest też przejawem „praw‑
dziwego życia”, lecz konstrukcją, jaka 
rodzi się na przecięciu pierwszego 
i drugiego „ja” jej autora. To znaczy 
przy jego pełnej świadomości (pierw‑
sze „ja”) i z użyciem immanentnych 
mu narzędzi (drugie „ja”).

Mówiąc słowami Amy Adams (które 
padły w rozmowie z Krzysztofem 
Kwiatkowskim): „aktorstwo spra‑
wia, że muszę grzebać we własnej 
psychice w świetle reflektorów. Ale 
ostatecznie: to tylko gra. Piękna, ale 
iluzja. Nigdy nie popłynęłabym na 
fali gwiazdorstwa. Życie jest gdzie 
indziej. I o tym staram się nie zapomi‑
nać” (2017). 
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W najnowszym wydaniu Historii kina polskie
go Tadeusz Lubelski podsumowuje trwające 
ostatnie półtorej dekady „Kino Wolność”, 

którego podstaw szuka w nowej sytuacji polityczno‑
 ‑społecznej (po wejściu Polski do Unii Europejskiej) oraz 
produkcyjnej (po powstaniu Państwowego Instytutu 
Sztuki Filmowej). Podejmując się analizy jego „trudnego 
powrotu do Europy”, wyodrębnia „kino pamięci naro‑
dowej”, podejmujące temat historii najnowszej („Nowe 
spojrzenie na wydarzenia XX wieku”), a także tematyczne 
nurty obejmujące „lustrowanie PRL ‑u” i relacje polsko‑
 ‑żydowskie (Lubelski 2008, s. 636–662).

Podział można jednak przeprowadzić według innych 
kryteriów niż tematyczne. W poszczególnych rozdziałach 

można bowiem wyczuć, że niektóre filmy wystają niczym 
za długa koszula poza przykładaną do rozdziału miarę. 
„Dla pogłębienia wspólnotowej wyobraźni widowni wię‑
cej czasem robią utwory, które na pierwszy rzut oka nie 
mają nic wspólnego ani z kinem popularnym, ani z realiza‑
cją »polityki pamięci«, w istocie jednak spełniają warunki 
ich obu jakby mimochodem” (s. 653) – pisze Lubelski, przy‑
wołując między innymi Rewers (2009) Borysa Lankosza, 
Dom zły (2009) i Różę (2011) Wojciecha Smarzowskiego 
czy Obławę (2012) Marcina Krzyształowicza. Te dzieła 
uznaję za reprezentatywne przykłady nowej tendencji, dla 
której chciałabym zaproponować roboczy termin – niejako 
na drodze rozwoju obowiązującej dotychczas terminologii 
– kina postwolnościowego.
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Polskie kino 
postwolnościowe 

Magdalena Urbańska

Polskie kino od połowy pierwszej dekady XXI wieku podejmuje próbę zbudowania 
nowej narracji tożsamościowej poprzez spoglądanie w przeszłość kraju. Spojrzenia te 
są tak różne, jak różne jest dziś pojmowanie samej tradycji narodowej czy rozumienie 
patriotyzmu: od tonacji heroicznej po oskarżycielską czy – jak pisał Jan Józef Lipski 
w Dwóch ojczyznach, dwóch patriotyzmach – służącą megalomanii narodowej lub 
krytycznym gorzkim obrachunkom.
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„Kino post ‑Wolność”
Filmy historyczne powstałe po 1989 roku obrazowały 
wydarzenia wymagające społecznego przepracowania: 
II wojnę światową, Holokaust, stalinizm, a ich zadaniem 
była „praca żałoby” poprzez wpisanie tych tematów 
w poczet tekstów kultury (realizatorami tego zadania 
byli m.in. niegdysiejsi twórcy polskiej szkoły filmowej, 
jak Andrzej Wajda czy Kazimierz Kutz, których język 
filmowy miał duży wpływ na kinematografię lat 90.). 
Charakteryzowała je tradycyjna forma i patriotyczny 
wydźwięk, który miał zjednoczyć Polaków wokół wspól‑
nego rdzenia kulturowego. Dziś tego zadania – „wypełnia‑
nia białych plam” jako niezbędnego elementu konstrukcji 
nowej tożsamości narodowej, wpisującego się w dyskurs 
lansowanej przez władze polityki historycznej – podejmu‑
je się kino pamięci narodowej.

Tym terminem Witold Mrozek określił filmy histo‑
ryczne powstające dzięki politycznej „koniunkturze” 
w czasie rządów partii konserwatywnych (Mrozek 2009, 
s. 295–319). Do tego nurtu autor zalicza, mimo świadomo‑
ści ogromnych różnic je dzielących, takie tytuły jak Katyń 
(2007, A. Wajda), Popiełuszko. Wolność jest w nas (2009, 
R. Wieczyński) czy Generał Nil (2009, R. Bugajski), a więc 
realizujące „polski”, martyrologiczny model tematyczny. 
Poprzez najczęściej autentyczne historie opowiadają one 
losy ciemiężonej Polski, zaś ich bohaterowie wykazują 
niezłomną postawę względem najeźdźcy/przeciwnika/
systemu i charakteryzują się niebywałą lojalnością wobec 
ojczyzny.

Kinem postwolnościowym tymczasem nazywam grupę 
filmów o historii najnowszej, między innymi tych wspo‑
mnianych na wstępie niniejszego artykułu, które przeciw‑
stawiają się temu, co jako kino pamięci narodowej rozumie 
Witold Mrozek. Utwory postwolnościowe kreują nowy 
typ bohatera, inaczej rozkładają akcenty i znaczenia tema‑
tyczne, pozwalają sobie na odważniejsze chwyty formalne 
i fabularne, czego najoryginalniejszym przykładem może 
być ekscentryczne podejście do wydarzeń historycznych 
w Hiszpance (2014, Ł. Barczyk). Na Historię spogląda‑
ją zazwyczaj z perspektywy historii prywatnej (Rewers) 
zwykłego obywatela (Obywatel [2014, J. Stuhr]), będące‑
go postacią z fikcyjnego porządku fabularnego (Pokłosie 
[2012, W. Pasikowski]).

Wyłonieniu się nowego nurtu nie towarzyszy żadne 
konkretne wydarzenie, choć istnieją okoliczności, które 
umożliwiły jego zaistnienie i rozwój. Jej spiritus movens 
z pewnością były uwarunkowania artystyczne i politycz‑
ne ostatniej dekady. Zauważenie jakichkolwiek tendencji 
w kinie historycznym jest możliwe przede wszystkim dzię‑
ki rosnącej produkcji, dla której kluczowe było powstanie 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2005 roku. Poprzez 
finansowe wsparcie państwowej instytucji, która nad 
wyraz chętnie subsydiowała utwory o historii (aż 69 pełno‑
metrażowych filmów w latach 2005–2015), możliwy był 
ich renesans na ekranach polskich kin. Mogą one liczyć na 
najwyższe możliwe dofinansowanie (6 mln złotych, czyli 
o połowę więcej niż dzieła niehistoryczne), a także „wspar‑
cie frekwencyjne” w postaci licznie odwiedzających kina 
szkół (przykładowo wśród dziesięciu najbardziej kaso‑

wych premier 2014 roku połowa to filmy o historii, zaś trzy 
z nich – o II wojnie światowej). Rodzaj tematyki, którą PISF 
wspierał najchętniej, można zauważyć za pośrednictwem 
współorganizowanych przez niego konkursów scenariu‑
szowych: na film fabularny i pełnometrażowy dokument 
o Powstaniu Warszawskim (2005), na film o „Solidarności”, 
o Bitwie Warszawskiej i o stosunkach polsko ‑rosyjskich po 
roku 1991 (wszystkie w 2008 roku). Dwudziestowieczna 
historia na ekranach kin pojawiła się więc głównie dzięki 
wsparciu PISF ‑u.

„Projektowanie” sukcesu frekwencyjnego przez – jak 
pisze Mrozek – „instytucje nowoczesnej władzy” pomogło 
w pierwszej kolejności zaistnieć kinu pamięci narodowej. 
Jednak ostatnie opisywane przez niego filmy, jak Generał 
Nil czy Popiełuszko, powstały w sezonie 2009/2010, w któ‑
rym nastąpiło także znaczące przełamanie fali „patrio‑
tycznego wzmożenia”. Jakub Majmurek wyznacza ten 
sezon jako przełomowy dla polskiego kina, które – wraz 
z powstaniem Rewersu – zakończyło epokę „małego reali‑
zmu” i otworzyło się na gatunkowość i pastisz (Majmurek 
2016). Poza tym postępujący w tym czasie dychotomiczny 
podział społeczeństwa, którego najważniejszym punktem 
była katastrofa smoleńska z kwietnia 2010 roku, sprawił, że 
widzowie poróżnili się niczym polityczni wyborcy i zaczęli 
domagać się „swojego” kina.

Nie oznacza to, że model kina pamięci narodowej 
był jedynie chwilowym fenomenem, którego produk‑
cja zniknęła po 2009 roku. Przeciwnie, filmowy dyskurs 
patriotyczno ‑dydaktyczny także się rozwinął i do dziś 
współistnieje z rosnącym w siłę kinem postwolnościowym. 
Dzisiejsze utwory kontynuujące tendencje kina pamięci 
narodowej wybiegają jednak poza prosty i jednoznaczny 
schemat (czego przykładem mogą być m.in. W ciemnoś
ci [2011, A. Holland], Wałęsa. Człowiek z nadziei [2013, 
A. Wajda] czy Zaćma [2016, R. Bugajski]). Mimo to wciąż  
noszą one znamiona historyczno ‑patriotycznego dydak‑
tyzmu, od którego świadomie odcina się kino postwolnoś‑
ciowe. „Nowe”, postwolnościowe kino historyczne nie 
tylko bowiem skupia się na opowiedzeniu o dziejach histo‑
rycznych w celu przywrócenia ich zbiorowej pamięci, lecz 
poszukuje też punktów zapalnych każdego wydarzenia, 
przedstawia pomijane zazwyczaj fakty, które mogą kom‑
plikować jego historyczną ocenę. Przykładem mogą być 
odwołujące się do zupełnie różnych okresów historycz‑
nych: Kret (2010, R. Lewandowski), Pokłosie, Obława czy 
Ida (2013, P. Pawlikowski).

Twórcy postwolnościowi, podobnie jak filmowcy 
w latach 90., pokazują, że musimy kulturowo przepraco‑
wać nasze traumy, lecz dziś – jak twierdzą – należy poka‑
zywać już nie tylko tragiczne, heroiczne i wzniosłe czyny 
w jednorodnej, patetycznej tonacji, ale również sprawy 
nieoczywiste, kładące się cieniem na kreowanym dotych‑
czas wizerunku niezłomnego Polaka. Trzeba sięgać po 
nowe tematy i nowe formy – i w ich ramach realizować 
zupełnie nową politykę pamięci. Widać to już poprzez 
wybór bohatera, odcinającego się od archetypicznie 
męskich cech i atrybutów charakteryzujących postaci 
z filmów wcześniejszej formacji: odwagi (Popiełuszko), 
honoru (Syberiada polska [2013, J. Zaorski]), uporu (Wałęsa. 
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Człowiek z nadziei), bezinteresownego poświęcenia 
(1920. Bitwa Warszawska [2011, J. Hoffman]), szacunku dla 
męskiej przyjaźni i munduru (Katyń) oraz miłości do matki, 
która nieco tylko mniej waży od miłości do Ojczyzny 
(Historia Roja [2016, J. Zalewski]).

Albośmy to jacy, tacy… 
„Byliśmy jednak również tacy” – zdają się mówić twórcy 
kina postwolnościowego. „Tacy”, czyli pełni wątpliwości 
(Ida), ze skomplikowanymi motywacjami (Pokłosie), niejed‑
noznacznymi relacjami z bliskimi i władzą (Kret), nie zawsze 
tylko szlachetni i dobrzy (Obława). Co bardzo znaczące, 
w kinie postwolnościowym bohaterowie, podobnie jak 
sama przedstawiana historia – mimo zachowania rzeczy‑
wistego kontekstu historycznego, realiów i tła społeczno‑
 ‑politycznego – nie opierają się na faktach. Odrzucenie 
popularnego chwytu prezentowania bohaterów wybie‑
ranych z realnego historycznego panteonu niesie ze sobą 
określone konsekwencje. Przede wszystkim można wów‑
czas podważyć obowiązujący w patetycznym dyskursie 
kina historycznego podział dobry Polak – zły Obcy, zaś 
brak obaw przed obciążającą faktografią pozwala także 
na pogłębienie historii o wątki poboczne, co – w obu przy‑
padkach – umożliwia konstruowanie wielowymiarowych 
postaci. Fikcyjność historii daje również większą swobodę 
narracyjną.

Borys Lankosz, reżyser Rewersu, mógłby dodać: 
„i naszą historię można opowiedzieć też tak”. „Tak”, czyli 
w atrakcyjnej gatunkowo formie, z perspektywy kobiecej 
(herstory) i poruszając temat pamięci indywidualnej – na 
przekór „męskiej” tradycji kina historycznego (nierzadko 
wojennego lub biograficznego), odnoszącej się do pamię‑
ci zbiorowej. Choć trzy panie Jankowskie: córka Sabina 
(Agata Buzek), matka Irena (Krystyna Janda) i babcia (Anna 
Polony), oraz jedyny męski domownik, Arkadek (Łukasz 
Konopka), przyjmują postawy, zdawałoby się, niezgodne 
z narodowym etosem, to widz sympatyzuje z bohatera‑
mi. Irena uniemożliwiła swoim dzieciom uczestniczenie 
w powstaniu, przedkładając życie rodzinne nad „ojczystą 
powinność”. „Prywatne powstanie” Sabiny to zatem nie 
wątek patriotyczno ‑historyczny, lecz romansowy: gdy 
chce popełnić samobójstwo, to nie – jak dyktowałby pate‑
tyczny dyskurs historycznych zdarzeń – z powodu rozdar‑
cia moralnego i niechęci pójścia na kompromisy z władzą, 
ale z przyczyn osobistych.

Rewers dość ostentacyjnie pokazuje nie „wielką 
Historię”, lecz historię prywatną, pamięć indywidualną 
konfrontuje z pamięcią zbiorową, do której zazwyczaj 
odwołuje się bohater w narodowych narracjach historycz‑
nych. Pracownia filmowego Arkadka pełna jest płócien 
zaludnionych przez upiorne, turpistyczne wizje i obra‑
zy grozy – nasza tradycja kulturowa podpowiada, że do 
takich przerażających fantazmatów doprowadzają trau‑
matyczne przeżycia historyczne. Tymczasem u Lankosza 
to mała, prywatna historia rodzinna. Choć Rewers stano‑
wi rodzaj postmodernistycznej zabawy kinem i gry pod‑
jętej z widzem, jego wydźwiękowi patronuje tradycja 
Białoszewskiego, przeciwstawiająca się patetycznej narra‑
cji powstańczej. Podczas gdy w polskiej kinematografii po 

1989 roku, w tym w filmach pamięci narodowej, historię 
pokazywano głównie z perspektywy generałów, oficerów 
czy księży, film postwolnościowy powraca do „zwykłego” 
człowieka, czy to partyzanta (Obława), czy po prostu oby‑
watela (Obywatel).

(I)granie z konwencją
Zakończenie Rewersu, wprowadzające współczesną ramę 
narracyjną, także jest znaczące dla nowej odmiany kina 
narodowego. Nawet jeśli opowieść zostaje osadzona 
w czasie historycznym, to zazwyczaj „wybiega” ona w przy‑
szłość: albo bezpośrednio umieszczając akcję w teraźniej‑
szości (Pokłosie), albo łącząc ją z przyszłością czy chociaż 
takowe połączenie sugerując – najczęściej w postaci meta‑
fory drogi (Ida lub Wołyń [2016, W. Smarzowski]). Dodanie 
zapośredniczenia w opowiadaniu o historii wskazuje na 
najważniejszy temat kina postwolnościowego – pamięć. 
W przeciwieństwie do modelu kina, któremu nurt ten się 
przeciwstawia, a które pamięć umieszcza na sztandarach, 
nie narzuca ono określonego modelu pamiętania i rozu‑
mienia historycznych wydarzeń. Raczej tematyzuje samą 
pamięć – zadaje pytanie o to, co ją konstytuuje, podkreśla 
jej wpływ na naszą tożsamość (zarówno jednostkową, jak 
i narodową) oraz problematyzuje jej rolę kulturotwórczą. 
Jako pierwszy do pokazania wydarzenia historycznego 
w ten sposób – za pośrednictwem walki o pamięć – pod‑
szedł Wajda, jednak jego Katyń obok osobistych celów 
pełnił także funkcję rozliczenia rachunku historycznego 
i zadośćuczynienia martyrologicznej tradycji.

Nowe kino 
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Najlepszym przykładem tendencji postwolnościowych 
pozostają Pokłosie Pasikowskiego oraz Ida Pawlikowskiego. 
Bohaterowie obu dzieł stanowią łącznik między pamię‑
cią komunikacyjną a kulturową. Jak w Pamięci zbiorowej 
i kulturowej pisała Magdalena Saryusz ‑Wolska (2009), 
„[s]pecyfika pierwszej polega na tym, że obraz minio‑
nych wydarzeń kształtowany jest przez relacje świadków, 
przekazywane w drodze międzypokoleniowego dialogu” 
(s. 28), zaś druga „wyłania się w chwili, gdy pamięć komuni‑
kacyjna zaczyna wygasać. Jednym słowem, wraz z odcho‑
dzeniem świadków historii, upamiętnianie przeszłości 
zostaje przeniesione w obszar zewnętrzny” (s. 31). Józef 
Kalina, bohater Pokłosia, podobnie jak tytułowa Ida sta‑
nowią zatem ostatnie ogniwo stojące na drodze zamiany 
realnych wspomnień w rytuał – i od nich zależy, jak będzie 
wyglądała pamięć społeczności, natomiast od twórców 
wspomnianych dzieł – jakie będzie miała znaczenie nasza 
społeczna pamięć historii. 

W perspektywie osobistego zaangażowania w historię 
i jej pamiętanie – zwłaszcza bohatera filmu Pasikowskiego 
– należy także wspomnieć o terminie post ‑pamięci. W ślad 
za definicją ukutą przez Marianne Hirsch, od pamięci 
odróżnia ją dystans pokoleniowy, zaś od historii emocjo‑
nalne zaangażowanie. W przypadku post ‑pamięci prze‑
szłość „powraca w postaci inwestycji wyobrażeń, różnego 
rodzaju projekcji” (Hirsch 2011). Skonstruowany przeze 
mnie termin „post ‑wolność” stanowi analogiczny konstrukt 
językowy, odwołujący się do elementów niewystępujących 
w oficjalnym nurcie kina historycznego (m.in. fikcjonaliza‑
cji zdarzeń), a jednocześnie budujący krytyczny czy wręcz 
polemiczny względem niego obraz wydarzeń z przeszłości.

Oba wspomniane filmy problematyzujące skompliko‑
wane powojenne relacje polsko ‑żydowskie – i wywołu‑

jące przy tym duże kontrowersje odbiorcze – pokazują 
istotną cechę filmów postwolnościowych: poruszają one 
określoną tematykę nie tyle w celu dokonania historycznej 
rekompensaty, ile ukazania palących kwestii historycz‑
nych z dzisiejszej perspektywy. Odnoszą się więc nie do 
tego, co zostało zakłamane za czasów PRL ‑u, ale do tego, 
co zostało przemilczane już w wolnej Polsce. Bohaterowie 
chcący odnaleźć swoją własną tożsamość poprzez zrewi‑
dowanie przeszłości rodzinnej stanowią de facto symbo‑
liczną reprezentację narodu dochodzącego – nie bez bólu 
i ofiar – do historycznej prawdy. Jeśli tak zrozumiemy sens 
tych filmów, odnajdziemy wówczas główną motywację 
twórców postwolnościowych: przepracowanie historycz‑
nych traum, a przez to przeprowadzenie od nowa narracji 
tożsamościowej narodu. Przeciwnicy filmów postwolnoś‑
ciowych obawiają się, że opowiedziane przez twórców 
wersje historii o charakterze jednostkowym przejdą do 
oficjalnego obiegu, stając się obowiązującą narracją, i dla‑
tego podważają ich autentyczność – oskarżając je często 
o antypolski wydźwięk (Przegląd recenzji filmu „Pokłosie” 
autorstwa prawicowych publicystów, stosujących zazwy‑
czaj „historyczny” argument, opublikowała „Gazeta 
Wyborcza”, 20.11.2012). Tymczasem warstwa faktogra‑
ficzna jest drugoplanowa względem możliwości odbycia 
społecznej żałoby czy zbiorowego katharsis.

„Nasz film nie jest historią mordu w Jedwabnem. 
W ogóle nie jest filmem historycznym. To film współ‑
czesny opowiadający o reakcjach ludzi na fakt odkrycia 
śladów wojennych zbrodni popełnionych przez sąsiadów 
na sąsiadach” – mówił w odpowiedzi na wspomniane 
zarzuty Pasikowski. Z jednej strony w ten sposób fikcyjna 
filmowa opowieść bardzo ciekawie koresponduje z jej rze‑
czywistym oddźwiękiem (to, jak reagujemy na „odkrycie” 
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śladów historycznych, stawia nas w pozycji pozytywnie 
lub negatywnie sportretowanych bohaterów), z drugiej 
– pokazuje novum w filmach o historii ostatnich lat: ich 
formułę gatunkową. Pokłosie to formalnie thriller, kolejne 
dzieło Pasikowskiego – Jack Strong (2014) czy Kret korzy‑
stają ze schematów kina sensacyjnego, zaś w zakresie 
wykorzystania konwencji gatunkowych dominuje Rewers, 
który przetwarza schematy czarnej komedii, filmu noir, 
melodramatu, kryminału, a nawet horroru.

Kino postwolnościowe zwraca uwagę na zabiegi for‑
malne (np. narracyjne, jak w Obławie) czy odwołuje się do 
schematów kina artystycznego (Ida). Forma kina postwol‑
nościowego ma jednak głębsze znaczenie. Agnieszka Graff 
(2013) w tekście krytykującym film Pawlikowskiego na 
łamach „Krytyki Politycznej” stawia pytanie, czy na taką 
formę nie jest za wcześnie. Innymi słowy: czy powinniśmy 
realizować artystycznie wyrafinowane, wręcz przeeste‑
tyzowane kino bez uprzedniego „odbycia pracy żałoby”, 
która świadczyłaby o poradzeniu sobie z ciężarem tematu. 
Graff, zarzucając Pawlikowskiemu brak odwagi czy wręcz 
pomieszanie porządku sacrum (estetyki filmu) i profanum 
(dosadnej tematyki), nie zauważa, że na tle dotychcza‑
sowych klasycznych formuł filmów historycznych filmy 
postwolnościowe są odważne właśnie poprzez owo 
porzucenie ograniczeń formalnych i myślenia, iż istnieją 
określone konwencje gatunkowe, które „przystoją” kinu 
zanurzonemu w historii.

Poza podziały?
Jeszcze kilka lat temu polskie filmy o historii najnowszej 
można było w dość wyraźny sposób przyporządkować 
albo do kina postwolnościowego, albo do przeciwstawia‑
nego mu kina pamięci narodowej. To pierwsze nie poja‑

wiło się w próżni, lecz było odpowiedzią na jednorodny 
nurt historycznych narracji. Raz jeszcze warto podkreślić, 
że ukształtowanie się nowej tendencji nie unieważniło 
dotychczasowego nurtu „patriotycznego wzmożenia” (co 
widać ostatnio na przykład w Historii Roja czy Wyklętym 
[2017, K. Łęcki]), ale wprowadziło bardziej pluralistyczne 
spojrzenie na historię. Co więcej, różne polityki pamięci 
w polskim kinie historycznym będą koegzystować, dopóki 
będzie na nie polityczne i społeczne zapotrzebowanie.

Niedawno jednak pojawili się twórcy, którzy skompliko‑
wali dotychczas obowiązujący podział. Jak bowiem „wpa‑
sować” w te kategorie na przykład Wołyń – film o trady‑
cyjnej strukturze narracyjnej, który tworzy skomplikowane 
portrety psychologiczne na wskroś podziałów i nacji, na 
celu mający jednocześnie przede wszystkim „wypełnia‑
nie białej plamy” w dotychczasowej kinematografii histo‑
rycznej? Jak ma się pełne wizualnego rozmachu Miasto 
44 (2014, J. Komasa) do podkreślenia heroizmu Polaków 
i sensowności ich walki? Kompromituje kult powstania 
czy go wygłasza? Podobny problem jednoznacznej kwa‑
lifikacji dotyczy także innych „nowych filmów powstań‑
czych” (posługując się terminem Barbary Szczekały), na 
przykład Był sobie dzieciak… (2013) Leszka Wosiewicza 
próbuje spojrzeć na powstanie przez pryzmat jednost‑
kowej narracji i sportretować bohatera na przekór jedno‑
znacznym podziałom, ostatecznie jednak nie wnosi żadnej 
nowej perspektywy w obrazie historycznych wydarzeń. 
Niejasność i niedefinitywność podziałów nie przekreślają 
jednak sensowności konstruowania modelowych katego‑
rii. Stoją bowiem za nimi pytania, które pozostają wyjąt‑
kowo zasadne i aktualne w próbie zrozumienia – a także 
podsumowania i skategoryzowania – dzisiejszego kina 
historycznego. 
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balizacji, wiele branż ciągle wykazuje 
podobne tendencje. Dotyczy to nawet 
nowoczesnych branż technologicz‑
nych, czego najlepszymi przykładami 
są: amerykańska Dolina Krzemowa, 
francuska Sophia ‑Antipolis czy japoń‑
ska Nagaoka. Jednak najbardziej znaną 
przestrzenną koncentracją firm jednej 
branży jest skupienie produkcji filmo‑
wej w okolicach Los Angeles znane 
jako Hollywood. Podmioty tam dzia‑
łające mogą odnosić tzw. korzyści 
skali, a więc obniżać przeciętny koszt 
wyprodukowania jednego dobra 
dzięki dużym rozmiarom działalności. 
Zatem małe firmy działające w grupie 
mogą odnieść podobne korzyści jak 
wielkie przedsiębiorstwa produkujące 
na masową skalę.

Powstawanie klastrów jest wyni‑
kiem splotu wielu czynników, czę‑
sto o niepowtarzalnym charakterze. 
Historia powstania Hollywood to 
zresztą potwierdza. Na początku 
XX wieku kinematografia amery‑
kańska rozwijała się w Nowym Jorku 
i jego okolicach, a więc na wschodnim 
wybrzeżu USA. Warunki funkcjo‑
nowania przedsiębiorców zajmują‑
cych się filmem były jednak trudne. 
Wynikały one z ciągłych pozwów 
sądowych i egzekucji prawnych doko‑
nywanych przez trust Edisona, zwal‑

czającego konkurencję niezależnych 
filmowców. Te trudności skłaniały do 
migracji na zachód. Tam można było 
uniknąć agentów trustu, a warunki kli‑
matyczne i krajobrazowe były wręcz 
idealne. Bliskość gór i oceanu, wieloję‑
zyczna i wielokulturowa ludność miej‑
scowa – wszystko to ułatwiało realiza‑
cję filmów, których akcja rozgrywała 
się w różnych krajach i środowiskach. 
Takie były narodziny Hollywoodu – 
największego klastra filmowego na 
świecie.

Klastry, czyli rywalizacja 
i współpraca
Zanim przyjrzymy się bliżej klastrom 
filmowym, spróbujmy wyjaśnić, czym 
w ogóle są klastry. Żyjemy w zglobali‑
zowanym świecie, pozwalającym na 
szybkie przemieszczanie towarów, 
ludzi i informacji z jednego miejsca 
w drugie. Towar można wysłać samo‑
lotem, a informację e ‑mailem, licząc, 
że w krótkim czasie dotrą one na drugi 
kraniec świata. Miejsce prowadzenia 
działalności nie powinno mieć zatem 
większego znaczenia. Tymczasem 
wcale tak nie jest. Na ten paradoks 
globalnej gospodarki zwrócił uwagę 
w latach 90. XX wieku amerykański 
ekonomista, profesor Uniwersytetu 
Harvarda, Michael Porter. Zauważył 

Lokalizacja na niewielkim obsza‑
rze firm należących do jednej 
branży jest zjawiskiem częstym. 

Przykładowo, przechadzając się po 
centrach wielu współczesnych miast, 
możemy zaobserwować między inny‑
mi skupiska banków lub kancelarii 
prawniczych. Dla klienta to korzystna 
sytuacja, ponieważ w zasięgu kilku 
minut spaceru ma do wyboru szeroką 
gamę placówek. Ale dlaczego firmy 
decydują się na to, żeby umiejscowić 
się obok konkurencji? Odpowiedź 
jest prosta: bo korzyści z tych działań 
są większe niż działanie w pojedynkę 
i w odosobnieniu. Dzięki skupianiu 
się firmy mogą korzystać z takich udo‑
godnień jak: wspólna infrastruktura, 
obecność w jednym miejscu dużej 
liczby wykwalifikowanych pracow‑
ników, dostęp do klientów, dostaw‑
ców i kanałów informacji (zarówno 
oficjalnych, takich jak szkolenia, jak 
i nieformalnych, takich jak codzienne 
spotkania pracowników z różnych firm 
w kawiarniach lub pubach).

Przestrzenne skupienia działalno‑
ści produkcyjnej obserwowano już 
od czasów rewolucji przemysłowej 
w XVIII ‑ i XIX ‑wiecznej Anglii, gdzie 
nazywano je okręgami przemysło‑
wymi. Współcześnie, mimo rozwoju 
technologii komunikacyjnych i glo‑
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Choć filmy docierają do niemal każdego zakątka świata, to ich produkcja koncentruje 
się w niewielu miejscach. Miasta takie jak Los Angeles, Londyn czy Rzym, a w Polsce 
Warszawa lub Łódź skupiają większość krajowej bądź światowej działalności 
związanej z produkcją filmową. To, dlaczego tak jest, wyjaśnia idea klastrów, 
nazywanych też skupieniami albo gronami.



on, że lokalizacja w dalszym ciągu ma 
ogromne znaczenie, a oprócz tego, 
gdzie działa firma, ważne jest też, co 
znajduje się wokół niej.

Porter (1998) uznał, że do uzyska‑
nia przewagi konkurencyjnej firmy 
potrzebują odpowiednich warun‑
ków zewnętrznych. Są to przede 
wszystkim: (1) obecność innych firm 
z tej samej branży, które wywierają 
presję konkurencyjną i motywują do 
działania; (2) odpowiednie zasoby 
(ziemi, pracy lub kapitału); (3) popyt 
na wytwarzane dobra; (4) obecność 
firm lub organizacji z innych branż, 
które wspierają działalność firm (np. 
dostawcy usług i produktów, organiza‑
cje branżowe). Później, w wyniku swo‑
ich badań, Porter doszedł do wnios‑
ku, że oddziaływanie wymienionych 
warunków na firmę jest większe, jeżeli 
firmy są skupione również geograficz‑
nie. Zauważył także, że przestrzenna 
koncentracja firm występuje w wielu 
branżach na świecie – od produkcji 
przemysłowej po wytwarzanie nowo‑
czesnych technologii, a nawet pro‑
jektowanie mody. Jeśli jakaś branża 
chce osiągnąć przewagę konkuren‑
cyjną na świecie, to musi być skupiona 
na stosunkowo niewielkim obszarze, 
a firmy muszą współpracować ze 
sobą. Właśnie takie skupiska nazywa‑

ne są klastrami (w polskiej literaturze 
używane są również określenia „sku‑
pienia” lub „grona”).

Sam Porter zdefiniował klastry jako 
„geograficzne skupiska wzajemnie 
powiązanych firm, wyspecjalizowa‑
nych dostawców, jednostek świad‑
czących usługi, firm działających 
w pokrewnych sektorach i związa‑
nych z nimi instytucji (np. uniwersy‑
tetów i stowarzyszeń branżowych), 
konkurujących między sobą, ale 
również współpracujących” (Porter 
2001, s. 246). Ta ostatnia cecha jest 
dość specyficzna dla klastrów i zyskała 
miano „koopetycji” (od angielskiego 
co opetition, stanowiącego zbitkę 
słów „kooperacja” i „konkurencja”). 
Oznacza ona, że rywalizujące ze sobą 
firmy potrafią ze sobą także współpra‑
cować, gdyż po prostu można odnieść 
więcej korzyści, działając w grupie niż 
w pojedynkę, a sukces grupy będzie 
też sukcesem jednostki.

Klastry stanowią zjawisko uniwer‑
salne i występują we wszystkich regio‑
nach geograficznych, od Ameryki 
przez Europę po Azję. Rzecz jasna, 
różnią się między sobą w zależności 
od regionu, ale wiele badań potwier‑
dziło, że posiadają one pewne wspól‑
ne wszystkim klastrom cechy (Martin, 
Sunley 2003). Choć Porter odnosił 

koncepcję klastrów w głównej mierze 
do przemysłu, rzeczywistość pokaza‑
ła, że skupienia firm mogą z sukcesem 
się rozwijać również w innych rodza‑
jach działalności, w tym także w takich 
branżach kreatywnych jak film, tele‑
wizja, radio, muzyka, reklama itd. 
Firmy kreatywne charakteryzują się 
szczególną tendencją do koncentra‑
cji w przestrzeni, tworząc tzw. klastry 
kreatywne, które łączą w sobie wspól‑
notę kreatywnych ludzi oraz stymu‑
lujące miejsce, gdzie ludzie, relacje, 
pomysły i talenty mogą wzajemnie na 
siebie wpływać. W takich miejscach, 
określanych jako „kreatywne milieu”, 
a więc swoiste środowisko twórcze, 
firmy i ludzie nie tylko konkurują, ale 
i współpracują ze sobą.

Żaden klaster nie jest samotną 
wyspą
Klastry filmowe są wyspecjalizowaną 
formą klastrów, w których wytwa‑
rzane są przede wszystkim filmy, ale 
również inne produkty audiowizu‑
alne (reklamy, programy telewizyjne 
itp.). Ze względu na bliskie powią‑
zania branży filmowej z telewizyjną 
i reklamową skupienia takie nazy‑
wane są także klastrami medialnymi. 
To w takich miejscach zlokalizowane 
są firmy specjalizujące się w różnych 
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aspektach działalności filmowej. 
Duże wytwórnie filmowe są z reguły 
głównymi podmiotami takich kla‑
strów. To one inicjują projekty filmo‑
we i znajdują na nie środki finansowe. 
Współczesne wytwórnie, nawet naj‑
większe, nie byłyby jednak w stanie 
zapewnić wszystkich elementów 
niezbędnych do wyprodukowania 
filmu. Dlatego też korzystają z usług 
setek specjalistów, którzy na co dzień 
są zatrudnieni w różnych firmach. 
Niektóre z nich dostarczają kamery na 
plan, inne angażują statystów, jeszcze 
inne obsługują logistykę lub zajmują 
się postprodukcją obrazu. Dopiero 
ich skoordynowane działanie może 
doprowadzić do powstania gotowego 
produktu, jakim jest film.

Są one zlokalizowane blisko siebie, 
tak aby jak najszybciej reagować na 
zapotrzebowanie, i choć najczęś‑
ciej konkurują ze sobą o nowe zlece‑
nia, to potrafią też współpracować. 
Przykładem są firmy postprodukcyj‑
ne z klastra filmowego w Londynie. 
W przypadku większych hollywoodz‑
kich produkcji kręconych w Wielkiej 
Brytanii, małe studia postprodukcyjne 
pracują wspólnie nad dużymi projek‑
tami, których rezultatem są oglądane 
przez nas w kinie efekty specjalne. 
W niektórych przypadkach pracow‑
nicy jednych firm są „wypożyczani” 
do innych, wspomagając je swoją 
wiedzą i doświadczeniem (Chapain, 
Stachowiak 2017). Klastry filmowe 
tworzą więc szereg złożonych powią‑
zań między firmami i ich pracownika‑
mi. Te sieci relacji pozwalają zwiększać 
konkurencyjność i innowacyjność 
podmiotów do nich należących.

Globalizacja, rozwój technologii 
cyfrowych oraz technologii komunika‑
cyjnych sprawiają, że takie klastry two‑
rzą bardziej złożone struktury, jakimi są 
sieci klastrów. Spróbujmy przedstawić 
mechanizm tworzenia i działania takiej 
sieci. Z geograficznego punktu widze‑
nia jedną z najbardziej wyróżniają‑
cych się cech branż audiowizualnych, 
związanych z mediami takimi jak film, 
telewizja czy gry wideo, jest silna kon‑
centracja w niewielkiej liczbie dużych 
miast, takich jak Nowy Jork, Londyn, 
Paryż lub Berlin. To w nich wykształ‑
cają się klastry filmowe, a nawet kla‑
stry medialne, w których produkcja 
filmowa jest tylko jednym z elemen‑

tów. Te specjalizujące się w branżach 
audiowizualnych miasta są wplecione 
w światową sieć działań wielkich mię‑
dzynarodowych korporacji medial‑
nych, którą tworzą między innymi 
amerykańskie Time Warner, Viacom, 
Disney i Comcast, europejskie Vivendi 
i Bertelsmann czy japońskie Sony. 
Działają one na skalę globalną i kontro‑
lują rozległą sieć filii oraz podległych 
jednostek. W ten sposób miasta stają 
się lokalnymi i narodowymi węzłami 
w globalnej sieci medialnej.

Globalne korporacje medialne rea‑
lizują długofalowe strategie, mające 
na celu zdobywanie nowych rynków 
i zwiększanie udziału w już istnieją‑
cych. Aby móc to robić, konieczna 
jest ich obecność w wielkich ośrod‑
kach medialnych. Obecność w tych 
kluczowych miastach ułatwia kor‑
poracjom wgląd w najnowsze trendy 
i nowości w kulturze oraz całym sek‑
torze kreatywnym, jak również daje 
im możliwość dostępu do ostatnich 
branżowych osiągnięć technicznych. 
Wokół tych dużych korporacji rozwi‑
jają się skupienia małych, często bar‑
dzo wyspecjalizowanych firm, które 
odgrywają rolę podwykonawców 
dla większych podmiotów albo służą 
pomocą w czasie produkcji zorien‑
towanej na konkretny projekt. Takie 
klastry funkcjonują jako kreatywne 
środowiska miejskie. Pozwalają one 
globalnym korporacjom medialnym 
wykorzystać rozproszony w różnych 
częściach świata kreatywny potencjał 
produkcji treści audiowizualnych.

Dotychczasowe studia nad branżą 
filmową w Wielkiej Brytanii, Francji, 
Niemczech, Holandii, Szwecji, Australii 
czy Kanadzie pokazują, że produk‑
cja filmowa w danym kraju ma często 
„dwuwarstwowy” charakter. Z jednej 
strony jest związana z produkcjami fil‑
mowymi globalnych konglomeratów 
medialnych. Są to często filmy o dużym 
budżecie i komercyjnym charakterze, 
wymagające zaawansowanych tech‑
nologii i wysoko wyspecjalizowanej 
wiedzy. Drugą „warstwę” stanowi pro‑
dukcja niezwiązana z działaniami tych 
wielkich wytwórni, nazywana produk‑
cją niezależną lub lokalną. Spora część 
kinematografii narodowych, często 
wspierana przez instytucje publiczne, 
takie jak narodowe i regionalne insty‑
tuty lub fundusze filmowe, mieści się 

w tym drugim nurcie. Owe dwa nurty 
odpowiadają głównym modelom pro‑
dukcji filmowej scharakteryzowanym 
przez Marcina Adamczaka (2014) 
w pracy Obok ekranu: modelowi 
globalnemu (bazującemu na holly‑
woodzkich superprodukcjach) oraz 
modelowi autorskiemu (opartemu na 
osobowości reżysera i festiwalowych 
sukcesach). Adamczak zwraca uwagę, 
że współcześnie wykształca się trzeci 
model (określany jako high framework), 
który niejako łączy globalne możliwo‑
ści danej kinematografii narodowej 
z lokalnym potencjałem artystycznym. 
Jego wyłonienie się może być wyni‑
kiem efektu synergii pomiędzy rów‑
nolegle funkcjonującymi działaniami 
komercyjnymi i autorskimi w produkcji 
filmowej. Ma to również niezwykle 
duże znaczenie dla rozwoju klastrów, 
co pokazują przykłady klastrów fil‑
mowych w Londynie, Monachium, 
Toronto, Vancouver, Sydney, czy 
nawet Dubaju i Kapsztadzie (Karlsson, 
Picard 2011).

Polskie grona
Z nielicznych jak dotąd badań nad kla‑
strami filmowymi wynika, że klastry 
tworzą środowisko sprzyjające ela‑
stycznej specjalizacji, gdzie możliwe 
jest osiąganie korzyści skali, rozwija 
się rynek pracy filmowej i wyspecjali‑
zowanych umiejętności oraz dochodzi 
do interakcji między producentami 
a klientami i dostawcami. Zapewne nie 
wszystkie wyniki badań zagranicznych 
przemysłów filmowych dają się wprost 
zastosować na gruncie polskim. Polska 
kinematografia przez blisko pół wieku 
po wojnie funkcjonowała w realiach 
produkcji socjalistycznej, a od prawie 
trzech dekad w warunkach gospodarki 
rynkowej. Przez to mechanizmy roz‑
woju branży filmowej są odmienne 
od tych, które można obserwować 
w innych krajach. Póki co polskie bada‑
nia klastrów filmowych dopiero się 
rozwijają. Wyniki prac na temat kla‑
strów w innych branżach kreatywnych 
potwierdzają jednak ogólne korzyści 
płynące z przestrzennej koncentra‑
cji (Jankowska 2012; Szultka 2012). 
Na początek warto więc zastanowić 
się, czy w Polsce występują klastry 
filmowe.

W rejestrze działalności gospo‑
darczej REGON w 2014 roku zareje‑

Nowe kino 

3–4/2017 EKRANy 60



strowanych było 8,8 tys. podmiotów 
prowadzących działalność związaną 
z filmami, nagraniami wideo i progra‑
mami telewizyjnymi. Blisko 3,7 tys. 
z nich, a więc 42%, było zlokalizowa‑
nych w województwie mazowieckim, 
przy czym zdecydowana większość 
w Warszawie. W województwach 
łódzkim, śląskim i małopolskim dzia‑
łało po około 600–700 podmiotów. 
To wskazuje na wyraźne skupianie 
się działalności filmowej w regionie 
stołecznym. Pozostałe polskie ośrod‑
ki o tradycjach filmowych, takie jak 
Łódź czy Wrocław, a także inne mia‑
sta, jak Kraków, Gdynia, Gdańsk lub 
Katowice, choć ważne dla polskiej 
branży filmowej, jeszcze nie posia‑
dają, jak się wydaje, masy krytycznej 
do ukształtowania się klastra. Jest to 
zresztą proces długotrwały. Można go 
jednak przyspieszyć poprzez celowe 
działania. Komisja Europejska od lat 
prowadzi politykę klastrową, która 
polega przede wszystkim na pomocy 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
aby poprzez budowanie ich innowa‑
cyjności i konkurencyjności w regio‑
nach Europa mogła sprostać warun‑
kom globalnej rywalizacji.

Należy przy tym wyraźnie odróż‑
nić klastry od organizacji klastro‑
wych. O ile klaster jest „naturalnym”, 
niesformalizowanym skupiskiem 
ludzi, firm i innych podmiotów danej 
branży, o tyle organizacja klastrowa 
jest formalnym zrzeszeniem różnych 
podmiotów, które podpisały oficjal‑
ne porozumienie i które bez takiej 
umowy być może nie zdecydowałyby 
się na współpracę. Jest to więc świa‑
dome i celowe działanie zmierzające 
do utworzenia nowego lub wzmoc‑
nienia już istniejącego skupienia. 
Organizacje klastrowe mogą mieć 
charakter odgórny, gdy powstają z ini‑
cjatywy administracji publicznej (np. 
w wyniku prowadzonej polityki kla‑
strowej, takiej jak ta inicjowana przez 
UE), albo oddolny, kiedy firmy z danej 
branży same decydują się na powo‑
łanie organizacji reprezentującej ich 
wspólne interesy.

Przykładem takiej oddolnej i jed‑
nocześnie jedynej obecnie w Polsce 
organizacji klastrowej w branży filmo‑
wej jest Krakowski Klaster Filmowy. 
Powstał on w 2015 roku i zrzesza około 
300 przedstawicieli branży filmo‑

wej. Stanowi platformę współpracy, 
wymiany informacji, działań promo‑
cyjnych, edukacyjnych i wsparcia 
innowacyjności. Celem tej organizacji 
klastrowej jest integracja środowiska 
filmowego i stworzenie platformy 
wspólnych działań na rzecz kinema‑
tografii. Twórcom zależy na rozwo‑
ju rynku filmowego, telewizyjnego, 
multi medialnego w regionie, a także 
na zwiększeniu rozpoznawalności 
regionalnego sektora filmowego na 
rynku krajowym i międzynarodowym.

Klaster filmowy w Warszawie
Zgodnie jednak z przytoczonymi 
wcześniej statystykami, polska branża 
filmowa, podobnie jak branża medial‑
na, jest skoncentrowana w Warszawie. 
Miasto i region tworzą więc klaster 
filmowy, co wiąże się z obecnością 
nie tylko dużej liczby firm, wytwór‑
ni, producentów czy aktorów, ale 
także organizacji branżowych, krajo‑
wych instytucji oraz szkół filmowych. 
W Warszawie mają swoje siedziby 
duże korporacje medialne – zagranicz‑
ne i krajowe – co sprawia, że miasto 
jest częścią globalnej sieci. Spróbujmy 
przyjrzeć się bliżej poszczególnym ele‑
mentom warszawskiego klastra.

Status stolicy Polski powoduje, że 
miasto stało się siedzibą głównych 
ośrodków najistotniejszych mediów, 
w tym telewizji. W Warszawie ma 
swoje siedziby kilkudziesięciu naj‑
ważniejszych polskich producentów 
filmowych. Największą instytucją 
państwową jest Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych 
(WFDiF), powstała w 1949 roku, a zlo‑
kalizowana przy ulicy Chełmskiej. Na 
terenie wytwórni mieści się ponad 30 
obiektów, wśród których są profesjo‑
nalne hale zdjęciowe, studia do obrób‑
ki i nagrań dźwięku, sprzęt z zakresu 
techniki zdjęciowej, Laboratorium 
Obróbki Taśmy, Zakłady Budowy 
Dekoracji oraz Inscenizacji. Także 
tutaj ulokowały swoje siedziby liczne 
firmy z sektora filmowego i telewizyj‑
nego, tworząc naturalne centrum pol‑
skiej kinematografii. Ulica Puławska to 
drugi obok Chełmskiej ważny adres 
polskiego filmu. Znajduje się tam histo‑
ryczna siedziba polskiej kinematografii 
powojennej, miejsce obrosłe legen‑
dą Zespołów Filmowych, słynnych 
studiów producenckich założonych 

w 1955 roku. Dzisiaj spadkobiercami 
Zespołów są trzy studia filmowe: Kadr, 
Zebra oraz Tor.

Siedziby w Warszawie ma także 
wiele prywatnych producentów 
filmów fabularnych i dokumental‑
nych. Zresztą rynek usług filmowych 
w Polsce należy do lepiej rozwiniętych 
w Europie Środkowo ‑Wschodniej. 
Obok WFDiF działają również prywat‑
ne wytwórnie, takie jak Akson Studio 
(zajmujące się filmami fabularnymi, 
dokumentalnymi, spektaklami teatral‑
nymi oraz programami telewizyjnymi) 
czy warszawski oddział ATM Grupy, 
specjalizującej się przede wszystkim 
w produkcjach telewizyjnych. Poza 
wytwórniami w Warszawie działają 
wyposażone na światowym poziomie 
studia postprodukcji filmowej: mon‑
tażu, dźwięku, animacji, efektów spe‑
cjalnych, dubbingu, obróbki cyfrowej 
i obróbki taśmy 35 mm, a ponadto stu‑
dia muzyczne i szereg firm oferujących 
sprzęt filmowy. Firmy te doskonale 
reagują na wymogi rynku i jego rozwój 
technologiczny. Należy tu wymie‑
nić takie studia jak: Platige Image, 
Orka Studio, D35 czy DI Factory. To 
pierwsze ma na swoim koncie ponad 
200 nagród i wyróżnień. Filmy Platige 
Image otrzymały między innymi nomi‑
nację do Oscara (za Katedrę [2002] 
Tomasza Bagińskiego) oraz pokazy‑
wano je na festiwalach filmowych 
w Cannes i Wenecji.

Również w Warszawie zlokalizo‑
wane są główne polskie stacje tele‑
wizyjne posiadające rozbudowaną 
bazę produkcyjną. Swoje siedziby 
mają tutaj między innymi Telewizja 
Polska SA, TVN, Polsat, Canal+, HBO. 
Warunki ekonomiczne i organizacyjne 
spowodowały, że stolica stała się pol‑
skim centrum dystrybucji filmowej. 
Wśród ponad 20 firm zajmujących 
się dystrybucją duże znaczenie mają 
zarówno te, które reprezentują firmy 
globalne, jak m.in. Warner Bros., UIP, 
Forum Film, Imperial Cinepix, jak i te 
stawiające na rynek europejski, polski, 
niezależny, jak m.in. Vivarto, ITI, Gutek 
Film, Against Gravity.

Poza wytwórniami i studiami pro‑
dukcyjnymi ważny element klastra 
stanowią szkoły artystyczne i filmo‑
we, które kształcą osoby znajdujące 
później pracę w branży filmowej. 
Akademię Muzyczną im. Fryderyka 
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Chopina opuszczają co roku reżyse‑
rzy dźwięku, natomiast Akademię 
Teatralną – aktorzy. W stolicy działa 
też kilka szkół prywatnych. W Szkole 
Wajdy młodzi reżyserzy doskona‑
lą swoje umiejętności w dziedzinie 
reżyserii filmu dokumentalnego 
i fabularnego. Powiązane ze szkołą 
Wajda Studio jest znanym i cenionym 
producentem filmów młodego poko‑
lenia twórców. Warszawska Szkoła 
Filmowa, obecnie szkoła wyższa, 
założona przez reżysera Macieja 
Ślesickiego i aktora Bogusława Lindę, 
kształci reżyserów, aktorów, montaży‑
stów, charakteryzatorów i operatorów 
filmowych. Akademia Filmu i Telewizji 
prowadzi natomiast zajęcia z zakresu 
reżyserii, produkcji, scenariopisar‑
stwa, operatorstwa w trybie szkoły 
policealnej.

Klaster warszawski to również 
organizacje branżowe, wśród któ‑
rych najważniejsze są Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich i Krajowa Izba 
Producentów Audiowizualnych. 
Do tego klaster warszawski korzysta 
z obecności publicznych instytucji 
rangi krajowej, takich jak Polski Instytut 
Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa 
czy Narodowy Instytut Audiowizualny. 
W Warszawie działają ponadto przed‑
stawicielstwa programów europejskich 
dedykowanych kinematografii i branży 
audiowizualnej – Eurimages i Media. 
Ważne dla klastra jest także to, że 
Warszawa stanowi miejsce organizacji 

licznych przeglądów, konkursów i festi‑
wali filmowych. Najważniejszą impre‑
zą filmową w stolicy jest Warszawski 
Międzynarodowy Festiwal Filmowy. 
W roku 2009 festiwal ten wszedł do 
grona czternastu imprez (dawniej 
określanych jako kategoria „A”) akre‑
dytowanych przez Międzynarodową 
Federację Stowarzyszeń Producentów 
Filmowych – w ten sposób znalazł 
się obok festiwali takich jak Cannes, 
Wenecja, Berlin czy Locarno.

Jak widać, k la s ter f i lmowy 
w Warszawie tworzy duża liczba roz‑
maitych podmiotów (firm, organizacji 
branżowych, szkół, władz publicz‑
nych) i wydarzeń, powiązanych ze 
sobą złożoną siecią relacji. Na razie nie 
jest do końca jasne, jak dokładnie te 
relacje wyglądają, ponieważ w Polsce 
nie przeprowadzano jeszcze żad‑
nych badań na ten temat. Wiadomo, 
że w ramach tych sieci ma miejsce 
zarówno współpraca, jak i konkuren‑
cja. Firmy z jednej strony rywalizują 
o nowe projekty, a z drugiej „wymie‑
niają” się pracownikami przy realiza‑
cji większych zadań. Twórcy, którzy 
pracują w Warszawie, tworzą swego 
rodzaju filmową społeczność lokalną. 
Podczas spotkań, często w niefor‑
malnej atmosferze dyskutowane są 
pomysły i wymieniane myśli. Badacze 
klastrów określają to mianem „lokal‑
nego gwaru” (local buzz), który ma 
istotne znaczenie dla innowacji i prze‑
pływu wiedzy. Tworzony w ten sposób 

„ekosystem kreatywny” stanowi o sile 
i konkurencyjności Warszawy, a także 
każdego klastra filmowego.

„Naturalna” siła klastra opiera się na 
„koopetycji” wszystkich podmiotów 
wchodzących w jego skład, dlatego 
tego typu sieć relacji jest trudna do 
zbudowania odgórnie. Polityka kla‑
strowa może w tym pomóc, ale musi 
być ukierunkowana na rozwój talen‑
tów, kreatywności oraz sieci relacji 
branżowych. Wsparcie finansowe jest 
również istotne, lecz nie daje gwa‑
rancji zbudowania trwałych struktur. 
Studia nad organizacjami klastrowymi 
finansowanymi z budżetu UE pokazu‑
ją, że współpraca utrzymuje się dopó‑
ki, dopóty dostępne są środki pomo‑
cowe. Odgórne inicjatywy klastrowe, 
takie jak ta w Łodzi (planowany w 2007 
roku klaster medialny) lub Nowym 
Sączu (Miasteczko Multimedialne), 
nie przerodziły się w znaczące punkty 
na filmowej mapie Polski. W pierw‑
szym przypadku przeszkodą były 
spory instytucjonalno ‑polityczne, 
a w drugim brak „kapitału ludzkiego”. 
Jak zaznacza Anna Wróblewska (2014, 
s. 54), „w przypadku przemysłów krea‑
tywnych kluczem do sukcesu są prze‑
de wszystkim ludzie, ich wzajemne 
kontakty, powiązania i talenty. Tam 
[w Nowym Sączu] nie było ich wystar‑
czająco wielu”. Jest ich natomiast dużo 
w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi czy 
Trójmieście, które mają szansę stać się 
regionalnymi klastrami filmowymi. 
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Maria Falconetti 
w filmie Męczeństwo Joanny d’Arc (1928, C.Th. Dreyer)

Najbardziej rozpoznawalna Francuzka w dziejach na ekrany trafia‑
ła wielokrotnie, a jej najwybitniejszy portret wyszedł spod ręki 
Duńczyka, Carla Theodora Dreyera, który do tytułowej roli 
zatrudnił teatralną aktorkę Marię Falconetti. Postawili oni na 
minimalizację aktorskich środków ekspresji – warunki techno‑
logiczne kina niemego wykluczają grę głosem, zaś dominujące 
w filmie zbliżenia ograniczają także cielesność wykonawczyni. 
Pozostają tylko jej blada, umęczona twarz i wielkie, często skiero‑

wane ku górze oczy – pełne cierpienia i lejących się strumieniami 
łez. Niezwykle magnetyzująca i przejmująca u Dreyera Joanna to 

bowiem nie dowódczyni wojsk, lecz męczenniczka, postać chrystu‑
sowa, pomimo lęku przyjmująca swoją śmierć z ufnością i pokorą. (MS)
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Bohater

Andrew Garfield
w dylogii Niesamowity Spider -Man (2012, 2014, M. Webb)
Po drugiej części przygód Kapitana Ameryki spora część fanów najlep‑
szym filmowym Spider ‑Manem obwołała Toma Hollanda. W chwili gdy 
piszę te słowa, nie wiem jeszcze, czy najmłodszy ekranowy Człowiek 
Pająk udźwignie brzemię całego filmu. Wiem natomiast, że podołał 
temu dwukrotnie Andrew Garfield. Co prawda, gdy wdziewał kostium 
ze spandeksu, był już o dekadę za stary na rolę dojrzewającego paję‑
czaka, lecz wlał w komiksową postać odpowiednią dawkę młodzień‑
czej nonszalancji i bezczelności. Jego Peter Parker po przemianie 
w Człowieka Pająka rzeczywiście nabierał rezolutności drapieżnika, 
nie tracąc jednak sympatycznego oblicza chłopaka z sąsiedztwa i zawsze 
skorego do pomocy bohatera klasy pracującej. (ML)

Ujęcie

Agent 007, Batman, Robin Hood, Anna Karenina – to przykłady postaci, które 
otrzymały wiele filmowych twarzy. Na przestrzeni lat w popularnych bohaterów 

wcielają się różni aktorzy, często o skrajnie odmiennym emploi, a wybory obsadowe 
potrafią wzbudzić niemałe kontrowersje. W tym numerze „EKRANów” zestawiamy 
ze sobą dwie interpretacje tej samej postaci – naszym zdaniem wybitną i nieudaną.

o tysiącu 
twarzy



Milla Jovovich
w filmie Joanna d’Arc (1999, L. Besson)

Luc Besson wiele dekad później, w innych warunkach produkcyjnych i kul‑
turowych, chciał opowiedzieć historię Joanny poprzez efektowne widowi‑
sko historyczno ‑przygodowe. Wykonawczynią głównej roli została Milla 
Jovovich, którą do sławy wyniósł wcześniejszy film reżysera – Piąty element 
(1997). Niestety, choć całość ma swoje walory, to akurat tytułowa postać 
nie jest tym, co przykuwa uwagę widza – jednowymiarowa, z wiecznie 
zaciętą twarzą, gubi osobowość w ferworze scen akcji, stanowiąc raczej 
balast niż atrakcję. Dość wspomnieć, że nawet po latach od seansu z filmu 

bardziej pamięta się Dustina Hoffmana, który w ciągu kilku minut, jakie 
spędził na ekranie, był w stanie zbudować bogatszy portret niż paradująca 

po nim przez dwie i pół godziny bezbarwna Jovovich. (MS)
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Bohater

Tobey Maguire 
w trylogii Spider -Man (2002, 2004, 2007, S. Raimi)
Charyzmatycznymi aktorami, stworzonymi do odgrywania superboha‑
terów, Hollywood jest wybrukowany. Tym większe zdumienie budzi 
obsadzenie w roli jednego z najpopularniejszych facetów w trykotach 
chłopaczka o twarzy zahukanego maminsynka. Być może nieporad‑
ny Maguire miał uwiarygodnić origin story niepewnego siebie Petera 
Parkera, lecz przecież Spider ‑Man to również twardziel, któremu 
niestraszne żadne (nie)ludzkie Sępy i Gobliny. Tymczasem w try‑
logii Sama Raimiego płaczliwy i zalękniony pajączek Maguire’a nie 
tylko nie potrafił aktorsko postawić się większym od siebie (pokro‑
ju wielorękiego Alfreda Moliny), ale wypadł nawet bladziej niż 
epizodyczne postacie. Miał być Człowiek Pająk, wyszedł Człowiek 
Piach. (ML)

Przeciwujęcie

o tysiącu 
twarzy



Kyle MacLachlan
jako Józef K. w Procesie (1993, D. Jones)

Witold Gombrowicz pisał, że w sztuce najtrudniejsza jest łatwość. 
Harold Pinter (jako scenarzysta) i David Jones (jako reżyser) udo‑
wadniają, że da się pogodzić ten postulat z wymogiem twórczej 
adaptacji. Stawiają na wierność pierwowzorowi, pozwalając, by 
groza prozy Kafki rodziła się ze skrupulatnie przestrzeganych zasad 
realizmu. W ich koncepcję świetnie wpisuje się wyważona, wręcz 
pedantyczna kreacja Kyle’a MacLachlana. Jego Józef K. to kwintesen‑

cja racjonalności, niezachwianej wiary w możliwość przywrócenia 
zaburzonego porządku. Tym straszniej obserwować więc upadek tego 

przekonania i samego bohatera. Postaci będącej symbolem człowieka, 
któremu przyszło żyć w czasach dyktatury. Tej politycznej i społecznej, 

wyrastającej ze skrajnego indywidualizmu i uczuciowej atrofii. (Ewa Szponar)
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Ralph Fiennes
jako Heathcliff w Wichrowych Wzgórzach (1992, P. Kosminsky)
Heathcliff, główny bohater powieści Wichrowe Wzgórza Emily Brontë, 
to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci literatury romantycz‑
nej, którą pokochało kino. Z rolą demonicznego Cygana, owładnię‑
tego destrukcyjną miłością do przybranej siostry, Katarzyny, mierzył 
się zawsze kwiat brytyjskiego aktorstwa: Laurence Olivier, Timothy 
Dalton i Ralph Fiennes. To paradoks, że w nieokrzesanego znajdę wcie‑
lali się aktorzy o języku, manierach i aparycji angielskich dżentelme‑
nów. Najbardziej udana okazała się interpretacja Fiennesa, którą w pełni 
zawładnął nastrój powieści – szaleństwo, namiętność i groza. Heathcliff 
w jego wykonaniu odsłania całą złożoność tej postaci: jest odpychający i uwo‑
dzicielski, gwałtowny i liryczny, zwierzęcy i jednocześnie wyrafinowany. (AW)

Michelle Pfeiffer 
jako Catwoman w Powrocie Batmana (1992, T. Burton)

Groteskowy eksces Tima Burtona nie powiódłby się bez kociego magne‑
tyzmu Michelle Pfeiffer. Hollywoodzka piękność naturalnie wpisuje 

się w filmowe królestwo rządzone przez gotyk i kamp. Jest bladolica 
i delikatna oraz wyrazista i bezwzględna jednocześnie, tak jakby 
jej dwubiegunową ekranową postacią na przemian władały uległa 
i dominatrix. Burtonowska Kobieta Kot bywa pikantnie zezwierzę‑
cona, a jej mimika i gesty pozwalają na przemycenie erotycznego 
atawizmu do filmu dla dzieci (etykietowanego w USA jako PG ‑13). 
Scena „pocałunku”, w którym Catwoman wylizuje twarz Batmana 
niczym puszkę po tłuściutkim tuńczyku, to moim zdaniem jeden 

z najlepszych momentów w historii kina. Kocicą trzeba się po prostu 
urodzić. (BS)

Ujęcie



Anthony Perkins 
jako Józef K. w Procesie (1962, O. Welles)

Wiele pisano o grandilokwencji Wellesa, który adaptując Proces, zrezyg‑
nował z Kafki. Uczynił Józefa K. spadkobiercą wszystkich kataklizmów 
XX wieku, człowiekiem słabym, uległym, pogrążonym w niewyjaśnio‑
nym poczuciu winy. Dał mu twarz Anthony’ego Perkinsa, etatowego sza‑
leńca światowego kina. Amerykański aktor „gra Psychozą”, korzystając 
z gatunkowych klisz, nad psychologiczną głębię przedkładając nieznośne 
przerysowanie. Nie wiem, czy to ekranizacja neurotycznej osobowości 

naszych czasów, czy żart z mody na psychoanalizę. Jedno jest pewne: 
w nagromadzeniu cytatów, stylistycznych pastiszów, tropów, symboli 

i rekwizytów gubi się sens powieści. Tak jak postać grana przez Perkinsa kur‑
czy się pod wpływem spojrzenia wszechobecnego (także w diegezie) reżysera. 

(Ewa Szponar)
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Solomon Glave i James Howson 
jako Heathcliff w Wichrowych Wzgórzach (2011, A. Arnold)
Kiedy Andrea Arnold przystąpiła do realizacji adaptacji Wichrowych 
Wzgórz, otaczała ją atmosfera nieufności i sceptycyzmu. Reżyserka 
zaskoczyła wszystkich swoją interpretacją klasyka literatury, two‑
rząc film oparty na wyeksponowaniu roli natury i zmysłowości. 
Niestety, eksperyment ten nie udał się z aktorami, którzy snują się 
po ekranie niczym dotknięci anemią. Arnold postanowiła zasko‑
czyć publiczność, obsadzając w roli Heathcliffa ciemnoskórych 
aktorów: Solomona Glave’a i Jamesa Howsona. Obaj, grający kolej‑
no młodszego i starszego bohatera, kompletnie nie sprawdzili się w tej 
roli. W założeniu mieli być autentyczni, oddać ducha czasu, a wyszli 
markotnie – płasko i beznamiętnie. Jakby pomylili plany filmowe i znaleźli 
się wśród wrzosowisk przez przypadek. (AW)

Anne Hathaway 
jako Catwoman w filmie Mroczny rycerz powstaje (2012, Ch. Nolan)

Masz rację, Miła Czytelniczko, w tym miejscu powinna być raczej Halle Berry 
(Kobieta Kot, 2004). Miłosierdzie nakazuje jednak spuścić zasłonę milczenia 

na filmowe kuriozum, w którym Berry przyszło wystąpić. Aktorka zdystan‑
sowała się zresztą do tego małego potknięcia, odbierając Złotą Malinę. 
Dużo większym kocim drewnem była moim zdaniem Anne Hathaway 
u Christophera Nolana. Dlaczego akurat księżniczka hollywoodzkiej 
poczciwości została wybrana do roli pikantnej superbohaterki z pół‑
światka? Niezbadane są losy castingów. Hathaway jest niestety taka, jak 
erotyka w filmografii Nolana: ugrzeczniona, przeciętna, stłumiona i bez 

wyrazu. Choć lateksowy kostium leży na niej wybornie, a kocie uszka 
markują zadziorność, Anne Hathaway musi pogodzić się z tym, że nigdy 

nie wyhoduje ostrego pazura. (BS)

Przeciwujęcie



Rysia Szarlota Tadeusz Lubelski Flaki

Do kina długo nie miała szczęś‑
cia; jej tużpowojenne role, 
choć liczne, nie spełniły się. 

Debiutowała w 1946 roku ładnym 
epizodem pielęgniarki w Dwu godzi
nach; miała 29 lat, ale wyglądała 
młodziej. Film trafił jednak na półkę, 
a po jedenastu latach nie zwrócił 
niczyjej uwagi. Nawrócony (1947) 
Zarzyckiego nigdy nie został pokaza‑
ny, epizod w Ostatnim etapie (1948) 
był ledwie zauważalny; kolejny, 
obszerniejszy, w Domu na pustkowiu 
(1949) Rybkowskiego, w ogóle wypadł 
z ocenzurowanej wersji, która weszła 
do kin. Toteż jej młodzieńczy wizeru‑
nek rwącej się do życia niewinności, 
najdoskonalej wyrażony w postaci 
Soni z Wujaszka Wani Czechowa 
(Teatr Polski w 1953 roku, jej ulubiona 
rola), dla ekranu przepadł.

Za to kiedy w 1963 roku, już 
blisko pięćdziesiątki, w Ubraniu 
prawie nowym Haupego według 
Iwaszkiewicza, zagrała niby to na dru‑
gim planie soczystą postać przebie‑
głej, a w gruncie rzeczy nieszczęśliwej 
chłopki, kradnąc spektakl wiodącym 
wykonawcom, zadomowiła się w kinie 
na dobre. Jej specjalnością stały się 
postaci prostych kobiet, nieszczęś‑
liwych i domagających się uznania, 
ale za każdym razem w inny sposób. 
W galerii kilkudziesięciu postaci – 
od Długiej nocy (1967) Nasfetera 
po Seksmisję (1983) Machulskiego 
– wyróżniają się cztery wybitne kre‑
acje pierwszoplanowe. Najpierw 
chora psychicznie matka w Dzwiach 
w murze (1973) Różewiczów, nagro‑
dzona przez czytelników „Filmu” 
Złotą Kaczką dla najlepszej aktor‑
ki. Potem kapitalna postać Melanii 
Kicały, zwyciężczyni telewizyjnej 
„Wielkiej Gry” w nakręconym przez 
Andrzeja Konica odcinku cyklu 
Najważniejszy dzień życia (1974). 
Dalej Zofia (1976) Ryszarda Czekały, 
nagrodzona w Gdańsku przez dzien‑
nikarzy za najlepszą rolę. Wreszcie 

kreacja Kulgawcowej w Jeszcze tylko 
ten las (1991) Jana Łomnickiego, za 
który wreszcie i jurorzy w Gdyni 
przyznali jej aktorski laur. I tak zresztą 
role filmowe to tylko niewielka część 
dorobku, z którego okazji nieraz pisa‑
no – jak Anna Świrszczyńska po obej‑
rzeniu telewizyjnej Niespodzianki 
Rostworowskiego – że to „szczy‑
ty wielkiego aktorstwa”, a Jerzy 
Grotowski wysłał jej z Iranu kartkę 
z tekstem „ścieląc pod stopy perski 
dywan”.

Wszystko, co powyżej, wyno‑
szę z lektury niezwykłej książki 
Magdaleny Raszewskiej Ryszarda 
Hanin. Historia nieoczywista, wyda‑
nej właśnie nakładem warszawskiej 
Akademii Teatralnej. Niezwykłość 
monografii wynika nie tylko z jej 
szczegółowości, umożliwionej przez 
fakt, że aktorka – zgodnie z oby‑
czajem lwowskiej inteligencji – nie 
wyrzucała żadnego świstka, toteż jej 
archiwum ledwo mieści się w dwu 
szafach. Wyjątkowość książki bierze 
się zwłaszcza z takiego opowiedzenia 
losu bohaterki, które przybliża czy‑
telnika do istoty aktorstwa; przecież 
„wszyscy w życiu gramy”. Wizerunek 
Hanin, wykreowany przez nią przez 
dziesięciolecia, zaczynał się wraz 
z Teatrem I Armii Wojska Polskiego, 
z którą w mundurze porucznika 
wróciła w 1944 roku do kraju, a „Nie 
chciałam być aktorką” to najczęstszy 
tytuł wywiadów z nią. Magdalena 
Raszewska przytacza sporo pisanych 
przez nią urzędowych życiorysów, 
w których nieraz prawdziwe było 
tylko imię matki. Aktorka nazywała 
się naprawdę Szarlota Hahn; imię 
Rysia wybrała sobie już w gimnazjum, 
nazwisko Hanin później – na cześć 
ukochanego brata Leona, poety 
i psychiatry, zamordowanego przez 
hitlerowców. Urodziła się (nie 30 
sierpnia 1919, a w 1917 roku, skoro 
w 1935 zdała maturę i dostała dowód 
osobisty) w zamożnej rodzinie spolo‑

nizowanych Żydów, właścicieli szes‑
nastopokojowego domu w centrum 
Lwowa. Prywatne lekcje francuskie‑
go, baletu i fortepianu. Ekskluzywne 
gimnazjum prowadzące własny teatr; 
w klasie maturalnej Rysia gra główną 
rolę w węgierskiej sztuce Matura, co 
przynosi jej ogromną popularność we 
Lwowie. W 1937 roku przerywa studia 
romanistyczne i wyjeżdża do Paryża, 
gdzie przez trzy semestry chodzi na 
elitarne kursy aktorskie prowadzone 
przez Charles’a Dullina. Do Lwowa 
wraca – w zamierzeniu tylko na chwi‑
lę – w sierpniu 1939 roku.

Dla mnie lektura ta była doznaniem 
prywatnym. Rysia była kobietą życia 
mojego wuja, Tadeusza Hollendra. On 
zaś do końca swoich dni chyba (czyli 
do maja 1943) żył w przeświadczeniu, 
że ukochana wyjechała do Paryża na 
żądanie rodziców, chcących uchro‑
nić córkę przed związkiem z poetą 
bez pieniędzy, w dodatku gojem. 
Moja mama przypominała tę wersję 
skrzywdzonego przez niedoszłych 
teściów brata, ilekroć razem ogląda‑
liśmy w telewizorze występy aktorki. 
Po latach, w rozmowie ze mną sama 
Rysia (zaproponowała, byśmy mówi‑
li sobie po imieniu) sugerowała jej 
potwierdzenie. Dopiero z przytoczo‑
nej w książce Raszewskiej opowieści 
najbliższej przyjaciółki Hanin dowie‑
działem się, że to przed Hollendrem 
wtedy uciekła, w sekrecie przed rodzi‑
cami. Kiedy po lekturze oglądam na 
nowo niezapomniany uśmiech Rysi, 
utrwalony w filmie Gra, widzę, że jest 
znacznie bardziej tajemniczy, niż mi 
się niegdyś wydawało.    
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W pierwszym rzędzie



Flaki Piotr Mirski

Pytacie mnie często w listach, 
jak to jest być krytykiem fil‑
mowym. Chcąc udzielić war‑

tościowej, niebanalnej odpowiedzi, 
sprawdziłem, co mówiono i pisa‑
no na ten temat w ciągu ostatnich 
lat. Znalazłem trochę dywagacji 
o etosie i trochę więcej o koniecz‑
ności dostosowania się do zmian, 
jakie przyniósł Internet. Od czasu 
do czasu trafiałem na informacje 
odnośnie do warunków pracy kry‑
tyków – chociażby ich prekaryzacji 
– ale odniosłem wrażenie, że jest 
to wątek zaniedbywany, zazwyczaj 
podsumowywany ogólnikowymi, 
sentencjonalnymi frazami. Że poda‑
je się za mało konkretów, mięsa, 
śmierdzących i splątanych flaków. 
Dlatego postanowiłem po prostu 
dokładnie opisać mój jeden dzień 
roboczy.

Budzę się stosunkowo wcześ‑
nie, czując ulgę, ponieważ właśnie 
zostawiłem za sobą ciężką, prze‑
poconą noc. Miałem sen, który 
stale nawiedza mnie od momentu, 
kiedy w dzieciństwie obejrzałem 
Terminatora 2 (1991, J. Cameron), 
ten, w którym uciekam przed jakimś 
nieustępliwym i niezniszczalnym 
napastnikiem. Gdy przypominam 
sobie o czekającym na mnie dniu, 
ulgę zastępuje odruch wymiot‑
ny. Uspokajam się serią typowych 
porannych czynności, po czym pró‑
buję stawić czoło pracy. Pracy jest, 
rzecz jasna, za dużo. W sytuacji, 
w której praktycznie nie ma etatów 
dla krytyków, pozostaję skazany 
na freelance, czyli lepienie budże‑
tu z mniejszych lub większych sum 
pieniędzy. Z reguły jednak mniej‑
szych. Wobec tego powinienem 
przyjmować jak najwięcej zleceń, 
nawet te wybitnie nieatrakcyjne: 
recenzję ośmiogodzinnego eposu 
z Wietnamu, sylwetkę najgorszego 
reżysera świata czy wykład przed 
projekcją Triumfu woli (1935) Leni 

Riefenstahl w siedzibie polskiej 
filii Ku Klux Klanu. Gdy odmawiam 
jakiejś redakcji, zawsze mam poczu‑
cie, że ugryzłem rękę, która chcia‑
ła mnie nakarmić; automatycznie 
wyobrażam sobie wtedy przyszłość, 
w której wygłodniały i zabiedzony 
będę wysyłał propozycje tekstów 
pod kolejne adresy, a potem odświe‑
żał maila, za każdym razem nie znaj‑
dując żadnej odpowiedzi. Usiadłszy 
po śniadaniu do komputera, naj‑
pierw biorę się za którąś z drobniej‑
szych fuch. Dzisiaj jest to opis filmu 
do katalogu umiarkowanie niszo‑
wego festiwalu. Przygotowywanie 
takich opisów to zadanie z pogra‑
nicza krytyki i reklamy, wymagają‑
ce elementarnej rzetelności i efek‑
townego stylu. Jako że już wcześniej 
obejrzałem dane dzieło, aby zdąży‑
ło przetrawić się w mózgu, od razu 
zaczynam pisać. Kończę trochę 
później, niż planowałem, a prze‑
cież jeszcze muszę zrobić korektę, 
posprawdzać fakty, pokontemplo‑
wać zasadność pewnych sformu‑
łowań, przeczytać całość na głos 
i przekonać się, czy gładko brzmi. 
Trwa to i trwa, trafiam na kolejne 
rzeczywiste lub domniemane błędy, 
aż wreszcie uzmysławiam sobie, że 
taki perfekcjonizm zwyczajnie mi się 
nie opłaca, że wraz z upływającymi 
kwadransami moja stawka godzino‑
wa zbliża się do zarobków maturzy‑
stów z McDonalda. Wysyłam plik. 
Nagle doznaję olśnienia i wpadam 
w panikę. W tekście jest bzdura, 
muszę to zmienić, w końcu pod opi‑
sem widnieje moje pieprzone nazwi‑
sko, nie chcę, aby po którejś wpadce 
z rzędu ktoś założył poświęcony mi 
hate page, na którym będą pojawiać 
się memy z cytatami ze mnie wklejo‑
nymi pod zdjęciem uśmiechniętego 
Paulo Coelho. Wysyłam wyretuszo‑
waną wersję, zdając sobie sprawę, 
że wychodzę na wariata, a potem 
zabieram się do następnego zlece‑

nia: eseju o motywie międzygatun‑
kowej miłości w kinie sci ‑fi. Tak jak 
w poprzednim przypadku jestem już 
zapoznany ze wszystkimi materiała‑
mi, więc pozostaje mi tylko wydzier‑
ganie w edytorze zamówionej liczby 
znaków. Idzie jak po grudzie. Krótkie 
twórcze zrywy przetykane są długi‑
mi chwilami zastoju, którym towa‑
rzyszą fantazje o przekwalifikowa‑
niu się i mechaniczne scrollowanie 
Facebooka. Wspominam początki 
kariery, kiedy wciąż czułem amfe‑
taminową energię i wypluwałem 
z siebie jedno zdanie za drugim. To 
było jednak zanim nadwyrężyłem 
intelektualne muskuły tygodniami 
nieustannej harówki i zanim nabra‑
łem podejrzenia, że cały ten trud 
nigdy nie da mi nic poza możliwoś‑
cią przeżycia miesiąca po miesią‑
cu, żadnej prawdziwej stabilizacji. 
Szukam w sieci artykułów o wypa‑
leniu zawodowym. W międzycza‑
sie zjadam szybki, toksyczny obiad; 
organizm kontratakuje zgagą. Nie 
kończę eseju, bo nadciąga wieczór, 
a wraz z nim pokaz prasowy filmu, 
który zobowiązałem się zrecenzo‑
wać. Idę do kina. Niespodziewanie 
film okazuje się szczerozłotym arcy‑
dziełem. Z tego powodu wracam do 
domu szczęśliwy i taki też kładę się 
spać. Potem jednak znowu zaczyna 
się dobrze znany koszmar. 
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Hiszpańska inkwizycja
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Kinofilia, choć przyjmuje różne 
formy praktyk zbiorowych, preferuje 
jednocześnie pierwszoosobowy tryb 

wyznania, które ma odpowiadać 
subiektywnemu doświadczaniu kina jako 
przestrzeni i jako obrazu. Jedną z praktyk, 
które opierają się na budowaniu – ale też 

paradoksalnym zrywaniu – indywidualnej 
więzi z obrazem filmowym i przestrzeniami 

kina, jest set jetting, czyli kinofilska 
odmiana turystyki filmowej.

Kinofil z jednej strony jest uwikłany w ekonomiczne 
i ideologiczne ramy przemysłu kinematograficzne‑
go i mimo rozwoju szerokiego spektrum praktyk sie‑

ciowych wciąż jednak do pewnego stopnia ograniczany 
w swojej pasji przez warunki produkcji, dystrybucji i marke‑
tingu. Z drugiej strony kieruje się zwykle radykalnie subiek‑
tywnymi kryteriami estetycznymi, dąży do akcentowania 
silnego osobistego związku z kinem i do wypracowania 
własnego języka opowiadania o kinofilskim doświadcze‑
niu. To oczywiście tylko jeden z wielu często problematy‑
zowanych paradoksów kinofilii, który doskonale ujawnia 
się, gdy analizujemy zjawisko tzw. turystyki filmowej. Po 
angielsku określa się je na trzy sposoby: film induced tou
rism (określenie stosowane zwykle przez badaczy tego zja‑
wiska), location vacation (forma potoczna, używana często 
w Internecie oraz przez biura podróży i specjalistów od 

Set ‑jetting: 
przestrzenie i obrazy

Paulina Kwiatkowska
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filmowego marketingu) lub set jetting (pojęcie stosunkowo 
nowe, łączące się przede wszystkim z praktyką zestawiania 
kadrów filmowych ze zdjęciami z konkretnych lokacji).

Masowa turystyka filmowa
Badania praktyk składających się na turystykę filmową 
rozwijają się coraz intensywniej od początku XXI wieku, 
co oczywiście ma związek zarówno z przemianami rynku 
turystycznego, jak i rozwojem sieciowych form kino filii. 
Zjawisko bywa analizowane z perspektywy socjologii 
i antropologii kina, co pozwala skupić się na warunkach 
organizacyjnych i ekonomicznych przemysłu kinematogra‑
ficznego oraz ewolucji sposobów podróżowania i odbioru 
filmów (Beeton 2015 i 2016). W tym kontekście najpopu‑
larniejszy i najbardziej spektakularny pozostaje przykład 
Nowej Zelandii, która stała się celem turystycznych eska‑
pad wraz z ogromnym sukcesem komercyjnym kolejnych 
części Władcy Pierścieni (Tzanelli 2014; Barker i Mathijs 
2014). Przykłady można by rzecz jasna mnożyć – rynek 
turystyczny błyskawicznie rozpoznał nowe potrzeby 
i odpowiedział na nie, celowo profilując ofertę pod widzów 
zainteresowanych największymi przebojami filmowymi 
ostatnich lat, ale też wielkimi klasykami kina. Jednocześnie 
ogromny wzrost zysków generowanych przez turysty‑
kę filmową skłonił producentów do rozwinięcia praktyk 
z zakresu tzw. city placement, czyli połączenia promocji 
filmu z promocją konkretnego miasta – tutaj najczęściej 
przywoływane są filmy Woody’ego Allena, choćby Vicky 
Cristina Barcelona (2008), O północy w Paryżu (2011) czy 
Zakochani w Rzymie (2012).

Masowa i rynkowo sterowana turystyka filmowa może 
być wciąż inspirującym przedmiotem namysłu z per‑
spektywy kinofilii, pozwala bowiem postawić pytania 
o ewolucję i komercjalizację praktyk kinofilskich, o ich 
wprzęgnięcie w machinę promocyjną wielkich wytwórni 
czy wreszcie o emocjonalne i intelektualne uzasadnienia, 
jakie znajdują sami widzowie ‑turyści ulegający pokusie 
wybrania się na wycieczkę śladami bohaterów ważnych 
dla nich filmów. Charakterystyczne wydaje się traktowa‑
nie tych turystycznych wyjazdów jako aktywnego dopeł‑
nienia biernego ze swej istoty procesu oglądania. Ujawnia 
się tutaj kolejny z paradoksów kinofilii: turystyka filmowa 
wiąże się nie tylko z opuszczeniem sali kinowej – ten proces 
był już zresztą szeroko rozpoznany w odniesieniu do nowej 
kinofilii – ale również przestrzeni domu czy sieci. Turysta 
filmowy z premedytacją odwraca wzrok od ekranu i kieru‑
je go ku rzeczywistości. Należy zapytać, czego właściwie 
poszukuje w tej rzeczywistości. Wydaje się, że pytanie to 
jest wciąż zbyt rzadko stawiane w kontekście tak rozumia‑
nej turystyki filmowej.

Jednocześnie samo umasowienie turystyki filmowej nie 
wyczerpuje możliwości problematyzowania tego zjawiska, 
zwłaszcza z perspektywy teorii filmu i w interesującym 
mnie tutaj kontekście kinofilii. Można przecież wskazać 
zupełnie inne praktyki, które choć pozostają uwikłane 
w masową turystykę, często się od niej odcinają. Dla wielu 
współczesnych kinofilów wyprawa do studiów filmowych 
lub miejsc, gdzie kręcone były filmy, jest związana z poszu‑
kiwaniem strategii bardziej zindywidualizowanych, a prze‑

de wszystkim radykalnie inaczej traktujących samą materię 
filmu i sytuację widza wobec ekranu i światów przedsta‑
wionych. Przyglądając się tego rodzaju praktykom, być 
może łatwiej będzie zrozumieć istotę kinofilskiego prag‑
nienia, by przekroczyć obraz filmowy i wychylić się w stro‑
nę rzeczywistości prefilmowej.

Kinofil – pielgrzym – flâneur
Wielu filmoznawców praktykujących set jetting i dążą‑
cych do ujęcia tego zjawiska w ramy teoretyczne wyraźnie 
odcina się od traktowania go w kategoriach masowej tury‑
styki, proponując bardziej adekwatne konteksty. Douglas 
Cunningham praktykę odwiedzania filmowych lokacji, 
którą analizuje między innymi na przykładzie własnego, 
trwającego prawie 20 lat zaangażowania analitycznego 

w film Zawrót głowy (1958) Alfreda Hitchcocka, nazywa 
„kinofilską pielgrzymką”. Proponuje odróżnienie filmo‑
wego turysty od kinofila ‑pielgrzyma, dla którego wyprawa 
do miejsc znanych z ekranu jest zawsze doświadczeniem 
duchowym, pozwalającym głębiej zanurzyć się w filmo‑
we czasoprzestrzenie, do pewnego stopnia utożsamić 
się z bohaterami, a przede wszystkim pogodzić się z nie‑
uchronnym poczuciem straty, które towarzyszy zakończe‑
niu projekcji i gwałtownemu zerwaniu skopicznej więzi 
z obrazem (Cunningham 2008). Karolina Kosińska nato‑
miast, ponownie odwołując się do własnych doświadczeń 
kinofilskich, analizuje niepokojącą przyjemność związaną 
z odwiedzeniem z aparatem fotograficznym w ręku lon‑
dyńskiego Maryon Park, gdzie kręcone były kluczowe 
sceny Powiększenia (1966) Michelangela Antonioniego, 
i kojarzy ją już nie z pielgrzymowaniem, ale z opisywanym 
przez Zygmunta Baumana ponowoczesnym wariantem 
flâneuryzmu. Kinofil ‑flâneur przemierza wybrane prze‑
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strzenie wbrew utartym turystycznym szlakom, wyzna‑
cza własne ścieżki i konstruuje alternatywne mapy – jego/
jej praktyka ma zatem jednocześnie krytyczny i twórczy 
wymiar (Kosińska 2015).

Powyższe przykłady wystarczą, by zauważyć, że tury‑
styka filmowa jest polem różnorodnych praktyk, dla 
których wciąż warto poszukiwać nowych zastosowań 
i uzasadnień. Być może należy również dążyć do więk‑
szej precyzji pojęciowej i choćby w punkcie wyjścia 
odróżnić filmową turystykę (film induced tourism), która 
w dużej mierze narzuca sposoby przeżywania i racjonali‑
zowania tego doświadczenia, od kinofilskiego set jettingu, 
popartego często pogłębioną refleksją nad afektywnym 
i teoretycznym potencjałem tych praktyk. Oczywiście 
chodziłoby nie tyle o trwałe przeciwstawienie sobie tych 

określeń, które w potocznych użyciach są uznawane za 
bliskoznaczne, ile o pokazanie możliwych rozszerzonych 
zakresów znaczeniowych i pewnych skrajnych rozumień 
interesującej mniej tutaj praktyki świadomego i twórczego 
podróżowania do miejsc, gdzie realizowane były filmy. To 
praca zarazem na pojęciach i silnie zindywidualizowanych 
doświadczeniach, a więc trudna, gdyż nieustannie balan‑
sująca między myśleniem w kategoriach teoretycznych 
a próbą zdania sprawy z własnych emocji, niekiedy trochę 
krępujących, bo osuwających się w sentymentalizm czy 
kontrolowaną naiwność.

Set ‑jetting w sieci
Obok tekstów naukowych czy popularnonaukowych 
analizujących set jetting i zazwyczaj wychodzących od 
własnych doświadczeń badacza/badaczki, najczęstszym 
przykładem czy raczej widomym śladem tych trudnych do 
uchwycenia, mobilnych i ulotnych praktyk podejmowa‑

nych zarówno w odniesieniu do przestrzeni, jak i obrazu 
filmowego są blogi. Ich właściciele – często wprost dekla‑
rujący się jako kinofile – opisują swoje wycieczki do miejsc, 
gdzie kręcone były filmy, i konfrontują wybrane kadry 
filmowe ze zdjęciami z lokacji. Co ciekawe, nie zawsze 
zresztą sami blogerzy wybierają się w konkretne miejsca – 
niekiedy korzystają ze zdjęć zrobionych przez innych użyt‑
kowników i udostępnianych w sieci, choćby na mapach 
Google’a czy wprost z Google Street View. Set jetting może 
mieć zatem również wymiar wyłącznie wirtualny, a przez 
to tym bardziej paradoksalny, bo zakładający możliwość 
podróży bez fizycznego przemieszczania.

Na polskim gruncie doskonałym świadectwem szero‑
kich strategii set jettingu jest prowadzony nieprzerwanie 
od 2013 roku, przez użytkownika, który przedstawia się po 
prostu jako Łukasz, blog „poświęcony turystyce filmowej 
– odwiedzaniu lokacji, w których kręcono filmy”: http://
setjet.blogspot.com/. Autor koncentruje się przede wszyst‑
kim na konfrontowaniu kadrów z wybranych filmów i seria‑
li ze zdjęciami zaczerpniętymi z Internetu, a częściej samo‑
dzielnie zrobionymi podczas wizyt w miejscach, w których 
kręcone były filmy. Można w tym przypadku potraktować 
prowadzenie bloga jako dobrze zaplanowane i metodycz‑
nie realizowane przedsięwzięcie logistyczno ‑analityczne, 
może wręcz detektywistyczne.

Uderza imponująca drobiazgowość i dążenie do jak 
najwierniejszego powtórzenia kadrów, ale też tropienia 
wszystkich zmian i nieścisłości, które dowodziłyby inge‑
rencji twórców w zastane lokacje, manipulacji obrazem 
czy zastosowania efektów specjalnych i cyfrowej obrób‑
ki materiału filmowego. Szczególnie interesujące są te 
wpisy, w których autor zwierza się z własnych porażek 
i dzieli z czytelnikami swoją frustracją, gdy nie udaje się 
precyzyjnie wskazać miejsca, skąd filmowana była dana 
scena. Blog byłby zatem idealnym materiałem do badań 
nad emocjonalnym i intelektualnym zaangażowaniem 
kinofila w przedmiot jego pasji – sam autor nie dąży 
bowiem do takich autorefleksyjnych uogólnień, nie pro‑
ponuje żadnych teoretycznych ram dla nazwania swo‑
ich działań, unika odpowiedzi na uparcie powracające 
w tym kontekście pytanie o to, czego właściwe poszukują 
kinofile, gdy podejmują praktyki charakterystyczne dla 
set jettingu.

Pragnienia i praktyki
Przywołani wcześniej badacze stawiają sobie również 
i takie cele. Kosińska wychodzi od próby możliwie precy‑
zyjnego dookreślenia przyjemności, jaką czerpie z podą‑
żania śladami Thomasa, bohatera filmu Antonioniego, 
i podkreśla: „Przyjemność ta, przynajmniej w moim przy‑
padku, ma podłoże nie tyle turystyczne, ile kinofilskie. 
Chodzi tu przecież nie o »zaliczenie« kolejnego punktu 
wycieczki, ale o wzbogacenie lektury danego filmu, o swo‑
iste wejście w jego tkankę przez odwiedzenie miejsca, 
w którym się rozgrywał. Precyzja jest tu istotna: nie miej‑
sce, w którym f i l m o w a n o  sceny, ale w których się 
one r o z g r y w a ł y. To rozróżnienie przekłada się na 
to, co na zewnątrz, a co wewnątrz filmu, zaś tego rodza‑
ju wejście do wnętrza może otworzyć, jak sądzę, nowe, 
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bogatsze jego odczytanie. Nowe i bogatsze nie dlatego, 
że wprowadzające nieznane dotąd sensy, ale raczej dla‑
tego, że rozszerzające przeżycie filmowe, zagarniające 
i pochłaniające odbiorcę” (Kosińska 2015, s. 91). Na ten 
sam immersyjny aspekt kinofilskiego pielgrzymowania 
zwraca również uwagę Cunningham, gdy w zakończe‑
niu swojego tekstu – w którym ujawnia i analizuje włas‑
ne strategie set jettingowe polegające między innymi 
na wielokrotnym odwiedzaniu miejsc kręcenia Zawrotu 
głowy, by za pomocą aparatu fotograficznego i kamery 
reprodukować konkretne kadry i ujęcia – przyznaje, że 
udało mu się ostatecznie osiągnąć zamierzony cel i po raz 
pierwszy wejść w emocjonalny kontakt z uczuciami, jakie 
były udziałem Scottiego, bohatera filmu (Cunningham 
2008, s. 141).

Z tej perspektywy set jetting byłby dla badacza/badacz‑
ki okazją już nie, jak w przypadku choćby przywołanego 
tu bloga, do analizy samego procesu kręcenia filmu, ale 
do wniknięcia w świat przedstawiony, do przekroczenia 
ram ekranu i granic obrazu filmowego, by nie tyle odsło‑
nić intencje twórców, ile raczej utożsamić się z bohate‑
rami, głębiej poznać ich motywacje. Przeżycia fikcyjnej 
postaci, jej zmagania z własną pamięcią i emocjami, 
stają się udziałem kinofila nie dzięki procesowi projekcji‑
 ‑identyfikacji zachodzącemu podczas seansu, ale dzięki 
dodatkowym wysiłkom zmierzającym do przełamania 
ograniczeń czasoprzestrzennych narzucanych widzo‑
wi w sali kinowej czy przed ekranem. Thomas Elsaesser, 
pisząc o „odczarowaniu” właściwym nowym strategiom 
kinofilskim, odróżnia je od praktyk klasycznej kinofilii, dla 
której kluczowe było właśnie obcowanie z obrazem filmo‑
wym, światami przedstawionymi i bohaterami w trakcie 
projekcji, w zamkniętej przestrzeni sali kinowej. Kinofilia 
„drugiego cyklu”, jak ją nazywa, poszukuje już zupełnie 
innych, bardziej rozproszonych strategii doświadczania 

kina, a jej najbardziej uderzającą cechą „jest mobilność 
i plastyczność jej przedmiotów, niestabilność obrazów 
puszczonych w obieg, ich podatność na adaptowanie 
nawet pod względem form i kształtów, zmienność ich zna‑
czenia” (Elsaesser 2012, s. 20).

Set jetting w swoim najbardziej twórczym i świado‑
mym teoretycznie wymiarze znakomicie potwierdza 
tezę o mobilności zarówno samych kinofilów, jak i obra‑
zów filmowych będących przedmiotem ich pasji oraz 
o podatności tych ostatnich na ingerencje i rekonstrukcje. 
Nieprzypadkowo przecież kinofilom w wyprawach do fil‑
mowych lokacji towarzyszą aparaty fotograficzne i kamery 
– nie chodzi tu wyłącznie o pragnienie dokumentowania 
samego przeżycia, utrwalenie chwili i poświadczenie bycia 
w konkretnym miejscu. Równie ważna jest praca z samą 
materią obrazu, wkroczenie w filmowy proces twórczy, 
a dzięki temu pogłębiona analiza samych struktur wizu‑
alnych i czasoprzestrzennych filmu. Kinofil ‑set jetter 
przeprowadza – wyłącznie na użytek prywatny, w celu 
rozpowszechnienia w Internecie lub włączenia w szersze 
projekty badawcze – swoisty demontaż i wtórny mon‑
taż obrazów filmowych. Oglądając zdjęcia na blogach 
czy ilustracje umieszczane w tekstach Kosińskiej bądź 
Cunninghama, obcujemy z poszerzonym dziełem filmo‑
wym – jakby dla kinofila pozostawało ono zawsze otwarte 
na ingerencje i manipulacje, a może wręcz samo w sobie 
niewystarczające. Powracamy tu do wielokrotnie już prob‑
lematyzowanego kinofilskiego nienasycenia, wspólnego 
każdemu kinofilowi przekonania, że dla niego/niej film to 
zawsze „coś więcej”, „coś jeszcze”.

Między obrazem a rzeczywistością
Kreacyjny set jetting byłby zatem wyrazem najgłębszej 
miłości do kina, ale też jego „twórczą zdradą”. Z jednej 
strony ujawnia się tu pragnienie, by przebić się przez ekran, 

pozwolić na faktyczne wchłonięcie 
przez świat przedstawiony, na kon‑
trolowane pomylenie go (czy może 
„zdublowanie”) z rzeczywistością, 
choć przecież zawsze na własnych 
zasadach. Byłaby to więc hiperbo‑
lizacja doświadczenia kinowego 
– afirmacja tej niepokojącej egzy‑
stencjalnie sytuacji, w której widz 
zatraca się w obrazie filmowym 
i identyfikuje z fikcyjnymi bohate‑
rami. Z drugiej strony set jetting to 
negacja doświadczenia kinowego 
– wyjście z kina, odwrócenie od 
ekranu i zanurzenie w samej rze‑
czywistości skrzętnie skrywanej 
za obrazem, czyli rzeczywistości 
planu filmowego. W moim prze‑
konaniu – uzupełniając rozpo‑
znania Kosińskiej – z perspektywy 
doświadczenia set jettingu rów‑
nie ważne jak miejsca, w których 
r o z g r y w a ł y  się konkretne 
sceny, pozostają jednak miejsca, 
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w których je f i l m o w a n o. Chodziłoby właśnie o akcep‑
tację tego nieredukowalnego napięcia między wnętrzem 
(światem przedstawionym) a zewnętrzem (planem filmo‑
wym), to ono bowiem, jak sądzę, jest istotą set jettingu 
i sprawia, że może być to praktyka tak płodna teoretycznie.

Odwiedzanie filmowych lokacji, dokumentowanie 
tego procesu i twórczy demontaż filmu, jaki mu towa‑
rzyszy, mogą być rozpatrywane jako proces dwutorowy 
– dążenie ku rzeczywistości ukrytej za obrazem i zara‑
zem świadome poszukiwanie źródeł i zaczepień obrazów 
w samej rzeczywistości. Kluczowy jest tutaj niejednorod‑
ny status przestrzeni – świata przedstawionego, planu fil‑

mowego i konkretnego miejsca 
w świecie rzeczywistym. Set
 jetting można zatem uznać za 
próbę badania i dokumentowa‑
nia współczesnej rzeczywisto‑
ści naznaczonej przez filmowe 
obrazy. Chris Petit pisze wprost, 
że w kinie w mniejszym stopniu 
chodzi o historie, bohaterów 
i relacje między nimi, a w więk‑
szym o status zaludnianych przez 
nich przestrzeni: „Te pomiesz‑
czenia czy lokacje odnoszą się 
do sieci skojarzeń, które two‑
rzą skolonizowaną przez filmy 
kolektywną nieświadomość. Są 
one jednocześnie przejrzyste 
i nieprzeniknione, transparentne 
i tajemnicze” (Petit 2014, s. 66).

Set jetting pozwala na tworze‑
nie niestabilnych map tej kolek‑
tywnej nieświadomości – być 
może nie jest możliwe dotar‑
cie na tej drodze do „prawdy” 
o świecie przedstawionym filmu 
czy do „autentycznych” inten‑

cji twórców ani też udzielenie wiążącej odpowiedzi na 
pytanie, jakim przekształceniom uległy realne przestrze‑
nie, gdy zostały wchłonięte przez obraz filmowy, można 
jednak tropić ślady filmów rozproszone w otaczającej nas 
na co dzień rzeczywistości. Te obrazowo ‑przestrzenne 
szczątki, te powidoki obrazów, które przemknęły przez 
ekrany, współtworzą i deformują zamieszkiwane przez 
nas krajobrazy. Może zatem, i to już ostatni z paradok‑
sów (bardziej zresztą reprezentacji niż kinofilii), to obraz 
filmowy naznacza realne przestrzenie i jest wobec nich 
pierwotny – rzeczywistość przychodzi dopiero po 
obrazie. 
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sto rozrywkowym charakterem fil‑
mów historycznych i twórca shōmin
 geki (opowieści o codziennym życiu 
zwyczajnych ludzi) w realiach szogu‑
natu Tokugawów. To także charakte‑
rystyczna cecha dwóch pozostałych 
ocalałych filmów: Shunso Kōchiyamy 
(1936) i ostatniego, najwybitniejsze‑
go dzieła Yamanaki, Papierowych 
baloników ludzkiego współczucia. 
Odznaczając się wieloma elementa‑
mi nieobecnymi w klasycznym kinie 
historycznym, stanowi ono najpeł‑
niejszy przykład przemian gatunko‑
wych zachodzących w jidai geki dru‑
giej połowy lat 30.

Akcja Papierowych baloników… 
rozgrywa się w XVIII ‑wiecznym Edo 
wśród ubogich mieszkańców brud‑
nej, biednej dzielnicy miasta. Fryzjer 
Shinza – dorabiający nocami jako 
organizator gier hazardowych, czym 
naraża się lokalnemu szefowi jakuzy 
– porywa córkę właściciela lombar‑
du imieniem Okuma. Ma ona zostać 
wydana za zamożnego samuraja 
dzięki wstawiennictwu wpływowe‑
go pana Moriego, u którego o posadę 
bezskutecznie stara się sąsiad Shinzy, 
rōnin Matajūrō Unno. Mori jest 
winien przysługę jego zmarłemu ojcu, 
nie zamierza jednak pomóc zdespe‑
rowanemu biedakowi. Bohaterowi 
brakuje odwagi, by przyznać przed 
żoną, iż nie jest w stanie zapewnić 
bytu rodzinie, która utrzymuje się 
z wytwarzanych przez kobietę papie‑
rowych baloników. Yamanaka rezyg‑
nuje z typowego dla klasycznych 
filmów historycznych protagonisty 
– najczęściej samuraja ze słynnego 
rodu lub ubogiego, lecz dumnego 
rōnina – na rzecz zbiorowego boha‑
tera, biednego ludu. Sportretowane 
środowisko składa się z nędzarzy, 
obnośnych sprzedawców, zdegrado‑
wanych samurajów i zyskujących nad 

Sadao Yamanaka przez współ‑
czesnych sobie krytyków był 
uważany za jednego z najlepiej 

rokujących japońskich filmowców. 
Zadebiutował bardzo wcześnie, bo 
w wieku 22 lat i podczas pięciolet‑
niej kariery zdążył wyreżyserować 
aż 22 filmy, z których do dziś zacho‑
wały się jedynie trzy. Swą niepokorną 
postawą i krytycznym spojrzeniem na 
japońską tradycję ściągnął na siebie 
uwagę imperialistycznych władz, za 
co przyszło mu zapłacić wysoką cenę: 
został zmobilizowany – a nie było to 
powszechną praktyką wobec pra‑
cowników branży filmowej – i wysła‑
ny na mandżurski front, z którego już 
nie powrócił. Tragiczne losy młodego 
reżysera stanowią smutne dopełnie‑
nie jego realistycznych, ponurych 
filmów, dających wyraz ulotności ist‑
nienia i dziejowej niesprawiedliwości, 
z którą mierzył się zarówno on sam, 
jak i bohaterowie jego dzieł.

Najwcześniejszym z tych, które się 
zachowały, jest Dzban wart milion ryō 
(1935), opowieść o przygodach Tange 
Sazena, jednookiego i jednorękiego 
rōnina, któremu poświęcono ponad 
20 filmów kinowych. Czasem bywał 
w nich niezrównanym szermierzem 
lub wściekłym mścicielem, lecz tutaj 
Sazen – w ironicznej interpretacji 
Denjirō Ōkōchiego – jest leniwym, 
utrzymywanym przez kochankę 
hedonistą, któremu nie brak jednak 
rysu ciepłego człowieka. Tę komedię 
uważa się za jedną z pierwszych paro‑
dii maczystowskiego kina samurajskie‑
go i ważny krok w ewolucji jidai geki. 
Pogoń za tytułowym dzbanem jest 
źródłem wielu gagów, spomiędzy któ‑
rych wyłania się jednak pesymistycz‑
na wizja świata reżysera, rozwinięta 
i pogłębiona w kolejnych filmach.

Jednocześnie Yamanaka zasłynął 
bowiem jako reżyser zrywający z czy‑

nimi przewagę, bogacących się na 
występku mieszczan.

Niezwykłość dzieła Yamanaki 
polega na znaczącej i zamierzonej 
nieobecności tego, co konstytuowało 
dotychczasowe opowieści samuraj‑
skie. Na próżno tu szukać efektow‑
nych chanbar (walk na miecze) czy 
ceremonialnego seppuku, bohate‑
rowie nie dobywają nawet mieczy, 
bo najczęściej ich na nie nie stać. 
Pierwsza scena filmu rozgrywa się 
tuż po odkryciu przez mieszkańców 
samobójstwa pewnego samuraja, 
sąsiada Shinzy i Matajūrō. Mężczyzna 
powiesił się, ponieważ był zmuszony 
sprzedać swój miecz i została mu 
jedynie bambusowa replika, którą nie 
sposób popełnić harakiri. W podob‑
nej sytuacji znalazł się bohater póź‑
niejszego o dwie i pół dekady filmu 
Masakiego Kobayashiego (Harakiri, 
1962), zmuszony do makabrycznego 
samobójstwa za pomocą drewniane‑
go ostrza. Wtedy jednak dojrzewała 
już nūberu bāgu, a piętnowanie tra‑
dycyjnych wartości było „w modzie”. 
Podobny wątek w filmie Yamanaki 
stanowił niemalże obrazoburstwo.

Co więcej, reżyser nie pokazuje 
ani samego czynu, ani nawet ciała 
wisielca – o tym, co się stało, dowia‑
dujemy się z dialogów przejętych 
sąsiadów i próbujących zaprowadzić 
porządek przedstawicieli władz. 
Za pomocą elipsy pomija także akt 
porwania przez Shinzę Okumy oraz 
jego prawdopodobną klęskę w starciu 
z lokalnym oyabunem (szefem gangu). 
Papierowe baloniki… są zamknięte 
w klamrę „nieobecnej” sceny śmierci, 
na końcu filmu bowiem, w identyczny 
sposób jak na początku, dowiaduje‑
my się o podwójnym samobójstwie. 
Pominięciu newralgicznych dla dra‑
maturgii klasycznego dramatu samu‑
rajskiego elementów film zawdzięcza 

odkryte
w archiwach1937



Papierowe baloniki 

ludzkiego współczucia

Ninjō kamifūsen
Japonia 1937, 86’
reż. Sadao Yamanaka, scen. 
Shintarō Mimura, zdj. Akira 
Mimura, muz. Tadashi Ōta, 
wyst. Kan’emon Nakamura, 
Chōjūrō Kawarazaki, Noboru 
Kiritachi, Shizue Yam
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swój kameralny, kontemplacyjny, 
pozbawiony epickości i wzniosłości 
charakter.

Jak podkreśla Freda Freiberg, 
Papierowe baloniki…, ale i wcześ‑
niejszy Shunso Kōchiyama zawdzię‑
czają swój ostateczny kształt całej 
grupie ludzi. Nie podważając reży‑
serskiego talentu i autorskiej wizji 
Sadao Yamanaki, należy odnotować, 
że pozostawał on pod silnym wpły‑
wem lewicowych środowisk, które – 
wbrew pozorom – były nadal dosyć 
aktywne w kręgach kulturalnych 
nawet w późnych latach 30., kiedy 
militarystyczna propaganda i nacjo‑
nalistyczna cenzura działały najpręż‑
niej. Poddawały one krytyce trady‑
cyjne japońskie wartości i instytucje, 
wytykały społeczne nierówności, 
uznawały za to teorie Marksa i bardzo 
ceniły europejskie oraz hollywoodz‑
kie kino. Krytycy najpoczytniejszych 
magazynów filmowych, wspierający 
rozwój jego kariery, wręcz nawoły‑
wali reżysera do ostrzejszej krytyki 
społecznej i radykalizacji przesła‑
nia (F. Freiberg, Turning Serious: 
Yamanaka Sadao’s Humanity and 
Paper Balloons (1937), [w:] A. Phillips, 
J. Stringer [red.], Japanese Cinema: 
Texts and Contexts, London–New 
York 2007).

Oba filmy były dość luźnymi 
adaptacjami sztuk kabuki autorstwa 
Kawatake Mokuamiego i przy obu 
Yamanaka współpracował z trupą 
aktorską Zenshinza. Utwory te 
mocno odbiegały od modelu trady‑
cyjnych dramatów teatru kabuki – 
tak jak Yamanaka w swoich filmach, 
Mokuami wolał portretować postaci 
z półświatka: ludzi niskiego stanu, 
wyjętych spod prawa członków 
jakuzy, bezwzględnych rōninów, roz‑
pustnych mnichów. Sztuki powsta‑
ły na przełomie schyłku szogunatu 
i początku restauracji Meiji – w nie‑
spokojnym czasie wielkich przemian, 
kryzysu tradycyjnych wartości i nara‑
stania buntowniczych nastrojów.

Także członkowie grupy Zenshinza 
opowiedzieli się przeciw zasadom 
panującym w świecie teatru kabu
ki. Zainteresowani modernizmem 
i marksizmem (założyciel formacji 
i odtwórca roli Matajūrō, Chōjūrō 
Kawarazaki, podróżował w 1928 
roku po ZSRR z występami) powo‑

łali do życia własną trupę aktorską. 
Odrzucili sztywną hierarchię, dyna‑
styczność i system gwiazdorski typo‑
we dla tradycyjnego teatru. Ich celem 
było wprowadzenie do kabuki więk‑
szej dozy realizmu. Zrezygnowali 
więc z konserwatywnego repertu‑
aru i scenografii, a także zmoderni‑
zowali język dramatu tak, aby bar‑
dziej przypominał mowę potoczną, 
a współczesna widownia lepiej go 

rozumiała. Zamienili stylizowane, 
ozdobne kostiumy na wiarygodne 
historycznie stroje, zaś nadekspresyj‑
ną gestykulację na bardziej naturalną 
grę aktorską. Wykorzystanie nieroz‑
poznawalnej trupy teatralnej w filmie 
jidai geki odbiegało od ówczesnych 
standardów, lecz doskonale wpisy‑
wało się w pomysł Yamanaki na kino 
historyczne i dodatkowo zjednało mu 
krytyków.

Odzierając feudalną przeszłość 
Japonii z romantyzmu, Sadao 
Yamanaka naraził się władzom, zgod‑
nie z polityką narodową promują‑
cym w latach 30. widowiskowe kino 
historyczne, opiewające bohaterów 
i ich legendarne czyny. On opowia‑
dał o biedocie zamieszkującej prze‑
ludnione slumsy i uciskanej przez 
zamożniejszą część społeczeństwa, 
piętnując społeczne nierówności 
i ułomności systemu. Ostatnie i naj‑
lepsze dzieło japońskiego reżysera 
nosi trudno przekładalny tytuł Ninjō 

kamifūsen. Stąd zapewne mnogość 
jego polskich wersji: Papierowe 
baloniki ludzkiego współczucia 
(A. Garbicz i J. Klinowski), Uczucia 
i lampiony (S. Janicki), Uczucia i papie
rowe baloniki (K. Loska). Oryginalny 
tytuł można by odczytać tak, że czło‑
wieczeństwo (tu: dobro, empatia) 
warte jest tyle, ile papierowe balo‑
niki wytwarzane przez bohaterkę 
filmu. W ostatnim ujęciu jeden z nich 

zostaje zwiany wprost do rynsztoka. 
To bardzo przygnębiająca metafora 
tego, ile w imperialnej Japonii zna‑
czyło życie i wybitny talent jednostki, 
jeszcze raz odsyłająca nas do twór‑
czości Masakiego Kobayashiego. 
Czyż to, co spotkało Kajiego (Tatsuya 
Nakadai), pełnego ideałów bohatera 
trylogii Dola człowiecza (1958–1961), 
nie przypomina trochę tragicznych 
losów młodziutkiego, obiecującego 
reżysera Sadao Yamanaki?agishi 
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binarnym Marta Stańczyk



Jedną z tez toruńskiej konferencji „Wizualizacja infor‑
macji w humanistyce” (marzec 2017) było wyczerpy‑
wanie się formuły drukowanych, linearnych artykułów 

naukowych. Coraz częściej wzbogaca się je przez hiper‑
teksty, digital storytelling czy formy interaktywne, umoż‑
liwiające czytelnikom/użytkownikom współautorstwo. 
Tak powstał zresztą The Digital Humanities Manifesto 2.0, 
pod którym podpisało się około stu osób. W tym świetle 
niniejszy artykuł wydaje się skażoną hipokryzją „analogo‑
wą” próbą ujęcia zjawiska charakterystycznego dla zwrotu 
cyfrowego i kultury software. Równocześnie jest on jednak 
świadectwem wykorzystania wiedzy dostępnej w sieci – 
udostępnianej na zasadach open access i licencji Creative 
Commons.

Z głową w chmurze
DH dostarcza problemów z definicją, stając się bardziej 
nowym paradygmatem czy metodą uprawiania nauk 
humanistycznych niż samodzielną teorią. Tworzenie 
cyfrowych archiwów, analiz ilościowych, wizualizacji 
danych i gigadanych (tzw. big data i large data), wirtualny 
aktywizm, generowanie dynamicznych środowisk (VR, 
prowadzenie zajęć w Second Life, archiwa wykorzystują‑
ce alternatywne narracje) czy narzędzi edukacyjnych (by 
wymienić jedynie questing i grywalizację) to najpowszech‑
niejsze rodzaje działań w ramach humanistyki cyfrowej, 
ukazujące rozpiętość obszaru zainteresowań tej dziedziny, 
ale i jej utylitarny charakter. Czasami zmienia się przedmiot 
badań, gdy naukowcy poświęcają się eksploracji nowych 
mediów i tworzonych przez nie odmiennych sposobów 

angażowania uczestników, ale przede wszystkim zakłada 
alternatywne metody produkcji wyników, ich prezentowa‑
nia i dystrybucji. Z tego też względu „tradycyjna” huma‑
nistyka zarzuca DH brak teorii i zbytnią demokratyzację 
nauki – argument, który Miriam Posner określiła jako elita‑
rystyczne zawłaszczenie. Co symptomatyczne, miejscem 
polemiki uczyniła Twittera.

Cyfrowe narzędzia, techniki i media rozprzestrzeniły 
się wewnątrz dyscyplin humanistycznych, pomagając im 
uzyskać większe znaczenie naukowe (określone przez 
Annę Nacher/nytuan na swoim blogu jako „szansa huma‑
nistycznego Kopciuszka na osiągnięcie pozycji księżnicz‑
ki”), instrumentalne (odpowiedź na postulaty współpracy 
uniwersytetu z biznesem), a także promocyjne (łatwość 
w międzynarodowym rozpowszechnianiu wyników 
badań oraz nawiązywaniu kontaktów między naukow‑
cami i instytucjami). WordPress i media społecznościo‑
we zamienione zostały w „humanistyczne laboratoria”. 
Uniwersytet przestał być jedynym wytwórcą i „opieku‑
nem” wiedzy, konkurując z bardziej „efemerycznymi” wir‑
tualnymi przestrzeniami – stronami WWW, repozytoriami 
cyfrowymi czy blogosferą – z których żadna nie wyklucza 
innej pod względem funkcji bądź uprzywilejowanego 
kanału. Ponadto badacze wykorzystują programy i apli‑
kacje, reagując na nowy typ źródeł i informacji – obraz, 
dźwięk lub film zostają zastąpione przez dane (ang. data), 
które powstają na skutek rozkładu dawnych przedmiotów 
analiz na części pierwsze, szczegółowe parametry oraz 
precyzyjne wartości: nasycenie kolorów, poziom jasnoś‑
ci albo długość ujęć. DH umożliwia też syntezę w skali 
makro, produkując mega ‑ i gigabajty danych dotyczących 
między innymi treści dialogów, połączeń między postacia‑
mi i opinii widzów.

Dla studiów nad recepcją i nad produkcją niedługo 
niewyobrażalny będzie brak umiejętności przynajmniej 
podstawowego kodowania i swobodnego wykorzystywa‑
nia cyfrowych narzędzi, więc zapoznanie się z nimi może 
stanowić o być albo nie być filmoznawstwa, zwłaszcza 
ukierunkowanego na Nową Historię Kina.

Kino 2.0
DH i jej narzędzia mają z jednej strony ułatwić badania 
nad filmem i kinem, z drugiej – pogłębić je i wzbogacić 
o nieobecną wcześniej precyzję i naprawdę dużą próbę. 
Celem pozostaje nie tylko stawianie nowych tez, ale rów‑
nież rozwój metodologii, nacisk na stworzenie funkcjonal‑
nych narzędzi wspierających w praktyce zwrot cyfrowy 
i silniej wpisujących filmoznawstwo w system sieciowych 
zależności. Humanistyka cyfrowa kojarzy się – nieko‑
niecznie pozytywnie – ze statystykami. Pozostają one 
rdzeniem badań „digitalizujących” filmoznawstwo: od 
analizy porównawczej przez zestawienia danych demo‑
graficznych (przykładowo geograficznie zdeterminowanej 
recepcji i historii praktyk) aż po społecznie zaangażowane 
statystyki, monitorujące interesy mniejszości. Dotychczas 

Humanistyka cyfrowa (digital 
humanities, DH) ma być lekiem na 

kompleks naukowości cechujący 
filmoznawstwo oraz inne dziedziny 

nauk humanistycznych. Ma 
dostarczać weryfikowalnych narzędzi, 

miarodajnych danych i precyzyjnych 
analiz, intuicję i refleksję zastępując 

gromadzonymi i analizowanymi 
za pomocą aplikacji i programów 

komputerowych gigadanymi. Czy 
postulat zmiany sposobu produkcji 
i dystrybucji wiedzy oraz otwartości 

i dostępności wyników badań wpłynie 
także na nauki o filmie?
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z tabelek, grafów i wykresów wyłania się narracja przejrzy‑
sta, ale jednak przewidywalna i redukcjonistyczna, nowa‑
torstwem technik przysłaniająca tautologie.

Pionierem statystycznej analizy stylu jest Barry Salt – 
„nawrócony” fizyk, operator, reżyser, a w końcu i teoretyk, 
zachęcający do powiązania filmoznawstwa z praktyką 
i stosowania wartości wykorzystywanych przez filmow‑
ców. W Film Style and Technology i Moving Into Pictures 
popularyzował on czynnik Average Shot Length (ASL), 
czyli średnią długość ujęcia. ASL może być używany do 
podkreślenia specyfiki stylu danego reżysera (na stro‑
nach Cinemetrics.lv, Mikemetrics.com czy Shotlogger.
org znajdziemy sukcesywnie powiększane bazy filmów 
poddanych wiwisekcji), wpływu innych przemian tech‑
nologicznych na częstotliwość montażu (jak zrobił np. 
Matt Hauske, analizując przełom dźwiękowy w kontekś‑
cie filmów Yasujirō Ozu) oraz wykazania różnic rytmu 
w poszczególnych dekadach kina czy kinematografiach 
(kanonicznym przykładem pozostaje The Way Hollywood 
Tells It Davida Bordwella), a przez to do podkreślenia na 
przykład całkowitego rozdźwięku między współczes‑
nym kinem mainstreamowym – przyspieszającymi 
nieustannie blockbusterami – a choćby slow cinema, 
jak zrobił Matthew Flanagan w artykule Towards an 
Aesthetic of Slow in Contemporary Cinema, opubliko‑
wanym w „16:9” (2008).

W epoce cyfrowej tego typu pomiary stały się 
znacznie łatwiejsze i dokładniejsze dzięki takim 
narzędziom, jak Edit2000, Lignes de temps czy 
Frame Accurate Cinemetrics Tool (FACT). Ostatni 
program można znaleźć na stronie CineMetrics, 
założonej w 2005 roku przez Yuriego Tsiviana i Darię 
Khitrovą, inspirującej wielu badaczy do dzielenia się 
własnymi pomiarami. FACT korzysta z licencji wol‑
nego i otwartego oprogramowania GNU, a także, co 
istotne, automatycznie zapisuje pomiary w bazie, co 
umożliwia dalsze wykorzystywanie ich w analizach. Ten 
podwójny związek z ruchem open access wskazuje z jed‑
nej strony na idealistyczną wartość współpracy i rozwoju 
nauki (a nie tylko kariery i jednostkowych osiągnięć), z dru‑
giej – na ekspansywność czy wręcz żarłoczność zwolenni‑
ków metod ilościowych, próbujących zmierzyć ASL, skalę 
kadru, ruch kamery. Słowem: kino.

Obsługa FACT jest prosta, choć czasochłonna. 
Wgrywamy interesujący nas film do programu, po czym 
ręcznie wprowadzamy dokładne długości poszczególnych 
ujęć (ułatwia nam to system suwaków). Przydatną funkcją 
jest oznaczanie ujęć – dzięki temu możemy wyróżnić czę‑
ści filmu korzystające z różnych wielkości planów, posługu‑
jących się określoną kompozycją (np. Barry Salt sprawdził 
w ten sposób diagonalne układy w kadrach filmów Fritza 
Langa) czy skoncentrowane na określonym bohaterze, 
a następnie porównywać je ze sobą, zestawiać dominan‑
ty w różnych dziełach i tworzyć rozbudowane statystyki. 
Sugerując zastąpienie średniej arytmetycznej medianą 
czasu trwania ujęć jako bardziej miarodajną dla uzyskania 
ogólnego obrazu rytmicznych zabiegów w filmie, Bordwell 
pisał: „To po prostu arytmetyka, ale już w szkołach podsta‑
wowych nauczano nas, że średnia nie wyczerpuje tematu” 

(http://www.cinemetrics.lv/bordwell.php). Tematu nie 
wyczerpuje ani średnia, ani liczby, czego dobrym przykła‑
dem są niektóre analizy porównawcze.

Barry Salt za pomocą FACT zbadał tempo filmów na przy‑
kładzie 20 amerykańskich tytułów z 1959 roku (Speeding 
Up and Slowing Down, Cinemetrics.lv). Uznał, 
że mimo intuicyjnego przeświadcze‑
nia o ciągłym przyspieszaniu 
kina mainstreamowego, 
w interesującym go 
roku można było 
zauważyć ten‑
dencję do 
spowol‑
n i e ‑
nia 

w dru‑
g i e j 
p o ł o w i e 
filmu. Wartość 
tego wniosku jest 
o tyle problematycz‑
na, że po pierwsze, Salt 
nie przedstawia dla porówna‑
nia filmów z innych lat, po drugie zaś 
– zwolnienie poprzez redukcję montażu nie jest 
zestawione z ASL w poprzednich okresach, a przez to nie 
wyklucza sukcesywnego skracania długości ujęć. Kiedy 
sam zadaje pytanie, co wynika z jego dociekań, stwier‑
dza, że montaż jest narzędziem dramaturgicznym i pełni 
funkcje ekspresyjne – konkluzja, która z pewnością nie 
wynika z przedstawianych przez niego grafów, bazując 
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raczej na „przednaukowych” tezach i nie do końca czy‑
telnej infografice.

Aspekt wizualny jest zresztą istotny dla dużego grona 
badaczy zafascynowanych metodami ilościowymi, jakie 
do filmoznawstwa wprowadziła humanistyka cyfrowa. 

Jednym z apologetów digital storytellingu jest 
Andrzej Radomski. Wykorzystując 

stworzony przez zespół Lva 
Manov icha  p rog ram 

ImagePlot, przeana‑
lizował właści‑

wości obrazu 
na przy‑

kładzie 
s e r i i 

Gwiezdne 
wojny, zaś sien‑

kiewiczowską try‑
logię Jerzego Hoffmana 

przefiltrował przez software 
JM (zob. Humanistyka cyfrowa 

w badaniu świata obrazów). Oba umożli‑
wiają zestawienie danych pochodzących z plików 

w formacie .jpg (na które trzeba przekonwertować mate‑
riał filmowy) za pomocą wizualizacji, a przez to chociażby 
ocenę przemian stylu. Radomski kontrastuje Powrót Jedi 
(1983) i Atak klonów (2002), dowodząc, że w tym drugim 
można dostrzec charakterystyczne dla rozwoju serii „roz‑
jaśnienie” – zwiększa się jasność, nasycenie kolorów i ilość 

odcieni barw. Z kolei w adaptacjach Hoffmana dochodzi 
do stopniowego ocieplenia barw. Te w gruncie rzeczy roz‑
czarowujące wnioski nie wnoszą niczego nowego do kry‑
tykowanych przez DH, rzekomo nieuargumentowanych 
spostrzeżeń oraz intuicji „tradycyjnego” filmoznawstwa. 
Bardziej już chyba zastanawiają jako syndrom współ‑
czesnej wiary w data image, który w końcu również jest 
obrazem poddawanym tradycyjnej analizie i interpretacji. 
„Kinometryki” są redukcjonistyczne – wszak na styl filmów 
nie składa się jedynie gama barwna kadrów czy częstotli‑
wość pojawiania się danego typu ujęcia; metody ilościowe 
nierzadko opisują raczej strukturę niż styl i mogą służyć 
jedynie jako uzupełnienie analizy tekstualnej.

Zhakowane filmoznawstwo
Postulat przeniesienia punktu ciężkości z pisma na obraz 
w dyskursie naukowym budzi uzasadnione wątpliwości, 
jednak możliwości, o jakie humanistyka cyfrowa wzboga‑
ca studia nad filmem, nie wyczerpują się na wizualnych 
analizach. Technologie informatyczne zmieniły – czy 
zmieniają – nie tylko sposób realizacji filmów (Damien 
Henry stworzył film za pomocą algorytmu Machine 
Learning – Music for 18 Musicians, 2017), ale i myślenia 
o historii kina. Numeracyjne podejście, które podkre‑
śla wagę liczb i statystyk w badaniach historyczno‑
filmowych (w postaci np. liczby ujęć – właściwości, 
która posłużyła Tomowi Gunningowi do prześledze‑
nia rozwoju systemu opowiadania w filmach Davida 
Warka Griffitha; D.W. Griffith and the Origins of 
American Narrative Film: The Early Years at Biograph), 
nie jest odkryciem ery cyfrowej, jednak jej wyna‑
lazki znacząco ułatwiły podążanie tropem naukow‑
ców zgromadzonych wokół projektu Cinemetrics.lv 
i zainteresowanych metodami komputacyjnymi.

DH przyczynia się do rozwoju historii filmu także 
na poziomie popularyzatorskim – poprzez zrewalory‑

zowanie i uatrakcyjnienie sposobów przekazywania, 
archiwizowania i udostępniania wiedzy. Do opracowa‑

nia strategii prezentacji i strukturyzowania danych służy 
przykładowo program Palladio – po wprowadzeniu do 
aplikacji danych w formacie pliku .csv możemy wygenero‑
wać mapę, sieć połączeń, zwykłą listę lub galerię. Pomoce 
wizualne przydają się nie tylko do małych projektów, ale 
i wzbogacają cyfrowe archiwa, sięgając również poza krąg 
akademicki. Przykładem takich inkluzywnych praktyk jest 
Digital Humanities Initiative (DHi), która stworzyła projekt 
Comparative Japanese Film Archive. Jego multi medialne, 
interdyscyplinarne zaplecze wiąże się z szerokim zakre‑
sem środków przekazu umieszczonych na stronie interne‑
towej – od filmów i metadanych aż do trójwymiarowego 
modelu dawnego kinoteatru i nagrań narracji benshiego. 
Praktykami okołofilmowymi zajmuje się też sieć HoMER 
(History of Moviegoing, Exhibition and Reception), akcen‑
tująca geograficzny, lokalny wymiar kultury filmowej. 
Mapy dostarczają kinu narrację, o czym świadczą pro‑
jekty zajmujące się dystrybucją (jak np. http://www.cine‑
macontext.nl/), badaniem popularności danych tendencji 
(np. filmów oscarowych – takie zestawienie przygotowa‑
ło przed tegoroczną galą Google Trends) czy otwartości 
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przemysłu filmowego na kobiety. Głównym przedstawi‑
cielem analiz powiązanych z mapowaniem kina pozostaje 
autor witryny Mappingmovies.com, Jeffrey Klenotic, który 
podkreśla znaczenie geografii kulturowej i wykorzystania 
GIS – geographic information system, systemu pomagają‑
cego gromadzić, analizować, interpretować i wizualizować 
dane geograficzne – w badaniach (nowej) historii kina. Za 
pomocą ERMA (Environmental Response Management 
Application), czyli internetowego narzędzia do mapowa‑
nia wykorzystującego dane GIS, Klenotic tworzy inter‑
aktywne siatki geograficzne, umieszczając w przestrzeni 
historyczne artefakty – sieci kin, filmowe lokacje czy dane 
demograficzne. Dzięki temu mapping wzbogaca badania 
nad recepcją i produkcją.

Znak równości
Na statystykach opierają się również przyrządy służące 
do weryfikowania idei równouprawnienia w kinie. Twórcy 
i popularyzatorzy testów Bechdel, Mako Mori i Shukla – 
by wymienić najważniejsze, powstałe w celu obrony inte‑
resów mniejszości genderowych i etnicznych – nie tylko 
tworzą bazę filmów (na bechdeltest.com można znaleźć 
obecnie 7171 tytułów), ale także posługują się programa‑
mi statystycznymi opierającymi się na czasie ekranowym 
poszczególnych bohaterów, liczby postaci czy dialogów. 
Jakkolwiek czasami powielają zarzuty, które można wysu‑
nąć w stosunku do pozostałych narzędzi DH (brakuje im 
szerszego kontekstu kulturowego – testów nie przeszły 
takie filmy, jak 9 Songs [2004, M. Winterbottom] i Kobieta 
jest kobietą [1961, J. ‑L. Godard], a za to np. Strażnicy 
Galaktyki vol. 2 [2017, J. Gunn] – tak), pełnią funkcję 
interwencyjną.

Geena Davis Inclusion Quotient (GD ‑IQ) to oprogramo‑
wanie automatyzujące badania nad reprezentacją gende‑
rową w mediach i udoskonalające sposoby raportowania 
nierówności na skalę dotychczas nieosiągalną. Alarmuje 
i dostarcza dowodów na przewiny przemysłu filmowego, 
a tym samym ukierunkowuje jego zmiany albo przynaj‑
mniej godzi w samozadowolenie i uświadamia widzów. 
W takim samym celu można wykorzystać R – język progra‑
mowania oraz środowisko do prowadzenia badań staty‑
stycznych i wizualizacji ich wyników, bazujące, podobnie 
jak FACT, na GNU, a zatem w pełni darmowe i dostęp‑
ne. Tak zrobiła Amber Thomas, weryfikując scenariusze 
największych boxoffice’owych sukcesów ubiegłego roku 
– rzekomy przełom, który miała zwiastować zwiększona 
liczba silnych bohaterek, podważyło zestawienie liczby 
postaci męskich i kobiecych oraz wypowiadanych przez 
nie słów. W tym przypadku wizualizacje stają się niezwykle 
sugestywnym dowodem nierówności.

Humanista w sieci
Mimo że narzędzia dostarczane filmoznawcom przez 
technologie komputerowe mogą służyć celom kontrkultu‑
rowym i mieć wartość subwersywną, ich dysponenci czę‑
sto są oskarżani o to, z czym próbują walczyć. W oceanie 
danych giną zazwyczaj kwestie kulturowe, co jest widocz‑
ne nawet w pochodzeniu i pozycji społecznej badaczy. 
Wynika to częściowo z rozwijania się DH w bezpiecznych 
ramach obdarowywanych grantami badań uniwersytec‑
kich, gdzie efektowne statystyki i prezentacje na konfe‑
rencjach wypierają idee otwartości i współpracy. Carl 
Straumsheim w Inside Higher Education określa te projek‑
ty jako „bańkę humanistyki cyfrowej”, która prowadzi do 

Łotr 1. 
Gwiezdne wojny – historie
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Filmoznawczy przybornik
Humanistyka cyfrowa dostarcza osobom zajmują
cym się studiami nad filmem wiele narzędzi przydat
nych w mniej lub bardziej naukowym kontakcie z tym 
medium. Istnieją programy wspomagające uatrak
cyjnienie prezentacji danych (Gephi, NodeXL czy 
Pajek), zwiększenie możliwości komparatystycznych 
czy popularyzację dorobku poprzez funkcjonowanie 
wedle zasad determinowanych przez usieciowioną rze
czywistość. Na liście Digital Humanities Tools znajdu
ją się aplikacje służące do montażu filmów (wideoesej 
staje się coraz popularniejszą formą krytyki filmowej, 
więc można przewidywać, że umiejętność tworze
nia materiałów audiowizualnych będzie potrzebna 
również w ramach dyscypliny naukowej), ale przede 
wszystkim do ich analizy: ClipNotes do robienia nota
tek na „ruchomych obrazach”; Film Impact Rating 
(FIR) do analizy siły oddziaływania filmu z uwzględ
nieniem danego rynku; Kinomatics, który to projekt 
gromadzi, analizuje i zestawia dane dotyczące prze
mysłów kreatywnych i procesów kulturotwórczych 
(w tym związanych z samą humanistyką cyfrową); czy 
w końcu CineMetrics – narzędzie do opracowywania 
analiz statystycznych na podstawie danych dotyczą
cych tak filmu jako tekstu, jak i produktu.



korporacyjnej restrukturyzacji dyscypliny i ukrywania grup 
uprzywilejowanych – białych mężczyzn z (wyższej) klasy 
średniej – pod snami o „kreatywnej wspólnocie”.

Jednocześnie jednak coraz więcej badaczy wiązanych 
z DH przypomina sobie o koniecznej obecności człowieka 
w naukach humanistycznych i pierwotnej wywrotowo‑
ści dyscypliny, wyrastającej w końcu z tradycji mediów 
taktycznych. Moya Z. Bailey wzywa do podejmowa‑
nia odważnych problemów badawczych, wspominając 
o feministycznych kolektywach naukowych (blackgirls‑
code.com, crunkfeministcollective.wordpress.com, wfpp.
cdrs.columbia.edu czy shawtygotskillz.tumblr.com), poja‑

wiają się także artykuły o queerowaniu DH, a platforma 
Transformdh.org sytuuje się w tradycji ruchów kontrkultu‑
rowych, zrzeszając społecznych aktywistów walczących 
o „sprawiedliwość, dostępność i inkluzywność”.

Jakkolwiek humanistyka cyfrowa nie jest w stanie 
zastąpić tradycyjnych umiejętności i metod, a co najwy‑
żej rozwinąć je, jej często pomijaną wartością, nawet jeśli 
jedynie postulowaną, jest „rewolucyjny potencjał” i pod‑
ważenie „autorytetu i dyscyplinującej władzy” (Fish 2012). 
Metody uprawiania humanistyki i filmoznawstwa – wyni‑
kające ze zwrotu cyfrowego – odnowi nie korporacyjno‑
 ‑coachingowa perspektywa, lecz uspołecznienie nauki. 

Księga dżungli Legion samobójców
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Myśląc o planie filmowym, 
mamy przed oczyma 
liczny zespół techników 

wyposażonych w zaawansowane 
urządzenia do rejestracji obrazu 
i dźwięku, wśród których władczo 
porusza się reżyser. Nieodzownym 
elementem przemysłu filmowego 
stało się bowiem udostępnianie tak 
zwanych making of, dzięki którym 
mamy wgląd w proces powstawania 
filmu. Jest to spełnienie iście voyeu‑
rystycznej zachcianki podejrzenia 
kogoś w sytuacji niepublicznej, na 
etapie przygotowań czy też zza kulis.

W powszechnej świadomości kino 
funkcjonuje jako medium, które za 
pomocą kamery przygląda się rzeczy‑
wistości, a film powstaje dwuetapowo: 
podczas realizacji zdjęć (rejestracji) 
oraz w trakcie postprodukcji – mon‑
tażu, udźwiękowienia itd. Relację tę 
w doskonały sposób odzwierciedlił 
już Człowiek z kamerą (1929) Dzigi 
Wiertowa, który pokazuje widzo‑
wi zarówno zarejestrowane przez 
kamerę obrazy życia codziennego 
radzieckich miast z lat 20., jak i samego 
reżysera jako tego, który patrzy przez 
obiektyw. Oko kamery staje się w tym 
wypadku pobocznym bohaterem 
filmu, który wskazuje na wielość moż‑
liwych sposobów widzenia.

Drugim ważnym bohaterem filmu 
Wiertowa jest taśma filmowa jako 
materialny nośnik obrazów, które raz 
zarejestrowane – mogą być ponow‑
nie odtwarzane i reprodukowane. 
Zapis na taśmie umożliwia także 
manipulację obrazem: cięcie, mie‑
szanie i ponowne łączenie. Oglądając 
Człowieka z kamerą, mamy wraże‑
nie, że Wiertow traktuje taśmę fil‑
mową z dużą wrażliwością i uwagą. 
Pokazuje zarówno rzemieślniczy, 
ręczny proces jej naświetlania, cię‑
cia i sklejania, jak i skrupulatny pro‑

ces jej magazynowania. Wskazuje 
tym samym na intymny związek 
twórcy z tworzywem. Film w cza‑
sach Wiertowa to nie tylko obraz, 
ale także jego zupełnie namacalna 
forma – celuloid. W tej bliskiej rela‑
cji twórcy i materii możemy dostrzec 
źródło powstania zupełnie osobnej, 
bocznej ścieżki kinematografii, jaką 
jest film non ‑camerowy. Działalność 
Wiertowa byłaby w tym ujęciu eks‑
plorowaniem możliwości widzenia 
zapośredniczonego w obrazie filmo‑
wym, natomiast film bezkamerowy 
– działaniem na tkance filmu, czyli 
obiektu materialnego.

Pionierzy i kontynuatorzy
Koncepcja stworzenia filmu bez 
kamery to dzieło awangardy malar‑
skiej początków XX wieku. Pierwszy 
ślad pomysłu znajdujemy u włoskie‑
go futurysty Arnalda Ginny, który 
twierdził, że na pomysł malowania 
obrazów na taśmie filmowej wpadł 
już w 1908 roku. W 1910 stworzył 
on cztery filmy za pomocą wymyślo‑
nej przez siebie techniki – wszystkie 
z nich zaginęły lub uległy zniszczeniu. 
W efekcie pisząc o początkach filmu 
non ‑camerowego, wskazuje się zwy‑
kle na dwóch innych pionierów tego 
nurtu: Nowozelandczyka Lena Lye’a 
i Kanadyjczyka Normana McLarena. 
Wprowadzili oni technikę non‑
 ‑camerową do historii kina i udowodni‑
li, że może być ona atrakcyjna dla twór‑
ców działających w przestrzeni wielu 
sztuk. McLaren był bowiem zarówno 
filmowcem, jak i scenografem; nato‑
miast Len Lye zajmował się też rzeźbą.

Film non ‑camerowy, który może‑
my określić także jako animację two‑
rzoną bezpośrednio na taśmie filmo‑
wej (drawn on film animation, direct 
animation), jest wyjściem poza zapo‑
średniczenie widzenia przez obiek‑

Od początku swojego istnienia kino patrzy na nas 
okiem kamery. Zapośrednicza akt widzenia poprzez 
użycie zespołu mechanizmów i soczewek, oddzielając 
to, co widzialne i namacalne, od tego, co zostaje 
zarejestrowane. Co jednak dzieje się, gdy z procesu 
produkcji filmu wyeliminujemy kamerę? Odpowiedzią 
na to pytanie jest fenomen filmu non ‑camerowego.
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tyw kamery, zaciera bowiem granicę 
między tym, co animowane, a tym, co 
zapisane. Techniki tworzenia filmów 
bezpośrednio na taśmie wywodzą się 
z takich dziedzin sztuki jak malarstwo 
czy grafika. Ich twórcy często wyko‑
rzystują również reakcje chemiczne 
lub fizyczne w celu modyfikacji same‑
go materiału. Tak wypreparowana 
taśma filmowa – porysowana, podra‑
pana, wzbogacona o dodatkowe 
elementy czy poddana odpowied‑
nim procesom chemicznym – trafia 
bezpośrednio do projektora. W ten 
sposób wyświetlane są filmy, których 
powstaniu nie towarzyszyło ani jedno 
włączenie kamery.

Pierwszy non ‑camerowy film Lena 
Lye’a, A Colour Box (1935), został 
wydrapany na taśmie i był reklamą 
nowozelandzkiej poczty. Lye stwo‑
rzył także wiele filmów, sięgając do 
techniki bezpośredniego malowania 
na taśmie. Drugi z pionierów filmu 
bezkamerowego Norman McLaren 
był wierny raczej technice malarskiej 
– jego Blinkity Blank (1955) stanowi 
pokaz bogatych środków wizual‑
nych, jakimi dysponują sztuki pla‑
styczne. Inne znane obrazy McLarena 
to Scherzo (1939), Stars and Stripes 
(1939), Dots (1940) czy Dollar Dance 
(1943). Kanadyjski twórca uważał, 
że film rysowany bezpośrednio na 
taśmie nie jest w stanie opowiadać 
złożonych historii, w związku z czym 
skupił się na komponowaniu obrazów 
o treści fragmentarycznej, opartych 
na eksplorowaniu strony wizualnej: 
barw, kompozycji, ruchu.

Większość współczesnych filmów 
non ‑camerowych wpisuje się w ten 
nurt – możemy je zaliczyć do twór‑
czości abstrakcyjnej i nienarracyjnej. 
Nieliczne fabularyzowane wyjątki 
przypominają najczęściej uprosz‑
czony rysunek komiksowy lub sytu‑
ują się estetycznie w obszarze sztuki 
naiwnej. Jednym z przykładów może 
być imponujący cykl filmów Juliana 
Antonisza z serii Polska Kronika Non
 Camerowa (1981–1986). Twórczość 
Antonisza jest przypadkiem szczegól‑
nie ciekawym. Dzięki technice non‑
 ‑camerowej stworzył on karykatural‑
ny, ale niezwykle celny komentarz do 
polskiej rzeczywistości lat 80. Jednym 
z powodów tej popularności jest ory‑
ginalne poczucie humoru cechujące 

twórcę oraz jego ironiczny stosunek 
do otaczającej rzeczywistości połą‑
czony z „heroiczną wynalazczością”. 
Antonisz to domorosły eksperymen‑
tator, który rzuca wyzwanie ograni‑
czeniom technicznym i gatunkowym. 
Chałupniczymi metodami konstru‑
uje kino ‑maszyny i operuje nimi na 
taśmie niczym na żywym organizmie. 
Swoimi filmami opowiada w spo‑
sób groteskowy (ale kto wie, czy nie 
bardziej trafny niż ówczesna doku‑
mentalna Polska Kronika Filmowa) 
o społecznych realiach owych cza‑
sów. Jest bowiem zarówno bystrym 
obserwatorem, jak i bezwzględnym 
krytykiem absurdów życia codzien‑
nego w wymiarze polskim (człowiek 
wewnątrz systemu) oraz ogólnoświa‑
towym (człowiek wobec rozwoju 
nauki i techniki).

Innym przykładem twórców, któ‑
rym udało się wyjść poza czysty for‑
malizm filmów non ‑camerowych, są 
Pierre Hébert i Caroline Leaf. Herbert 
stworzył w 1983 roku Memories of 
War – film o antywojennym przesła‑
niu, w którym opowiada o marzeniu 
zaprowadzenia pokoju na świecie 
i wskazuje na tragiczne konsekwen‑
cje toczenia wojen. Posłużył się przy 
tym techniką wydrapywania. Z kolei 
Leaf w filmie Two Sisters (1991), wytra‑
wionym na barwionej taśmie 70 mm 
(rzadko spotykany standard), ukazuje 
historię dwóch sióstr, których spokoj‑
ne i uregulowane życie burzy przyby‑
cie nieznajomego.

Kreacja i destrukcja
Postacią, której nie można pomi‑
nąć, analizując historię filmu bez‑
kamerowego, jest Stan Brakhage. 

Awangardowy twórca amerykański, 
który oprócz licznych filmów tworzo‑
nych za pomocą malowania lub nie‑
malże pollockowskiego narzucania 
farby na taśmę, jest autorem dzieła 
Mothlight (1963), w którym wykorzy‑
stał zasuszone owady i rośliny, przy‑
klejając je bezpośrednio na taśmę 
filmową. W ten sposób wzmocnił 
związek kina bezkamerowego nie 
tylko z malarstwem, ale także ze sztu‑
ką kolażu, inspirując wielu współczes‑
nych artystów. Technika ta bowiem 
wpisuje się w postmodernistyczny 
sposób myślenia o wytworach kultu‑
ry, traktując je jako zbiór rekonfiguro‑
walnych elementów.

Kolejnym krokiem do poszerzenia 
zasobu technik non ‑camerowych 
było ponowne wykorzystanie uży‑
wanych taśm. Podczas gdy na czy‑
stej taśmie twórca może rysować, 
malować, odbijać kształty czy nawet 
przyklejać w dowolny sposób (akt 
kreacji), film typu found footage 
poddaje się raczej wydrapywaniu, 
skrobaniu, dziurawieniu czy ście‑
raniu (akt destrukcji). Każda z tych 
technik może być użyta w dowolnej 
kolejności i konfiguracji, a jedynym 
ograniczeniem jest trwałość taśmy 
i pożądany efekt estetyczny. Nawet 
granice poszczególnych klatek nie 
muszą być respektowane, możliwe 
jest łączenie zdjęć filmowych z tech‑
nikami non ‑camerowymi, a także 
modyfikacja istniejących obrazów 
środkami mechanicznymi lub che‑
micznymi. Interesującym zabiegiem 
jest ekspozycja niewywołanej taśmy – 
klatka po klatce, podczas gdy twórca 
umieszcza na niej różne obiekty. Ten 
swoisty wizualny recykling pozwala 
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na tworzenie filmowych palimpse‑
stów. Współczesna non ‑camera jest 
tym samym doskonałym przykła‑
dem kultury bazy danych opisywa‑
nej przez Lva Manovicha w książce 
Język nowych mediów. Autor filmu 
non ‑camerowego to bowiem arty‑
sta, który wyszukuje, wybiera i łączy 
w całość.

Jednym z najbardziej znanych 
współczesnych twórców f ilmu 
bez kamery jest Steven Woloshen. 
Tworzy on krótkie abstrakcyjne filmy 
i instalacje od 1982 roku. Oprócz 
wydrapywania i malowania na 
taśmie stosuje szereg innych, bardziej 
„destrukcyjnych” technik ingeren‑
cji w jej materię. Ten głęboki rodzaj 
relacji między twórcą a tworzywem 
jest zdany na wiele ograniczeń oraz 
działanie przypadku. Czyni to dzieła 
Woloshena zaskakującymi i bogaty‑
mi plastycznie, mimo ograniczone‑
go spektrum środków. W 2004 roku 
rozpoczął on trwający 10 lat projekt. 
Pracując jako kierowca na planach 
filmowych, woził ze sobą fragmenty 
taśmy 35 mm, na których w wolnych 
chwilach tworzył krótkie fragmen‑
ty animacji. Efektem tego procesu 
był wielokrotnie nagradzany film 
1000 Plateaus (2004–2014).

Non ‑camera jako home video
Steven Woloshen wspomina o kilku 
książkach, które zainspirowały go 
do robienia filmów na taśmie. Jedną 
z wymienianych pozycji jest A Moving 
Picture Giving and Taking Book (1971) 
Stana Brakhage’a, drugą Recipes 
for Disaster: A Handcrafted Film 
Cookbooklet (2004) Helen Hill. Hill 
jest swego rodzaju animatorką lokal‑
nych i ponadlokalnych społeczności 
artystów tworzących filmy direct on 
tape. Recipes for Disaster to rodzaj 
rozszerzonej broszury, zbioru wska‑
zówek, szkiców i refleksji znajomych 
autorki, którzy zajmują się rzemieśl‑
niczym, domowym tworzeniem fil‑
mów. Możemy obserwować oddolne 
zjawisko z pogranicza działalności 
artystycznej i rzemiosła, które pole‑
ga na nieustannej wymianie wiedzy 
(zarówno plastycznej, jak i tech‑
nicznej) oraz efektów własnej pracy 
poprzez Internet.

Zjawisko takie nie ma polskiego 
odpowiednika i wydaje się, że mia‑

łoby problem z funkcjonowaniem na 
rodzimym gruncie. Nieliczne filmy 
non ‑camerowe, które powstawały 
w Polsce, trafiały bądź do przestrze‑
ni galerii, bądź do szuflady twórców. 
Jest to konsekwencja specyficznych 
warunków historycznych, w któ‑
rych obcowanie przeciętnego oby‑
watela ze sprzętem filmowym było 
ograniczone, a taśma filmowa była 
reglamentowana nawet dla twór‑
ców profesjonalnych. Amerykańska 
czy kanadyjska kinematografia eks‑
perymentalna natomiast oprócz 
silnej reprezentacji na uniwersyte‑
tach i wparcia udzielanego przez 
narodowe fundusze filmowe (np. 
National Film Board of Canada) 
opierała się zawsze również na 
powszechnej dostępności sprzętu 
filmowego. Podczas gdy przeciętna 
rodzina w Stanach Zjednoczonych 
lub Kanadzie mogła sobie pozwolić 
na zakup kamery Super ‑8, w Polsce 
dostęp do sprzętu filmowego miały 
głównie kluby filmowe, a przydział 
taśmy był limitowany.

Można zaryzykować tezę, że to 
między innymi kultura domowych 
filmów wideo, rejestrowanych na 
taśmie 8 mm, przyczyniła się do 
popularności filmu non ‑camerowego 
za oceanem. W Polsce zaś, gdzie 
taśma filmowa była dobrem dość 
rzadkim, niewielu twórców decydo‑
wało się na jej „zniszczenie”. Moda 
na tak zwane home videos poja‑
wiła się na masową skalę dopiero 
w latach 90., kiedy to kamery powoli 
przestawały operować taśmą filmo‑
wą, rezygnując z niej na rzecz zapisu 
cyfrowego.

Echa analogowego świata
Film non ‑camerowy zapewne 
nigdy nie trafi do głównego nurtu 
kina i pozostanie jego ekscentrycz‑

ną odnogą. Jest to bowiem przede 
wszystkim rodzaj zapośrednicze‑
nia technik malarskich i graficznych 
(w ogólności: plastycznych) w materii 
filmowej i jako taki przynależy raczej 
do muzeów sztuki (tzw. filmów gale‑
ryjnych) niż przemysłu filmowego. 
Znany jest widzom głównie z festi‑
walowych pokazów ciekawostek, 
a swoich miłośników znajduje obec‑
nie w przestrzeni wydarzeń związa‑
nych z kinem niezależnym, ekspe‑
rymentalnym i animowanym. Nadal 
jednak pojawiają się młodzi twórcy, 
którzy decydują się na technikę non‑
 ‑camerową, podzielając zapewne 
zdanie wspomnianej wcześniej Helen 
Hill, która deklaruje: „To świetna 
zabawa trzymać w rękach film jako 
celuloidowe płótno malarskie, a nie 
nieuchwytny i kruchy nośnik obra‑
zów” (Hill 2004, s. 4).

Tacy młodzi animatorzy jak Tymon 
Albrzykowski, autor filmu Zdarzenie 
plastyczne (2016), czy Mitja Manček, 
autor Composition (2014), wpisują 
się nie tylko w tradycję światowego 
kina eksperymentalnego, ale przede 
wszystkim są wyrazicielami pewnej 
analogowej nostalgii, tak trafnie pod‑
sumowanej przez Hill. Młodzi artyści 
bowiem (już w momencie tworzenia) 
w pełni zdają sobie sprawę, że filmy te 
będą wyświetlane z nośników cyfro‑
wych, a oglądane (poza specjalnymi 
wydarzeniami festiwalowymi czy 
galeryjnymi) na ekranach laptopów. 
Tym samym zmieni się tożsamość kina 
non ‑camerowego, które jest oparte 
na poczuciu materialności i fizycznym 
doświadczaniu medium. Nie jest to 
jednak istotne – film non ‑camerowy, 
jak mówi Steven Woloshen w Recipes 
for Reconstruction (2010), jest przede 
wszystkim procesem twórczym, a nie 
skończonym efektem prezentowa‑
nym odbiorcy. 
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Miłość po koreańsku 
Melodramat jako gatunek narodowy Krzysztof 

Loska

Mimo że w tradycji dalekowschodniej na próżno szukać 
pojęcia melodramatu jako osobnej kategorii estetycznej, 
można mówić o działaniu wyobraźni melodramatycznej, 
rozumianej za Peterem Brooksem jako odzwierciedlenie 

za pomocą konwencji melodramatu obaw związanych ze 
zmianami zachodzącymi w życiu społecznym. Przeniknęła 

ona do głębi także kino południowokoreańskie.



Na przykładzie kina koreańskiego można pokazać 
wyjątkową rolę melodramatu jako gatunku naro‑
dowego i to pomimo tego, że powstał on wskutek 

połączenia schematów hollywoodzkich z japońskimi kon‑
wencjami teatralnymi. Należy zaznaczyć, że przemysł fil‑
mowy pozostawał pod kontrolą Japończyków aż do zakoń‑
czenia okupacji w 1945 roku, ale to właśnie wtedy gatunek 
ten całkowicie zdominował tamtejszą produkcję. Spośród 
128 filmów zrealizowanych w okresie międzywojennym aż 
84 stanowiły melodramaty, które określano japońskim sło‑
wem shinpa, czyli „nowa szkoła”. W pierwotnym znaczeniu 
pojęcie to odnosiło się do sztuk teatralnych wystawianych 
na przełomie XIX i XX wieku, w których zaznaczały się wpły‑
wy zachodniego teatru realistycznego. Tematyka drama‑
tów była na wskroś współczesna, z silnie eksponowanym 
tłem obyczajowym i obecnością wątków sensacyjnych.

W kontekście kinematografii koreańskiej terminu tego 
używano na określenie łzawych historii o niespełnionej 
miłości, z postaciami cierpiących i skłonnych do poświę‑
cenia kobiet. Z dzisiejszej perspektywy można dostrzec 
w tamtych filmach coś więcej niż tylko źródło sentymental‑
nych wzruszeń dla żeńskiej publiczności, jako że przyczy‑
ny nieszczęścia bohaterów były zazwyczaj zakorzenione 
w kontekście społecznym, w nierównościach klasowych, 
rasowych i ekonomicznych. Melodramaty „wyrażały smu‑
tek ludzi, którzy utracili swoją ojczyznę (…) oraz stawały 
się sposobem na rozładowanie emocji dla członków pod‑
porządkowanego narodu” (Min, Joo, Kwak 2003, s. 38). 
W latach powojennych określenie shinpa zaczęło się 
kojarzyć negatywnie jako tożsame z okresem japońskiej 
okupacji, dlatego krytycy coraz chętniej posługiwali się 
zachodnim słowem „melodramat”, widząc w nim symbol 
nowoczesności i szansę na stworzenie kina narodowego, 
które zrywałoby z kolonialną przeszłością.

Złota era
W połowie lat 50. rozpoczęła się złota dekada w dzie‑
jach południowokoreańskiego melodramatu, a wraz z nią 
pierwsze próby rozrachunków z przeszłością, zmierzenia 
się z traumami wojennymi oraz zmianami obyczajowy‑
mi. Romantycznych opowieści nie należy traktować jako 
narzędzia eskapistycznej przyjemności, ucieczki przed 
codziennością w marzenia o miłości niemożliwej, ale trze‑
ba w nich dostrzec sposób na zmierzenie się z wyzwania‑
mi współczesności. Melodramaty opowiadały bowiem 
o budowaniu tożsamości – w wymiarze jednostkowym 
i zbiorowym – zderzeniu tradycji z nowoczesnością, 
Wschodu z Zachodem, przeszłości z teraźniejszością. 

Dla młodego pokolenia reżyserów gatunek ten okazał 
się sposobem na realistyczne pokazanie ówczesnej rze‑
czywistości, a przede wszystkim nowych wzorców kobie‑
cości i życia rodzinnego, stojącego w sprzeczności z nor‑

mami społeczeństwa patriarchalnego. Przekonuje o tym 
Wolna kobieta ( Jayu buin, 1956, Han Hyeong ‑mo), bodaj 
pierwszy z filmów zapowiadających nową odmianę tego 
gatunku. Bohaterka swoje marzenie o niezależności wcie‑
la w życie w sposób zaskakujący: porzuca rolę tradycyj‑
nej żony i rozpoczyna pracę w eleganckim butiku, uczy 
się tańca towarzyskiego, flirtuje z atrakcyjnym sąsiadem 
i odwiedza nocne kluby. Reżyserowi udało się uchwycić 
nie tylko obraz wielkiego miasta – z jego sklepami, kawiar‑
niami, zaułkami, ruchem ulicznym – ale również pokazać 
związek między przestrzenią publiczną i prywatną, scha‑
rakteryzować nowy styl życia, a przede wszystkim zwró‑
cić uwagę na temat zaledwie zasygnalizowany przez kino 
koreańskie, czyli kobiece pragnienie związane z wolnością 
seksualną i ekonomiczną jako warunkami samorealizacji.

W tamtym czasie powstała seria filmów z silnymi, choć 
skazanymi na cierpienie postaciami kobiecymi oraz słaby‑
mi lub nieobecnymi mężczyznami, w których bohaterki 
nie znajdują oparcia. Zaskoczeniem dla ówczesnej widow‑
ni była Pokojówka (Hanyeo, 1960, Kim Ki ‑young) z wąt‑
kiem drapieżnej femme fatale zagrażającej mieszczańskiej 
rodzinie. Łatwiejsze do zaakceptowania okazały się filmy 
wprowadzające motyw trójkąta miłosnego, jak Moja matka 
i jej przyjaciel (Sarangbang sonnimgwa eomeoni, 1961, Shin 
Sang ‑ok) czy Pokochaj mnie raz jeszcze (Miwodo dashi han
beon, 1968, Jeong So ‑yeong). Większość utworów utrzy‑
mana była w tonacji pesymistycznej, opowiadała o nisz‑
czycielskiej sile miłości, niezrozumieniu i niemożności 
utrzymania związku. Dramatyczne perypetie podkreślały 
bezradność bohaterów, będących ofiarami zewnętrznych 
okoliczności. W ten sposób melodramaty stawały się ale‑
gorycznymi opowieściami o kondycji społecznej i psycho‑
logicznej koreańskiego społeczeństwa.

Nie znaczy to, że kino gatunkowe wyróżniało się kry‑
tycznym podejściem do rzeczywistości, wciąż bowiem 
powstawały łzawe i nieco staroświeckie historie pełne 
zaskakujących zwrotów akcji i sensacyjnych wydarzeń, 
które wyrastały z tradycji shinpa, jak chociażby produkcje 
z udziałem Jeon Ok: Noc w zatoce (Hanggui ilya, 1957, Kim 
Hwa ‑lang), Łzy Mokpo (Mokpoeui nunmul, 1958, Ha Han‑
 ‑soo), Kołysanka (Jajangga, 1958, Ha Han ‑soo). Na próżno 
szukać w nich wpływu konwencji realistycznych, przewa‑
żają raczej nadmierny emocjonalizm, przerysowane aktor‑
stwo, wyrazista opozycja dobra i zła, a wyróżnikami są 
muzyczne wstawki przypominające musicalowe numery.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną odmianę melo‑
dramatu z lat 60., która – podobnie jak shinpa – powró‑
ci po latach w nowym wydaniu. Chodzi o melodramaty 
młodzieżowe, czerpiące inspirację z japońskich filmów 
taiyōzoku („plemię słońca”) o zbuntowanym pokoleniu 
wyrosłym w epoce przemian obyczajowych. Młodzieżowa 
klasa (Cheongchun Gyosil, 1963, Kim Soo ‑yong) oraz 
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Bosonogi młodzieniec (Maenbaleui cheongchun, 1964, Kim 
Ki ‑duk) wyrażają gniew i narastającą frustrację młodych 
ludzi, którzy odrzucają tradycyjne wartości. Filmy te opo‑
wiadają o poszukiwaniu prawdziwej miłości, przekracza‑
niu barier klasowych oraz niemożności znalezienia sobie 
miejsca w hierarchicznym społeczeństwie, pokazują rów‑
nież obraz postępującej amerykanizacji Korei i narodziny 
konsumpcyjnego stylu życia.

W latach 60. powstało aż 725 filmów zaliczanych do 
interesującego nas gatunku, co stanowiło blisko połowę 
ówczesnej produkcji. Fabuły większości z nich skupiały się 
na tragicznym losie kobiet cierpiących z miłości, gdyż takie 
były oczekiwania żeńskiej części widowni, która w pery‑
petiach ekranowych bohaterek widziała odbicie własnych 
doświadczeń życiowych. Melodramaty z początku dekady 
kładły nacisk na rolę więzi rodzinnych, podczas gdy póź‑
niejsze filmy ukazywały napięcie między wartościami kon‑
fucjańskimi a osobistymi pragnieniami. Wiele z tych wcześ‑
niejszych utworów utwierdzało konserwatywną ideologię, 
podkreślało znaczenie macierzyństwa jako najwyższej 
wartości i prezentowało portrety kobiet poświęcających 
się dla dobra dzieci, pokonujących liczne trudności, zma‑
gających się z przeciwnościami losu, czasem z pokusami 
pozamałżeńskiego romansu.

Początek lat 70. przyniósł wyraźne oznaki kryzysu: 
wytwórnie zaczęły ograniczać produkcję filmową, zmia‑
nie uległy konwencje gatunkowe. Zamiast tradycyjnych 
żon i matek w ówczesnych melodramatach pojawiły się 
kobiety lekkich obyczajów, poszukujące zmysłowych roz‑
koszy. Pozwoliło to producentom na wprowadzanie śmia‑
łych scen erotycznych, które z upływem czasu zaczęły 
odgrywać pierwszoplanową rolę, przez co filmy przypo‑

minały japońskie pinku eiga. Zapowiedź odrodzenia kore‑
ańskiego kina gatunkowego przyniosły dopiero produkcje 
z końca lat 90. ubiegłego wieku, które wyraźnie nawiązy‑
wały nie tylko do motywów fabularnych ze złotego okresu 
melodramatu, ale również do schematów hollywoodz‑
kich, zwłaszcza odnoszących sukcesy kasowe komedii 
romantycznych.

Odrodzenie
Na przełomie stuleci można mówić o rozkwicie wyob‑
raźni melodramatycznej w jej ponowoczesnej formie, 
a to dzięki wprowadzeniu nowego typu postaci – ekscen‑
trycznej dziewczyny, która lekceważy tradycyjne normy 
obyczajowe i wartości społeczeństwa mieszczańskiego, 
podważa stereotypowe podziały płciowe oraz na nowo 
definiuje tożsamość – także seksualną – jako kategorię 
płynną i podlegającą nieustannym zmianom. Bohaterki 
reprezentujące ten nowy wzorzec kobiecości odnajdziemy 
w Bożym Narodzeniu w sierpniu (Palwolui Keuriseumaseu, 
1998, Hur Jin ‑ho), Muzeum w pobliżu zoo (Misulgwan yup 
dongmulwon, 1998, Lee Jeong ‑hyang) czy Korepetytorce 
(Donggabnaegi gwawoehagi, 2003, Kim Kyeong ‑hyeong).

Wbrew pozorom transgresyjny wymiar tych filmów nie 
prowadzi do radykalnej krytyki patriarchatu, o czym prze‑

konuje przesłanie Niezwykłej dziewczyny (Yeopgijeogin 
geunyeo, 2001, Kwak Jae ‑young). Bezimienna bohaterka 
przypomina współczesny wariant postaci z Pokojówki lub 
Wolnej kobiety: z początku dominuje nad partnerem, jest 
agresywna, ma skłonność do nadużywania alkoholu, nie 
interesują ją małżeństwo ani macierzyństwo. Nie należy 
jednak zapominać, że melodramat jest nośnikiem konser‑
watywnych wartości, toteż wywrotowy potencjał zostaje 
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żeństwa (Gyeolhoneun michinjishida, 2002, Yoo Ha) jest 
w związku z dwoma mężczyznami i pragnie zachować 
względy obu partnerów. W filmie Czy mieszkasz z ukocha
ną osobą? ( Jigeum sarangha neun saramgwa salgo issum
nika?, 2007, Chong Yun ‑su) znudzone sobą małżeństwo 
trzydziestolatków nawiązuje intymną relację z drugą parą, 
z którą tworzy perwersyjny czworokąt. Zamężne przyja‑
ciółki z Dobrego dnia na romans (Baram pigi joheun nal, 
2007, Jang Moon ‑il) umawiają się z mężczyznami poznany‑
mi w Internecie, natomiast bohaterka Kuchni (Kichin, 2009, 
Hong Ji ‑yeong) zdradza męża w rocznicę ślubu z przypad‑
kowo spotkanym nieznajomym.

Mimo że filmy te opowiadają o poszukiwaniu miłości, 
to raczej chodzi w nich o ucieczkę od codzienności i chwi‑
lowe zawieszenie obowiązujących praw. Kochankowie 
idealizują romantyczne uczucie, nie snują planów na 
przyszłość, nie myślą perspektywicznie, ale żyją chwilą 
teraźniejszą, karmiąc się złudzeniami. Zazwyczaj powo‑
dem tego stanu rzeczy są mężczyźni, pogrążeni w kryzy‑
sie egzystencjalnym, niezdolni do zbudowania trwałego 
związku, zapewnienia kobiecie stabilności. Bohaterowie 
przekonują się, że szalona miłość jest fantazmatem, nie 
prowadzi do bliskości, lecz oddalenia, czyli konieczności 
zaakceptowania życia osobno i przechowywania w pamię‑
ci chwil spędzonych razem (albo wyobrażenia o nich).

Wymiary miłości
W koreańskich melodramatach można mówić o przenika‑
niu się dwóch wymiarów miłosnego zauroczenia – miłości 
namiętnej i romantycznej. „Znakiem miłości romantycz‑
nej jest pożądanie, które wynosi ją ponad porządek dnia 
codziennego, a w rzeczy samej często wchodzi z nią w kon‑
flikt. (...) Miłość namiętną cechuje wręcz religijne w swej 

okiełznany w zakończeniu. Kwak Jae ‑young sięgnął po 
schemat fabularny z powodzeniem używany w amery‑
kańskich komediach z lat 30. i 40., mających swój wzorzec 
w Poskromieniu złośnicy Williama Szekspira, z tą wszak 
różnicą, że zachowanie tytułowej niezwykłej dziew‑
czyny jest skutkiem traumy z dzieciństwa, a nie „skazy 
charakteru”.

Autorzy filmów posługujących się motywem odwró‑
cenia ról płciowych zachęcają w gruncie rzeczy do pogo‑
dzenia się z porządkiem społecznym, o czym przeko‑
nuje Muzeum w pobliżu zoo, gdzie postaci wrażliwego 
i nieśmiałego mężczyzny towarzyszy bohaterka silna 
i zdecydowana, która z upływem czasu odnajduje swoje 
„prawdziwe ja” i potwierdza „kobiecość”. W miłości 
romantycznej pierwszoplanową rolę odgrywa motyw 
poszukiwania, czyli podróży, „w której tożsamość jed‑
nostki musi zostać odkryta przez drugą osobę i w niej 
odnaleźć własne potwierdzenie” (Giddens 2006, s. 62). 
Melodramaty z początku obecnego stulecia skupiają się 
na postaciach kobiecych, zarówno tych należących do 
klasy średniej, odnoszących sukcesy, zazwyczaj zamęż‑
nych – zdradzanych lub zdradzających – jak i tych pozo‑
stających na uboczu głównego nurtu życia, chorych 
i zagubionych, oczekujących na pojawienie się prawdzi‑
wego uczucia.

Kino koreańskie pokazuje, co dzieje się z heteronor‑
matywnymi wartościami społeczeństwa patriarchalnego 
zderzonymi z wymogami życia w późnej nowoczesności, 
zwłaszcza przemianami zachodzącymi w sferze obycza‑
jowej, prowadzącymi do przedefiniowania intymności 
(kryzys instytucji małżeństwa) i konieczności ponownego 
określenia relacji między mężczyznami i kobietami (nie 
tylko w wymiarze seksualnym). Bohaterka Szalonego mał
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żarliwości natchnienie. Cały świat jest inny, jakby widziany 
na nowo” (Giddens 2006, s. 52). Idealizacja obiektu uczuć 
jest typowa dla miłości namiętnej, która niesie ze sobą 
wyzwolenie, „zerwanie z rutyną i poczuciem obowiązku”. 
W miłości romantycznej pożądanie ulega sublimacji, ale 
wyrzeczenie się popędów jest ubocznym skutkiem sytua‑
cji życiowej bohaterów.

Przyczyną niemożności urzeczywistnienia marzeń jest 
często nieuleczalna choroba, jak w filmie Miłość to nic 

złego (Saranghanikka goenchanha, 2006, Kwak Ji ‑kyoon), 
i to ona zmusza do podjęcia ryzyka związanego z byciem 
(lub nie byciem) razem, choć nawet wtedy uczucie to 
pozostaje niespełnione. Zakończenie romansu jest zwykle 
tragiczne, ponieważ miłość rzadko okazuje się silniejsza 
od śmierci, o czym przekonują się bohaterowie Pierwszej 
miłości milionera (Baekmanjangja ui cheot sarang, 2006, 
Kim Tae ‑gyun). We wspomnianych melodramatach cier‑
pienie jest postrzegane jako istotny składnik ludzkiego 
życia, nierzadko nawet konieczny warunek na drodze do 
oświecenia (w rozumieniu buddyjskim). Reżyserzy nie sku‑
piają się jednak na wymiarze tragicznym, ale na codzien‑
nych sprawach, często banalnych, pozornie pozbawionych 

znaczenia czynnościach, próbując w ten sposób uniknąć 
łzawego sentymentalizmu.

W wielu filmach pojawiają się kobiety pozbawione wła‑
dzy nad własnym ciałem, zdane na pomoc innych, jak cier‑
piąca na porażenie mózgowe bohaterka Oazy (Oasiseu, 
2002, Lee Chang ‑dong) czy niewidoma dziewczyna 
z Pięknej i bestii (Yasuwa minyeo, 2005, Lee Gye ‑byeok). 
Ich przeznaczeniem nie jest szczęśliwy związek, ale roz‑
stanie, czyli niemożność zrealizowania marzeń. Niemal 
we wszystkich filmach życiem postaci rządzi ślepy los, 
który na chwilę połączył mężczyznę i kobietę: w Szczęściu 
(Haengbok, 2007, Hur Jin ‑ho) para śmiertelnie chorych 
pacjentów sanatorium zakochuje się w sobie, w Późnej 
jesieni (Manchu, 2010, Kim Tae ‑yong) mamy parę samot‑
nych ludzi przebywających w obcym kraju (ona jest Chinką 
odsiadującą wyrok za zabójstwo, on przypadkowo pozna‑
nym Koreańczykiem).

Niemożność poradzenia sobie z problemami osobi‑
stymi nierzadko kończy się próbą samobójczą (Korea ma 
jeden z najwyższych wskaźników samobójstw na świe‑
cie). Motyw ten powraca w Asako (Sunaebo, 2000, Lee 
Je ‑yong), Kocham cię (Ai reobeu yoo, 2001, Moon Hee‑
 ‑yong) i Szczęśliwym czasie (Urideului haengbokhan shigan, 
2006, Song Hae ‑sung). Ostatni z nich opowiada o dziew‑
czynie, która wielokrotnie próbowała odebrać sobie życie, 
nie mogąc uporać się z traumatycznymi przeżyciami, i o jej 
spotkaniu z młodym mężczyzną, podobnie jak ona okale‑
czonym psychicznie.

Koreańskie melodramaty odegrały pierwszoplanową 
rolę w ukształtowaniu kina narodowego, można mówić 
nawet o wpływie wyobraźni melodramatycznej na inne 
gatunki, zwłaszcza na filmy historyczne i sensacyjne, jed‑
nak znacznie ważniejszy wydaje się kontekst kulturowy. 
Jedną z podstawowych wartości melodramatu jest jego 
zdolność do dostrzeżenia przemian zachodzących w świe‑
cie współczesnym, pokazania kryzysu tradycyjnego mode‑
lu życia, rozpadu więzi rodzinnych, zaburzeń osobowości, 
a więc umiejętność podejmowania kluczowych tematów 
społecznych i psychologicznych. Filmy o miłości pozwalały 
uchwycić liczne sprzeczności późnego kapitalizmu, a choć 
przedstawiały je w sposób uproszczony, to ich reżyserom 
niejednokrotnie udawało się połączyć krytykę społeczną 
z romantycznymi opowieściami. 
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Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej powstał w 1996 roku. W skład Wydziału 
wchodzi trzynaście jednostek, w tym: osiem instytutów, trzy samodzielne katedry, 
Biblioteka WZiKS oraz Pracownia Multimedialna i Komputerowa.

 Wydział kształci ponad 6,5 tysiąca studentów w zakresie:
 – zarządzania,
 – ekonomii,
 – filmoznawstwa i medioznawstwa,
 – dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
 – psychologii,
 – polityki społecznej,
 – informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

W swojej ofercie edukacyjnej oprócz studiów trzystopnio‑
wych posiada także studia podyplomowe i kursy w języku 
angielskim.
Wydział zatrudnia blisko 300 nauczycieli akademickich, w tym 
85 samodzielnych pracowników naukowo ‑dydaktycznych. 
Zapewnia zaplecze badawcze dla nauk humanistycznych, 
ekonomicznych, prawnych i informatycznych, co podkreś‑
la jego interdyscyplinarny charakter. Posiada uprawnienia 
do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego 
w zakresie nauk o sztuce w naukach humanistycznych i za‑
rządzania w naukach humanistycznych oraz stopni doktora 
w zakresie bibliologii w naukach humanistycznych i zarzą‑
dzania w naukach ekonomicznych.

Siedzibą Wydziału od 2009 roku jest nowoczesny budynek, 
zlokalizowany na terenie Kampusu 600 ‑lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieszczą się w nim świetnie 
wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie kom‑
puterowe oraz profesjonalne studio telewizyjne.

Utworzona w 2005 roku Biblioteka Wydziałowa może po‑
szczycić się bogatym księgozbiorem. Funkcjonalne pomiesz‑
czenia, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych, 
i bardzo dobre warunki techniczne (klimatyzacja, winda, mo‑
nitoring) zapewniają komfortowe warunki do pracy.

Władze WZiKS:
Dziekan: dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ
Prodziekan ds. dydaktyki: dr hab. Sławomir Śpiewak
Prodziekan ds. nauki: prof. dr hab. Marek Bugdol
Prodziekan ds. rozwoju: dr hab. Maria Próchnicka

Kontakt:
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4
30 ‑348 Kraków 
Telefon: 12 664 55 07; 12 664 58 52
www.wziks.uj.edu.pl
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W czasach dynamicznego rozwoju telewizji powstaje coraz więcej 
platform medialnych produkujących własne programy. Czy nie 

dotarliśmy do miejsca, w którym produkcji jest po prostu za dużo? 
Telewizja przesytu powoli staje się faktem i niesie ze sobą istotne 

konsekwencje w obrębie praktyk produkcyjnych, dystrybucyjnych 
oraz odbiorczych.

Blaski i cienie 
telewizji 
przesytu

Jędrzej Skrzypczyk

W skeczu otwarcia 67. gali rozdania nagród Emmy 
amerykański komik Andy Samberg zamknął się 
w bunkrze na rok w celu nadrobienia wszelkich 

serialowych zaległości. Po powrocie do świata był wreszcie 
gotowy, by poprowadzić imprezę. Okupił to jednak sporymi 
stratami – życie przeciekło mu przez palce, a syn kompletnie 
zapomniał o jego istnieniu. Tym samym Samberg doświad‑
czył w sposób ekstremalny tego, co nazywamy dziś telewizją 
przesytu.
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Powyższy przykład pokazuje, że sam rynek zdaje sobie 
sprawę z własnej nadprodukcji. Choć otwarcie nagród 
Emmy miało oczywiście żartobliwy charakter, dzisiaj 
obejrzenie wszystkich seriali jest wyczynem nierealnym. 
Według statystyk opublikowanych przez stację FX, amery‑
kańska telewizja wyemitowała w zeszłym roku 455 seriali, 
i to nie biorąc pod uwagę oper mydlanych, programów dla 
dzieci oraz produkcji nieanglojęzycznych. To o 30 więcej 
niż rok wcześniej i ponad dwa razy więcej niż przed sześ‑
cioma laty, kiedy w amerykańskiej telewizji wyemitowano 
„zaledwie” 216 seriali. Główna w tym zasługa stacji nale‑
żących do grupy tzw. basic cable (m.in. AMC, FX, USA), 
czyli kanałów kablowych dostępnych bez dodatkowej 
płatnej subskrypcji, oraz platform internetowych, jak 
Netflix, Amazon czy Hulu. Szybki rozwój telewizji w ostat‑
nich latach spowodował, że liczba seriali tych pierwszych 
nadawców w ciągu sześciu lat wzrosła o 144%, tych drugich 
– o prawie 2000%, przy jednoczesnym niewielkim spadku 
po stronie stacji ogólnodostępnych.

Telewizja szczytuje
Zjawisko telewizji przesytu wynika z przemian socjotech‑
nologicznych, które dokonały się w ostatnich kilku latach. 
Coraz popularniejsze praktyki odbioru, jak binge watching 
(oglądanie kilku odcinków pod rząd) i time shifting („nad‑
rabianie” seriali w późniejszym czasie), wymusiły na sta‑
cjach nowe sposoby dystrybucji oraz mierzenia preferencji 
widowni. Stąd wzrost popularności wyżej wymienionych 
platform streamingowych, których aktywność wzrosła dra‑
stycznie w ciągu ostatnich lat. W momencie gdy oglądanie 
telewizji przestało być czynnością praktykowaną natych‑
miastowo, wyniki oglądalności zaczęły tracić na znaczeniu 
– liczy się także zaangażowanie widzów w sieci, a stacje 
kablowe i platformy takie jak Netflix i Amazon tworzą 
wiele produkcji różnego typu, by pozyskać jak najszersze 
grono subskrybentów opłacających co miesiąc abona‑
ment. Przed laty, gdy widzowie mieli dostęp tylko do kilku 
kanałów, a stacje dysponowały zaledwie trzema godzina‑
mi tzw. prime time’u, czyli najlepszego czasu antenowego, 
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liczba seriali była mocno ograniczona. Rozkwit interne‑
towych portali i serwisów VOD całkowicie zaburzył ten 
porządek, wcześniej uzależniony od możliwości ramówki. 
Wyróżnione wyżej zmiany wyznaczają zupełnie nowy 
etap w historii telewizji, który Amanda D. Lotz w książce 
The Television Will Be Revolutionized nazywa „telewizją 
postsieci” (post network television). Nadmiar programów 
wydaje się kolejną charakterystyczną cechą nowego etapu 
w historii tego medium.

Nadeszły bowiem czasy, w których z roku na rok licz‑
ba produkcji bije kolejne rekordy. Choć tendencja ta jest 
zauważalna od kilku lat, dopiero od niedawna mówi się 
o zjawisku telewizji przesytu (Peak TV). Termin ten ukuł 
w 2015 roku John Landgraf, prezes stacji FX. Podczas 
zeszłorocznego rozdania nagród Emmy to właśnie FX 
święciła największe triumfy, dzieląc się najważniejszymi 
nagrodami z HBO, znacznie popularniejszą stacją typu 
premium cable. Podczas gdy ten ostatni nadawca, a także 
konkurujące z nim AMC mają swoje sztandarowe produk‑
cje (odpowiednio Gra o tron [2011–] i Żywe trupy [2010–]), 
FX dysponuje bogatą biblioteką zróżnicowanych i niezwy‑
kle cenionych seriali.

Landgraf co roku na spotkaniach ze Stowarzyszeniem 
Krytyków Telewizyjnych (Television Critics Association) 
podaje statystyki publikowane przez FX Networks 
Research dotyczące interesującego go zjawiska. Choć 
nie zawsze jest dokładny (porównuje czynność zbierania 
danych do liczenia lemingów, które w każdej chwili mogą 
skoczyć z klifu), to wykresy te szybko stają się bazą kolej‑
nych artykułów o tematyce serialowej. Dzięki niemu o tele‑
wizji przesytu mówią wszyscy.

Dobra telewizja
Według Landgrafa największym problemem Peak TV jest 
ogrom zaledwie dobrych seriali. „Choć w dzisiejszych 
czasach wybitnych produkcji jest więcej niż kiedykolwiek 
w historii telewizji – mówi prezes FX – to widzowie mają 
coraz większy problem z odróżnieniem tego, co jest świet‑
ne, od tego, co zaledwie poprawne” (Schneider 2016).

Lansowany od dziesięcioleci termin „telewizja jakoś‑
ciowa” (Quality TV) znalazł swoje najpełniejsze odzwier‑
ciedlenie dopiero w dzisiejszych czasach. Używany od lat 
70., niezwykle popularny stał się on dopiero po premierze 
serialu Posterunek przy Hill Street (NBC, 1981–1987) oraz 
publikacji książki MTM: ‘Quality Television’ (1984), w któ‑
rej Jane Feuer telewizją jakościową nazwała produkcje 
wymienionej w tytule firmy. Zrodziło to jednak fundamen‑
talne pytanie: czym dokładnie jest telewizja jakościowa? 
Z czasem termin ten zaczął być używany jako określenie 
odrębnego gatunku, by w końcu zawrzeć w sobie serie 
dystynktywnych cech stylistycznych odróżniających 
„jakościowe” seriale od tych gorszych, zwanych potocz‑
nie trash TV. Tym samym Quality TV zaczęło dotyczyć nie 
tyle fabularnych, ile formalnych zabiegów. Według Sary 
Cardwell seriale należące do kategorii telewizji jakościowej 
„są dobrze zrealizowane, charakteryzuje je naturalistyczna 
gra aktorska, obecność znanych i szanowanych aktorów, 
wyczucie wizualne (…) oraz stylowa ścieżka dźwiękowa, 
tworzona przez przemyślane użycie odpowiedniej, często 

oryginalnej muzyki”, po czym dodaje jeszcze, że owe seria‑
le cechuje coś więcej niż „poblask stylu” (Cardwell 2011, s. 
137). Z kolei Jason Mittell stara się odnaleźć cechy Quality 
TV w samej treści – doszukuje się więc wyróżniającego 
aspektu w złożoności narracyjnej.

Czy to oznacza, że „jakościowe seriale” to produkcje 
wartościowe? Niekoniecznie. W naukowych publikacjach 
często pojawia się rozróżnienie na jakościową i dobrą 
telewizję. Skoro Quality TV oznacza formę, a nie treść 
produkcji, to może istnieć zarówno zła jakościowa, jak 
i dobra niejakościowa telewizja. Małgorzata Major za cha‑
rakterystyczny przykład pierwszego typu produkcji poda‑
je Newsroom (2012–2014) stacji HBO – serial stworzony 
przez cenionego scenarzystę Aarona Sorkina, ze znaną 
obsadą i filmowym sznytem, lecz miałkim scenariuszem 
i nieciekawą intrygą (Major 2014, s. 219–220). W ten drugi 
typ można wpisać wspominany przez autorkę ogromny 
obszar zwany telewizją środka (midbrow television). Choć 
seriale z tej grupy mogą się cechować złożoną narracją i cie‑
kawą formą, to zwykle służą przede wszystkim rozrywce 
i nie podchodzą protekcjonalnie do widza, „któremu tele‑
wizja jakościowa zwykła tłumaczyć otaczającą go rzeczy‑
wistość” (Major 2016, s. 90).

Telewizja niezależna
Coraz częściej zwraca się uwagę na to, że telewizja zaczyna 
przypominać kino mainstreamowe. Rozszerzają się serialo‑
we uniwersa komiksowe Marvela i DC, powstają małoekra‑
nowe wersje niegdyś popularnych filmów (m.in. Zabójcza 
broń [FOX, 2016–], 12 małp [Syfy, 2015–], Królestwo zwie
rząt [TNT, 2016–], Uprowadzona [NBC, 2017–]), a słynne 
przed laty produkcje zostają wskrzeszone na kolejne sezo‑
ny, jak Z archiwum X (FOX, 1993–2002, 2016), Miasteczko 
Twin Peaks (ABC, Showtime, 1990–1991, 2017), Skazany 
na śmierć (FOX, 2005–2009, 2017) i Herosi (NBC, 2006–
2010, 2016). Najczęściej oglądane seriale, czyli sitcomy 
i kryminalne procedurale, to gatunkowe samograje. Z kolei 
stacje kablowe, które zwykle nie mogły pochwalić się tak 
wysokimi słupkami oglądalności, jak te ogólnodostępne, 
także znalazły sposób na przyciągnięcie ogromnej rzeszy 
widzów. Największe hity stacji HBO i AMC, czyli Gra o tron 
i Żywe trupy, to seriale przepełnione fabularnymi przewrot‑
kami, przez co zaledwie kilka godzin po ich emisji w sieci 
roi się od spoilerów. Dlatego w czasach coraz popularniej‑
szego binge watchingu i time shiftingu powyższe produk‑
cje są jednymi z niewielu, które utrzymują stałą wysoką 
widownię.

A jednak wraz z rozwojem i nieustającą popularnością 
wysokobudżetowych produkcji stacje telewizyjne stawiają 
też na mniejsze projekty. Technologiczne przemiany, które 
zrodziły między innymi platformy streamingowe oraz 
nowe praktyki odbiorcze, stworzyły zupełnie nowe pole 
dla artystów próbujących swoich sił w telewizji. W czasach, 
gdy słupki oglądalności przestały mieć kluczowe znacze‑
nie, możliwe jest podejmowanie ryzyka zarówno w sferze 
tematyki, jak i formy. Zwłaszcza że stacje ostatnio dość 
niechętnie anulują seriale – raczej dają szanse twórcom na 
dokończenie zaplanowanej historii w kilkuodcinkowym 
finalnym sezonie. Dlatego obok wysokobudżetowych, 
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szeroko promowanych produkcji zachwyt krytyków wzbu‑
dzają projekty bardziej odważne, choć mniej popularne. 
Wśród nich znajdują się między innymi skupione na mniej‑
szościach etnicznych i seksualnych dramedy, jak Spojrzenia 
(HBO, 2014–2016), Specjalista od niczego (Netflix, 2015–) 
czy Atlanta (FX, 2016–), rodzinny dramat z czasów zim‑
nej wojny, czyli Zawód: Amerykanin (FX, 2013–), oraz 
mogący budzić skojarzenia z poetyką slow cinema Rectify 
(Sundance TV, 2013–2016). Najciekawszym przykła‑
dem wydaje się jednak serial popularnego komika Louisa 
C.K. Horace and Pete (2016–). Louis – który dla stacji FX 
stworzył już trzy seriale, Louie (2010–), Baskets (2016–) 
i Better Things (2016–) – postanowił kolejną kameralną 
produkcję wydać niezależnie bez żadnej reklamy poprzez 
swoją stronę internetową, na której widzowie mogą kupo‑
wać konkretne odcinki. Efekt? Obecność na listach najlep‑
szych seriali sezonu wielu krytyków oraz dwie nominacje 
do nagród Emmy.

Wstydliwa przyjemność
A jak jest ze zwykłymi widzami? Teoretycznie zjawisko 
Peak TV powinno być dla nich zbawieniem. Od początków 
rozwoju telewizji kablowej medium to zaczęło skupiać 
się bardziej na poszczególnych niszach niż na szerokiej 
widowni, a jego dzisiejsze przemiany są najpełniejszym 

tego dowodem. Stąd tak liczna reprezentacja różnorakich 
mniejszości w mniej lub bardziej znanych produkcjach. 
Serialowa rozmaitość pozwala każdemu widzowi znaleźć 
coś dla siebie – dramat sądowy, zimnowojenny kryminał 
czy obraz fantasy o konkurujących ze sobą samozwań‑
czych królach.

A jednak wraz z tą ewolucją pojawiają się poważne kon‑
sekwencje. Rozwój technologii i zmiana przyzwyczajeń 
widzów spowodowały, że oglądalność programów tele‑
wizyjnych spadła diametralnie, choć telewizji ogląda się 
coraz więcej. Wystarczy wspomnieć słynny finał serialu 
M*A*S*H (CBS, 1972–1983), który oglądało 60% amery‑
kańskich gospodarstw domowych – wynik rekordowy, 
który prawdopodobnie już nigdy nie zostanie pobity, 
bowiem dziś seriale utrzymują oglądalność średnio na 
poziomie kilku milionów. Rozwój nowych stacji (przede 
wszystkim kablowych) oraz platform streamingowych 
doprowadził do rozproszenia widowni, a praktyki takie 
jak binge watching i time shifting spowodowały, że linear‑
ne oglądanie telewizji jest coraz rzadziej spotykane. Na 
znaczeniu straciły tak fundamentalne dla telewizji sprzed 
kilkunastu lat pojęcia, jak „telewizja spotkania” czy „water
cooler moment”. Ten drugi oznacza ważne wydarzenie 
w serialu, które musiało zostać omówione, najczęściej 
następnego dnia, przy dystrybutorze wody – miejscu nie‑

Źródło: Przybliżone statystyki zebrane przez FX Networks Research na dzień 14.12.2016; zebrane z: Nielsen, serwisy internetowe, Futon Critic, Wikipedia, 
Epguides i inne. Obejmuje stację PBS. Obejmuje stację Audience (DIRECTV). Serwisy internetowe – Amazon Prime, Crackle, Hulu, LouisCK.net, Netflix, Play 
Station, Seeso, Vimeo, Yahoo oraz YouTube Red. Nie obejmuje oper mydlanych, odcinków specjalnych, seriali nieanglojęzycznych, programów dla dzieci 
oraz krótkiej formy (poniżej 15 min). Obejmuje najnowsze produkcje zagraniczne.

Szacowana liczba seriali
Stacje ogólnodostępne, kablowe oraz serwisy internetowe

Zmiana
Nadawca 2016 vs. 2002 2016 vs. 2011

Serwisy internetowe — +1,450%

Stacje ogólnodostępne +7% +25%

Płatne stacje kablowe +112% +9%

Standardowe stacje kablowe +503% +63%

Wszystkie +150% +71%

premiera
Świata
gliniarzy
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oficjalnych spotkań pracowników. I choć rozmowy prze‑
niosły się do sieci, to netykiety i antyspoilerowa polityka 
nie pozwalają na rozwinięcie rzeczowej i dogłębnej dys‑
kusji na temat serialu – a nuż ktoś wciąż ma odcinek na 
twardym dysku nagrywarki i wstrzymuje się z obejrzeniem 
(Lotz 2014, s. 72–73). Innymi słowy, nastąpiło rozproszenie 
wspólnot interpretacyjnych, co wynika nie tylko z mnogo‑
ści produkcji, ale także z różnych sposobów dostępu do 
nich oraz pojawienia się nowych praktyk odbioru.

Na niezwykle istotny problem wskazuje także Barry 
Schwartz, autor książki Paradoks wyboru. Amerykański 
psycholog dostrzega, że mnogość opcji nie gwarantuje 
większego zadowolenia konsumenta. Wręcz przeciw‑
nie – powoduje odwrotny efekt. Żaden człowiek nie 
lubi kompromisów, wybierając więc produkt spośród 
wielu, nie dostrzega potencjału konkretnej pozycji, lecz 
patrzy na niego przez pryzmat utraconych możliwości. 
To zaś przeradza się w mniejszą satysfakcję z korzysta‑
nia z wybranego produktu. Schwartz zresztą z niezwykłą 
precyzją przewiduje przyszłość telewizji. W 2004 roku 
pisał bowiem: „doświadczenie telewizji jest samą istotą 
wyboru pozbawionego ograniczeń. Za dziesięć lat albo 
trochę więcej (…) bardzo prawdopodobne jest, że rodzina 
zgromadzi się wokół automatu ze schłodzoną wodą, aby 
omówić wielkie wydarzenia telewizyjne z poprzedniego 
dnia, choć nikt z tej rodziny nie będzie oglądał tych samych 
programów (…). Amerykańscy widzowie będą starali się 
odnaleźć wspólne doświadczenie telewizyjne” (Schwartz 
2015, s. 30). I choć psycholog dzisiejszej telewizji przypisu‑
je raczej teorię długiego ogona (według której producenci 
zyskują więcej dzięki poszerzeniu swojego asortymentu 

o mniej popularne pozycje, trafiające w gusta odpowied‑
nich nisz), to zauważa, że rzeczywiście czasy wspólnej dys‑
kusji o telewizji odeszły w niebyt.

A jeśli już rozmawiamy o telewizji, to bardzo często kła‑
miemy. By nie czuć się wykluczonym z rozmowy, około 
46% Amerykanów kłamie na temat tego, że oglądało jakiś 
serial – tak wynika z niedawnych badań opublikowanych 
przez platformę Hulu (Wall 2016). To ukazuje niezwykły 
paradoks dzisiejszych przemian tego medium na gruncie 
kapitału kulturowego – kiedyś wstydziliśmy się mówić, że 
oglądamy za dużo telewizji, dziś nie chcemy się przyznać, 
że oglądamy jej za mało.

Choć siłą rzeczy przesyt odczuwają przede wszystkim 
krytycy, których pracą jest „nadążanie” za najnowszymi 
telewizyjnymi produkcjami, to – nawiązując do wyżej 
podanych wypowiedzi Landgrafa – cierpią na tym również 
widzowie, co potwierdzają statystyki platformy Hulu oraz 
Barry Schwartz. To w dużej mierze tyczy się Amerykanów. 
W Polsce jednak, dzięki coraz większej liczbie platform 
streamingowych, nadmiar produkcji jest coraz bardziej 
odczuwalny, zwłaszcza wśród aktywnych użytkowników 
sieci, którzy biorą także udział w nieformalnym obiegu 
kultury, ściągając pliki z Internetu i korzystając z nielegal‑
nych źródeł. Szerzej o tym zjawisku mówią wyniki badań 
Centrum Cyfrowego z 2012 roku dostępne na stronie: 
http://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl.

Złoty wiek (post)telewizji
Zjawisko telewizji przesytu czasem uważa się za końcową 
fazę złotego wieku, w którym się znaleźliśmy. Już sama 
ta periodyzacja nastręcza wiele problemów, musimy 
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bowiem zadać pytanie, co oznacza ta nazwa i kiedy ów 
okres się rozpoczął. To szczególnie trudne, gdy popatrzy‑
my na historię telewizji i zobaczymy, że praktycznie każda 
dekada miała swój złoty wiek. Lata 50. słynęły z kulto‑
wych antologii, z których największą sławę zyskały Studio 
One (1948–1958) oraz Playhouse 90 (1956–1961) stacji 
CBS. Dwie dekady później sitcomy Normana Leara, jak 
All in the Family (1971–1979) i The Jeffersons (1975–1985), 
zaczęły zdobywać uznanie widzów i krytyków. W 1985 
roku laureat Pulitzera Howard Rosenberg na łamach „Los 
Angeles Times” pisał „Złoty wiek telewizji ma miejsce 
teraz!”, zaś Robert Thompson swoją książkę z 1997 roku 
zatytułował Television’s Second Golden Age, rozciągając 
ten okres na lata 80. i początek następnej dekady, która 
dopiero kilka lat później przyniosła dzieła definiujące 
najnowszy szczytowy okres w dziejach tego medium. 
Ba! Niektórzy twierdzą, że nawet ten współczesny nam 
(trzeci?) złoty wiek telewizji dobiegł już końca. Wielu 
krytyków za końcową datę uznaje finał serialu Mad Men 
(AMC, 2007–2015) lub Breaking Bad (AMC, 2008–2013), 
które wieńczą charakterystyczny dla ostatniej dekady 
nurt zdominowany przez „antybohaterskie” seriale stacji 
kablowych. Jak łatwo się domyślić, punktem startowym 
byłaby premiera Rodziny Soprano (HBO, 1999–2007), 
a łącznikiem spajającym ostatni złoty wiek postać 
Matthew Weinera, twórcy Mad Men i scenarzysty jedne‑
go z najsłynniejszych seriali HBO.

Jak zatem zdefiniować aktualny rozdział w historii tele‑
wizji, pełen znakomitych, niezwykle popularnych produk‑
cji? Być może jest za wcześnie na to, by wyznaczać nowy 
okres w dziejach tego medium, lecz jeżeli w przyszłości 
ktoś podejmie się tego wyzwania, najprawdopodobniej za 
punkt startowy uzna wejście do serialowej gry platformy 
Netflix i premierę House of Cards (2013–). To właśnie ten 
serwis (a wraz z nim Hulu i Amazon) wyznaczył nowe tren‑
dy i w dużej mierze przyczynił się do rozwoju zjawiska, 
które nazywamy dziś telewizją przesytu. Epoka Peak TV być 

może zostanie uznana za osobny rozdział w swojej historii, 
najbardziej prawdopodobne jest jednak to, że będzie ona 
cechować kolejny szczytowy okres tego medium – złoty 
wiek posttelewizji.

Born to watch
Telewizja przesytu sprawia jeszcze jeden poważny prob‑
lem utrudniający zdefiniowanie najnowszej epoki. Niegdyś 
kilka bądź kilkanaście produkcji wyznaczało pewien zwrot 
lub nurt. Aktualnie mnogość znakomitych seriali utrudnia 
wypracowanie syntezy, ustalenia tego, co definiuje dzisiej‑
szą telewizję. Natomiast jedna charakterystyczna cecha 
jest nad wyraz widoczna – nigdy w historii nie było aż tak 
wielkiego wyboru.

Według Johna Landgrafa, proroka telewizji przesytu 
i jej największego przeciwnika, tendencja ta nie będzie się 
utrzymywać w nieskończoność. Nie doczekamy się jednak 
spektakularnego pęknięcia tej bańki, a raczej powolnego 
powrotu do stanu sprzed kilku lat. Powodem tego będzie 
zwiększający się dysonans między coraz większym budże‑
tem potrzebnym do produkcji seriali a coraz mniejszą 
widownią przywiązaną do kolejnych produkcji. Być może 
najbardziej zyska na tym Netflix, pozbawiony ramówko‑
wych ograniczeń. Landgraf obawia się jednak monopolu, 
czyli sytuacji, w której ponad 50% amerykańskich seriali 
będzie produkowana przez tę platformę (Masters 2016, 
s. 105).

W 1992 roku Bruce Springsteen śpiewał „There was 
fifty ‑seven channels and nothin’ on”. Uroczo archaiczny 
wydaje się ten utwór w czasach, kiedy wielkie nazwiska 
przechodzą do telewizji, widzowie nie nadążają za kolej‑
nymi serialowymi hitami, a krytycy i teoretycy głowią się 
nad przyczynami i skutkami telewizji przesytu. W końcu 
– parafrazując popularnego muzyka – urodziliśmy się, 
by oglądać. A dzisiejsza telewizja dostarcza kolejnych 
powodów, by spędzać przed ekranem coraz więcej czasu. 
Czasu, którego tak naprawdę nie mamy. 
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W finałowej scenie Co się 
zdarzy ło Baby Jane? 
(1962) tytułowa bohater‑

ka zwraca się do umierającej siostry: 
„Czyli przez ten cały czas mogłyśmy 
być przyjaciółkami?”. Ta gorzka kon‑
kluzja może również być trafną puen‑
tą osławionej waśni dwóch wielkich 
aktorek klasycznego kina występują‑
cych razem w słynnym filmie Roberta 
Aldricha. Choć historia rywalizacji 
Bette Davis i Joan Crawford zawiera 
ogromny potencjał sensacyjny i kam‑
powy, twórcy Konfliktu potrakto‑
wali temat zupełnie niesztampowo. 
Zamiast pozornie pasującej estetyki 
Grande Dame Guignol i obrazu sta‑
rzejących się diw skaczących sobie do 
gardeł zaprezentowali pełen empatii 
portret dwóch dojrzałych kobiet na 
życiowym zakręcie. Odczarowali 
kinofilski mit i odarli go z zatęchłego 
blichtru, przywracając mu jednocześ‑
nie gwiazdorski blask.

Miniserial, inicjujący nową antolo‑
gię (na wzór poprzednich produkcji 
Ryana Murphy’ego: American Horror 
Story [FX, 2011–] i American Crime 
Story [FX, 2016–]), skupia się na szczy‑
towym punkcie tytułowego antago‑
nizmu, czyli realizacji Co się zdarzyło 
Baby Jane? Wówczas, na początku lat 
60., kariery Davis i Crawford przeży‑
wały kryzys, a klasyczne Hollywood 
powoli chyliło się ku upadkowi. 
Fabryka Snów – pragnąca utrzy‑
mać sympatię młodej publiczności 
rozkochanej w telewizji – odrzuciła 
dawne gwiazdy. Niespodziewany 
sukces wspomnianego filmu pozwolił 
co prawda powrócić na wielki ekran 
kilku nobliwym aktorkom, inauguru‑
jąc dekadę hagsploitation. Jednakże 
brutalne hag (ang. ‘wiedźma, jędza’) 
horrory, opowiadające o starszych, 
niezrównoważonych kobietach, 
z każdym rokiem traciły na wartości 

artystycznej i uśmiercały kolejne mity 
gwiazd, które z braku innych propo‑
zycji dobrowolnie angażowały się 
w sadystyczne spektakle.

Konflikt: Bette i Joan, chociaż wpi‑
suje się w popularny serialowy nurt 
retro, zawiera w sobie silny ładunek 
krytyczny. Nie uświadczymy w nim 
narcyzmu znamionującego wiele 
autotematycznych filmów holly‑

woodzkich ani sentymentalności 
wyrażającej tęsknotę za przeszłoś‑
cią. Dzieło w wyrazistej „techni‑
kolorowej” stylizacji dostarcza co 
prawda niemałej uciechy kinofilom, 
ale koniec końców jest gorzkim obra‑
zem pokłosia klasycznego star syste
mu, w którym gwiazda to produkt 
w rękach mogoła. Twórcy, pieczo‑
łowicie oddając detale wieloletniej 
waśni, przede wszystkim eksponują, 
skądinąd trywialną, genezę jej kumu‑
lacji: Jack Warner, chcąc promować 
film Aldricha pikantnym autenty‑
zmem i jednocześnie ze względów 
ekonomicznych nie dopuścić do 
współdziałania kobiet, mizogini‑
stycznie zastosował rzymską metodę 
„dziel i rządź”, zaś aktorki w znacz‑
nej mierze padły ofiarą swojej dumy. 
Sprowokowane – pamiętając zadry 
z przeszłości – ulegały konszachtom 
i napędzały kolejne. Murphy spoglą‑
da jednak na protagonistki z pełnym 
zrozumieniem, portretując je nie tylko 
w rolach królowych ekranu, lecz także 
jako osamotnione kobiety, niedosko‑
nałe matki, niestroniące od używek 
outsiderki w obliczu bezpowrotnie 
utraconej młodości.

Nieprzypadkowy jest też dobór 
artystek upostaciowujących dwie 

ikony klasycznego kina. Zarówno 
Susan Sarandon grająca Davis, 
jak i Jessica Lange wcielająca się 
w Crawford uchodziły swego czasu 
za symbole seksu. Pierwsza z nich 
przechodziła erotyczną inicjację 
przy dźwiękach Rocky Horror Picture 
Show (1975, J. Sharman), zaś druga, 
półnaga, rozbudzała żądze tytu‑
łowego monstrum w King Kongu 

(1976, J. Guillermin). Obydwie 
mają za sobą imponujące kariery 
zwieńczone Oscarem dla najlepszej 
aktorki pierwszoplanowej (nagrody 
Akademii zdobyły jedna po drugiej 
w 1995 i 1996 roku), a dziś kino nie 
składa im szczególnie interesujących 
ofert.

Choć kreowanie nieśmiertelnych 
gwiazd kina jest nie lada wyzwa‑
niem i wielu połamało sobie na tym 
zęby, muszę przyznać, że nigdy do tej 
pory nie obcowałem z tak wirtuozer‑
sko zagranymi filmowymi ikonami. 
Kluczem do sukcesu, jak mniemam, 
oprócz kapitalnego scenariusza, 
okazało się perfekcyjne wyczucie 
mimikry i odzwierciedlenie najdrob‑
niejszych idiosynkrazji oraz wierność 
własnej charyzmie i aktorskiej perso‑
nie. Sarandon i Lange, tylko delikatnie 
ucharakteryzowane, jednocześnie 
rozpływają się w granych postaciach 
i pozostają widoczne.

Twórcy serialu, wbrew ageizmowi 
– cytując epitafium z nagrobka Davis – 
„wybrali cięższą drogę”. Odwracając 
niejako schemat hagsploitation, dali 
dojrzałym aktorkom okazję do stwo‑
rzenia złożonych i nietuzinkowych ról, 
czego tak bardzo w ostatnich latach 
swoich karier pragnęły Bette i Joan. 
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„Odwróć wzrok, ten serial 
zepsuje ci wieczór, całe 
życie i cały dzień” – jak‑

kolwiek Neil Patrick Harris w czołów‑
ce nie zniechęcałby do obejrzenia 
Serii niefortunnych zdarzeń, nie warto 
go słuchać. To najciekawsza pozycja 
Netflixa od czasu House of Cards.

Adaptacja słynnej serii książek 
Lemony’ego Snicketa (pseudo‑
nim Daniela Handlera) gościła na 
ekranach już w 2004 roku. Wtedy 
w Hrabiego Olafa polującego na sie‑
roty Baudelaire wcielał się Jim Carrey, 
a za reżyserię odpowiadał mało znany 
Brad Silberling. Losy filmu były jednak 
– zgodnie z duchem serii – niefortun‑
ne. Choć planowano wielką franczy‑
zę na miarę Harry’ego Pottera, osta‑
tecznie skończyło się na pierwszej 
odsłonie. Tytuł przez lata znacząco 
„ostygł”, ale Netflix zauważył, że wier‑
ni fani pierwowzoru wciąż czekają na 
sequel, a przede wszystkim dostrzegł 
serialowy potencjał książek Snicketa.

Rozpoczęta na papierze w 1999 
roku Seria niefortunnych zdarzeń 
opowiadała o rodzeństwie, które 
w wyniku tajemniczego pożaru stra‑
ciło rodziców i dom. O ich całkiem 
pokaźny majątek niecnie upomina się 
wspomniany wuj Olaf, a sieroty w każ‑

dej kolejnej książce (czyli co dwa 
odcinki serialu) trafiają pod opiekę 
innego wątpliwego krewnego i toczą 
z nim bój. Adaptacja, podobnie jak 
pierwowzór, to wręcz niespotykanie 
skomplikowany miks gatunkowy: 
w warstwie fabularnej powieść inicja‑
cyjna spotyka kryminalną i szpiegow‑
ską, z kolei na ikonografię składają się 
elementy steampunkowe, gotyckie 

i baśniowe. Akcja rozgrywa się w uni‑
wersalizującym serial bezczasie: jeź‑
dzi się autami jeszcze z początków 
XX wieku, ubrania bohaterów przy‑
pominają te z lat 80., a zakupy robi 
się przez Internet. Całość produkcji 
utrzymana jest zaś w duchu czarnej 
komedii, która polskiemu widzowi 
może skojarzyć się gombrowiczow‑
skim absurdem. Słowem: historia 
dla młodzieży, którą mogliby napi‑
sać Franz Kafka i Kurt Vonnegut lub 
wyreżyserować bracia Coen. Ten 
styl nieobcy jest zresztą i twórcy 
serialu, Barry’emu Sonnenfeldowi, 
który postmodernistyczne chwy‑
ty opanował przecież przy seriach 
Faceci w czerni (1997–2012) i Rodzina 
Addamsów (1991–1993), a surreali‑
styczną atmosferę budował w Gdzie 
pachną stokrotki (ABC, 2007–2009).

Porównania z House of Cards są tym 
bardziej uprawnione, że gatunkowe 
osobliwości dopełnia bezpardonowe 
burzenie czwartej ściany. W książko‑
wym oryginale autor ‑narrator niejed‑
nokrotnie zwracał się wprost do czy‑
telnika, przyznawał także, że sam żyje 
w świecie przedstawionym. Netflix 
w swojej produkcji poszedł o krok 
dalej i nie tylko zaserwował metafik‑
cyjnego narratora, lecz także obsadził 

w tej roli aktora, który pojawia się na 
ekranie równie często jak inni bohate‑
rowie. Lemony Snicket w wykonaniu 
Patricka Warburtona stanowi zresztą 
kluczowy punkt serialu. Jego zapo‑
wiedzi i opisy kolejnych wydarzeń 
nadają produkcji charakterystyczny 
ponuro ‑komediowy ton. Nieustannie 
bowiem słyszymy, że Baudelaire’om 
za chwilę stanie się krzywda, któregoś 

z ich opiekunów czeka smutny los, 
a najlepiej byłoby, gdyby widzowie 
obejrzeli po prostu jakiś inny serial.

Serialowy potencjał serii powieści 
Snicketa wynika z ich – posługując 
się telewizyjną terminologią – proce‑
duralnego charakteru. To jednocześ‑
nie mocna i słaba strona produkcji. 
Dzięki ośmiu odcinkom jest czas na 
dość wierne zekranizowanie czterech 
pierwszych książek (trwający niespeł‑
na dwie godziny film kinowy adap‑
tował trzy), z drugiej strony ich fabu‑
larna repetycyjność może być nieco 
męcząca. Większość powieści z serii 
rozgrywa się według schematu: siero‑
ty lądują w nowym domu – hrabia 
Olaf odnajduje je – Baudelaire’owie 
w ostatniej chwili uciekają. Serial pró‑
buje więc ratować sytuację, wyprze‑
dzając fakty i subtelnie wprowadzając 
wątki ze znacznie mniej „procedural‑
nych” końcowych książek.

Wyrazistej oprawie audiowizu‑
alnej Serii niefortunnych zdarzeń 
(ta, swoją drogą, na pewno może 
też zrazić) towarzyszą równie zapa‑
dające w pamięć aktorskie popisy. 
Malina Weissman i Louis Hynes jako 
Wioletka i Klaus od razu zjednu‑
ją sobie serca widzów, a w każdym 
odcinku trafiają się znaczące występy 
gościnne (m.in. Dona Johnsona i Alfre 
Woodard). W serialu króluje jednak 
Neil Patrick Harris jako ekscentryczny 
Hrabia Olaf, który w zgodzie z przyję‑
tą konwencją aktorsko szarżuje, idąc 
w swojej teatralności dalej niż kiedy‑
kolwiek w Jak poznałem waszą matkę 
(CBS, 2005–2014).

Widzowie i krytycy zignorowali  
ostrzeżenia Lemony’ego Snicketa, 
błyskawicznie obejrzeli wszystkie 
odcinki i czekają na kolejne. Drugi 
sezon (zaplanowano trzy) pojawi 
się w przyszłym roku, co Netflix 
już oficjalnie potwierdził, wysy‑
łając informacje prasowe o tytule 
„Przygnębiająca wiadomość”. 
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Historie miłosne przedstawione w grach wideo często wpisują się 
w szereg stereotypów, zgodnie z którymi służą one jedynie jako 
pretekst pozwalający wysłać bohatera w niebezpieczną i pełną 

przygód misję lub nakłonić go do szukania zemsty na złoczyńcach 
krzywdzących jego ukochaną. Jednakże w tym interaktywnym 

medium tkwi potencjał pozwalający odbiorcom kreować własne 
opowieści i wykraczać poza schematy.

Miłość budowana 
na pikselach Dominika 

Staszenko
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wprowadzony na kilka sposobów, za 
każdym razem pełniąc inną funkcję. 
Warto też zaznaczyć, że z uwagi na 
brak miejsca artykuł ten nie dotyczy 
gier azjatyckich. Japońskie visual 
novels oraz tzw. symulatory randko‑
wania stanowią osobną grupę gier. 
Nie tylko opowiadają o miłości, ale 
zawierają również treści erotycz‑
ne (Łój 2014, s. 61), które w tamtej‑
szym kręgu kulturowym są inaczej 
odbierane niż w Europie czy USA. 
Ukazywanie nagości oraz seksualno‑
ści postaci w mangach, anime i grach 
wideo jest dalece bardziej akcepto‑
wane w japońskiej kulturze niż euro‑
pejskiej i amerykańskiej (Brenner 
2007, s. 87). Z powodu tych różnic 
azjatyckie gry często bywają okreś‑
lane przez odbiorców z Europy czy 
USA jako niezrozumiałe, osobliwe 
i kontrowersyjne. Różnice kulturowe 
powodują także, że niektórzy produ‑
cenci decydują się na wprowadzenie 
szeregu zmian, zanim ich gra pojawi 
się na rynku zachodnim. Wówczas 
modyfikacje obejmują zazwyczaj 
cechy fizyczne postaci, ich strój, 
a nawet zachowanie. Dość jaskra‑
wym przykładem takiej ingerencji 
jest zmiana wzrostu, wieku oraz 
ubioru bohaterki Fatal Frame (2001, 
Tecmo), by w wydaniu dostępnym 
poza Japonią protagonistka spra‑
wiała wrażenie bardziej dojrzałej niż 
w pierwotnej wersji, w której Miku 
jest nastolatką (Di Marco 2007, s. 2).

Wśród najczęściej spotykanych 
metod wplatania do gier tematyki 
miłosnej należy wymienić między 
innymi romans: przedstawiany lub 
sugerowany w przerywnikach narra‑
cyjnych jako część głównej linii fabu‑
ły, funkcjonujący w postaci jednej 
z wersji rozgałęziającej się opowie‑
ści lub jako mechanizm rozgrywki 
(Waern 2010, s. 1). Pierwszy przypa‑
dek może dotyczyć bardzo różnych 
gatunków, również tych niekojarzo‑
nych z możliwością tworzenia rozbu‑
dowanych relacji między postacia‑
mi. Drugi wykorzystywany zostaje 
zazwyczaj w produkcjach kładących 
nacisk na wielowątkowy rozwój fabu‑
ły, natomiast ostatni typ pojawia się 
zwykle w tzw. symulatorach życia, 
w których jednym z celów do zreali‑

zowania jest znalezienie partnera lub 
partnerki.

Annika Waern zauważa, że wpraw‑
dzie romanse pojawiają się w grach 
dość często, ale zazwyczaj są trak‑
towane jako mniej istotny element 
warstwy narracyjnej, a nie integralna 
część interakcji (Waern 2010, s. 1). 
Trudno nie zgodzić się z taką opinią, 
gdyż wśród popularnych wysoko‑
budżetowych produkcji bardzo 
często dochodzi do marginalizacji 
lub stereotypowego przedstawia‑
nia więzi łączącej zakochanych. Gry 
głównego nurtu przyzwyczaiły użyt‑
kowników do tego, że razem z posta‑
ciami przeżywają oni szereg fanta‑
stycznych, emocjonujących przygód 
wymagających epickich podróży, 
walk z potworami oraz przetrwania 
w trudnych warunkach. W takich 
przypadkach bardzo często wątek 
romantyczny rysuje się gdzieś w tle, 
pozostając poza kontrolą gracza bądź 
ograniczając jego sprawczość do 
wyboru osoby, z którą jego bohater 
może wejść w miłosną lub wyłącz‑
nie seksualną relację. Gry wyzwalają 
w odbiorcy wiele skrajnych emocji – 
frustrację, radość, satysfakcję z ukoń‑
czenia poziomu albo pokonania 
przeciwnika, jednak nieco bardziej 
skomplikowane i niejednoznaczne 
odczucia są poza kontrolą odbiorcy, 
który na wzór widza w kinie śledzi 
losy protagonistów, ale nie dzieli ich 
przeżyć (Waern 2010, s. 1).

Tak dzieje s ię na przykład 
w grze Max Payne 2 (2003, Remedy 
Entertainment), ponieważ rozwój 
znajomości tytułowego bohatera 
i Mony Sax został narzucony przez 
twórców i nie zmienia tego fakt, że 
w kilku scenach Mona jest postacią 
sterowalną. W przypadku tej pary 
mamy do czynienia z silną inspira‑
cją filmami noir, w których związek 
boleśnie doświadczonego przez los 
detektywa i tajemniczej femme fatale 
nie może być szczęśliwy i spełniony. 
Zgodnie z tymi założeniami uczucie 
łączące Payne’a i Sax należy do tych 
tragicznych lub wręcz toksycznych, 
gdyż każde z nich skrywa mroczne 
sekrety, a uwikłanie w kryminalną 
intrygę uniemożliwia szczęśliwe 
zakończenie.

Motyw miłości romantycz‑
nej jest jednym z częściej 
pojawiających się w kul‑

turze popularnej. Odbiorcy uwiel‑
biają śledzić uczuciowe perypetie 
bohaterów, co sprawia, że melodra‑
matyczne opowieści, często przed‑
stawione w zmienionej, unowo‑
cześnionej formie, wciąż znajdują 
stałe grono widzów i czytelników. 
Teoretycznie miłosne przygody 
protagonistów powinny zajmować 
podobną pozycję w grach wideo, 
które z powodzeniem adaptują 
i przekształcają wiele powszechnie 
znanych konwencji gatunkowych 
i rozwiązań narracyjnych. Jednakże 
w przypadku interaktywnych teks‑
tów sytuacja jest nieco inna, ponie‑
waż wątek romantyczny może zostać 

Dominika 
Staszenko
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Na romans niebędący częścią 
głównego wątku fabularnego odbior‑
ca może mieć wpływ pod warunkiem, 
że twórcy pozwalają na pewną swo‑
bodę działania. W sposób mniej lub 
bardziej bezpośredni gra sygnalizuje 
możliwość pogłębienia kontaktu mię‑
dzy postaciami, ale to od użytkownika 
zależy, czy zdecyduje się na wykona‑
nie kolejnego kroku w Fahrenheicie 
(2005, Quantic Dream), w którym 
odbiorca ma możliwość doprowadze‑
nia do zbliżenia między protagonistą 
a jego byłą dziewczyną. Warunkiem 
jest odpowiednie pokierowanie roz‑
mową. Jeśli Lucas Kane nie będzie 
wystarczająco przekonujący i zaan‑
gażowany, pomiędzy nim a Tiffany 
Harper nic się nie wydarzy. Sukces 
zainicjuje natomiast interaktywną 
erotyczną scenę, wymagającą wyko‑
nywania odpowiednich ruchów 
kontrolerem. Fahrenheit stanowi cie‑
kawy przykład produkcji, w której 
epizodyczny wątek romantyczny stał 
się rozpoznawalny w społeczności 
graczy ze względu na przełamanie 
konwencji ukazywania scen miłos‑
nych w grach. Lucas i Tiffany często 
trafiają do internetowych, fanowskich 
zestawień wyłaniających najpopular‑
niejsze pary pojawiające się w grach 
wideo, ponieważ zamiast powszech‑
nie stosowanego przerywnika fabu‑
larnego twórcy zdecydowali się na 
wykorzystanie interaktywnego frag‑
mentu, nakłaniając użytkownika do 
aktywności.

Miłosne ścieżki graczy
Wprowadzanie wątku romansowego 
do gier w sposób opisany powyżej 
często skutkuje przedstawieniem 
związku jako powierzchownej, 
płytkiej relacji, będącej raczej nagłą 
fascynacją i wybuchem namiętności 
niż szczegółowo zaprezentowanym, 
głębokim uczuciem jednoczącym 
bohaterów. Miłość w grach bywa 
traktowana pretekstowo, a rozwój 
zażyłości często zastępowany jest 
krótkimi, erotycznymi przerywnika‑
mi, będącymi jednocześnie atrakcją 
wizualną oraz informacją, że prota‑
goniści wdali się w bliższą znajomość. 
Nieco inaczej kwestia ta zostaje roz‑
wiązana przez twórców gier RPG, 
którzy doskonale zdają sobie sprawę, 
że użytkownicy przeżywają i anga‑

żują się w miłosne nieporozumienia 
swoich ulubieńców, odbierając je 
jako własną porażkę w rozgrywce 
i nieosiągnięcie zamierzonego celu 
(Waern 2010, s. 2). Gracze dyskutują 
na forach, dzieląc się swoimi doświad‑
czeniami lub szukając porad, w jaki 
sposób sprawić, by postaci nawiąza‑
ły romans. Dlatego też w grach RPG 
lub tytułach zawierających elementy 
charakterystyczne dla tego gatun‑
ku, takie jak możliwość rozwijania 
poszczególnych cech charakteru 
bohatera oraz wybór partnera lub 
partnerki, motyw miłości jest nieco 
bardziej rozbudowany niż w innych 
popularnych produkcjach, ponieważ 
istnieje większa szansa, że romans 
zostanie potraktowany jako ważna 
część fabuły. Ponadto odbiorca teo‑
retycznie zyskuje większą kontrolę 
zarówno nad protagonistą, jak i opo‑
wiadaną historią, choć takie założenie 
nie zawsze znajduje odzwierciedlenie 
w rozgrywce.

We w s z y s t k i ch  c zę ś c iach 
Wiedźmina (2007, 2011, 2015, CD 
Projekt Red) gracz może zdecydować, 
czy Geralt powinien zbliżyć się do któ‑
rejś z napotkanych osób, ale dopiero 
w trzeciej odsłonie pojawia się znana 
z twórczości Andrzeja Sapkowskiego 
Yennefer, a wraz z nią zaakcentowany 
zostaje dylemat związany z wyborem 
partnerki dla Białego Wilka. W przy‑
padku tego tytułu uczuciowe perype‑
tie protagonisty zyskują pogłębiony 
rys dzięki literackiemu pierwowzoro‑
wi. Wprawdzie historia przedstawiona 
w grze nie jest uzależniona od opowia‑
dań czy powieści Sapkowskiego, lecz 
sama obecność znanych z uniwersum 
postaci powoduje, że w świadomości 
odbiorców bohaterowie posiadają już 
jakąś przeszłość, która determinuje 
ich relacje od początku rozgrywki. 
Nie bez znaczenia pozostaje również 
fakt, że początkowo twórcy fawory‑
zowali związek Geralta z Yennefer, 
o czym świadczyło umieszczenie 
w pierwotnej wersji gry większej 
liczby wspólnych scen oraz bardziej 
rozbudowanych linii dialogowych 
umożliwiających szybsze uwikłanie 
ich w romans. Dopiero w kolejnych 
aktualizacjach pojawiła się możliwość 
wyboru bardziej satysfakcjonujących 
dialogów z Triss. Dodatki Krew i wino 
(2016, CD Projekt Red) oraz Serca 

z Kamienia (2015, CD Projekt Red) 
zaoferowały natomiast większą liczbę 
żeńskich postaci, z którymi wiedźmin 
mógł nawiązać bliższą znajomość.

Nietrudno zauważyć, że większość 
wysokobudżetowych produkcji ope‑
ruje zestawem stereotypów i utar‑
tych schematów powodujących, że 
w grach głównego nurtu rzadko mamy 
do czynienia z odważnymi, nietypo‑
wymi lub nawet kontrowersyjnymi 
historiami miłosnymi. W bardzo wielu 
przypadkach pojawia się dyspropor‑
cja między zachowaniem męskich 
i żeńskich postaci. Mężczyźni częś‑
ciej są portretowani jako strona 
aktywna, wpisując się w rolę macho 
prezentującego postawę zdobywcy 
w wątkach romantycznych. Kobiety 
natomiast mogą zaoferować głównie 
swoje ciało (Dill, Thill 2007, s. 852). 
Romanse i sceny erotyczne nie służą 
wówczas rozwinięciu fabuły czy 
pogłębieniu charakterystyki posta‑
ci, ale pojawiają się jako nagroda dla 
protagonisty (a przy tym także dla gra‑
cza) za dobrze wykonane zadanie. 
Podobnie dzieje się w tytułach, w któ‑
rych „związek” można zbudować 
poprzez obdarowywanie kobiety pre‑
zentami, wręczenie jej kwiatów lub 
prawienie komplementów. Ten mało 
wyrafinowany sposób zawierania 
znajomości obecny jest na przykład 
w Killer Is Dead (2013, Grasshopper 
Manufacture), ponieważ założeniem 
gry jest uwodzenie kobiet za pomo‑
cą opisanych sztuczek i nakłonienie 
ich do odbycia stosunku z głównym 
bohaterem w celu uzyskania dodat‑
kowej broni albo pomocnych w roz‑
grywce gadżetów.

Poza stereotypy
Żeńskie postaci są niedostatecznie 
reprezentowane w grach od początku 
istnienia medium, a jeśli już się w nim 
pojawiają, to zazwyczaj ich zacho‑
wanie wpisuje się w motyw damy 
w opałach (Dill, Thill 2007, s. 851). 
Duża część wysokobudżetowych, 
mainstreamowych gier nadal kiero‑
wana jest głównie do nastolatków 
i młodych, heteroseksualnych męż‑
czyzn, wciąż uważanych za graczy, 
którzy niechętnie sięgają po tytuły 
oferujące niestandardowe rozwiąza‑
nia w kwestiach ról płciowych. Z tego 
względu produkcje głównego nurtu 
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rzadko odbiegają od prezentowania 
wizerunku stanowczego, agresyw‑
nego mężczyzny będącego obrońcą 
lub przewodnikiem towarzyszącej 
mu kobiety, odgrywającej podrzędną 
rolę również w wątkach romantycz‑
nych. Przyczyną takiej sytuacji może 
być obiegowa, krzywdząca opinia, 
zgodnie z którą środowisko graczy jest 
niedojrzałe i uprzedzone (Shaw 2009, 
s. 237) wobec tematów wykraczają‑
cych poza konwencjonalne przedsta‑
wienie miłosnych historii. Dlatego też 
wśród najpopularniejszych produkcji 
trudniej znaleźć te, w których wątek 
romantyczny rozgrywa się z perspek‑
tywy żeńskiej postaci bądź dotyczy 
związków homoseksualnych.

Wprawdzie romanse jednopłcio‑
we pojawiają się w grach, jednak nie 
są powszechnie wplatane w fabułę, 
występując częściej jako wyjątek, 
punkt wyjścia dla konfliktu lub jedy‑
nie wzmianka w dialogach. W Fear 
Effect 2: Retro Helix (2001, Kronos 
Digital Entertainment) pojawia się 
sugestia, że główna bohaterka nawią‑
zuje intymną relację ze swoją part‑
nerką, jednakże sceny ukazujące bli‑
skość pomiędzy kobietami sprawiają 
wrażenie jedynie atrakcji wizualnych 
mających przyciągnąć uwagę graczy 
i wypromować produkcję. Twórcy 
często odwołują się do relacji homo‑
seksualnych bohaterów, wyłącznie 
sygnalizując je w dialogach, na przy‑
kład jedna z wampirzyc w Vampire: 
The Masquerade – Bloodlines (2004, 
Troika Games) zaledwie wspomi‑
na o swojej ukochanej, nakazując 
zwracać się do siebie jej imieniem. 
Według badań Adrienne Shaw les‑
bijskie związki oraz sceny erotyczne 
bywają wykorzystywane jako atraktor 
i fetysz skierowany do heteroseksual‑
nych mężczyzn (Shaw 2009, s. 239), 
co może wyjaśniać, dlaczego w grach 
głównego nurtu wątki lesbijskie są 
częściej spotykane niż gejowskie. 
W tym kontekście znaczący jest fakt, 
że możliwość doprowadzenia do 
gejowskiego pocałunku w grze Bully 
(2006, Rockstar Games) wywołała 
głosy krytyki i oburzenia. Jej bohater 
Jimmy Hopkins może nawiązywać 
bliższą znajomość z dziewczętami 
po uprzednim podarowaniu im pre‑
zentu, ale może również pocałować 
innego chłopca, co wywołało nie‑

zadowolenie nie tyle wśród graczy, 
ile pośród aktywistów walczących 
między innymi o usunięcie przemo‑
cy, erotyki i kontrowersyjnych tre‑
ści z gier wideo (Shaw 2009, s. 241). 
Oburzenie spowodował głównie fakt, 

iż gra zawierająca taki epizod została 
sklasyfikowana jako odpowiednia dla 
nastoletnich odbiorców.

Jednakże liczne dyskusje i wywiady 
z odbiorcami sugerują, że rzeczywi‑
sta społeczność graczy jest znacznie 
szersza i bardziej otwarta niż ta zakła‑
dana przez przemysł gier wideo oraz 
prasę (Shaw 2009, s. 238). Na forach 
internetowych użytkownicy nie 
tylko dyskutują o niedostatku dobrze 
wykreowanych wątków LGBT, ale 
także krytykują stereotypowe czy 
prześmiewcze przedstawienia homo‑
seksualnych relacji. Z ankiet i wywia‑
dów przeprowadzonych przez 
badaczkę wynika, że również hetero‑
seksualni gracze mogliby sięgnąć po 
tytuły odnoszące się do queerowej 
tematyki. Ponadto Shaw, powołując 
się na opinię projektanta gier Scotta 
Campbella, zwraca uwagę, że kiedy 
tylko któraś z wpływowych firm 
zdecyduje się na promowanie gier, 

kierując je do osób LGBT lub zain‑
teresowanych relacjami niehetero‑
normatywnymi, inne studia pójdą 
w jej ślady (Shaw 2009, s. 238). Można 
więc wysnuć wniosek, że stereotypo‑
we przedstawienie relacji miłosnych 

oraz podwójne standardy obowiązu‑
jące w scenach ukazujących romanse 
postaci hetero ‑ oraz homoseksual‑
nych wynikają nie tylko z zaniedba‑
nia twórców czy nieprzychylnych 
reakcji pewnych środowisk, ale także 
z warunków rynkowych. Shaw przy‑
pomina bowiem, że wielu producen‑
tów gier stosuje autocenzurę, ograni‑
czając się do bezpiecznych, znanych 
motywów w obawie przed spadkiem 
sprzedaży wywołanym zawężeniem 
grupy odbiorców wyłącznie do doros‑
łych graczy (Shaw 2009, s. 241).

Branża gier zmienia się i ewoluuje. 
Przeobrażeniu ulegają też oczeki‑
wania użytkowników, którzy coraz 
częściej sprzeciwiają się wtłacza‑
niu protagonistów w schematyczne 
relacje, co pozwala mieć nadzieję, 
że w przyszłości większość wątków 
miłosnych w grach głównego nurtu 
będzie równie ciekawych i dopraco‑
wanych, co inne elementy rozgrywki. 
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Na szczęście istnieją także tytuły nie‑
zależne, w których znacznie częściej 
pojawiają się niepopularne, kontro‑
wersyjne lub trudne tematy, dające 
szansę na obcowanie z interaktywną 
opowieścią posiadającą wyrazisty rys 
autorski i przedstawioną w niesztam‑
powy sposób. Gry niezależne tworzą 
już tak rozległą grupę, że doczekały 
się wyłonienia szeregu podkategorii, 
pozwalających nieco usystematyzo‑
wać różnorodne projekty należące 
do tego grona. W kontekście ukazy‑
wania miłości w wirtualnym świe‑
cie na szczególną uwagę zasługują 
produkcje wpisujące się w nurt gier 
osobistych, charakteryzujących się 
podejmowaniem tematów takich jak 
wykluczenie, odmienność (Dys4ia, 
2012, Newgrounds) czy zmaganie 
się z chorobą fizyczną lub psychicz‑
ną (Neverending Nightmares, 2014, 
Infinitap Games), ale również się‑
ganiem po zagadnienia związane 
z dojrzewaniem, braniem odpo‑
wiedzialności za swoje czyny oraz 
stosunkami z bliskimi (The Novelist, 
2013, Orthogonal Games).

Ciekawym przykładem niesztam‑
powej gry osobistej opowiadającej 
o rozwijającym się uczuciu, inicjacji 
seksualnej i miłosnym zawodzie jest 
Cibele (2015, Star Maid Games). Jej 
autorka Nina Freeman wykorzystała 
swoje doświadczenia, przedstawiając 
je w interaktywnej formie. Pozwoliła 
odbiorcom nie tylko poznać historię 

nieszczęśliwej, pierwszej miłości, ale 
także niejako wejść we własne życie, 
ponieważ na potrzeby Cibele udo‑
stępniła wiadomości wymieniane 
z przyjaciółmi, fotografie oraz inne 
dokumenty, które przechowywała 
w komputerze. Trudno wyobrazić 
sobie grę bardziej osobistą, a nawet 
intymną od dzieła Freeman. Młoda 
twórczyni zaprezentowała na wskroś 
prawdziwą, choć nietypową historię 
miłosną, gdyż do nawiązania bliż‑
szej znajomości z tajemniczym męż‑
czyzną doszło dzięki wspólnej grze 
w Final Fantasy XI (2002, Square Soft). 
Na potrzeby projektu autorka zmie‑
niła nazwę gry, jednakże zarówno 
przedstawione wydarzenia, jak i sam 
przebieg romansu zostały dokład‑
nie odwzorowane. Freeman znana 
jest z tworzenia autobiograficznych, 
bardzo osobistych utworów, dzię‑
ki którym nie tylko dzieli się swoimi 
doświadczeniami, ale także przed‑
stawia tematy zazwyczaj nieporusza‑
ne przez największe studia tworzą‑
ce gry. W How Do You Do It (2014) 
opowiada o dziecięcej ciekawości 
erotyką, a główną bohaterką czyni 
jedenastolatkę usiłującą wyobrazić 
sobie, jak przebiega stosunek seksu‑
alny. Natomiast w Kimmy (2017, Star 
Maid Games) tematyzuje zagadnienia 
związane z problemami w nawiązy‑
waniu relacji oraz odnalezieniu się 
w grupie rówieśniczej. Ze względu 
na estetykę oraz wiek protagonistki 

gra sprawia wrażenie skierowanej 
do dzieci, niemniej Kimmy zawiera 
treści (przekleństwa, pojawiający się 
alkohol) przeznaczone głównie dla 
dorosłych odbiorców. W dziełach 
Freeman próżno szukać epickich 
przygód i bohaterów mających za 
zadanie ocalenie ludzkości, ale za to 
można odnaleźć zwyczajne, codzien‑
ne, lecz niezwykle silne emocje, 
związane z lękiem przed odrzuce‑
niem, zauroczeniem, zakochaniem 
czy utratą ukochanej osoby.

Nie dziwi więc fakt, że Nina 
Freeman dołączy ła do s tudia 
Fullbright, odpowiedzialnego między 
innymi za Gone Home (2013) – nieza‑
leżną grę o pierwszej miłości, naby‑
waniu świadomości własnej orientacji 
seksualnej oraz relacjach panujących 
w rodzinie. Wcielając się w postać 
Kate, użytkownik eksploruje w grze 
opustoszały dom dziewczyny i dzięki 
znalezionym notatkom, listom oraz 
przedmiotom codziennego użytku 
buduje obraz życia rodzinnego pro‑
tagonistki. Gone Home przypomina 
obyczajową, interaktywną opowieść 
poświęconą zarówno drobnym, 
codziennym problemom, jak i poważ‑
niejszym kwestiom wyłaniającym 
się w trakcie rozgrywki. Pierwsze 
doświadczenia miłosne bohaterki 
zostają zgrabnie wplecione w opo‑
wieść, stając się jej integralną częś‑
cią, co pokazuje, jak wielki potencjał 
drzemie w interaktywnym medium.
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Przyszłość w rękach graczy?
Miłość w grach wideo może zostać przedstawiona 
w sposób oryginalny i atrakcyjny, chociaż wyma‑
ga to wysiłku ze strony twórców oraz otwartości 
odbiorców, gotowych przyjąć treści wykraczające 
poza schemat. Interaktywne medium gier wideo 
wydaje się także doskonałą przestrzenią do prze‑
łamywania tabu, poruszania kontrowersyjnych 
tematów związanych ze sferą uczuć oraz zwra‑
cania uwagi na fakt, że interesujące tytuły mogą 
skupiać się również wokół zagadnień dotykających 
problemów, z którymi zmagają się na co dzień sami 
gracze. Potencjał do podejmowania tego typu 
treści kryje się przede wszystkim w specyficz‑
nym języku, jakim operują gry wideo. Ian Bogost 
zauważył korelację między faktem, iż gry podlega‑
ją systemowi reguł i procedur, a perswazją i naci‑
skiem, jakie wywierają na odbiorcach. Retoryka 
proceduralna sprawia bowiem, że przekaz per‑
swazyjny oddziałuje nie tyle przez elementy audio‑
wizualne, ile poprzez powtarzające się, oparte na 
regułach interakcje (Petrowicz 2014, s. 87), których 
użytkownicy nie spotkają w tradycyjnych mediach. 
Adrienne Shaw uważa, że jeśli projektanci gier 
mają uwzględnić treści odbiegające od popular‑
nych wzorców opowiadania o miłości lub ero‑
tycznej fascynacji, muszą wiedzieć, że jest zapo‑
trzebowanie na poruszanie takich wątków (Shaw 
2009, s. 237). Być może więc przyszłość roman‑
sów prezentowanych w grach zależy od samych 
odbiorców, ich oczekiwań i wymagań kierowa‑
nych w stronę twórców interaktywnych historii. Już 
dziś miłośnicy poszczególnych tytułów, zwłaszcza 
należących do gatunku RPG, nie tylko szeroko dys‑
kutują na temat rozwoju relacji między postacia‑
mi w trakcie prowadzonej rozgrywki, ale tworzą 
także własne reinterpretacje w ramach twórczości 
fanowskiej. Wydaje się więc niemożliwe, by twór‑
cy zlekceważyli tę grupę odbiorców i nie wyszli 
naprzeciw ich oczekiwaniom. Magdalena Bednorz 
i Joanna Kucharska (2016, s. 1) zauważają, że we 
współczesnych grach cRPG coraz częściej umiesz‑
czone zostają opcje umożliwiające użytkownikom 
budowanie związków pomiędzy bohaterami, 
ponieważ dzięki temu gracze eksplorują historię 
w odmienny sposób, przywiązują się do wydarzeń, 
na które mają wpływ, a tym samym zyskują indywi‑
dualne doświadczenia.

Ponadto gry wideo stają się coraz bardziej roz‑
budowane i skomplikowane. Umożliwiają nie tylko 
eksplorację wirtualnych środowisk, ale też uczest‑
nictwo w symulacji świata dopracowanego w naj‑
mniejszych detalach. W związku z tym również 
relacje między bohaterami muszą stać się głębsze, 
bardziej złożone, poprowadzone w sposób odbie‑
gający od schematów, by jak największa grupa 
użytkowników mogła odkryć ścieżki odpowiada‑
jące osobistym preferencjom i pomysłom na to, jak 
angażować protagonistę w sferę uczuć i emocji. 
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wanie puszczy, stepów, wzniesień 
bądź podziemnych laboratoriów 
przynosi dużo satysfakcji ze względu 
na pieczołowitość projektu wirtualnej 
przestrzeni. Podziw mogą wzbudzać 
nie tylko widoczne na horyzoncie 
malownicze pasma górskie, ale rów‑
nież zachwycające detale, jak falujące 
na wietrze źdźbła traw, wiszące pod 
półkami skalnymi sople, a nawet wspi‑
nające się po pniach drzew mrówki.

W trakcie gry Aloy nie tylko stop‑
niowo odkrywa tajemnicę własnego 
pochodzenia, ale również poznaje 
przyczynę zagłady przedwiecznej 
cywilizacji i rolę, jaką odegrały w niej 
potężne maszyny. Choć znaczną 
część informacji uzyskujemy od boha‑
terów niezależnych podczas sekwen‑
cji dialogowych, równie duży nacisk 
położono na eksplorację otoczenia 
i poszukiwanie rozmaitych, poroz‑
rzucanych zapisów relacji z przebiegu 
upadku ludzkości. W dużym stopniu 
to od gracza zależy więc, jak bardzo 
zechce zagłębić się w przeszłość świa‑
ta ukazanego w Horizon: Zero Dawn. 
Fabuła gry wyraźnie czerpie z boga‑
tego zbioru motywów kultury popu‑

larnej, przez co staje się na pewnym 
etapie dość przewidywalna, jednak‑
że jej śledzenie umila czas pomiędzy 
kolejnymi łowami.

To właśnie one stanowią trzon roz‑
grywki oraz najmocniejszy atut samej 
gry, któremu dedykowane są pozostałe 
elementy mechaniki, takie jak roz‑
wijanie umiejętności, udoskonalanie 
ekwipunku czy wytwarzanie nowych 
przedmiotów ze zdobytych w trakcie 

wędrówki surowców. Do polowania na 
większego „zwierza” należy się właści‑
wie przygotować, uzupełnić amunicję, 
opracować taktykę, zastawić pułapki 
oraz poznać słabe punkty przeciwnika. 
Dodatkowo różnorodność uzbrojenia 
i możliwość łączenia szeregu rozwią‑
zań powoduje, iż gra wręcz zachęca 
do eksperymentowania, poszukiwania 
alternatywnych sposobów unieszkod‑
liwiania robotów, a także uwzględ‑
niania różnic w ich zachowaniu. Przy 
jednych lepiej sprawdzi się sukcesyw‑
ne ostrzeliwanie z łuku, przy innych 
zastosowanie bomb zamrażających 
lub rażących prądem lin. Dzięki temu 
atak na ogromnego, wyposażonego 
w laserowe działa metalowego dino‑
zaura stanowi ekscytujące, wyma‑
gające i dynamiczne wyzwanie, przy 
którym okazjonalne walki z ludźmi 
sprawiają wrażenie przykrego i nużą‑
cego obowiązku.

Kontakt z Horizon: Zero Dawn 
to bardzo „filmowe” doświadcze‑
nie, potęgowane nie tylko przez 
fotorealistyczną oprawę graficzną, 
ale też dostrzegalne w projektach 
przestrzeni i maszyn liczne odwoła‑
nia  do takich dzieł jak Park Jurajski 
(1993, S. Spielberg), Obcy – ósmy 
pasażer Nostromo (1979, R. Scott), 
Terminator (1984, J. Cameron), Matrix 
(1999, L. Wachowski, A. Wachowski), 
a nawet Księżniczka Mononoke (1997, 
H. Miyazaki). Twórcy z Guerrilla 
Games zaczerpnęli także sprawdzo‑
ne rozwiązania z wiodących marek 
elektronicznej rozrywki, jest więc 
tu trochę z nowej odsłony Tomb 
Raidera (2013, Square Enix), Assassin’s 
Creed (2007, Ubisoft) czy trzeciego 
Wiedźmina (2015, CD Projekt Red). 
Przygoda Aloy, unikając wtórności 
i konsekwentnie rozwijając spraw‑
dzone schematy, świetnie realizuje 
zasadę, że najbardziej lubimy to, co 
już znamy. Po tytuł ten powinni więc 
sięgnąć wszyscy miłośnicy przygodo‑
wych gier akcji z elementami RPG, 
a zwłaszcza ci z zamiłowaniem do 
rozległych, otwartych wirtualnych 
światów i zabawy w łucznika. 

Za tysiąc lat Ziemia nie będzie 
już należeć do nas – taką 
ponurą wizję przyszłości 

przedstawia najnowsza gra studia 
Guerrilla Games. Świat, jaki znamy, 
odszedł w zapomnienie, a wraz z nim 
dominacja człowieka nad naturą, któ‑
rej strzegą obecnie olbrzymie maszy‑
ny. Tworzący prymitywne plemiona 
ludzie mieszkają z dala od opuszczo‑
nych przed wiekami, zrujnowanych 
metalowych konstrukcji skrywają‑
cych owianą tajemnicą i wywołującą 
przerażenie technologię. Do bram 
ludzkich wiosek zbliża się nowe nie‑
bezpieczeństwo i powstrzymać je 
może jedynie Aloy – młoda łowczyni 
szukająca prawdy o swoim zagadko‑
wym pochodzeniu.

W Horizon: Zero Dawn uwagę 
gracza zwraca interesująca koncep‑
cja świata przedstawionego. Surowa 
i zarazem piękna przyroda przenika 
się ze szczytowymi osiągnięciami 
techniki. Pomiędzy ośnieżonymi 
wierzchołkami gór szybują potężne 
mechaniczne ptaki, gęste, soczyście 
zielone lasy „patrolują” robotycz‑
ne tygrysy, a podziemne jaskinie 

skrywają w sobie zaawansowane 
kompleksy badawcze wypełnione 
pozostałościami ludzkich wynalaz‑
ków. Ten synkretyzm  środowiska gry 
stanowi jedną z ważniejszych zalet 
produkcji  Guerrilla Games, zachęca 
bowiem do przemierzania rozległej, 
otwartej i wypełnionej różnorodnymi 
elementami mapy oraz odkrywania 
uroków wykreowanej przez twórców 
rzeczywistości. Już samo eksploro‑
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Realpolitiks
Jujubee

premiera: 16 lutego 2017

Piotr Sterczewski

Gra 
polityki realnej
Realpolitiks polskiego studia 

Jujubee to próba stworzenia 
przystępnego tytułu z gatunku 

grand strategy (strategii geopolitycz‑
nych) osadzonego w czasach współ‑
czesnych i w niedalekiej przyszło‑
ści. Gra pełnymi garściami czerpie 
z rozwiązań lidera gatunku – studia 
Paradox, twórców między innymi serii 
Europa Universalis, Crusader Kings 
i Hearts of Iron – ale jednocześnie celu‑
je w niższy poziom skomplikowania 
rozgrywki. I choć jest to tytuł interesu‑
jący, nie udało się tu osiągnąć zamie‑
rzonego złotego środka.

W Realpolitiks możemy wybrać 
prowadzenie do globalnej domina‑
cji dowolnego współczesnego pań‑
stwa. Pominięto tylko te najmniejsze 
z nich, lecz w scenariuszach rozpo‑
czynających się w dalszej przyszłości 
mamy do czynienia także z fikcyjny‑
mi organizmami państwowymi (jak 
na przykład wziętym z prawicowych 
fantazji Międzymorzem, rozciągają‑
cym się od Bałtyku po Morze Czarne). 
Rozgrywka polega na zarządzaniu 
kilkoma pod systemami państwa: 
polityką wewnętrzną i ekonomią, 
dyplomacją, armią. Poza parame‑
trami ekonomicznymi i społeczny‑
mi musimy czuwać też nad sytuacją 
międzynarodową – śledzić aktualne 
wojny i sojusze, pretensje terytorialne, 
głosowania w ONZ. Co pewien czas 
pojawiają się wydarzenia wymagające 
konkretnej decyzji gracza; dodają one 
kolorytu generalnie dość abstrakcyjnej 
rozgrywce, często nawiązując zresztą 
do realnych wydarzeń lub tendencji 
politycznych w poszczególnych kra‑
jach. To przede wszystkim w opisach 
wydarzeń objawia się specyficzny ton 
gry, balansujący ciągle między poważ‑
nym realizmem a satyrą (dość powie‑
dzieć, że twórcy umieścili w grze przy‑
najmniej dwa nawiązania do Witolda 
Waszczykowskiego – wydarzenie opi‑
sujące wypowiedź ministra o „cykli‑
stach i wegetarianach” oraz nieistnie‑
jące państwo San Escobar w jednym 
ze scenariuszy). Satyryczny ton pełni 
tu również funkcję usprawiedliwienia 
uproszczeń mechaniki gry i standar‑
dowego przebiegu rozgrywki – dyna‑
mika Realpolitiks zdecydowanie dąży 

bowiem do stanu wojny wszystkich ze 
wszystkimi, a od pewnego momen‑
tu broń nuklearna staje się właściwie 
powszechnym środkiem uprawiania 
polityki. Permanentnej wojnie teo‑
retycznie powinna przeciwdziałać 
regulacyjna rola ONZ, ale ta instytucja 
traci swój potencjał wraz ze wzrostem 
potęgi państw autorytarnych i totali‑
tarnych. Możliwa jest co prawda roz‑
grywka pacyfistyczna, skupiona na 
rozwoju ekonomicznym i technolo‑
gicznym, nie sprawia ona jednak wra‑

żenia równoprawnej strategii w tym 
świecie (inaczej niż w serii Civilization) 
– jest wolniejsza, trudniejsza i mniej 
urozmaicona.

Studiu Jujubee udało się uproszcze‑
nie formuły grand strategy do stanu, 
w którym kilka godzin gry – nawet 
pomimo niezbyt przejrzystego inter‑
fejsu – pozwala opanować najważniej‑
sze elementy mechaniki; stało się to 
niestety za cenę pewnej schematycz‑
ności systemu, w którym poza losowy‑
mi wydarzeniami trudno już o zasko‑
czenia. Niektóre aspekty mechaniki są 
też po prostu nudne – jak na przykład 
wymagający niewiele zaangażowania 
system walki albo raczej prymitywny 
model licytacji związany z projekta‑
mi międzynarodowymi. Zdarzają się 
ponadto momenty stagnacji w roz‑
grywce, jak w czasie kryzysów ekono‑
micznych. W chwili powstawania tego 
tekstu twórcy nadal pracowali nad 
problemami z balansem rozgrywki 
(w jednym z postów piszą: „jesteśmy 
świadomi, że od pewnego momentu 
gracze dosłownie nie mają co robić 
z pieniędzmi”) – co z jednej strony 
można uznać za godną pochwały opie‑

kę nad żywotnością produktu już po 
jego wydaniu, a z drugiej – potrakto‑
wać jako dowód niedopracowania gry.

Przełamywaniu schematyczności 
służą specjalne scenariusze dopa‑
sowane do niektórych krajów: jako 
Rosja możemy na przykład dążyć do 
odbudowy terytorium ZSRR, a jako 
Międzymorze – zostać atomowym 
mocarstwem. I chociaż ironiczno‑
 ‑parodystyczny ton gry pozwala jej 
częściowo uciec od zarzutów poli‑
tycznej ideologizacji, to właśnie 

w scenariuszach najwyraźniej przeja‑
wia się korzystanie z konserwatywno‑
 ‑nacjonalistycznego imaginarium: 
często odwołują się one do dawnych 
zdobyczy terytorialnych, jeden nawią‑
zuje też do wątków islamofobicznych 
(zadaniem gracza jest między inny‑
mi odzyskanie należącej do „Unii 
Maghrebu” południowej Francji). 
Używany w grze podział na cywili‑
zacje korzysta zresztą z konserwa‑
tywnej, esencjalizującej propozycji 
Samuela Huntingtona przedstawionej 
w Zderzeniu cywilizacji.

Chyba największym atutem 
Realpolitiks jest potencjał do kreowa‑
nia tzw. narracji emergentnej – two‑
rzenia opowieści powstających na 
przecięciu działań gracza i losowości 
systemu. Gra pozwala na odgrywanie 
wybranym krajem własnego politi
cal fiction nawiązującego do współ‑
czesnych realiów. W swoim gatunku 
wyróżnia się pewną przystępnością 
i specyficznym kolorytem, ale braki 
w projekcie i balansie rozgrywki spra‑
wiają, że pozostaje jednak daleko 
w tyle za obecnymi liderami, takimi jak 
Crusader Kings II czy Civilization VI. 



Filmowy Kraków 
dla początkujących

Maciej Gil

Etosowych krakowianek i krakowian nie trzeba przekonywać, że ich 

miasto jest pępkiem świata. I że nie ma ani żadnej istotnej postaci, ani 

żadnego kluczowego wydarzenia, których nie można jakoś połączyć 

z grodem Kraka. Świat kina nie stanowi wyjątku. Ponadto tu wszystko 

ma swój początek. Niestrudzeni krakauerolodzy zajmują się tropieniem 

i upublicznianiem takich faktów. Jest wśród nich także autor niniejszego 

artykułu. Na ostatnim etapie filmowej podróży po europejskich 

miastach zapraszamy do odwiedzenia Krakowa.
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Zacznijmy od prapoczątków. Pierwszy na ziemiach polskich pokaz „żywych 
fotografii przedstawionych za pomocą »kinematografu«, wynalazku 
pp. Augusta i Ludwika Lumière z Lyonu” odbył się w Krakowie, w Teatrze 

Miejskim, czyli dzisiejszym Teatrze im. Juliusza Słowackiego 1  przy placu 
Świętego Ducha 1, w sobotę 14 listopada 1896 roku o godzinie 17.00. Zachowały 
się afisze promujące to wyjątkowe wydarzenie, znane są tytuły prezentowanych 
wówczas filmów – zestaw niewiele różnił się od tego istotnie pierwszego, zorgani‑
zowanego w Paryżu niespełna rok wcześniej. Prasa krakowska nie przemilczała tej 
ciekawostki z pogranicza sztuki i techniki. „Nowa Reforma” donosiła, że „licznie 
zgromadzona publiczność każdy obraz nagradzała oklaskami”, ale już kilkanaście 
dni później „Czas” wspominał o spadku zainteresowania filmem. Niemniej tak się 
to wszystko zaczęło.
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Najstarsze kina
Wkrótce Kraków obrodził rozma‑
itymi adaptowanymi na potrzeby 
projekcji salami, ale aż do 1912 
roku miejsca te znikały i pojawia‑
ły się szybciej, niż zmieniał się ich 
repertuar. Najważniejszym z nich 
był Cyrk Edison, działający w latach 
1906–1912 i mieszczący się w pocyr‑
kowej drewnianej budzie u zbiegu 
ulic Wielopole i Starowiślnej, czyli 
tam, gdzie obecnie stoi monumental‑
ny gmach banku. Dzisiaj nazwę Cyrk 
Edison nosi promująca kulturę filmo‑
wą krakowska fundacja.

Warto jeszcze nadmienić, że ten 
pierwszy nie był oczywiście ostatnim 
pokazem filmowym w zacnym teatral‑
nym gmachu. Wspomnijmy tu choćby 
wydarzenia szczególne: uroczystą 
premierę Wesela Andrzeja Wajdy 
8 stycznia 1973 roku i cyfrową repre‑
mierę tego dzieła 11 stycznia 2011 
roku. W obydwu wzięli udział reży‑
ser i grono jego współpracowników. 
Dodajmy do tego jeszcze niedawne 
obchody 120. rocznicy krakowskiej 
filmowej inicjacji. W programie poka‑
zu zorganizowanego 21 listopada 
2016 roku znalazły się dziełka braci 
Lumière, filmowe obrazy starego 
Krakowa autorstwa m.in. Szczęsnego 
Mysłowicza, przedwojennego kroni‑
karza miasta, i Ludzie bez jutra (1921, 
A. Hertz). Oczywiście wszystkie 
z towarzyszeniem muzyki na żywo.

Wróćmy jednak do 1912 roku, 
którego koniec przyniósł inaugu‑
rację działalności dwóch pięknych 
i, jak pokazały kolejne dekady, dłu‑
gowiecznych kin: 16 listopada odda‑
no do użytku kino Wanda 2  przy 
ulicy św. Gertrudy 5, a 7 grudnia kino 
Uciecha przy ulicy Starowiślnej 16. Te 
dwie świątynie X muzy dzieliło zale‑
dwie 400 metrów, a łączyły elegan‑
cja oraz nowoczesne podejście do 
budowania repertuaru i reklamy, więc 
nietrudno zgadnąć, że konkurencja 
między nimi była zajadła. Dochodziło 

do skandali i prasowych przepycha‑
nek, jak wtedy, gdy jedno z kin rekla‑
mowało się wizytą samego Henryka 
Sienkiewicza na pokazie Quo Vadis? 
(1913, E. Guazzoni), a drugie, uzyskaw‑
szy od noblisty dementi, czym prędzej 
udowodniło konkurencji nieczyste 
zagrania. Ale rywalizacja miała też 
dobre strony: stymulowała wyobraź‑
nię, skłaniała do szukania nowych roz‑
wiązań, by przyciągnąć widzów. I tak 
w Uciesze już w 1913 roku organizowa‑
no tematyczne tygodnie, poświęcone 
m.in. komedii filmowej czy twórczości 
pierwszej wielkiej ekranowej diwy Asty 
Nielsen, które możemy uznać za prafe‑
stiwale. Obydwa kina zakończyły dzia‑
łalność na początku XXI wieku. Z per‑
spektywy poszukiwaczy krakowskich 
wyjątkowości bardziej interesujące jest 
kino Wanda. Dość stwierdzić, że gdyby 
działało do dzisiaj, byłoby najstarszą na 
świecie świątynią X muzy zlokalizowa‑
ną w budynku nieadaptowanym, ale 
wzniesionym specjalnie na potrzeby 
działalności kinowej. Niestety, sztuka 
przegrała tu z artykułami spożywczymi.

Filmowa ulica
Zatrzymajmy się przy ulicy św. 
Gertrudy, by uświadomić sobie, jak 
obfity w filmowe ślady jest Kraków. 
Niech to będzie swoisty przedsmak 
potencjalnego przewodnika dla 
zaawansowanych. W listopadzie 
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1897 roku prasa donosiła, że w hote‑
lu Kleina (dziś Monopol) pod nume‑
rem 6 „popisuje się kinematograf”, 
i było to przełamanie dotychczaso‑
wego filmowego monopolu Teatru 
Miejskiego. Przeskoczmy teraz na 
drugi koniec ulicy, gdzie obok siebie 
działały niegdyś trzy hotele: Royal, 
Union i City 3 , a i dziś pokoi gościn‑
nych nie brakuje. W tym pierwszym 
na 6 września 1906 roku zapowiada‑
no „specjalne przedstawienia tylko 
dla Panów!”, co opatrzono zachę‑
tą „pikantne” oraz zastrzeżeniem 
„ucząca się młodzież wykluczona”. 
Wskutek donosu C.K. Dyrekcja Policji 

zakazała wyświetlania tych obrażają‑
cych moralność obrazów. Nie zrazi‑
ło to jednak przedsiębiorcy Józefa 
Kleinbergera i niebawem zainauguro‑
wał on działalność wspomnianego już 
Cyrku Edison.

Kilka lat później zarządcą sąsied‑
niego hotelu City został Max Wilder, 
którego syn Samuel do historii kina 
przeszedł pod imieniem Billy. Tak, 
tak, o autora Bulwaru Zachodzącego 
Słońca (1950) i Pół żartem, pół serio 
(1959) tu chodzi. Rodzina mieszkała 
przy ulicy św. Gertrudy 28 w latach 
1911–1916, co potwierdza zachowa‑
na karta meldunkowa.

Z kolei fasadę kamienicy po dru‑
giej stronie ulicy, tej z numerem 19, 
od 28 maja 2011 roku zdobi tabli‑
ca z podobizną Wojciecha Jerzego 
Hasa. Można na niej wyczytać, że 
tu twórca mieszkał w latach 1940–
1964. Dodajmy, że, jak wspomi‑
na krakowski reżyser i producent 
Leopold René Nowak, po sąsiedz‑
ku, pod numerem 18, niewielki 
pokoik przez ostatnie trzy i pół roku 
swojego mieszkania w Krakowie 
zajmował Roman Polański. Tym 
samym ulica św. Gertrudy może 
pretendować do najbardziej filmo‑
wej ulicy miasta.

1

2

3

7

9

10

11

12

1. Teatr im. Juliusza Słowackiego
2. Dawne kino Wanda
3. Zespół „filmowych” hoteli
4. Mieszkanie Wojciecha J. Hasa
5. Muzeum Historii Fotografii 

im. Walerego Rzewuskiego
6. Poniemiecki schron
7. Zaułek ulicy Senackiej
8. Cmentarz Salwatorski
9. Muzeum Sztuki i Techniki 

Japońskiej Manggha
10. Aleja Gwiazd
11. Dawne Studio Filmów 

Animowanych
12. Kino Kijów i hotel Cracovia
13. Instytut Sztuk Audiowizualnych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego

8

13

4 5 6
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Zajrzyjmy jeszcze na chwilę za róg, 
w ulicę Sarego. Kamienicę pod nume‑
rem 12 zdobią tablice upamiętniają‑
ce Natana Grossa – reżysera, pisarza 
i historyka kina jidysz, a także, odsło‑
nięta 30 maja tego roku, jego młod‑
szego brata, Yorama (Jerzego) Grossa 
– pioniera izraelskiego i australijskie‑
go filmu animowanego, twórcę Blinky 
Billa (w Polsce: Bystry Bill, Psotny Bill 
lub Psotny miś Koala).

Miasto Hasa
Skoro już dotknęliśmy tematu 
hotelowo ‑f ilmowych konotacji, 
to dodajmy, że rodzice Hasa mieli 
prowadzić restaurację w Hotelu 
Polskim, czyli obecnym Polskim Pod 
Białym Orłem przy ulicy Pijarskiej 17. 
Z pewnością dlatego Tadeusz (Jan 
Kreczmar), bohater filmu Szyfry 
(1966), przybywszy do Krakowa, staje 
właśnie w Hotelu Polskim. „Aby mnie 
zrozumieć, trzeba znać Kraków”, 
powiedział reżyser, nader oszczęd‑
nie dzielący się opowieściami o życiu 
prywatnym.

Wspomniana wcześniej tablica 
nie jest jedyną poświęconą Hasowi, 
pewnie najbardziej krakowskiemu 
z reżyserów filmowych. Druga, choć 
chronologicznie wcześniejsza, bo 
odsłonięta 17 listopada 2003 roku, 
zdobi witrynę banku w budynku przy 
ulicy Królewskiej 82 4  i przypomina 
reżyserskie i pedagogiczne osiągnię‑
cia artysty oraz wymienia festiwale, 
na których triumfował. Ciekawostka: 
w latach 1963–1982 w tym samym 
bloku mieszkała Wisława Szymborska 
(to tu zajmowała słynną „szufladę”), 
skądinąd kinomanka, a nieco póź‑
niej, w latach 2005–2014, także kry‑
tyk filmowy, do niedawna dyrektor 

artystyczny Festiwalu Filmowego 
w Gdyni, Michał Oleszczyk.

Autor Sanatorium pod Klepsydrą 
(1973) i w latach 1990–1996 rek‑
tor Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w Łodzi urodził się i kształcił 
w Krakowie. Tu czas na przyznanie 
temu miastu palmy pierwszeństwa 
również w dziedzinie edukacji filmo‑
wej. Pierwsze poważne kursy dla fil‑
mowców pod egidą Rady Naczelnej 
Przemysłu Filmowego w Polsce miały 
się rozpocząć w Warszawie 1 września 
1939 roku. Te plany w pewnym sensie 
ziściły się dopiero w Krakowie, tuż po 
wyzwoleniu, kiedy z Lublina dotarła 
tu ekipa Wytwórni Filmowej Wojska 
Polskiego z Antonim Bohdziewiczem 
i Stanisławem Wohlem na czele. 
Zajęli budynek przy ulicy Józefitów 
16 5 , gdzie mieścił się nazistowski 
urząd do spraw filmu i propagandy, 
i byli przekonani, że Kraków stanie się 
centrum życia filmowego. Nie udało 
się, gdyż władze postawiły na Łódź, 
ale 3 maja 1945 roku w „Dzienniku 
Polskim”, tuż pod repertuarem dzia‑
łających już siedmiu kin, ukazał się 
anons następującej treści: „Przy 
placówce krakowskiej Wytwórni 
Filmowej Wojska Polskiego zostanie 
powołany do życia w najbliższym 
czasie Warsztat Filmowy Młodych. 
Warsztat ten ma umożliwić młodzie‑
ży, interesującej się poważnie zagad‑
nieniami kinematografii, praktyczne 
zapoznanie się z pracą w dziedzinie 
filmu. Warsztat Filmowy Młodych 
istnieć będzie do momentu otworze‑
nia specjalnego Instytutu Filmowego 
w Łodzi”. To w budynku, gdzie dzisiaj 
mieści się Muzeum Historii Fotografii 
im. Walerego Rzewuskiego, i w ple‑

nerach odbywał się ten niesformalizo‑
wany, raczej spontaniczny Warsztat 
Filmowy Młodych (maj–lipiec 1945) 
i późniejszy, konkretniejszy Kurs 
Przeszkolenia Filmowego (grudzień 
1945 – lipiec 1946), których uczest‑
nikami i słuchaczami byli m.in. Karol 
Chodura, Natan Gross, Wojciech 
Jerzy Has, Mieczysław Jahoda, Jerzy 
Kawalerowicz, Jerzy Passendorfer 
i Mieczysław Verocsy. Dla większości 
z nich te kilkumiesięczne szkolenia 
były jedyną szkołą filmową w życiu. 
Dziś o filmowej przeszłości tego miej‑
sca zaświadcza tablica upamiętniają‑
ca warsztat, Bohdziewicza i Instytut 
Filmowy.

Filmowa okolica
I może tu znów zatrzymajmy się, 
a raczej pokręćmy po najbliższej 
okolicy, czas bowiem na drugą 
odsłonę przedsmaku przewodnika 
dla zaawansowanych. Tuż za rogiem, 
przy ulicy Lea 5, mieści się Klub 
Sztuki Filmowej Mikro&mikroffala, 
a w skrócie kino Mikro. Jego 
korzenie nikną w mrokach dzie‑
jów i archiwów policyjnych, gdyż 
początkowo znajdowała się tu 
sala projekcyjna dla funkcjonariu‑
szy Milicji Obywatelskiej i Urzędu 
Bezpieczeństwa. Od 1959 roku 
było to kino otwarte dla cywilnej 
publiczności, a od 7 kwietnia 1984 
roku datuje się jego chlubna historia 
jako Klubu Sztuki Filmowej. Jeszcze 
do niedawno często można tu było 
spotkać mieszkającego po sąsiedzku 
profesora Jerzego Vetulaniego, który 
był znakomitym naukowcem i popu‑
laryzatorem nauki, ale – nie zapomi‑
najmy – także aktywnym członkiem 
i prelegentem w krakowskich dys‑
kusyjnych klubach filmowych w ich 
pionierskich czasach, do końca życia 
chętnie przyjmującym zaproszenia 
na klubowe spotkania.

Obok rozciąga się park Krakowski, 
a w nim nietrudno natknąć się na 
poniemieckie schrony 6 . Niewiele 
brakowało, a 30 czerwca 1948 roku 
w jednym z nich rozstałby się z życiem 
Roman Polański. Przed gmachem 
mieszczącym kino, o którym za 
chwilę, umówił się z tajemniczym 
nieznajomym, który oferował sprze‑
daż wyścigowego roweru, obiektu 
marzeń piętnastoletniego przyszłe‑

Krakowskie Spacery Filmowe
Gdyby ktoś chciał poznać filmowy Kraków w wersji dla zaawansowanych, 
to oprócz samokształcenia się poprzez liczne lektury i jeszcze liczniejsze 
filmy polecamy organizowane co jakiś czas Krakowskie Spacery Filmowe. 
Dotychczas miały miejsce cztery: śladami Wojciecha Jerzego Hasa, po Starym 
Podgórzu, śladami Andrzeja Wajdy z okazji jego 90. urodzin i po miejscach 
związanych z filmową animacją. W planach jest kilka kolejnych, a najbliższy 
już jesienią.
To inicjatywa krakowskiej Fundacji Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison, 
która prowadzi kino Agrafka i kinokawiarnię Kika (obydwa zrzeszone w presti
żowej sieci Europa Cinemas), organizuje branżowe konferencje i warsztaty dla 
kiniarzy, zwiedza wybrane regiony Polski kinobusem, a także wydaje bezpłatny 
dwumiesięcznik „Informator Kin Studyjnych”. Autorem tras i przewodnikiem po 
nich jest Maciej Gil.
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go twórcy Pianisty (2002). Transakcja 
miała się odbyć właśnie w schronie po 
drugiej stronie ulicy, ale tam, w ciem‑
nościach, zamiast roweru Polański 
otrzymał pięć uderzeń ciężkim 
przedmiotem w głowę. Napastnika 
szybko złapano, okazał się nim zbir 
poszukiwany za trzy morderstwa na 
tle rabunkowym. „Zabijał odważni‑
kiem lub motyką za niewiele więcej 
niż zegarek czy wyścigowy rower”, 
wspomina Polański. Pewnie nie byłby 
sobą ten znakomity reżyser, gdyby 
kilka lat później nie nakręcił rekon‑
strukcji tego wydarzenia jako swo‑
jej pierwszej etiudy w Państwowej 
Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. 
Niestety, negatyw (kolorowy!) został 
w laboratorium przez pomyłkę dołą‑
czony do materiałów zrealizowanych 
podczas V Światowego Festiwalu 
Młodzieży i Studentów w Warszawie 
i wysłany do Moskwy, gdzie przepadł 
na zawsze. Debiutancki Rower (1955) 
pozostał legendą.

Narożny gmach przy ul ic y 
Królewskiej 1 powstał niedługo przed 
II wojną światową i już wówczas mieś‑
ciło się tu kino LOPP, czyli Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej. 
W latach 1945–1994 by ło tu 
kino Wolność (ale nie to, z które‑
go uciekano w filmie Wojciecha 
Marczewskiego, bo on kręcił swój film 
w przemianowanym łódzkim kinie 

Capitol). Jak wyglądało z zewnątrz, 
możemy zobaczyć w filmie Wodzirej 
(1977) Feliksa Falka, bo w jednej ze 
scen Lutek Danielak (Jerzy Stuhr) tuż 
obok przebiega przez ulicę. Teraz 
w dawnym kinie znajduje się klub 
fitness. Nie jedyny to przykład, gdy 
kultura filmowa przegrała z kulturą 
fizyczną. By nie szukać daleko, udaj‑
my się do dawnego kina Atlantic alias 
Warszawa przy ulicy Stradomskiej 
15, gdzie można się i pogimnasty‑
kować, i pograć w squasha. Swoją 
drogą, bramę prowadzącą do kina 
Warszawa też można wypatrzyć 
w Wodzireju.

Gdybyśmy poszli dalej ulicą 
Królewską, za chwilę dotarlibyśmy do 
kamienicy z numerem 25, w której po 
przyjeździe ze Lwowa w 1945 roku 
zamieszkała rodzina Majewskich, 
czyli przyszły autor Zaklętych rewi
rów (1975) Janusz wraz z rodzicami 
i siostrą. Być może tędy chadzał do 
III Gimnazjum, czyli dzisiejszego 
II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Króla Jana III Sobieskiego przy ulicy 
Sobieskiego 9, do czego kilka dekad 
później nawiązał w filmie i serialu 
Mała matura 1947 (2010), wiele scen 
kręcąc oczywiście w gmachu swojej 
dawnej szkoły.

Ujęcie strzelaniny i pościgu za nie‑
godzącymi się z nową sytuacją poli‑
tyczną Markiem Kulińskim (Maurycy 
Popiel) i Bogdanem Rosenfeldem 

(Eryk Kulm) Majewski zrealizował 
w zaułku ulicy Senackiej 7 . Trzy 
lata wcześniej tuż za rogiem, u wylotu 
ulicy Kanoniczej, scenę umawiania 
się do pokazanego w przebitce kina 
Apollo Tadeusza (Antoni Pawlicki) 
i urodziwej brunetki kręcił Andrzej 
Wajda. Chwilę potem w tragiczną 
w skutkach pogoń za chłopakiem 
ruszy uliczny patrol. Wypatrzyli go już 
wcześniej, gdy zrywał propagando‑
wy plakat ze słupa stojącego kawałek 
dalej, bo w zakręcie ulicy Poselskiej. 
Mowa oczywiście o fragmencie filmu 
Katyń (2007).

Filmowcy uwielbiają te okolice: 
ulice Kanoniczą, Senacką, Poselską. 
Kto wątpi, niech przyjrzy się choćby 
świeżemu hitowi TVN Belle epoque 
(2017), w którym bohaterowie nie‑
ustannie przemierzają Poselską tam 
i z powrotem. Główny bohater Jan 
Edigey ‑Korycki (Paweł Małaszyński) 
pomieszkuje w podrzędnym hotelu 
Ypsilon pod numerem 19, a gmach 
C.K. Dyrekcji Policji, gdzie urzęduje 
nadkomisarz Ferdynand Jelinek (Olaf 
Lubaszenko) i swoje laboratorium 
ma rodzeństwo Skarżyńskich (Eryk 
Lubos i Anna Próchniak), mieści się 
pod numerem 8–12.

Miasto Wajdy
Pisząc o Krakowie, nie sposób nie 
wspomnieć o Andrzeju Wajdzie, który 
wiele temu miastu zawdzięczał, ale 
jeszcze więcej mu dał. By oddać hołd 

Fot. Maciej Gil

Tablica na bramie do Muzeum Historii Fotografii. Fot. Maciej Gil
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temu wielkiemu artyście, można udać 
się na cmentarz Salwatorski 8 , gdzie 
19 października 2016 roku zostały zło‑
żone jego prochy (sektor SC3, rząd 8, 
grób 19: głównym wejściem, prosto 
i w prawo wzdłuż parkanu okalają‑
cego neogotycką kaplicę, kawałek 
za nim, po prawej stronie). Obok 
znajduje się rodzinny grobowiec 
Wajdów. Na tymże cmentarzu pró‑
bowała wystawić symboliczną mogiłę 
zabitemu w Katyniu bratu Agnieszka 
(Magdalena Cielecka) w Katyniu.

Myślę jednak, że reżyser Kanału 
(1957) byłby szczęśliwszy, gdyby 
zamiast grobu odwiedzić którąś 

z wystaw w ufundowanym przez 
niego Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha 9  przy ulicy 
Konopnickiej 26 lub sąsiadują‑
cej z nim Galerii Europa – Daleki 
Wschód. „Człowiek musi wiązać 
się ze swoim miastem, a takie więzy 
tworzy właśnie kultura. Dla mnie oso‑
biście takim miastem jest Kraków. To 
jest moje miasto; miasto mojego ojca, 
miasto Akademii Sztuk Pięknych, 
której miałem zaszczyt być studen‑
tem, miasto Wyspiańskiego, miasto, 
które ma ołtarz Wita Stwosza, które 
zawsze miało artystyczne związki 
z Europą i ze światem. Tu tworzyli nie‑

mieccy budowniczowie i włoscy 
architekci. Tylko w Krakowie 
naturalne jest, by japoński 
architekt [Arata Isozaki] tu zre‑
alizował swój projekt”, mówił 
Wajda w wykładzie inaugu‑

rującym rok akademicki 1996/1997 
we wrocławskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Muzeum zostało otwarte 
w 1994 roku, dokładnie pół wieku 
po zorganizowanej przez okupan‑
tów w Sukiennicach wystawie Japans 
Kunst und Kunstgewerbe, którą jako 
pierwszą w życiu ekspozycję miał 
okazję zwiedzić osiemnastolet‑
ni wówczas Wajda. Część kolekcji 
Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego, którą 
wówczas widział, pięć dekad później 
znalazła swoje miejsce w niezwykłym 
gmachu nad Wisłą.

Jak dobrze z rzeką komponuje się 
ten budynek, najlepiej widać spod 
Wawelu, z miejsca, gdzie z inicjatywy 
organizatorów Międzynarodowego 
Festiwalu Kina Niezależnego Off 
Camera powstaje krakowska Aleja 
Gwiazd 10 . Można tu zobaczyć 
odciśnięte dłonie m.in. Luca Bessona, 
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Petera Weira, Claudii Cardinale, Jane 
Campion, Romana Polańskiego, Tima 
Rotha, Volkera Schlöndorffa czy 
Andrzeja Wajdy. A jeśli ktoś chciał‑
by wiedzieć, jak wyglądały bulwary, 
pierwszy, kratownicowy, wysadzony 
w styczniu 1945 roku most Dębnicki 
czy rozebrana w 1938 roku willa 
Rożnowskich wzniesiona na cyplu 
w zakolu rzeki, powinien sięgnąć po 
Mogiłę nieznanego żołnierza (1927, 
R. Ordyński). Wiele w tym filmie 
Krakowa, którego już nie ma; to praw‑
dziwy dokument czasu, „nowe źródło 
historii”, jakie już w 1898 roku postu‑
lował Bolesław Matuszewski.

Kraków animowany
Także smok wawelski zapisał się 
w historii jako bohater (negatywny, 
wiadomo) pierwszej znaczącej pol‑
skiej animacji, czyli Za króla Krakusa 
(1947, Z. Wasilewski). Od tego dzieła 
zwykło się czasami datować historię 
rodzimej twórczości animowanej. 
Ale i tu dorzućmy coś z krakowskie‑
go podwórka. Otóż w 1916 roku pod 
Wawelem swoich sił w tej dziedzinie 
próbował niejaki Feliks Kuczkowski. 
„Film wizyjny narzucił mi się w roku 
1916, w dziwacznym transie malar‑
skim, w interesującym napięciu 
natchnień i pasji plastyki, które 
nawiedziło człowieka nierysującego 
i niemalującego do 32. roku życia”, 
wspominał. Udało mu się zrealizować 
dwa króciuteńkie filmy, Flirt krzesełek 
(1916) i Luneta ma dwa końce (1916) 
– z pierwszego zachowały się tylko 
rozkoszne rysunki autorstwa Lucjana 
Kobierskiego, o drugim nie wiemy 
zgoła nic.

Kraków nigdy nie stał się moc‑
nym ośrodkiem produkcji filmowej, 
w zasadzie nigdy nawet nie miał 
na to większych szans. Ale jedną 
wytwórnię wspomnieć należy, bo 
jest zaiste wyjątkowa. To Studio 
Filmów Animowanych 11 , powstałe 
w 1966 roku z inicjatywy Kazimierza 
Urbańskiego, twórcy i kierowni‑
ka Pracowni Filmu Rysunkowego 
w Akademii Sztuk Pięknych, począt‑
kowo jako filia warszawskiego Studia 
Miniatur Filmowych i usamodziel‑
nione w 1974 roku. Założycielami 
studia byli, obok Urbańskiego, Julian 
Józef Antonisz, Ryszard Czekała, Jan 
January Janczak i Krzysztof Raynoch. 

Z czasem dołączyli do nich Krzysztof 
Kiwerski, Jerzy Kucia, Aleksander 
Sroczyński, Longin Szmyd i inni. 
Ekstraklasa polskiej i światowej ani‑
macji. „Marzę, ażeby polskie kino 
osiągnęło rangę artystyczną tej miary, 
co grafika i malarstwo. W zespole, 
w grupie będzie łatwiej o skuteczną 
walkę o istnienie prawdziwej sztuki 
filmu animowanego”, mówił Urbański 
w 1968 roku. Marzenia, jak widać, 
czasem się spełniają, choć warto im 
pomagać. Pierwszą siedzibą studia, do 
1987 roku, była kamienica przy ulicy 
Kanoniczej 18, drugą... kamienica 
przy ulicy Kanoniczej 17. Na początku 
XXI wieku studio przestało istnieć, na 
szczęście pozostały filmy i blisko 150 
nagród, które zdobyły na krajowych 
i międzynarodowych festiwalach.

Wiele z tych wyróżnień ma tutej‑
szy rodowód, wszakże Kraków 
może się poszczycić także najstarszą 
w Polsce i jedną z najstarszych na 
świecie międzynarodowych imprez 
filmowych. To oczywiście odbywa‑
jący się na przełomie maja i czerwca 
Krakowski Festiwal Filmowy, które‑
go pierwszą edycję zorganizowano 
w nieistniejącym już kinie Apollo 
w dniach 20–27 maja 1961 roku pod 
nazwą Ogólnopolski Festiwal Filmów 
Dokumentalnych, Oświatowych 
i Animowanych. Wymiar międzyna‑
rodowy uzyskał trzy lata później. Od 
1968 roku festiwal ten jest nieroze‑
rwalnie złączony z kinem Kijów 12  
przy alei Krasińskiego 34, które wraz 
z nieczynnym już hotelem Cracovia 
stanowiło bodaj pierwszy w Europie 
taki festiwalowy kompleks kinowo‑
 ‑hotelowy. Ale nie wszystko stra‑
cone, bo wnętrza Cracovii wciąż 
możemy oglądać w Jowicie (1967, 
J. Morgenstern) i Spisie cudzołożnic 
(1994, J. Stuhr).

Pionierzy filmowych studiów
Ale wróćmy jeszcze na chwilę do wspo‑
mnianego już Lucjana Kobierskiego. 
Kilka lat po współpracy z Kuczkowskim 
zaprojektował on okładkę Dziesiątej 
muzy Karola Irzykowskiego. Ta pierw‑
sza ważna rodzima książka o filmie 
ukazała się nakładem Krakowskiej 
Spółki Wydawniczej. Wprawdzie 
w 1924 roku, gdy ujrzała światło 
dzienne, jej autor nie był już oby‑
watelem miasta, ale spędził tu lata 

1908–1918, niewątpliwie nasycone 
wizytami w kinach i rozmowami o fil‑
mach, które skutkowały powstaniem 
książki. Irzykowski mieszkał przy ulicy 
Garncarskiej 1, w tej samej kamieni‑
cy po II wojnie światowej przez jakiś 
czas mieściło się Dźwiękowe Kino 
Oświatowe. Nadmieńmy, że wyda‑
ną w 1975 roku przez Wydawnictwo 
Literackie monografię Filmowy Kraków 
1896–1971 Zbigniewa Wyszyńskiego 
należy traktować jako pionierską 
w dziedzinie opisu filmowych dziejów 
miast i regionów.

Doktor Wyszyński był nie tylko 
historykiem kina, działaczem ruchu 
dyskusyjnych klubów filmowych i kin 
studyjnych, ale też pierwszym kie‑
rownikiem utworzonego w 1975 roku 
Zakładu Filmu i Telewizji w Instytucie 
Filologii Polskiej Uniwersy tetu 
Jagiellońskiego. Początkowo wiedza 
o filmie towarzyszyła specjalizacji 
teatrologicznej w ramach studiów 
polonistycznych, z czasem i z ros‑
nącym zainteresowaniem studen‑
tów wybiła się na niezależność, 
a od 1982 roku stała się praktycznie 
osobną specjalizacją obejmują‑
cą wszystkie lata studiów. I znów: 
pięcioletnie filmoznawstwo to kra‑
kowski wynalazek. Instytut Sztuk 
Audiowizualnych 13 , gdzie można 
je studiować, od 2009 roku mieści się 
na Kampusie 600 ‑lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy 
ulicy Łojasiewicza 4. To także kolebka 
i adres redakcji Państwa ulubionego 
czasopisma, które właśnie trzymacie 
w dłoniach. 

Kraków w 10 filmach 
dla początkujących
• Anioł w Krakowie (2002, 

A. Więcek)

• Czerwony pająk (2015, 
M. Koszałka)

• Jowita (1967, J. Morgenstern)

• Lista Schindlera (1993, S. Spielberg)

• Mała matura 1947 (2010, 
J. Majewski)

• Mogiła nieznanego żołnierza (1927, 
R. Ordyński)

• Spis cudzołożnic (1994, J. Stuhr)

• Szyfry (1966, W.J. Has)

• Vinci (2004, J. Machulski)

• Wodzirej (1977, F. Falk)



Najnowsza publikacja Alicji 
He lman  je s t  p o ś w ię ‑
cona dorobkowi Tiana 

Zhuangzhuanga, najbardziej bez‑
kompromisowego spośród twór‑
ców, którzy w latach 80. i 90. 
kwestionowali postmaoistowskie 
status quo w kinie chińskim. Od 
2005 roku na łamach „Kwartalnika 
Filmowego” i innych czasopism 
ukazywały się artykuły autorki doty‑
czące dzieł i twórców spod znaku 
Piątej Generacji. Poczynione przez 
Helman obserwacje, poszerzone 
o pogłębione analizy w duchu badań 
kulturoznawczych oraz dyskusji 
z filmoznawstwem anglojęzycznym, 
w kolejnych latach przyjęły formę 
publikacji książkowych: Odcienie 
czerwieni. Twórczość filmowa Zhanga 
Yimou (Gdańsk 2010), Ścieżkami utra
conego czasu. Twórczość filmowa 
Chena Kaige (Gdańsk 2012), wreszcie 
Nawiedzony przez obrazy. Twórczość 
f i lmowa Tiana Zhuangzhuanga 
(Kraków 2016). Warto zaznaczyć, 
że książka o Tianie jest pierwszą 
monografią tego reżysera w litera‑
turze światowej. Autorce, przybliża‑
jącej nierozpoznaną dotąd szerzej 
tematykę, towarzyszy poczucie 
naukowej odpowiedzialności oraz 
kinofilska pasja, przejawiające się 
w krytycyzmie wobec utartych inter‑
pretacji, wnikliwości w rozpoznaniu 
kontekstów kulturowych motywują‑
cych działalność reżysera, ale także 
w nieskrywanym zachwycie nad 

artystyczną i społeczną wrażliwością 
oraz odwagą Tiana. Czytelnik dobrze 
zaznajomiony z jego twórczością 
mógłby uczynić zarzut, że w omó‑
wieniach filmów zbyt dużo miejsca 
poświęcono zarysowi wydarzeń 
fabularnych. Czytelnicy tacy należą 
jednak do zdecydowanej mniejszo‑
ści, a świadoma tego autorka ułatwia 
lekturę większości.

Trzynaście rozdziałów książki 
układa się w chronologiczną opo‑
wieść komentującą filmografię Tiana. 
Wewnętrzną dynamikę rozdziałów 
buduje harmonijne dopełnianie się 
analizy poszczególnych dzieł z grun‑
townym opracowaniem istotnych 
kontekstów. Jest więc to opowieść 
nie tylko o tym, co specyficzne dla 
reżysera, ale również o szerszych 
zjawiskach kulturowych, których 
jego twórczość jest elementem. 
Z tej perspektywy jako szczególnie 
reprezentatywne jawią się rozdzia‑
ły skupione na filmach określanych 
jako etnograficzne (Na ziemi łowców, 
1985; Złodziej koni, 1986). Helman 
prowadzi swoje analizy tropem kultu‑
roznawczej rekonstrukcji. Wsłuchuje 
się w sugestie samego reżysera, który 
krytykowany za brak zawarcia w fil‑
mach warstwy informacyjnej radził 
odbiorcom szukać odpowiedzi na 
własną rękę. Autorka i czytelnik 
zanurzają się zatem w kraj obrazach 
Mongolii i Tybetu, śledzą zręby fabu‑
ły, które Tian wyłowił z filmowanej 
rzeczywistości, a nade wszystko dążą 
do zrozumienia statusu autochtonów 
uczestniczących w religijnych i spo‑
łecznych rytuałach. Stąd konieczność 
poszerzenia horyzontu poznawcze‑
go choćby o znaczenie dziedzictwa 
Czyngis ‑chana dla współczesnej 
Mongolii bądź wewnętrznego zróż‑
nicowania tybetańskiego buddyzmu. 
Warto też zwrócić uwagę na rozdział 
dotyczący filmu Wiosna w małym 
miasteczku (2002), będącego jedno‑
cześnie hołdem dla kinematograficz‑
nej tradycji chińskiej, jak i intelektu‑

alnie odważną próbą redefinicji jej 
dziedzictwa.

Rekonstrukcja tych kontekstów 
pozwala na przeprowadzenie pracy 
analityczno ‑interpretacyjnej. Na tak 
zarysowanym tle autorskie zabiegi 
Tiana można pojąć jako znaczące 
elementy budujące jego artystycz‑
ny idiolekt. Konwencjonalizacja 
ustępuje w nim dokumentalizmowi 
i swobodzie wypowiedzi celebrującej 
odmienność. Naczelną strategią, jaką 
Helman odnajduje w dziele Tiana, 
jest funkcja „dyspozytora obrazów”, 
a więc dystrybucja strumienia obra‑
zów bogatych w znaczenia kulturowe, 
lecz pozbawionych warstwy deskryp‑
tywnej. W strategii tej ujawnia się 
także potrzeba przekazania widzom 
obrazów „w stanie nienaruszo‑
nym”, uchwycenia i transmisji takich 
momentów z życia ludzi i natury, 
które niosą obietnicę transcendencji.

Autorkę zajmuje ponadto stosunek 
reżysera do konwencji filmu histo‑
rycznego, w której na przekór przy‑
zwyczajeniom odbiorczym szuka on 
narzędzi do stworzenia portretów 
psychologicznych, nie zaś monumen‑
talnych fresków. Z kart książki wyła‑
nia się Tian jako filmowiec, którego 
życie i sztukę determinują ambiwa‑
lencje i wahania. Pragnąc uchwycić 
odchodzące w zapomnienie obrazy 
i doświadczenia zróżnicowanego 
społeczeństwa, ucieka przed nostal‑
gią i egzotyzacją. Bywa buntowni‑
kiem (w 1993 roku zrealizował film 
Błękitny latawiec, co kosztowało go 
niemal dziesięcioletni zakaz pracy 
twórczej), ale też rzemieślnikiem do 
wynajęcia. Prowadził autorkę przez 
„mało uczęszczane ścieżki i manow‑
ce” chińskiej kultury oraz sztuki filmo‑
wej, a dziś – jak się wydaje – znalazł się 
na rozdrożu, zawieszony pomiędzy 
miłością do kina prowokującego inte‑
lektualnie a indyferencją masowej 
publiczności XXI wieku. 

Olga Bobrowska

Alicja Helman
Nawiedzony przez obrazy. 

Twórczość filmowa Tiana 

Zhuangzhuanga

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2016

Na własną rękę
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Omawianie publikacji nauko‑
wej zwyczajowo wymaga 
od recenzenta należytego 

dystansu, jednak w tym wypadku 
chciałbym zacząć od osobistej uwagi. 
Nowe wydanie Kina stylu zerowego 
Mirosława Przylipiaka (opatrzone 
podtytułem Dwadzieścia lat póź
niej) otwierają te same słowa, które 
wprowadzały w lekturę w 1994 roku: 
„Książka ta adresowana jest do ludzi 
rozpoczynających swoje filmowe 
wtajemniczenie”. Właśnie to zda‑
nie zachęciło mnie do sięgnięcia po 
tę pozycję blisko dekadę temu, gdy 
jako maturzysta dopiero marzyłem 
o studiach filmoznawczych. Książka 
Przylipiaka zmieniła i pogłębiła wów‑
czas moje spojrzenie na kino, dając 
ogrom materiału do przemyśleń 
i narzędzi do dalszych poszukiwań. 
Jestem pewien, że w ciągu lat takich 
czytelników było wielu, zatem samo 
wznowienie Kina stylu zerowego 
wydaje się istotnym wydarzeniem.

Autor nie poprzestał jednak na 
tym, przygotowując wydanie nie 
tylko poprawione, ale także znacz‑
nie poszerzone. Praca Przylipiaka 
wraca zatem obfitsza o ponad 100 
stron nowego materiału, na któ‑
rych autor zaktualizował swoje 
wcześniejsze tezy oraz poprowa‑
dził wywód dalej, odnosząc się do 
kilku istotnych zjawisk kształtują‑
cych kino głównego nurtu w ciągu 
ostatniego ćwierćwiecza, takich jak 
zwrot ku widowiskowości, postmo‑
dernistyczny intertekstualizm czy 
powstanie puzzle films. Opisywane 
są one głównie poprzez zaczerpnięte 
z anglosaskiego filmoznawstwa kon‑
cepcje teoretyczne, takie jak narra‑
cja postklasyczna czy powrót kina 
atrakcji, uwspółcześniające (a często 
też kwestionujące) tezy z początku 
lat 90. i wprowadzające przykłady 
zaczerpnięte z kinowego repertuaru 
ostatnich lat.

Wciąż jednak większość Kina stylu 
zerowego stanowią rozdziały, które 

konstytuowały pierwsze wydanie, 
zamierzone jako wprowadzenie do 
problematyki filmowej formy. Nie 
dajmy się bowiem zwieść tytułowi 
– książka Przylipiaka to nie mono‑
grafia poświęcona pojęciu stylu 
zerowego (a więc filmowej „mowie 
potocznej”, ustanawiającej możliwie 
przezroczysty sposób opowiadania, 
wypracowany w klasycznym kinie 
hollywoodzkim), lecz przystępny 
przewodnik zawierający podsta‑
wowe informacje z zakresu historii 
i teorii kina. W potoczysty sposób, 
poparty barwnymi, również pozafil‑
mowymi przykładami, zapoznaje on 
młodego czytelnika (zgodnie z przy‑
toczonym na wstępie zdaniem książ‑
ka skierowana jest bowiem głównie 
do licealistów oraz studentów) mię‑
dzy innymi z problemami znaczenia 
i narracji w filmie, głównymi określ‑
nikami stylu, a także takimi poję‑
ciami jak gatunek, symbol czy kino 
autorskie.

Paradoksalnie, najwięcej wątp‑
liwości budzi tytułowa kategoria 
stylu zerowego, przez niektórych 
komentatorów postrzegana jako 
zbyt upraszczający konstrukt teo‑
retyczny. Zwłaszcza we współczes‑
nym kinie wydaje się on już niezbyt 
aktualny, z czego zresztą zdaje spra‑
wę sam autor w ostatnim z nowych 
rozdziałów. Ta wewnętrzna polemi‑
ka i dynamika obu części Kina stylu 
zerowego jest jednym z najciekaw‑
szych aspektów publikacji. W ciągu 
lat dzielących oba jej wydania 
zmieniło się nie tylko kino, ale też 
widzowie, pejzaż technologiczny, 
a wreszcie perspektywa samego 
autora. Z tego względu interesująco 
wyglądają próby utrzymania poetyki 
zastosowanej w 1994 roku. Nie spo‑
sób wszak nie zauważyć, że nowe 
rozdziały mają nieco bardziej aka‑
demicki charakter, o czym świadczy 
zarówno ich język, jak i bardziej roz‑
budowany aparat naukowy w postaci 
dość licznych cytatów oraz przypi‑

sów. Mogą być tym samym bardziej 
przydatne dla filmoznawców, szuka‑
jących szerszego wachlarza odnie‑
sień teoretycznych i pomocnych 
adresów bibliograficznych, ale jed‑
nocześnie obawiam się, że niektórzy 
„rozpoczynający swoje filmowe wta‑
jemniczenie” odbiorcy będą mieli 
z nimi większe problemy.

Dziś jesteśmy w dużo lepszej sytu‑
acji niż czytelnik z pierwszej poło‑
wy lat 90., który sięgał po pierwsze 
wydanie Kina stylu zerowego. Od 
tamtej pory w rodzimych księgar‑
niach pojawiło się kilka dobrych pub‑
likacji przystępnie wprowadzających 
w podstawowe zagadnienia związa‑
ne z kinem fabularnym, jak choćby 
Słownik wiedzy o filmie (J. Wojnicka, 
O. Katafiasz), Podstawy wiedzy o fil
mie (A. Helman, A. Pitrus) czy tłuma‑
czenie wiodącej pod tym względem 
na świecie publikacji Film Art. Sztuka 
filmowa (D. Bordwell i K. Thompson). 
Bez porównania lepszy jest też 
dostęp do anglojęzycznych źródeł. 
Kino stylu zerowego wciąż jednak 
jawi się jako pozycja niezbędna 
w sylabusie każdego nauczyciela 
(akademickiego, ale i licealnego), 
który chciałby w sposób uporząd‑
kowany, merytoryczny i angażujący 
przedstawić podstawowe pojęcia 
z kręgu filmoznawstwa. 

Miłosz Stelmach

Mirosław Przylipiak
Kino stylu zerowego. Dwadzieścia 

lat później

Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Sopot 2016

Ewolucja stylu
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Skazane na zapomnienie. 

Polskie aktorki filmowe na emigracji

Grzegorz Rogowski
Muza SA
Warszawa 2017

Książka Rogowskiego przypomina polskie aktorki fil‑
mowe, które – zmuszone do emigracji w obliczu rozpo‑
czynającej się II wojny światowej – zmarły na obczyź‑
nie. Autor w poszukiwaniu śladów życia takich artystek 
przedwojennego polskiego kina, jak Renata Radojewska, 
Tamara Wiszniewska, Nora Ney, Zofia Nakoneczna, Lena 
Żelichowska, Janina Wilczówna czy wreszcie Jadwiga 
Smosarska, przemierzył wiele tysięcy kilometrów, odwie‑
dzając Nowy Jork, Rochester, San Francisco, San Jose. 
Dotarł do ich rodzin, spisał wspomnienia i zebrał zdjęcia 
dokumentujące prywatne życie tych, niekiedy zapomnia‑
nych, gwiazd polskiego ekranu. 

Po swojemu. Kino Władysława Ślesickiego

Piotr Pławuszewski
Universitas
Kraków 2017

Władysław Ślesicki wreszcie doczekał się zasłużonej 
monografii. Jego kariera ułożyła się w niezwykle uporząd‑
kowaną narrację, dając badaczowi niejako gotowy scena‑
riusz do zbadania filmografii, co Pławuszewski świetnie 
wykorzystał. Dlatego przyjęcie perspektywy diachro‑
nicznej jest właściwe i usprawiedliwione. Autor książki 
skutecznie przekonuje, że owo „pęknięcie” twórczości 
Ślesickiego na fazę dokumentalną – dzieloną dodatko‑
wo na trzy etapy: styl poszukiwany (1956–1961)  styl 
odnaleziony (1962–1966)  styl odnawiany (1966–1972) – 
i fabularną nie jest zwykłym uproszczeniem, wynikającym 
z analitycznego lenistwa, ale rzeczywistą strukturą dzieła 
Władysława Ślesickiego. 

Europejskie kino gatunków

red. Piotr Kletowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2016

Książka pod redakcją Piotra Kletowskiego to próba opisu 
europejskiego kina gatunkowego, tworzonego w obrębie 
najważniejszych kinematografii Starego Kontynentu. 
Odnajdziemy tu szkice poświęcone niemieckim, skandy‑
nawskim, włoskim, hiszpańskim i brytyjskim horrorom, 
reprezentantom lokalnej odmiany science fiction, sowiec‑
kiej komedii muzycznej, polskim kryminałom, ale także 
gatunkom charakterystycznie europejskim, np. włoskie‑
mu spaghetti westernowi i giallo. Publikacja ta udowadnia, 
że europejskie kino gatunkowe nie świeci tylko światłem 
odbitym kinematografii hollywoodzkiej, lecz stanowi nie‑
rzadko oryginalną propozycję.

 J.P.

Allied and German Film Propaganda in the 

Netherlands, 1914–1918

Natalia Stachura
Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu
Poznań 2016

Jakkolwiek szeroko zbadany na różnych polach nauko‑
wych, obraz pierwszego globalnego konfliktu z perspek‑
tywy państw neutralnych pozostaje jednak ubogi – prze‑
konuje we wstępie do swej książki Natalia Stachura. 
Tymczasem I wojna światowa wpływała na nie w znaczą‑
cym stopniu, czego dowodzi choćby sytuacja społeczno‑
 ‑polityczna w Holandii, otoczonej wszak przez kraje 
zaangażowane w konflikt. Autorka analizuje filmową 
propagandę w Holandii – tę brytyjską czy aliancką oraz 
niemiecką, ale także propagandę uprawianą w holender‑
skich koloniach. To napisana po angielsku, specjalistyczna 
propozycja dla wyspecjalizowanych czytelników. 
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Sieranevada 4 5 6 5 5 5 6 4 5 5 6 5 6 5 6 6 5,25

Mali mężczyźni 4 5 4 4 4 5 4 4,29

Uciekaj! 5 4 4 5 6 4 5 4 4 4 2 4 4,25

Nazywam się Cukinia 4 5 5 3 4 5 4 3 3 4,00

Sama przeciw wszystkim 4 4 4 4 3 4 4 3,86

Uczeń 4 5 3 4 3 4 3,83

Klient 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3,82

Zud 4 4 4 3 3,75

Martwe wody 2 5 5 3 2 5 3 3 3 2 2 5 5 5 3,57

Strażnicy Galaktyki vol. 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3,50

Wonder Woman 5 4 4 3 2 3 3,50

Butterfly Kisses 4 4 2 4 3 3 3,33

Zwyczajna dziewczyna 2 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3,30

24 tygodnie 3 4 3 3 3,25

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2 3 4 3 3,00

W sieci 2 3 4 2 2 2 3 4 2,75

Obcy: Przymierze 3 2 2 2 3 2 3 4 2,63

Song to Song 4 3 3 2 4 1 3 1 2 2 2,50

Szatan kazał tańczyć 3 3 3 2 2 1 2 2,29

U pana Marsa bez zmian 3 3 1 2 2,25

Gwiazdy 2 2 3 2 2 2 2,17

loża 
boczna

Zwyczajna dziewczyna – Lone Scherfig nieźle sobie radzi 
z kinem środka, które z jednej strony daje dużą przyjem‑
ność odbiorczą, a z drugiej ma ambicje krytyki społecznej 
– tak było w Klubie dla wybrańców czy Była sobie dziew
czyna. Tu jednak, choć miło patrzeć na nostalgiczny obraz 
brytyjskiego kina „w wojennej potrzebie”, a Bill Nighy bawi 
do łez, film rozchodzi się w szwach. Nie trzyma napięcia, 
feministyczny wydźwięk od początku jest zbyt oczywisty, 
a romans – papierowy (może celowo, skoro bohaterowie 
zajmują się scenariopisarstwem?).

Barbara Szczekała

Nazywam się Cukinia – Mgr filmoznawca zaleca wszyst‑
kim dzieciom jako detoks po zatruciu się disnejowskim 
cukrem.
Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara – Czy ktoś dla dobra 
ludzkości mógłby dokonać abordażu tej franczyzy?
Strażnicy Galaktyki vol. 2 – Za każdym razem, gdy twór‑
cy szantażowali mnie widokiem słodziutkiego małego 
Groota, czułam, że współczesne blockbustery infantylizu‑
ją nas dużo bardziej niż powinny.
Sieranevada – Kino rumuńskie trzyma poziom. Mam 
nadzieję, że będziemy mieć kiedyś w filmowej Polsce 
Bukareszt.

Adam Garbicz

Klient – Tytuł Klient jest dla mniej rozgarniętych, a tymcza‑
sem oryginalny Komiwojażer zadaje ważne pytanie, gdy już 
wiemy, ilu ich jest: czego są oni w Iranie komiwojażerami? 
Drugie pytanie – kto jest krową? – Farhadi stawia tylko roda‑
kom. Szkoda, że trochę tu przekombinował i nie przemyślał 
do końca logiki zachowań, acz pięknie dopiął dialog.
Martwe wody – Szampański Luchini, groteskowy casting 
i ciekawy plener to jeszcze za mało. Trzeba zadbać o resztę, 
wiedzieć, co się umie poza zbieraniem pomysłów, no i się 
postarać.
Sama przeciw wszystkim – Z cyklu: czy za wyprawkę opła‑
ca się skórka, to znaczy te staroświecczyzny scenariusza? 
Jednak tak, bo film coś znaczy, szczególnie teraz. A kreacja 
miss Sloane wyborowa.
W sieci – Całość koszmarnie tragiczna, większość 
rodem z komedii, i niekonsekwencji ponad normę. Czyli 
antysocrealizm.

Adam Kruk

Gwiazdy – Zmarnowana szansa na film sportowy, nie udał 
się też melodramat, do którego przecież Kidawa ‑Błoński – 
co pokazał w Różyczce – ma dryg. Dawno nie widziałem 
też w polskim kinie aż tak uproszczonego kobiecego por‑
tretu, jaki reżyser serwuje nam w Gwiazdach.
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dosadny i poruszający niż wszystkie smętne filmy o niewol‑
nictwie razem wzięte.

Ludwika Mastalerz

Uciekaj! – Sposób opowiadania przypomina nieco ten 
wykorzystany w Green Roomie Jeremy’ego Saulniera – 
film celowo pęknięty jest na dwie części: pierwszą, kon‑
sekwentnie przywołującą nastrój sundance’owych hitów, 
ciepło i z humorem opowiadających o perypetiach współ‑
czesnych dwudziestoparolatków, i drugą, będącą nie‑
uchronną eskalacją grozy i gore’u, celowo cytującą gatun‑
kowe kino sprzed dekad. Zabieg ten pozwala Peele’owi 
uniknąć częstych ostatnio mankamentów współczesnych 
horrorów: skrótowej introdukcji, przezroczystego stylu 
i słabo zarysowanych postaci, będących jedynie kukiełka‑
mi w groteskowym teatrze cytatów i odniesień.

Marcin Adamczak

Martwe wody – Portret antagonizmu klas, obłudy arysto‑
kracji czy przeciwstawienie natury i kultury wydawać się 
mogą wielokrotnie oglądanym już banałem. Urok tego filmu 
tkwi jednak w lekkiej świetlistej formie i pogodnym tonie, 
a także nienachalnym surrealizmie, dzięki czemu bez zło‑
ści na świat możemy cieszyć się jego materialną urodą oraz 
czystym absurdem. Dumont groteskowy i ironiczny okazu‑
je się nie gorszy od Dumonta poważnego i metafizycznego.

Marta Stańczyk

Klient – Swatana para z Co wiesz o Elly? tym razem jako mał‑
żeństwo aktorów, którego szczęście rozdziera: a) poczucie 
wstydu i urażona duma; b) Alfred Hitchcock, Arthur Miller 
i Dariush Mehrjui; c) Iran; d) wszystko to i o wiele więcej. 
Farhadi podtrzymuje swoje emploi mistrza kryzysu, ale za 
pełnym samozadowolenia autotematyzmem skrywa tea‑
trzyk kukiełkowy.
Strażnicy Galaktyki vol. 2 – Playlista Jamesa Gunna to bez‑
wstydna składanka szlagierów, w której feeling jest najważ‑
niejszy, Groot eksploatowany, a tematyka nie przekracza 
poziomem hitów Davida Hasselhoffa. Kto nie skacze, ten 
z DC.

Michał Lesiak

Gwiazdy – Piłki Marleny są okrągłe, a kopacze są dwaj. 
Fabularnie na poziomie marzeń gwiazdek C klasy, realiza‑
cyjnie anachroniczny samobój.
Nazywam się Cukinia – Wzruszająca i zabawna animacja, 
która skutecznie przełamuje nurt nudnych filmów o ziem‑
niakach (m.in. Koń turyński, Marsjanin oraz inne filmy 
z Mattem Damonem i Jeremym Rennerem).
Obcy: Przymierze – Czy androidy śnią o krzyżowaniu 
obcych? Pomyleusz 2 i pół, który zapomina spytać, co tu 
robią ci wszyscy ludzie. Za to ma bardzo ładne Wolskie 
zdjęcia.
Strażnicy Galaktyki vol. 2 – Dwugodzinny montaż dys‑
trakcji. Plus za potwierdzenie mojej teorii z dzieciństwa, 
że Kurt Russell, David Hasselhoff i Patrick Swayze to ten 
sam gość.
Szatan kazał tańczyć – Masturbacja przed kamerą, mastur‑
bacja za kamerą. Szkoda, że szatan nie zakazał kręcić.
Uciekaj! – Zgadnij, kto będzie obiadem, czyli czarni ze 
Stepford. Mnóstwo klisz, ale ogląda się nieźle.

Błażej Hrapkowicz

Mali mężczyźni – Kino Iry Sachsa to siła półtonów – jego 
filmy korzystają z nich tak często, że pozornie zbaczają 
z kursu, uciekają w dygresje, toną w przerywnikach. W rze‑
czywistości jednak mają precyzyjny rytm, przemyślaną 
strukturę, a społecznych i emocjonalnych zjawisk dotyka‑
ją ostrożnie, lecz konsekwentnie, dzięki czemu pozosta‑
je wrażenie, że ktoś powiedział nam niewiele i wszystko 
zarazem. Rzadka umiejętność.
Wonder Woman – Szanuję i doceniam strategię DC, która 
polega na tym, że ich filmy uciekają od ironicznego nawia‑
su i radosnej kolorystyki produkcji Marvela, proponując 
w zamian barwy głębokie i ciemniejsze oraz rehabilitację 
prostoty i powagi – widzę tutaj świadomość podstawowej 
roli popkultury, czyli tłumaczenia na przejrzysty język idei 
wywiedzionych z filozofii czy innych nauk. Wonder Woman, 
mimo kilku potknięć, to najlepszy jak dotąd wykwit tej 
strategii – film świetnie poprowadzony dramaturgicznie 
i emocjonalnie; rozwijający wątek romansowy przeko‑
nująco i klasycznie, ale bez sprowadzania bohaterki do 
trofeum w rękach mężczyzny; poważnie traktujący swój 
filozoficzno ‑moralny temat; wypełniony bardzo fizycznymi, 
potężnymi scenami akcji. Wreszcie – znakomicie obsadzo‑
ną Gal Gadot reżyserka Patty Jenkins filmuje tak, żebyśmy 
podziwiali jej moc, piękno i dobro, ale nigdy nie traktowali 
jako obiektu seksualnego. Watch and learn, Michael Bay.

Ewa Szponar

Uciekaj! – Okrzyknięty arcydziełem debiut Jordana 
Peele’a pęka na dwie części. Po długiej, wyrafinowanej 
ekspozycji, rzadkim jak na warunki gatunku starannym 
budowaniu świata przedstawionego i powolnej eskalacji 
napięcia, w jednej chwili przyspiesza, a reżyser ostrym cię‑
ciem rozwiązuje wszystkie wątki. Tak kunsztowny węzeł 
gordyjski zasługuje na lepszy finał.
W sieci – Najważniejsze motywy twórczości Kim Ki ‑duka 
tracą we W sieci dotychczasową dwuznaczność. Przemoc 
jest tylko destrukcyjnym aktem (albo gestem samoobrony), 
brak jej metafizycznych konotacji. Seks bywa walutą, ale 
pozbawiony jest perwersji. To uproszczenie warstwy sym‑
bolicznej potwierdza zwrot w kierunku realizmu, wydając 
się jednocześnie znakiem utraty nadziei i wiary.

Grzegorz Fortuna

Uciekaj! – Debiutującemu w roli reżysera komikowi 
Jordanowi Peele’owi udała się rzecz niebywała: korzysta‑
jąc z możliwości, jakie dają horror i satyra społeczna, opo‑
wiedział o problemach rasizmu w sposób o wiele bardziej 
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Miłosz Stelmach

Gwiazdy – Rzadko w polskim kinie widuje się filmy tak 
równe – równie kiepsko napisane, wyreżyserowane 
i zagrane. Efektem jest narracyjna katastrofa, która nie 
pozwala nawet na nostalgiczną radość śledzenia znanych 
wydarzeń. Polskie biopiki o latach 70. (osobny ostatnio 
gatunek rodzimego kina) wyraźnie tracą formę. Jeszcze 
jedno przewinienie i czerwona kartka.
Martwe wody – Melodramat kanibalistyczny (nie wiesz‑
czę temu podgatunkowi długiej kariery), czyli kolejny krok 
Dumonta na ścieżce autopastiszu. W Małym Quinquinie 
wyszło spektakularnie, tutaj niestety zostaje typowo fran‑
cuska farsa, która może bawi nad Sekwaną, ale nad Wisłą 
już nie bardzo.
Uciekaj! – Bardzo solidny B ‑klasowy horror oparty na 
zgranych sztuczkach i oczywistej wymowie. Nie mam nic 
przeciwko, tylko skąd tak liczne zachwyty nad tym filmem?
W sieci – Kim Ki ‑duk już kilka lat temu zgubił nie tylko talent, 
ale też dofinansowania (a wraz z nimi porządną kamerę 
i ekipę). W efekcie musimy oglądać kolejne półamatorskie 
opowiastki, nakręcone tanią cyfrówką z kilkorgiem znajo‑
mych w okolicznej piwnicy. Szkoda, bo sam pomysł fabu‑
larny W sieci zasługuje na ciekawe opracowanie.

Paweł Biliński

Martwe wody – Farsowe głupoty Dumonta. Kompletnie 
nieudana i niepotrzebna powtórka z Małego Quinquina, do 
tego z najgorszą rolą Juliette Binoche w karierze.
Sieranevada – To, jak umiejętnie Cristi Puiu potrafi łączyć 
choreograficzną precyzję Tanga Rybczyńskiego, absur‑
dalność Anioła zagłady Buñuela oraz mądrość Sekretów 
i kłamstw Leigh, zasługuje na najwyższe festiwalowe 
laury, których autor fenomenalnej Śmierci pana Lăzărescu 
haniebnie nie otrzymał. Niemniej Sieranevada pozostaje 
pierwszorzędnie wyreżyserowanym i scenariuszowo bez‑
błędnym portretem rumuńskiej (czyli polskiej) rodziny we 
wnętrzu, mówiącym o współczesności o wiele więcej niż 
powierzchowny manifest Daniela Blake’a.
Song to Song – „Mam wątpliwości co do miłości”, czyli 
niekończąca się piosnka bardzo starego filozofa. Jak to 
u Malicka: choć sfera wizualna robi wrażenie, to i tak czę‑
sto chce się wcisnąć „skip”, by pominąć niektóre utwory 
(zwłaszcza polskie Zdrowaś Maryjo).
Zwyczajna dziewczyna – Do bólu klasyczne kino o produk‑
cji szmirowatych patriotycznych filmów. Autotematyczna 
gadka szmatka.

Piotr Czerkawski

Słodkich snów – Usypiająco miałki film Bellocchia. Przykro 
patrzeć, jak reżyser, który nie tak dawno podarował nam 
świetnego Zwycięzcę, rozmienia się na drobne.
Szatan kazał tańczyć – Przebrane dla niepoznaki w kuse 
ciuszki moralizatorskie napomnienie, które mógłby wygło‑
sić z ambony sam mistrz Zanussi.

Piotr Mirski

Uciekaj! – Trawestacja Żon ze Stepford, zbyt ułomna, 
aby przekonywać jako satyra na Amerykę, w której rządy 
Obamy nie okazały się początkiem nowej, lepszej ery. 
Dawno nie widziałem tak nieudolnego połączenia grozy 
z humorem – elementy komedii nie czynią tutaj horroru 

jeszcze bardziej szalonym i histerycznym, tylko go unie‑
ważniają. Całość przypomina długi dowcip, w ramach 
którego lęk przed rasizmem zostaje nie tyle sugestywnie 
rozbuchany, ile wykpiony; w końcu nie ma się czego bać, 
skoro biali ciemiężcy są kreskówkowo pocieszni, a do 
tego zawsze można liczyć na pomoc któregoś z czarnych 
ziomali.

Rafał Syska

Song to Song – Najsłabszy w dorobku, kręcony latami. 
A mógł zostać nieukończony, schowany do szuflady, wyj‑
mowany przez archiwistów w pojedynczych ujęciach 
i scenach. Malick skompletował jednak film o miłości 
i jej licznych, udręczających ludzi meandrach. Jest więc 
o samotności, cierpieniu uczuć, zdradach i wieczornych 
uniesieniach uczuć, które o poranku wpędzają w egzy‑
stencjalną niepewność. Niestety – hipnotyczne ujęcia nie 
hipnotyzują, a taneczny ruch kamery i aktorów nie pory‑
wa do pląsów. I tylko ptaki ćwierkają jak zawsze uroczo 
i obojętnie.

Sebastian Smoliński

Mali mężczyźni – Drugi po Miłość jest zagadką film Iry 
Sachsa, w którym przekonuje on nas, że największe 
wyzwanie dla większości nowojorczyków to znaleźć dach 
nad głową i nie zbankrutować. W zakresie prowadzenia 
aktorów i budowania w kinie przestrzeni empatii Sachs 
zbliża się do reżyserskiej pierwszej ligi.
Martwe wody – Od czasu arcydzielnej Operetki 
Gombrowicza nie było tak wspaniałego portretu ary‑
stokratycznej czkawki po fin de siècle’u. Dumont splata 
humor fizyczny, obyczajowy, klasowy i estetyczny (doty‑
czący samego sposobu ukazywania malarskiej przestrzeni) 
i tworzy tandetną pocztówkę do strasznej i jednocześnie 
pięknej, starej Europy.
Sama przeciw wszystkim – Jessica Chastain jako lobbyst‑
ka o wydajności Robocopa, która dzięki profilaktyczne‑
mu zażywaniu nieokreślonych tabletek ma więcej sprytu 
i energii niż cały Kongres USA razem wzięty. Film Johna 
Maddena ogląda się z zaskakującą i czasem perwersyjną 
przyjemnością, choć całość to trochę zmiksowane obierki 
po House of Cards.
U pana Marsa bez zmian – Upiornie nieśmieszna komedia 
przypominająca koszmar senny przepracowanego pracow‑
nika korporacji. A także kolejny po Pokocie film na naszych 
ekranach, który niezamierzenie robi wszelkiej maści wege‑
tarianom i obrońcom praw zwierząt czarny PR. 
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44. Zaimek dla Szarka 
i Latkowskiego.

45. Bielska lub Petry.
46. Tam akcja Nocy i miasta.
47. Specjalista od filmów dla 

młodzieży.
48. Może być prosty, może być 

doskonały.
49. W komediowej parze 

z Adamem.
52. Kostium Lindy w Mieście 

prywatnym.
55. Kupione przez Damona.
57. Przerwana przez Waltera 

White’a.
59. Przeobfity w Wielkim żarciu.
60. Np. Johnny Depp w komputerze.
61. Gibson u Grunberga.
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1. Miała nadejść w superbohater‑

skiej franczyzie.
2. Domena bohatera Szczurów 

pustyni.
3. Dokazywały w Dolinie Młynów.
4. … marzeń stanowiła inspirację 

dla Gondry’ego.
5. Sinclair w tolkienowskiej sadze.
6. Błękitny przełomem dla Lyncha.
8. Mostel, Wilder, Lane i Broderick.
11. Przypadłość Plummera w filmie 

Egoyana.

12. Gatunkowa, często stosowana 
przez krytyków.

13. Walken jak anioł.
18. Dokumentalna medytacja.
19. Liczebnik dla Bergmana.
23. Rasistowska osada Triera.
24. Słynna praska wytwórnia.
26. Gorące, czyli major ze szpitala 

polowego.
28. Od niego do Mozarta.
30. Rodzimy dokumentalista.
32. Psychoza w kolorze.
34. Mózgotrzep z Chyrą.
35. Specjalność czarodziejki 

Melisandre.
37. Tam rozdają Złote Lwy.
38. Jedno z wcieleń Bustera 

Keatona.
41. Mordercze w Oculusie.
42. Święty lub rodzinny.
50. Przejmował Fassbendera.
51. Mocodajny od Panoramiksa.
53. Poszukiwany w montypytho‑

nowskim filmie.
54. Newell albo Nichols.
55. Imię aktora z nowej ekipy plażo‑

wych strażników.
56. Wypełniał świat przedstawiony 

Pachnidła.
58. Kurt Russell na łajbie.
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7. W tytule samolotowego 

megahitu.
9. Ostatnia albo deszczowa.
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14. Franco w średniowieczu.
15. Kraina z „Miastem gwiazd”.
16. Dźwięki dla Malle’a.
17. Upiorna Japonka.
18. W snach Jirō Ono.
20. Minimalistyczne science fiction 

Fliegaufa.
21. Imię reżysera Kongresu.
22. W oryginalnym tytule klasyka 

kina noir.
24. Dokument o mistrzu komedii.
25. W drużynie z lwem i strachem 

na wróble.
27. Barowa według Bukowskiego.
29. W „war roomie” Kubricka.
31. Szalony przystojniak z serialu 

AMC.
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Monty Pythona.
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36. Krótkometrażówka dla 
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39. Uliczne z Klynstrą.
40. Męczyło bohatera adaptacji 

Pilcha.
43. Melodramat Duviviera.
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