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Prefazione

Città del Vaticano, 2 ottobre 2014
Prot. N. 895/2014

Il Maestro Krzysztof Zanussi, che è stato per ben 4 quinquenni Consultore 
del Pontificio Consiglio della Cultura, taglia il traguardo del 75° compleanno 
e del 45° di attività cinematografica. In questo orizzonte, ci è particolarmente 
gradito unirci idealmente, attraverso un breve scritto, alla pubblicazione di un 
volume in suo onore.

La sua produzione artistica avrà sicuramente ben più qualificate e autore-
voli disamine, alle quali aggiungiamo soltanto poche notizie di cronaca e qual-
che considerazione. Infatti, considerato il caposcuola della “terza generazione” 
di cineasti polacchi, dopo alcuni film per la televisione ha realizzato nel 1968 
Struktura kryształu. Da allora diventano costanti nelle sue opere i  temi del 
dissidio tra passato e presente, dell’incomunicabilità, la morte, la ricerca di 
valori che diano un significato alla vita. Ne ricordiamo alcune tra le più signi-
ficative: Życie rodzinne, (1971); Za ścianą (1971); Iluminacja (1973); Bilans 
kwartalny (1975); Barwy ochronne (1976); Spirala (1978); Constans (1980); 
Kontrakt (1980); Z dalekiego kraju (1981); Rok spokojnego słońca (1984, Leone 
d’oro a Venezia); Dotknięcie (1992); Persona non grata (2005); Czarne słońce 
(2007); Serce na dłoni (2008); Obce ciało (2014). A questo possiamo aggiunge-
re alcuni saggi teorici sul cinema: On editing an amateur film, 1968; Discourse 
on an amateur film, 1978.

Attratto dalla quantistica quanto dalla poesia, il cinema di Zanussi, nella 
sua essenza più felice, è aperto a libere interpretazioni e, come una partitura 
da camera, sa unire raffinatezza ed essenzialità. Il nostro regista coglie, nella 
visione di una spiritualità laica, tutto il fardello morale e le ricchezze interiori 
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dell’essere umano nel Ventesimo secolo, mentre rifiuta il cinismo della satira 
per dare maggiore risalto alla drammatizzazione pura di personaggi e vicende. 

La Sua collaborazione con il Pontificio Consiglio della Cultura, lo ha visto 
partecipare alla Prima Riunione Europea dei Presidenti delle Commissioni 
Episcopali della Cultura presso il Castello di Klingenthal, 9–12 settembre 
1999, con una relazione sul tema I mezzi di comunicazione sociale: poste in 
gioco e sfide per la pastorale della cultura.

Nelle sue partecipazioni ai lavori di questo Dicastero Pontificio (Assem-
blee Plenarie, Incontri Accademici), attraverso i  suoi interventi, abbiamo 
sempre apprezzato il messaggio che la sua arte cinematografica sa trasmette-
re, e il suo contributo per diffondere il rispetto di quei valori che arricchisco-
no l’animo umano e senza i quali è difficile vivere una vita intensa e compiuta. 
La sua presenza era un’occasione per dimostrare che il cinema può offrire un 
valido apporto alla cultura ed una specifica cooperazione alla Chiesa. Infatti, 
egli continua ad aprire percorsi nuovi di riflessione, convinto che il cinema 
è cultura, trae linfa dal patrimonio storico e di tradizioni locale, lo comunica, 
avvia scambi tra le diverse civiltà, e invita al dialogo interculturale. 

Oggi, alla luce degli ultimi tragici eventi che feriscono l’umanità lascian-
dosi dietro una scia di sangue, si capisce che la reciproca comprensione nel 
mutuo rispetto è l’unica via per costruire un mondo veramente degno della 
persona umana. Una vera globalizzazione culturale dal volto umano implica 
certo una comunicazione a livello mondiale, e richiede non solo una custodia 
ma anche una promozione delle identità culturali, nonché uno sguardo che va 
sempre al centro della vita, nell’intimo del cuore dell’uomo, laddove sorgono 
domande, abitano misteri ma fioriscono anche i sentimenti più genuini. 

Crediamo sia questo l’atteggiamento con il quale Krzysztof Zanussi ha 
sempre vissuto il cinema. Al riguardo ricordiamo una sua affermazione: 

In questo mondo di teleinvadenza e di realtà virtuale, le domande sostanziali 
sulla natura del male e del bene, sulle loro origini, sulle dinamiche che inter-
vengono nella storia e nella nostra vita, dando origine alla felicità o all’infeli-
cità, si sono sbiadite, stinte, per non dire estinte. Sono temi ridotti al rango di 
opinioni personali. 

Per queste ragioni, nel cinema di Krzysztof Zanussi nulla è banale, nulla 
è dato per scontato; ed egli si è sempre posto un interrogativo fondamentale, 
da cristiano, da uomo di cultura, da regista di cinema, da studioso della co-
municazione: il cristianesimo inteso come offerta universale di valori, come 
viene percepito, come viene raccontato, offerto, comunicato al mondo di 
oggi? Cineasta dell’umanesimo cristiano, Krzysztof Zanussi ha realizzato film 
carichi di significati, mai superficiali, portatori di valori fondamentali e capaci 
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di cambiare l’immagine diffusa e stereotipata del cristianesimo e della Chiesa 
cattolica nel mondo, come può garantire chi ha visto i suoi film e riflettuto 
qualche volta su questi temi. 

La cultura, perciò, non può fare a meno del cinema, strumento privilegiato 
della comunicazione, perché unisce la parola alla musica, le immagini ai suoni 
e ai colori, ma anche la Chiesa, in un certo modo, non può fare a meno del 
cinema. Tutti ricordiamo quanto scriveva Giovanni Paolo II, grande amico 
del nostro regista, nella sua enciclica Redemptoris Missio: «Occorre integrare 
il messaggio cristiano in questa nuova cultura, creata dalla comunicazione 
moderna» (37c). 

Auguriamo al Maestro Zanussi di continuare, con il suo linguaggio linea-
re ma denso, privo di metafore ricercate, alieno da simbolismi difficilmente 
decifrabili, a farci riflettere ancora a lungo sui temi alti della vita umana e di 
ravvivare in noi una sana inquietudine su ambiti come la morte, il dolore, il 
senso dell’esistenza, l’utopia e la trascendenza, che un certo grigiore diffuso 
tra la nostra gente non consente più di percepire. 

Gianfranco Cardinal Ravasi
Presidente Pontificio Consiglio Della Cultura

Gianfranco Cardinal Ravasi, Prefazione, [w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości filmo-
wej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę de-
biutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż, Michał Legan OSPPE, Kraków 
2015, s. 5–7.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.01





Przedmowa

Watykan, 2 października 2014 roku
Prot. N. 895/2014

Maestro Krzysztof Zanussi, który przez całe cztery pięcioletnie kadencje był 
Konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury, dobiega 75 lat życia i 45 lat działal-
ności kinematograficznej. Z tej okazji jest nam szczególnie miło włączyć się 
duchowo poprzez to krótkie pismo w publikację księgi pamiątkowej na Jego 
cześć.

Dorobek artystyczny Krzysztofa Zanussiego spotka się z pewnością z oce-
nami bardziej fachowymi i miarodajnymi, do których dołączamy tylko nielicz-
ne fakty i kilka uwag. Reżyser uważany za ojca „trzeciego pokolenia” polskich 
filmowców, po nakręceniu kilku filmów dla telewizji stworzył w  1968 roku 
Strukturę kryształu. Od tego czasu w  jego dziełach pojawia się stale temat 
rozdźwięku pomiędzy przeszłością a  teraźniejszością, braku porozumienia, 
śmierci, poszukiwania wartości, które nadałyby życiu sens. Przywołajmy nie-
które spośród bardziej znaczących filmów: Życie rodzinne (1971); Za ścianą 
(1971); Iluminacja (1973); Bilans kwartalny (1975); Barwy ochronne (1976); 
Spirala (1978); Constans (1980); Kontrakt (1980); Z  dalekiego kraju (1981); 
Rok spokojnego słońca (1984, Złoty Lew, Wenecja); Dotknięcie ręki (1992); Per-
sona non grata (2005); Czarne słońce (2007); Serce na dłoni (2008); Obce ciało 
(2014). Do tego możemy dodać niektóre teoretyczne eseje dotyczące kina: On 
editing an amateur film (1968); Discourse on an amateur film (1978).

Kino Zanussiego – w  równym stopniu zafascynowane kwantami i  poe-
zją – w swojej najlepszej formie jest otwarte na nieskrępowane interpretacje 
i podobnie jak kameralna partytura potrafi połączyć subtelność ze sprawami 
zasadniczymi. Reżyser w swojej wizji świeckiej duchowości zawiera cały mo-
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ralny ciężar i  wewnętrzne bogactwo człowieka XX wieku, odrzucając przy 
tym cynizm satyry, aby nadać tym większą rangę czystej dramatyzacji osób 
i wydarzeń. 

Jego współpraca z Papieską Radą ds. Kultury rozpoczęła się od uczestnictwa 
w Pierwszym Europejskim Spotkaniu Przewodniczących Komisji Biskupich ds. 
Kultury, które odbyło się na Zamku w Klingenthal w dniach 9–12 września 
1999 roku, podczas którego wygłosił referat: I mezzi di comunicazione sociale: 
poste in gioco e sfide per la pastorale della cultura [środki komunikacji społecz-
nej: cele i wyzwania dla duszpasterstwa kultury].

W czasie, gdy uczestniczył w  pracach tejże Papieskiej Dykasterii (posie-
dzenia plenarne, spotkania akademickie), w jego referatach zawsze ceniliśmy 
przesłanie, jakie jego sztuka kinematograficzna potrafiła przekazać, oraz 
wkład w  rozpowszechnianie szacunku dla tych wartości, które ubogacają 
ludzkiego ducha, a bez których trudno jest realizować spełnione i intensywne 
życie. Jego obecność była sposobnością do ukazania, iż kino może zaoferować 
znaczący wkład w kulturę i swoistą współpracę z Kościołem. W istocie, otwie-
ra on bowiem ciągle nowe drogi dla refleksji, będąc przekonanym, iż kino jest 
kulturą, czerpie życiodajne soki z dziejowego dziedzictwa i lokalnych tradycji, 
przekazuje je i zapoczątkowuje wymianę myśli wśród różnych cywilizacji i za-
prasza do dialogu międzykulturowego.

Dzisiaj, w  świetle ostatnich tragicznych wydarzeń, które ranią ludzkość, 
pozostawiając po sobie strugę krwi, widzimy, że wzajemne zrozumienie i po-
szanowanie jest jedyną drogą ku budowaniu świata prawdziwie godnego 
osoby ludzkiej. Prawdziwa kulturalna globalizacja o ludzkim obliczu zakłada 
z pewnością porozumiewanie się na płaszczyźnie światowej i wymaga nie tyl-
ko strzeżenia, lecz także promowania tożsamości kulturalnych, jak również 
ustawicznego spoglądania na centrum życia, na wnętrze człowieczego serca, 
w którym powstają pytania, mieszkają tajemnice, ale kwitną także najszczer-
sze uczucia.

Wierzymy, że z  takim właśnie nastawieniem Krzysztof Zanussi zawsze 
przeżywał kino. Przypomnijmy w tym względzie pewne jego stwierdzenie: 

W tym świecie, w którym nachalnie narzuca się telewizja i rzeczywistości wir-
tualne, zasadnicze pytania –  dotyczące natury zła i dobra, ich pochodzenia, 
mechanizmów, które działają w dziejach i w naszym życiu, będąc przyczyną 
szczęścia lub nieszczęścia – wypłowiały, straciły barwy, by nie powiedzieć: wy-
gasły. Są to tematy sprowadzone do rangi osobistych opinii.

Z tych względów w kinie Krzysztofa Zanussiego nic nie jest banalne, nic 
nie jest oczywiste; gdyż jako chrześcijanin, człowiek kultury, reżyser filmo-
wy, badacz komunikacji międzyludzkiej zawsze stawiał on sobie podstawowe 
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pytanie: jak jest postrzegane, jak jest opisywane, zaofiarowywane, przekazy-
wane dzisiejszemu światu chrześcijaństwo, pojęte jako propozycja uniwer-
salnych wartości? Krzysztof Zanussi  –  propagator chrześcijańskiego huma-
nizmu – nakręcił filmy brzemienne w znaczenia, nigdy nie powierzchowne, 
niosące podstawowe wartości i zdolne do tego, by zmienić rozpowszechnio-
ny i  stereotypowy obraz chrześcijaństwa i  Kościoła katolickiego w  świecie, 
o czym może zaświadczyć ten, kto widział jego filmy i niekiedy rozmyślał nad 
tymi tematami.

Kultura więc nie może obejść się bez kina  –  uprzywilejowanego narzę-
dzia porozumiewania się, gdyż łączy ono słowo z  muzyką, obrazy z  dźwię-
kami i barwami, ale także i Kościół nie może – w pewnym sensie – obyć się 
bez kina. Wszyscy pamiętamy, co pisał Jan Paweł II, wielki przyjaciel naszego 
reżysera, w swej encyklice Redemptoris missio: „trzeba włączyć samo orędzie 
w tę «nową kulturę», stworzoną przez nowoczesne środki przekazu” (37c).

Życzymy Maestro Zanussiemu, aby – poprzez swój język linearny, ale i bo-
gaty, pozbawiony wyszukanych metafor, stroniący od trudno zrozumiałych 
symboli – nadal zmuszał nas do refleksji nad wzniosłymi tematami ludzkiego 
życia i aby ożywiał w nas zdrowy niepokój w odniesieniu do takich rzeczywi-
stości jak śmierć, cierpienie, sens istnienia, utopia i transcendencja, których 
to szarzyzna, rozpowszechniona w naszym społeczeństwie, nie pozwala już 
doświadczać.

Gianfranco Kardynał Ravasi
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury

tłumaczył prof. Bazyli Degórski OSPPE

Gianfranco Kardynał Ravasi, Przedmowa, tłum. B. Degórski OSPPE, [w:] Cierpienie 
i nadzieja w  twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. ro-
cznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż, 
Michał Legan OSPPE, Kraków 2015, s. 9–11.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.02
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MARIOLA MARCZAK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zło i cierpienie w twórczości  
Krzysztofa Zanussiego

Dość łatwo jest wyodrębnić powtarzające się w twórczości Krzysztofa Zanus-
siego wątki tematyczne: śmierć, zło, wolność (wybory człowieka rozdartego 
między dobrem a złem), Bóg, miłość. Już w pierwszych filmach pojawiły się 
wszystkie, a fakt, że przewijały się w ciągu 45 lat twórczości i są obecne do 
dziś, świadczy o tym, że Zanussi rozpoczął pracę zawodową w kinematografii 
jako ukształtowany człowiek i  artysta świadomy swoich priorytetów. Włas-
ną pracę traktował z powagą, zaś możliwość publicznego „wypowiadania” się 
w formie artystycznego przekazu, jakim jest dzieło filmowe, i zwracania się 
do wielkiego audytorium uważał za przywilej, szlachectwo, które zobowią-
zuje. Toteż choć miał inklinacje do posługiwania się humorem, zwłaszcza 
w formie satyry1, problematyka jego filmów nigdy nie była błaha, zwykł był 
podejmować tematy podstawowe2, takie, którymi zazwyczaj zajmują się fi-
lozofia lub teologia, czasem antropologia kulturowa. Można by powiedzieć, 
że Zanussi na ekranie uprawiał antropologię filozoficzną, rozważał rozmai-
te uwarunkowania egzystencjalne, jak również „troski ostateczne” wraz z ich 
źródłami i – co jest szczególną cechą wyróżniającą jego filmy – potrafił połą-
czyć konkret realistycznej obserwacji, obraz współczesnego człowieka w jego 

1 Pisałam o tym w swojej monografii, M. Marczak, Niepokój i tęsknota, Olsztyn 2011.
2 Odwieczne od nowa. Wielkie tematy w kinie przełomu wieków, red. T. Lubelski, Kraków 
2004; tu film Zanussiego (jeden – Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płcio-
wą) analizowany jest w rozdziałach poświęconych śmierci i starości; por. Odwieczne od 
nowa, dz. cyt., s. 278–281, 293–299.
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codzienności z abstrakcyjnym nieraz dyskursem wokół jego kondycji, a przy 
tym w najlepszych filmach obraz ten nasycał dramatyzmem. Napięcie związa-
ne było z faktem, że jego bohater te swoje ostateczne troski przeżywał w chwi-
lach różnego rodzaju wyborów podejmowanych w  zwyczajnych lub trochę 
mniej zwyczajnych, czasem wręcz nadzwyczajnych, ale w  gruncie rzeczy 
typowych sytuacjach życiowych: zawodowych, rodzinnych, innych między-
ludzkich, powiązanych z uwarunkowaniami biologicznymi lub społecznymi 
ludzkiej egzystencji. Specyficzny jest charakter owego „dramatyzmu” – częś-
ciej dotyczy on jakiegoś napięcia wewnątrz głównej postaci lub pomiędzy 
bohaterami, między którymi rozgrywa się rodzaj dysputy lub sporu; jest on 
podobny do tego, który kreował mistrz Zanussiego, Robert Bresson, bo właś-
nie szczególnie często ma on metafizyczne, duchowe źródło, wynika z owej 

„troski ostatecznej” i z powiązanego z nią duchowego cierpienia.
Jeżeli rozważylibyśmy kilkanaście najbardziej swoistych dla Zanussiego 

utworów, to otrzymalibyśmy obraz twórczości niemal monotematycznej; tak-
że przyglądając się wszystkim pełnometrażowym i średniometrażowym fabu-
łom, zauważymy stałość tematów. Jeżeli w pewnej grupie filmów dominuje 
jeden z nich (np. śmierć), to dwa lub trzy inne występują w tle (np. wolność, 
miłość, Bóg), w innej zaś grupie filmów temat z tła staje się głównym, a pozo-
stałe są przesuwane do drugiego planu. 

Jednym z owych wiodących tematów jest zło. Zważywszy że „  […] w  ju-
deochrześcijańskiej tradycji Zachodu pod tym samym pojęciem mieszamy 
zjawiska tak na pierwszy rzut oka różne, jak grzech, cierpienie i śmierć”3, mo-
żemy stwierdzić bez wahań, że jest on obecny w całej twórczości reżysera. Dla 
większej precyzji wyodrębnijmy problematykę cierpienia i śmierci. W formie 
wątku głównego, pobocznego lub motywu znajdziemy je w: Śmierci prowin-
cjała, Strukturze kryształu, Górach o  zmierzchu, Roli, Za ścianą, Ilumina-
cji, Bilansie kwartalnym, Morderstwie w Catamount, Miłosierdziu płatnym 
z  góry, Barwach ochronnych, Spirali, Drogach pośród nocy, Lekcji anatomii, 
Constansie, Z  dalekiego kraju, Imperatywie, Sinobrodym, Roku spokojnego 
słońca, Paradygmacie, Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest…, Stanie posiadania, Dłu-
giej rozmowie z ptakiem, Dotknięciu ręki, Bracie naszego Boga, Życiu za życie. 
Maksymilian Kolbe, Życiu jako śmiertelnej chorobie przenoszonej drogą płcio-
wą, Suplemencie, Persona non grata, Czarnym słońcu, Sercu na dłoni, Rewizy-
cie, Obcym ciele, czyli również w prawie każdym utworze tego reżysera. Za-
tem szeroko rozumiana problematyka zła, obejmująca też cierpienie i śmierć, 
występuje w całej twórczości – albo jako główny wątek, albo jako rodzaj ak-

3 P. Ricoeur, Zło, wstęp P. Gisel, tłum. E. Burska, Warszawa 1992, s. 13.
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tywnego tła czy też znaczącego motywu. W niektórych filmach transcenden-
tna perspektywa zła się nie pojawia lub jest ukryta, np. sugeruje ją obrazowy 
symbol (jeleń w zakończeniu Kontraktu, kobieta w czerni w Bilansie kwartal-
nym, góry w Iluminacji, Constansie, Suplemencie, Spirali). Zawsze przywołuje 
ją czyjaś śmierć, która – jak wyliczyłam na początku – pojawia się w większo-
ści filmów reżysera, a tam, gdzie się nie pojawia, jest sugerowana przez starość 
lub chorobę (Zaliczenie, Rola, Życie rodzinne, Bilans kwartalny). 

Za „bazowy” niejako uznać muszę wymiar metafizyczny zła, którego po-
chodną jest zło moralne, ponieważ wyraźne jest w Zanussiańskim uniwersum 
przeświadczenie, że w świecie obecne jest osobowe zło transcendentne, a za-
razem istnieje ono w człowieku jako skłonność, którą zaszczepił sam sobie za 
sprawą pierwszego upadku w  Raju. Zarówno cierpienie, zawinione lub nie-
zawinione (w tym doświadczenie śmierci własnej lub cudzej), jak i zło prak-
tyczne, przejawiające się w działaniu (w złych czynach) są konsekwencjami 
tego pierwszego aktu wyboru – odrzucenia Boga. Cierpienie, śmierć, odpo-
wiedzialność powiązana z tematem winy (metafizycznej – niezawinionej, po-
wszechnej lub praktycznej – związanej z ludzkimi wyborami między dobrymi 
a złymi czynami) stają się, z filozoficznego punktu widzenia, częścią tak ro-
zumianego tematu zła i razem tworzą ideowy horyzont filmów Zanussiego.

Jest z nim powiązana kolejna ważna dla artysty kwestia – problematyka 
wolności, która jest przecież jednym z częściej przywoływanych uzasadnień 
teodycei. Gdy pytamy: „dlaczego zło?”, „skąd zło?”, najczęściej słyszaną racjo-
nalną odpowiedzią jest konieczność zachowania ludzkiej wolności. Co praw-
da w filmach autora Iluminacji pytanie o wolność nie dotyczy zwykle swobody 
woli w relacji do Boga (choć i taka konfiguracja się pojawia, np. w Paradygma-
cie), ale wobec rozmaitych ludzkich, w tym społecznych i biologicznych uwa-
runkowań. Niemniej jednak wolność wyboru – podstawa etycznego dyskursu 
w filmach Zanussiego, rozważana na bazie codziennych ludzkich uwarunko-
wań w  sytuacjach typowych dla współczesnego człowieka  –  jest pochodną 
owej wolności woli jako elementu chrześcijańskiej antropologii – cechą kon-
stytutywną wyróżniającą istotę ludzką spośród innych stworzeń, a jednocześ-
nie zrównującą go z aniołami.

Dopiero na takim tle światopoglądowym możemy mówić o pewnych bar-
dziej szczegółowych dominantach tematycznych. Z  obszaru symbolicznej 
ciemności otaczającej człowieka doświadczającego zła, wśród której „błądzą” 
albo raczej usilnie poszukują kierunku bohaterowie Zanussiego, wyłaniają 
się dwa punkty docelowe, ku którym zmierzają lub które tylko organizują 

„przestrzeń błądzenia”, nadając działaniom postaci kierunek. Jeden wyzna-
czony jest przez sferę racjonalną, a  jest nim osiągnięcie poznania. Boha-
terowie dążą  –  tak jak Franciszek Retman  –  do „poznania pewnego”, któ-
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re wydaje się oferować nauka: czasem jest to fizyka (Iluminacja, Struktura 
kryształu), czasem matematyka (Constans, Imperatyw), czasem biologia (Za 
ścianą, Iluminacja, Imperatyw), czasem medycyna (Iluminacja, Lekcja ana-
tomii, Spirala, Życie jako śmiertelna choroba…, Suplement), czasem teologia 
(Imperatyw). Zwykle konkluzją jest umiarkowany lub nawet skrajny scepty-
cyzm w  następstwie uświadomienia sobie ograniczeń owego racjonalnego, 
więc zredukowanego, niepełnego poznania. Bywa, że przybiera on formę 
sarkazmu, najostrzej wyrażonego wobec teologii jako racjonalnego poznania 
irracjonalności (Imperatyw). Jeszcze ostrzej potraktował reżyser współczes-
ną humanistykę reprezentowaną przez postmodernistyczną dekonstrukcję 
w Sercu na dłoni.

Drugi punkt orientacyjny pomagający człowiekowi odnaleźć kierunek 
w  ciemności określony jest przez „irracjonalność” czy raczej pozaracjonal-
ność. Pośród chaosu, który tworzy się, gdy człowiek oddala się od źródła 
Prawdy, Dobra i Życia, człowiek odnajduje orientację, gdy rozpoczyna poszu-
kiwania skierowane poza to, co rozumowi dostępne, ku sferze transcendencji. 
Na wczesnym etapie twórczości ten azymut miał charakter konsekwentnie 
enigmatyczny, niejednoznaczny, przybierał formę metafizycznego horyzontu 
odniesienia dla rozterek, dociekań, poszukiwań „sensu” i zmagań z codzien-
nością filmowych bohaterów. Od 1981 roku przybierał postać poszukiwania, 
odkrywania, dążenia do Boga. Odpowiednią autointerpretacją, a  zarazem 
zwieńczeniem pewnego etapu pracy twórczej, jest cytat ze św. Augustyna wy-
powiedziany przez Maję Komorowską (filmowa matka, Zofia) w Stanie posia-
dania (1990), filmie powstałym w 50. rocznicę urodzin artysty: „Nie szukałbyś 
mnie, gdybyś mnie już nie znalazł”.

Zmiana perspektywy narracyjnej nie oznacza, że światopogląd artysty 
ewoluował; chrześcijańska religia i filozofia łącznie ukształtowały sferę pojęć 
i wartości filmów Krzysztofa Zanussiego4, można mówić co najwyżej o prze-
sunięciu punktów ciężkości. Augustiańskie (choć nie we wszystkich aspek-
tach) jest rozumienie źródeł zła i grzechu pierworodnego. Z diegetycznego 
uniwersum artysty wyłania się wizja zła moralnego w ujęciu św. Augustyna, 
czyli rozumianego jako brak dobra (zaprzeczenie zła substancjalnego) lub 
jako cecha czynów wolnych osób. Nie ma jednak śladu w światach przedsta-
wionych jego utworów penalnej wizji dziejów z filozofią odpłaty. Ludzkie nie-
szczęścia i cierpienia nie są nigdy karą za zawinione lub niezawinione grze-

4 Zob. dla przykładu analizę i interpretację Struktury kryształu autorstwa Krzysztofa Kor-
nackiego. K. Kornacki, „W perspektywie wieczności…” . Metafizyczne i religijne komponenty 

„Struktury kryształu” Krzysztofa Zanussiego, [w:] K. Kornacki, Kino polskie wobec katolicy-
zmu, Gdańsk 2004, pierwodruk w: „Studia Filmoznawcze” (2004) t. 25, s. 53–64.
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chy5, choć bywają ich konsekwencją. Obecne jest jednak transcendentne zło 
osobowe. Diabelskość i diabeł nie są jednak „partnerami Boga”, lecz człowieka. 
Są, podobnie jak ludzie, upadłymi stworzeniami, z tym że radykalny charak-
ter ich buntu spowodował nie tyle znamię na bycie, ile jego degradację. Stąd 
postacie demoniczne stworzone przez reżysera są takie ludzkie, choć jedno-
cześnie niepokojące, ambiwalentne, pociągające i  groźne. I  –  podobnie jak 
ich twórca – „piekielnie”, efektownie inteligentne. Taki jest Jakub Szelestowski 
z Barw ochronnych, Gottfried z Paradygmatu, Kesdi z Dotknięcia ręki, prezes 
z Serca na dłoni, ale i pomniejsze „diabły” i „diablice”, choć mniej błyskotli-
we, są niepozbawione przewrotnego uroku (Sylwia z Paradygmatu, Angelo 
z Serca na dłoni). W swoim dynamizmie lub migotliwym rozedrganiu „błysz-
czą” i pociągają – przeciwstawione, mocą władzy reżysera, mniej dla widza 
atrakcyjnym postaciom „anielskim”, jak Stefan z Dotknięcia ręki i z Serca na 
dłoni, Hubert z Paradygmatu czy Jarosław z Barw ochronnych. Choć bywa, 
że jest odwrotnie – samotna bądź samotne „białe owce” wzbudzają sympatię, 
błyszcząc na tle zepsutego, diabelskiego otoczenia, prowokują naiwną odwa-
gą obstawania przy jednoznacznie i prosto definiowanych wartościach, z któ-
rych w PRL-u najważniejsza była prawda (Witek i jego dziewczyna Grażynka 
z Constansu, Lidka z Kontraktu). 

Od św. Augustyna pochodzi też charakterystyczny dla aksjologii Zanussie-
go – filmowego autora – dualizm duszy i ciała z wyraźnie negatywnie nace-
chowaną sferą ludzkiej biologii, zmysłowości. Jest to element „natury”, siejący 
zamęt, targający spokrewnioną ontycznie z Bogiem ludzką duszą oraz całą 
sferą ducha, do której przynależy też pozytywnie waloryzowana pasja po-
znawcza. Kartezjusz, którego Zanussi jest również dłużnikiem jako miłośnik 
rozumu i jego kontrolnej funkcji, również przynależy do tradycji myśli chrześ-
cijańskiej, wywodzącej się od świętego Pawła6. Od Kartezjusza zaczerpnął re-
żyser rozumienie „afektów” – tej wymykającej się spod panowania woli i rozu-
mu części osobowości, zdominowanej przez emocje i „popędy”, które stają się 
dla bohaterów filmowych źródłem cierpień, podobnie jak kruche biologiczne, 
psychofizyczne podstawy egzystencji. To one sprawiają, że człowiek pozor-
nie wolny w swych decyzjach, inteligentny, gotowy „objąć myślą świat”, staje 
się podatny na zakorzenione w sobie przez grzech pierworodny zło. Pozwala, 

5 Zob. P. Ricoeur, Zło, dz. cyt., s. 21, 25
6 Za Pawłem Zanussiański bohater mógłby zawołać: „Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie 
wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci!”. Jednocześnie jednak to Apostoł Pogan jako 
pierwszy „znalazł sposób” na niesforne ciało, wzywając do poddania go kontroli ducha, 
do „życia z ducha”. „Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś – prawu grzechu”, 
pisał św. Paweł – Rz 7, 14–25; 8, 1–13.
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by „jakaś wewnętrzna siła” nim kierowała, przynajmniej do pewnego stopnia. 
W efekcie, jak diagnozował znawca ludzkiej natury, św. Paweł Apostoł, „nie 
czyni […] dobra, którego chce, ale czyni to zło, którego nie chce” (Rz 7, 19). 
Owe popędy są też jednak źródłem pasji twórczej, pobudzają do aktywności, 
niezbędnej, by tworzyć dzieła sztuki, ale też by twórczo działać w życiu.

Jeżeli Zanussi ujawnia własne zaangażowanie religijne, to nigdy nie jest 
reprezentantem „wiary naiwnej”, pozostaje badaczem własnej egzystencji za-
nurzonej w niepewny byt, skazany na zniknięcie w mroku. Wiara, że Boże 
światło rozświetla lub rozświetli w pośmiertnej przyszłości mrok, dla boha-
terów filmowych nie jest oczywista ani dana raz na zawsze. Nie usuwa lęku 
przed śmiercią ani też cierpienia z powodu kondycji „myślącej trzciny”7 na 
wietrze, targanej wichrami namiętności. 

Temat zła w powiązaniu z wyborami etycznymi dominuje w Życiu rodzin-
nym, Za ścianą, Roli, Morderstwie w Catamount, Bilansie kwartalnym, Miło-
sierdziu płatnym z góry, Barwach ochronnych, Drogach pośród nocy, Konstan-
sie, Kontrakcie, Niedostępnej, Paradygmacie, Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest…, 
Stanie posiadania, Dotknięciu ręki, Cwale, Czarnym słońcu, Sercu na dłoni, 
Obcym ciele.

Śmierć wysuwa się na plan pierwszy w  Śmierci prowincjała, Górach 
o zmierzchu, Spirali, Drogach pośród nocy, Sinobrodym, Życiu za życie, Życiu 
jako śmiertelnej chorobie…, Czarnym słońcu.

Poszukiwania Boga lub  –  wcześniej  –  transcendentnego celu ludzkiej 
egzystencji albo metafizycznego ładu organizują narrację niewielu utwo-
rów, co może dziwić. O wiele częściej bywały istotnym tłem, np. prowadząc 
bohatera do buntu przeciwko śmierci (Śmierć prowincjała, Constans, Spi-
rala) lub będąc ubocznym efektem „choroby na śmierć” i starań, by sobie 
z nią poradzić (Życie jako śmiertelna choroba…), także wtedy, gdy chodziło 
o śmierć nie własną (Suplement, Dotknięcie ręki, Rok spokojnego słońca). Tak 
naprawdę zatroskanie o „sens”, o kruchość własnego bytu, a w konsekwen-
cji o jakość egzystencji absorbuje w pełni tylko niewielu, za to najbardziej 
swoistych dla tego reżysera, „Zanussiańskich” bohaterów: Jana ze Struktury 
kryształu, Franciszka z Iluminacji, Augustyna z Imperatywu, Martę z Poku-
szenia i  szaloną Bellę z  Życia rodzinnego. Franciszek i  Augustyn systema-
tycznie szukają, Marta i Bella miotają się, jedynie Jan odnalazł ład, godząc 
się na własną niewiedzę i na permanentne szukanie. Wszyscy oni ponoszą 
życiowe koszty takiej postawy emocjonalnego zaangażowania we własny 
byt. Bella znosi z dumą opinię „wariatki” i erotomanki (w czym jest bardzo 

7 Zgodnie z metaforą ulubionego filozofa Zanussiego, Blaise’a Pascala.
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podobna do „Bożych szaleńców”). Marta, walcząc o  maksymalizm w  mi-
łości i w życiu, błąka się po świecie, angażując się w rozmaite ryzykowne 
przedsięwzięcia, w końcu wypływa w morze wpław — popełniając samobój-
stwo z powodu niespełnienia w życiu i w miłości (w miłości, tzn. w życiu). 
Franciszek doznaje wielu upokorzeń z powodu materialnej mizerii, ociera 
się o samobójczą śmierć, prawdopodobnie za sprawą zwątpienia. Augustyn 
cierpi z bezsilności wobec ograniczenia własnych władz poznawczych, nie-
możności wiary, a w końcu – podobnie jak Bella – doznaje upokorzenia cha-
rakterystycznego dla „Bożego szaleństwa”, gdyż to, co jest mądrością u Boga, 
jest „głupstwem dla świata” (1 Kor 1, 21–29). O Janie wiemy, że czas boles-
nych doznań ma za sobą. Możemy się tylko domyślać, że droga do życiowej 
harmonii w wiejskim zaciszu była trudna, pewnie też burzliwa, więc boles-
na. Prawdopodobnie znaczyła ją presja nieetycznych działań w  instytucie 
naukowym, w  którym pracował. Bezpardonowa walka o  fundusze nauko-
we, o której wspominał Marek, nadal tam zatrudniony, zapewne toczyła się 
także wcześniej. W końcu wiemy, że Jan otarł się o śmierć w górach, a tego 
rodzaju nagła konfrontacja nie bywa bezbolesna. Poza wszystkim rozciąg-
nięta na cały film dysputa między Janem a Markiem na temat tego, co Jan 
stracił, co zaprzepaścił, z czego zrezygnował, daje wyobrażenie o tym, jaką 
rozmowę, a może walkę z samym sobą, toczyć musiał Jan, zanim podjął de-
cyzję, jakie rozterki jej towarzyszyły. Możemy z całą pewnością stwierdzić, 
że wrażliwy, inteligentny człowiek nie odwraca się od całego swojego do-
tychczasowego życia łatwo, lekko i  bezboleśnie. Nawet jeżeli zmiana jest 
mu potrzebna i przez niego pożądana, „rzucenie wszystkiego” jest zawsze 
okupione jakimś cierpieniem.

Temat cierpienia, podobnie jak zła, pojawia się w powiązaniu z  innymi 
tematami, najczęściej łączy się ze śmiercią i duchowymi poszukiwaniami, ale 
też  –  co wydaje mi się interesujące u  tego artysty  –  z  miłością. „Miłosne 
katusze” są co prawda literackim stereotypem i życiowym banałem, ale auto-
rowi Roku spokojnego słońca nie o takie cierpienia chodzi. Brak wzajemności 
pojawia się tylko raz (Za ścianą) i  jest nie tyle znakiem braku erotycznego 
odzewu, ile nieprzezwyciężalnej egzystencjalnej samotności i niemożności 
porozumienia. To ostatnie jest zresztą bardzo charakterystyczne dla tego 
wątku tematycznego. Miłość łączy się w filmach Zanussiego zawsze z trud-
nościami w  komunikacji: w  sensie dosłownym (Barwy ochronne: Jarosław 
i stypendystka Nelly – kłopoty ze zrozumieniem się z powodu nieznajomo-
ści języka i różnic kulturowych; Cwał: włoski dyplomata zauroczony ciotką 
Emilią). Podobny motyw pojawia się także w  Drogach pośród nocy (oficer 
Wehrmachtu i polska arystokratka), Pokuszeniu (szwajcarski biznesmen, po-
układany i pełen dystansu i polska artystka, spontaniczna i trochę szalona), 
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Roku spokojnego słońca (amerykański żołnierz i uciekinierka z polskich kre-
sów przygnana na Ziemie Zachodnie), Za ścianą (przebojowy racjonalista, 
człowiek sukcesów i  nieporadna, wrażliwa, trochę neurotyczna intrower-
tyczka), Bilansie kwartalnym (uporządkowany, obowiązkowy i  racjonalny 
mąż oraz emocjonalna, nastawiona na samorealizację żona), Gdzieśkolwiek 
jest… (racjonalny, a  nawet cyniczny człowiek czynu i  twardej ręki wobec 
wrażliwej, delikatnej, kierującej się intuicją żony), Paradygmacie (przebiegła, 
wyrachowana, cyniczna i podstępna dojrzała kobieta i niedoświadczony, na-
iwny, spontaniczny młodzieniec – idealista).

W przypadku Stanu posiadania trudności w  porozumieniu wynikają 
z  odmiennych systemów wartości byłej cenzorki i  chrześcijańskiego opo-
zycjonisty. Dla niej słowa są znakami pustymi lub otwartymi, którym moż-
na przyporządkować dowolne jakości semantyczne, dla niego i  jego mat-
ki – słowom odpowiadają realne, konkretne wartości, co widać zwłaszcza 
w  scenie między Zofią (Maja Komorowska) a  Julią (Krystyna Janda), gdy 
przy herbacie rozmawiają o  cenzorskich cięciach, których dokonywała 
przyszła synowa. Podobnie, choć z innych powodów, o nieumiejętność po-
rozumienia chodzi w Życiu rodzinnym, tyle że tam partnerami są brat i sio-
stra, rodzeństwo kochające się miłością trudną, bo pełną resentymentów, 
rozmijania się dawniej wspólnych wartości, pozbawioną empatii. I znowu, 
tylko Struktura kryształu jest filmem, w którym oglądamy szczęśliwe stad-
ło, które się nawzajem rozumie, choć jest to porozumienie zniuansowane, 
więc niecałkowite. W Iluminacji natomiast małżeńskie życie – podobnie jak 
w  Bilansie kwartalnym  –  jest raczej wypracowanym kompromisem, mię-
dzy Małgosią i Franciszkiem tak naprawdę nie ma komunikacji. Kobieta nie 
jest dla młodego naukowca partnerem intelektualnym. Być może tego typu 
relacja między mężem i żoną wynika z obranej dominanty narracyjnej – te-
matem są przecież duchowe poszukiwania Franciszka. Żona i dziecko wy-
stępują w logice opowieści jako jedno z uwarunkowań ludzkiej egzystencji, 
wpływające dość znacząco na bieg życiowej drogi, na doniosłe wybory, ale 
także na stan bilansu poznawczego – relacje małżeńsko-rodzinne stanowią 
istotną treść życiowych doświadczeń, które przecież wpływają na stan ludz-
kiej świadomości i na to, czy osiągamy w jakimś momencie stan iluminacji, 
czy też nie. One to pozwalają również zweryfikować, czy w egoistycznym 
pędzie ku poznaniu udało się zachować czystość serca, o której – jako o nie-
zbędnym warunku  –  pisał św. Augustyn. Brak głębszej komunikacji mię-
dzy kobietą i mężczyzną w Iluminacji wskazuje raczej na fakt, że człowiek 
w tego rodzaju poszukiwaniach jest samotny i ani erotyczno-intelektualne 
zauroczenie, jakie było udziałem Franciszka w czasie jego romansu z malar-
ką, ani dojrzała miłość nie zmieniają faktu, że jest to poszukiwanie samot-
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ne. Samotność zaś jest jednym ze źródeł cierpień duchowych, które George 
Steiner ładnie nazywa smutkiem myśli8.

Cierpienie w  miłości w  filmach Krzysztofa Zanussiego wynika jednak 
głównie z faktu, że miłość powiązana jest z jakimś złem, winą etyczną lub 
metafizyczną albo też z kwestią ambiwalencji etycznej. Występuje również 
łącznie z charakterystyczną dla tego twórcy opozycją natury i kultury (na-
tura – ciało, zmysły; kultura – rozum, samokontrola) oraz ze wspomnianym 
już brakiem porozumienia lub trudnościami w komunikacji. Bardzo często 
następuje rozdzielenie duchowego porozumienia i  zmysłowego przyciąga-
nia. Ten, kto jest pociągający dla partnera, zwykle jest napiętnowany jakimś 
złem (np. była cenzorka, Julia, dla Tomka w Stanie posiadania; wrogowie 
czasu wojny: Friedrich i  Elżbieta w  Drogach pośród nocy; brutalny, pro-
wadzący podejrzane interesy mąż Niny w  Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest…). 
W skrajnych przypadkach jest uosobieniem zła, najlepszym przykładem jest 
Sylwia, przewrotna diablica, „matka kłamstwa”, roztaczająca przed młodym 
Hubertem erotyczny powab kobiety uciśnionej w Paradygmacie, czyli potę-
dze zła. Pociągający Jacek z Bilansu kwartalnego funkcjonuje niejako poza 
systemem społecznym, który swoim outsiderstwem kontestuje. Wreszcie 
młody kochanek z  Morderstwa w  Catamount inicjuje romans równolegle 
z przygotowaniami do zabójstwa i napadu na bank, czyniąc z zakochanej 
kobiety współmorderczynię. 

W skrajnych przypadkach seks jest tożsamy ze złem i grzechem. Tak jest 
w przypadku erotycznego spełnienia między Sylwią a Hubertem, dokonują-
cego się niemal pod okiem wysłannika diabła, małżeńskiego seksu między 
Julianem i  Niną, mającego charakter zachowania atawistycznego, wywo-
łującego u  kobiety chorobę psychiczną czy romansu starego kompozytora 
z  młodą sekretarką pod okiem żony. Podobnie naznaczona przemocą jest 
scena seksu w  Morderstwie w  Catamount. Z  kolei w  Barwach ochronnych 
stosownie do głównego, założonego przez reżysera tematu, którym miała 
być analogia między światem ludzkich relacji a światem zwierzęcym, sceny 
seksu (sugerowana między podkuchenną a docentem oraz pokazana dosłow-
nie między Nelly a  studentem stypendystą na molo) wyraźnie funkcjonują 
w  takim biologicznym kontekście jako rodzaj zwierzęcego atawizmu, któ-
ry łączy nas z naturą czy też przybliża do niej. Świadczy on o świadomym 
poddaniu się owej pierwotnej sile (docent) lub nieświadomym jej uleganiu, 
świadczącym o klęsce woli i rozumu (Jarek). 

8 G. Steiner, Dziesięć (możliwych) powodów smutku myśli, przekł. A. Kubińska, W. Kubiń-
ski, Gdańsk 2007, s. 63. Steiner w innym miejscu przypomina o bliskości Erosa i Tanatosa: 

„Eros jest bliskim krewnym smutku na śmierć”; G. Steiner, Dziesięć…, dz. cyt., s. 51.
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W tej samej funkcji występuje w  Barwach ochronnych popęd ku agresji 
(Jarek ulega zarówno powabowi seksownej Angielki, jak i prowokacji docenta, 
rzucając mu się do gardła, gdy odkrywa, że podglądał jego nieudane zaloty 
w ten sam sposób, co tokujące ptaki. Seks – podobnie jak u Freuda – wystę-
puje u Zanussiego łącznie z agresją jako jeden z dwóch głównych życiowych 
popędów – oba natomiast łączą człowieka z naturą i są jego słabym punktem, 
w którym jego wola i  rozum często kapitulują, bo właśnie z powodu seksu 
i agresji człowiek traci kontrolę nad sobą i skłonny jest czynić „zło, którego 
nie chce”. Świadomość obecności tych dwóch sił, niejako dysydenckich, gdyż 
w pewnej mierze niechcianych, bo sprzeciwiających się nieraz świadomym 
zamierzeniom, a także rozumowi, którym bohater chce się kierować, i woli, 
która  –  wedle jego mniemania  –  powinna być niezależna  –  bywa źródłem 
cierpienia lub frustracji dla osób wrażliwych (Jarek, Nina, Marta z Bilansu 
kwartalnego, Bella z Życia rodzinnego, aktor John z Długiej rozmowy z pta-
kiem, Hubert z Paradygmatu, Elżbieta z Dróg pośród nocy). 

Widać w tym Augustiański dualizm, jakby erotyzm był przejawem quasi-
-zwierzęcej natury w człowieku, a duchowe porozumienie i emocjonalna bli-
skość występowały niezależnie od niego albo poza nim. Z tego powodu po-
żądanie, sfera zmysłów, erotyzm, a także agresja są traktowane jako elementy 
w  jakiś sposób degradujące człowieka, pozbawiające homo, konstytutywne-
go dlań sapiens, mimo że ta „dzika” strona ludzkiej natury, do której należą 
także emocje (kartezjańskie „afekty”), jest jednocześnie twórczym napędem, 
niezbędnym w  sztuce i  w  życiu. Najdokładniej reżyser pokazał ten charak-
terystyczny rys swojej twórczości w Dotknięciu ręki. Twórcza energia i  siły 
życiowe starego kompozytora są powiązane z jego libido. Podobna koncepcja 
człowieka, mniej drastycznie ujęta, występuje w Pokuszeniu, filmie, w którym 
artystka traci swój twórczy impet i niejako „zwija się” jako osobowość, gdy 
brakuje jej spełnienia w  miłości. Natomiast bohaterowie nastawieni na po-
znanie (Jan ze Struktury kryształu, Franciszek, Augustyn, Filip) są postacia-
mi, które wydają się tej sfery pozbawione lub też jest ona dla nich kwestią 
drugorzędną. Podobnie pary, które łączy głębsza więź, nawet jeżeli nie za-
wsze lub nie całkiem się rozumieją, zwykle funkcjonują na ekranie jakby poza 
erotyką. Ciekawe, że są to na ogół małżeństwa lub analogiczne związki (mąż 
i żona w Bilansie kwartalnym, Pokuszeniu, Strukturze kryształu, Witek i jego 
dziewczyna w  Constansie, ordynator i  jego druga żona w  Kontrakcie, Filip 
i Hanka w Życiu jako śmiertelnej chorobie…9). Spektakularnym wyjątkiem są 

9 W Suplemencie element ten pojawia się jako rodzaj „zakładu” w grze o poszukiwanie 
w życiu „sensu”, właściwej drogi, „iluminacji”, w której Filip mógłby osiągnąć syntezę tego, 
co wie, z tym, czego doświadczył.
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Emilia i Norman z Roku spokojnego słońca, którzy wydają się rozumieć nawet 
bez słów czy poza słowami, których znaczeń nawzajem nie rozumieją. Nie 
rozumieją też kultur, które ich dzielą, ale rozumieją „język miłości”, którego 
spełnieniem jest akt erotyczny, będący kwintesencją ich miłosnej więzi. Oni 
jednak właśnie cierpią z powodu miłości, gdyż „wydają się na cierpienie” dla 
wartości, bez których miłość trwać by nie mogła, ale też jako jedyni wśród 
bohaterów Zanussiego traktują imperatyw, który pcha ich ku sobie, jako naj-
droższe dobro i nie rozdzielają miłości na sferę „duchową” i „cielesną”.

„Widz, który obejrzał wszystkie filmy Zanussiego, bez trudu dostrzeże, 
że występuje w nich bezmiar ludzkiego cierpienia”10, pisał Tadeusz Miczka, 
analizując cierpienia fizyczne, na ogół poprzedzające śmierć lub powiązane 
z  umieraniem (negatywne doznania fizyczne i  psychiczne), oraz duchowe, 
towarzyszących człowiekowi przez całe życie11, a „będące rezultatem poszu-
kiwania sensu ludzkiej egzystencji i  prawdy o  nim”12. Dążenie do komplek-
sowego poznania jest powiązane z cierpieniem nie tylko dlatego, że owocuje 
wyobcowaniem13, ale przede wszystkim z tego powodu, że jest nieosiągalne, 
niepewne i  jako takie prowadzi bohaterów do frustracji. Oddanie życia na 
służbę prawdy, choćby tylko tej naukowej, skutkuje wysiłkiem wymagającym 
poświęcenia i ofiar, a nie daje szczęścia14. „Zanussi, wnikliwy obserwator ży-
cia, głęboko rozpoznający potencjały wiedzy i sztuki […], artysta prawdziwie 
filozofujący, nie ma wątpliwości, że życie ludzkie jest poszukiwaniem pełnym 
cierpienia”15. 

Diagnozę tę można jeszcze wzmocnić o element uczuciowego zaangażowa-
nia, ponieważ Zanussiańscy bohaterowie nie podejmują tych poszukiwań „na 
chłodno”, z poznawczym dystansem, lecz są one prowadzone va bank – z peł-
nym zaangażowaniem całego człowieka, wszystkich jego władz: umysłem, 
duszą, ciałem, potocznie mówiąc „całym sercem”, „całym sobą”. Daje to efekt 

„intensywności”, która dociera do widza z ekranu. Wewnętrzne, duchowe ba-
talie, które człowiek toczy w drodze do pełnego poznania i osiągnięcia har-
monii, przebiegają w  sposób dramatyczny i  –  podobnie jak wojny toczone 

10 T.  Miczka, O  cierpieniu bohaterów filmowych Krzysztofa Zanussiego, [w:] Arystokra-
tyzm ducha. Kino Krzysztofa Zanussiego, red. Marek Sokołowski, Warszawa 2009, s. 47.
11 T. Miczka, O cierpieniu bohaterów filmowych Krzysztofa Zanussiego, dz. cyt., s. 49.
12 T. Miczka, O cierpieniu bohaterów filmowych Krzysztofa Zanussiego, dz. cyt., s. 49.
13 Ł. Plesnar, W poszukiwaniu absolutu. „Iluminacja” Krzysztofa Zanussiego, [w:] Analizy 
i interpretacje. Film polski, red. A. Helman, T. Miczka, Katowice 1984, s. 183.
14 Zob. T. Miczka, O cierpieniu bohaterów filmowych Krzysztofa Zanussiego, dz. cyt., s. 52; 
Ł. Plesnar, W poszukiwaniu absolutu, dz. cyt., s. 183.
15 T. Miczka, O cierpieniu bohaterów filmowych Krzysztofa Zanussiego, dz. cyt., s. 50.
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w zewnętrznym świecie – są bolesne, a nawet niszczące dla ich uczestników, 
którzy w tym wypadku są też ich inicjatorami, ale już niekoniecznie stratega-
mi, gdyż nie zawsze udaje im się panować nad ich przebiegiem. „Doświadcze-
nia życia są tak samo jedną z postaci prawdy, jak nauka i jej poszukiwanie”16, 
napisał reżyser w eksplikacji reżyserskiej do Iluminacji. Ból i cierpienie z nimi 
związane są realne, tym dotkliwsze, że rozstrzygnięcie owych batalii lub ich 
brak bezpośrednio wiąże się ze sposobem funkcjonowania bohatera w świe-
cie oraz z  poczuciem własnego szczęścia lub jego brakiem. Poszukiwania 
prawdy w  nauce, „prawdy w  życiu” (zgodności życia z  własną tożsamością 
osobową, światopoglądem, ugruntowanym na wyznawanych wartościach) 
i prawdy absolutnej wiążą się z cierpieniem, które – jak pisze Miczka – jest 

„dominującym doświadczeniem życia człowieka”17. Zanussi autor wizualizuje 
owe cierpienia, rozpisując je na fabuły i bohaterów, którzy w różnych konfigu-
racjach owe nabrzmiałe napięciem, bo fundamentalne poszukiwania realizują. 

Cierpienie w  filmach Krzysztofa Zanussiego, będąc elementem życiowe-
go doświadczenia bohaterów jego filmów, cechą ich egzystencji, staje się za-
razem jedną z jakości określających poetykę autorską twórcy. Jako takie jest 
ono jednym z głównych elementów struktury filmów i  zostaje wbudowane 
w ich horyzont ideowy za sprawą powiązania z problematyką zła, a w jej ob-
rębie wpisane zostaje w wielostopniowe dychotomiczne układy: natura/kul-
tura, ciało (zmysły, seks, erotyzm)/duch (rozum, samokontrola), upokorzenie, 
podległość/dominacja, tyrania. Opozycja natury i kultury ma charakter naj-
bardziej syntetyczny, świadomie wprowadzany przez reżysera. Podobnie jak 
Augustiańska para antonimów „ciało/duch” jest ona elementem filozoficzne-
go „wyposażenia” jego filmów. Jej interpretację zaczerpnął reżyser najprawdo-
podobniej od jednego z pierwszych swoich nauczycieli i mentorów, z którym 
zetknął się jeszcze w  czasach studiów na Uniwersytecie Warszawskim, od 
profesora Aleksandra Jackiewicza18. Obecna w  konstrukcjach postaci, w  re-
lacjach między postaciami, w  strukturach narracyjnych wydaje się odbijać 
wewnętrzne rozdarcie Zanussiego autora, organizującego filmowy dyskurs, 
a realizowana jest w paradygmacie filozoficznie rozumianego sporu.

Prawdziwy spór ma dwa poziomy. Na jednym, widocznym, reprezentanci ja-
kiejś idei walczą na argumenty, za pomocą retoryki, z  reprezentantami idei 
przeciwnej. Jednocześnie pod pancerzem gracza żyje dialogowe w swej struk-

16 K. Zanussi, Scenariusze filmowe, Warszawa 1978, s. 241.
17 T. Miczka, O cierpieniu bohaterów filmowych Krzysztofa Zanussiego, dz. cyt., s. 51.
18 Profesor wykłada swoje poglądy we własnej osobie w  filmie Janusza Kondratiuka pt. 
Pies (1973).
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turze Ja, niewidoczne na arenie sporu. Zewnętrzne rozstrzygnięcie sporu sta-
je się nieistotne, może jedynie stanowić trofeum w grze. Spór nie kończy się 
jednak w  momencie przyznania racji czy zakończenia wymiany ciosów, ma 
bowiem możliwość spowodowania przemiany uczestników, która dokonuje 
się w tym wewnętrznym napięciu każdego z nich19. 

Spór – jak pisze Dobrosław Kot – toczy się „wobec Trzeciego”20, którym 
w przypadku filmu jest widz. „Spór jest walką, rodzajem przemocy”21, więc 
wydaje się, że nie jest metodą dochodzenia do prawdy –  także zwycięstwo 
odniesione w tak rozumianej dyskusji nie jest żadną gwarancją dotarcia do 
prawdy. Jedynie okazjonalnie może się zdarzyć, że prawda leży po stronie 
zwycięzcy w sporze22. A jednak, jak pisze analityk, spór może stać się drogą 
docierania do prawdy. 

Spór, poprzez radykalizację stanowisk, krystalizację poglądów i ich karykaturę 
potrafi odsłonić prawdę, odrzeć ją z zasłon i pomóc ją zobaczyć […]. W pew-
nym sensie można więc powiedzieć, że prawda może odsłonić się dzięki spo-
rowi, dzięki walce. Spór jest relacją […] jakiegoś Ja i jakiegoś Innego, a zatem 
prawda, jeśli pojawia się w  sporze, pojawia się dzięki Innemu – bez Innego 
i bez sporu Ja nie zdołałby owej prawdy uchwycić23.

Emblematyczne znowu okazują się Barwy ochronne  –  utwór, który jest 
niby filmowa ilustracja fenomenologii sporu24, ale i wiele innych układów dy-
chotomicznych w twórczości tego reżysera można by z wykorzystaniem tego 
narzędzia zinterpretować25. Na pewno z całością metody twórczej Zanussie-
go współgra konkluzja filozofa fenomenologa dotycząca odsłaniania prawdy 
w sporze, w której badacz podkreśla, że prawda nie jest przypisana do żad-
nego z uczestników sporu, czasem leży pomiędzy nimi, ale najpewniej może 
zostać ukazana dzięki strukturze sporu, która – także poprzez agresję, ataki, 

19 D.  Kot, Między rozmową a  sporem. Próba fenomenologii dialogicznej, „Ethos” 2014, 
nr 106, s. 274.
20 D. Kot, Między rozmową a sporem, dz. cyt., s. 274.
21 D. Kot, Między rozmową a sporem, dz. cyt., s. 275.
22 D. Kot, Między rozmową a sporem, dz. cyt., s. 275. 
23 D. Kot, Między rozmową a sporem, dz. cyt., s. 275.
24 Dotąd interpretowano ten film jako platoński dialog – zob. D. Dabert, Konstrukcja alu-
zyjna „Barw ochronnych” Krzysztofa Zanussiego, [w:] Widziane po latach. Analizy i  in-
terpretacje filmu polskiego, red. M. Hendrykowska, Poznań 2000; M. Marczak, Niepokój 
i tęsknota, dz. cyt.
25 Z uwagi na ograniczony zakres artykułu oraz inną tematykę mogę jedynie postawić tego 
rodzaju, niezweryfikowaną jeszcze tezę.
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deprecjację przeciwnika, figury retoryczne – przyczynia się niejako do wery-
fikowania „siły poznawczej” prawdy. „Nie chodzi bowiem o lepsze zrozumie-
nie samego siebie, o możliwość usłyszenia własnego głosu, lecz o wystawie-
nie danej prawdy na próbę, wydanie jej na pastwę sporu”26. Rozbita na głosy, 

„ogniem walki próbowana” prawda zostaje ponownie scalona, „zbudowana 
na nowo, zmieniona przez sam spór”. Zanussi jako zwolennik empirycznego 
sprawdzania abstrakcyjnych pojęć, prawd i wartości z upodobaniem stosuje 
tę technikę w swoich filmach, by własne poglądy poddać tego rodzaju quasi-

-empirycznej weryfikacji.
Spór często pojawia się w  formie dysputy między postaciami ekranowy-

mi, lecz opozycyjne pojęcia, które można przypisać biegunom owego sporu, 
występują również tam, gdzie nie widzimy spierających się bądź równolegle 
zaprezentowanych bohaterów. Dzięki temu powtarzalność dychotomiczne-
go układu wraz ze strukturą sporu (choćby w formie cząstkowej) jest jeszcze 
większa, zaś amplitudy światopoglądowe odpowiadają światopoglądowi au-
tora, rozpiętemu pomiędzy poglądami przywoływanych filozofów i świętych. 
Gilbert Durand zwraca uwagę na fakt, iż w przekazie symbolicznym wyobra-
żenia często przybierają kształt opozycji, które oddają dynamizm wewnętrz-
nych przeżyć, ale to rozdarcie jest wyrazem głębszej spójności  –  obrazuje 
jedynie równowagę składających się na ludzkie bogactwo, funkcjonujących 
w napięciu wobec siebie sił27. Durand rozumie „wyobrażenie jako równowa-
żący dynamizm […], napięcie dwóch sił spójności, dwóch «ustrojów», z któ-
rych każdy wpisuje obrazy w dwa przeciwstawne światy”28. Owe wyobrażenia 
z perspektywy antropologii filozoficznej możemy interpretować jako „kartki 
z duchowego pamiętnika” człowieka, tym pewniej, jeśli owym człowiekiem 
jest artysta filozofujący, który z istoty swej aktywności funkcjonuje w sferze 
wyobrażonego.

Obserwacja powyższa pozwala postawić tezę, że głębokie struktury filmów 
zbudowane na paradygmacie sporu (którego rdzeniem są przywoływane wielo-
krotnie dychotomie) odzwierciedlają rozdarcie wewnętrzne autora wpisanego 
w swoje dzieło i są wyrazem dramatycznego przeżywania dylematów ducho-
wych, wynikających zarówno z zatroskania o własny byt, jak i o rzeczywistość, 
w  której egzystuje. Artysta zaś funkcjonuje jako reprezentant swojej epoki, 
swojej grupy kulturowej; nie typowa, przeciętna jednostka, lecz przedstawiciel 
świadomej siebie i  swojego czasu elity, ogniskujący w  sobie wszystko to, co 
konstytuuje „byt wrzucony w  konkretny czas i  miejsce”, co tworzy jego toż-

26 D. Kot, Między rozmową a sporem, dz. cyt., s. 275.
27 Wizja ta zgadza się z filozofią Pascala, tak ważną dla reżysera. 
28 G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, tłum. C. Rowiński, Warszawa 1998, s. 98.
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samość. Durand podobnie interpretuje „semantykę” wyobraźni symbolicznej, 
związanej z występowaniem w jej wytworach zapisu sprzecznych sił: „[…] an-
tagonistyczny dynamizm obrazów pozwala zdać sprawę z wielkich psychospo-
łecznych przejawów wyobraźni symbolicznej i jej odmian w czasie”29. Jeśli ten 
mechanizm symboliczny spróbujemy odczytać w  dziele Zanussiego, to spo-
śród dualizmów, kontrastów, dychotomii wyłoni się egzystencjalna troska roz-
pisana na sytuacje i zdarzenia, na chwile, dni i lata, na trwanie i przemijanie. 
Nazywana czasem metafizycznym niepokojem jest istotnym symptomem „na-
szych czasów”, zapisanym ręką przenikliwego i zaangażowanego obserwatora 
w audiowizualnym „pamiętniku życia wewnętrznego”, opisującym „przygody 
człowieka myślącego” ostatniego półwiecza bez mała. 

Dysputy prowadzone w poszczególnych filmach na dwa głosy (dwóch bo-
haterów lub bohater rozważający przeciwstawne opcje) są, moim zdaniem, 
wizualizacją wewnętrznych dysput Zanussiego autora. Opozycja natura/
kultura, będąca osią konstrukcyjną wielu filmów, może być interpretowana 
jako rozpisanie na głosy wewnętrznej walki autora ze złem w sobie. Zanussi 
zresztą tego nie kryje, powtarzając, że nie wierzy w człowieka, wypowiada się 
w tym właśnie duchu: „[…] ja człowieka się boję, bo boję się też siebie. Tak, 
w siebie nie wierzę przede wszystkim, bo jako zwierzę człowiek jest zdolny do 
potwornych zbrodni – zawsze tak było i będzie. I muszę cały czas uważać”30. 
Odzwierciedleniem niepokoju artysty związanego z  zagrożeniem wynikają-
cym z  rezydowania w człowieku jakichś sił pierwotnych są dychotomiczne 
konstrukcje wewnątrzfabularne i  narracyjne: opozycyjne pary bohaterów 
(Marek/Jan; Anna, nieudana, ale wrażliwa asystentka/docent Jan, człowiek 
sukcesu, oschły i  zamknięty; Marta rozdarta między mężem a  niedoszłym 
kochankiem; docent Jakub/asystent Jarek; Hubert, naiwny, zakłamany ideali-
sta/Gottfried, cyniczny dialektyk; Marta, szalona artystka, słowiańska dusza/
jej mąż, schematyczny, racjonalny Szwajcar, biznesman; stary, sławny kom-
pozytor kabotyn Kesdi/skromny, altruistyczny nauczyciel muzyki, Stefan, 
itd. – wyliczenie można by długo ciągnąć), przeciwstawne dyskursy i warto-

29 G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, dz. cyt., s. 99. W skali makro dla polskiej kultu-
ry i tradycji może to być nawracająca opozycja między racjonalnością i „uczuciowością” 
prądów i  epok literackich, od XIX wieku zaś utożsamianie „ducha narodowego” z  „ro-
mantyzmem” i  jego wartościami. Podobny mechanizm w można dostrzec na poziomie 
socjologicznym w opisywanym przez Ericha Fromma „charakterze społecznym” sprowa-
dzającym się do dominujących cech charakteru, wykształconych w  danej społeczności 
przez jej sposób życia. Por. E. Fromm, Charakter a proces społeczny, [w:] Antropologia 
kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2005, s. 294–296.
30 W  cztery oczy rozmawiają: Krzysztof Zanussi i  Tadeusz Zawiśliński, [w:], J.  Piątek, 
W. Piątek, S. Zawiśliński, Kino Krzysztofa Zanussiego, Warszawa 1999, s. 17–18.
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ści (wybór drogi życiowej: vita activa versus vita contemplativa – Struktura 
kryształu; samorealizacja i wolność czy poświęcenie w imię zobowiązania, ży-
cie dla innych czy dla siebie – Bilans kwartalny; konformizm czy etyczna nie-
złomność – Barwy ochronne, Constans, Kontrakt; miłość i własne szczęście 
czy zobowiązanie wobec rodziny, ojczyzny, wyznawanych wartości – Drogi 
pośród nocy, Rok spokojnego słońca; dążenie do absolutnego poznania, poszu-
kiwanie podstaw ludzkiego bytu czy wygodne, bezkonfliktowe życie – Impe-
ratyw, Iluminacja). 

Przeciwstawienia widoczne są także w przesłaniu filmów, które najłatwiej 
ująć w formę pytania, np. czy sztuka usprawiedliwia etyczne zło, jako swoje 
źródło? (Dotknięcie ręki); czy zobowiązania wobec własnej rodziny powinny 
ograniczać dążenia do szczęścia? (Życie rodzinne); czy szczęście można odna-
leźć w cierpieniu? (Rok spokojnego słońca); czy wina domaga się kary, czy kara 
jest aktem sprawiedliwości, czy miłosierdzia? (Morderstwo w  Catamount, 
Barwy ochronne); czy można pogodzić miłość z wolnością? (Bilans kwartal-
ny, Rok spokojnego słońca, Pokuszenie, Długa rozmowa z  ptakiem, Stan po-
siadania); czy własna korzyść jest ważniejsza od etycznych zasad? (Kontrakt, 
Constans, Barwy ochronne, Paradygmat, Stan posiadania, Obce ciało). Tu 
również przykłady można mnożyć, a opozycje zawierają w sobie zwykle prze-
ciwstawienie tego, co jest z natury, zmysłów, złych emocji, ambicji, oraz tego, 
co jest z ducha, co w  ludzkich cywilizacjach nazywamy kulturą. Przy czym 
kultura jest rozumiana przez tego powściągliwego – jak się uważa – artystę 
i antropologicznie, i psychologicznie, w duchu Freuda – jako sposób sublima-
cji popędów oraz narzędzie samokontroli. Natura natomiast jest źródłem nie-
uporządkowania w człowieku, jego „dzikości”, która popycha go do zła, cze-
go efektem w porządku religijnym jest grzech, zaś w porządku społecznym 
obciążone odpowiedzialnością zło moralne, owocujące chaosem etycznym 
i społecznym. Przykładów znów dostarczają filmy z okresu kina moralnego 
niepokoju, łącznie z  prekursorskim Bilansem kwartalnym, cykl Opowieści 
weekendowe, jak również nawiązujący do niego Stan posiadania, a ostatnio 
Persona non grata, Czarne słońce, Serce na dłoni i Obce ciało. 

W strukturze narracyjnej filmów kina moralnego niepokoju sytuacja jest 
oczywiście odwrócona: za sprawą filmowej opowieści wchodzimy w  sytua-
cje społeczne i osobiste, w których obserwujemy konsekwencje czyichś złych 
zachowań i decyzji. Stan świata przedstawionego jest stanem „krajobrazu po 
bitwie” (wiele etycznych wyborów i wewnętrznych walk już się dokonało). To, 
co widzowie obserwują, jest stanem wielokrotnie zapośredniczonym i odda-
lonym, skutkiem złych działań, w których następstwie kolejne osoby podej-
mowały złe etycznie decyzje, co prowadziło do następnych, czemu przez co 
zło rozlewało się szeroką falą. Mechanizm ten dostrzegł reżyser już w zaląż-
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kach w Strukturze kryształu, rozwinął zaś w Bilansie kwartalnym (Róża – dy-
rektor biura – Marta – jej mąż), Barwach ochronnych i Kontrakcie, najmocniej 
pokazał w nowej odsłonie w Obcym ciele. Zanussi daleki jest jednak od de-
terminizmu społecznego, przeciwnie – mimo toczącego społeczny organizm 
nowotworu moralnej degrengolady zawsze przypomina o odpowiedzialności 
pojedynczej osoby za wynik jej własnej batalii z bestią w sobie. 

W rzeczywistości przedstawionej filmów Zanussiego nie ma mitycznego 
powrotu do prapoczątków, nie wiemy, gdzie i kiedy zło narodziło się w wy-
miarze społecznym. Zło – jak to się określa w filozofii praktycznej – będące 
cechą i skutkiem ludzkich czynów, jest już w społeczeństwie zakorzenione 
i powszechne i nie sposób dotrzeć do jego źródeł. W analizie socjologicz-
nej filmów mówimy wówczas o  zobrazowaniu złych struktur społeczno-

-politycznych. Nawet wtedy jednak Zanussi wskazuje na jednostkowe czyny 
oraz indywidualną odpowiedzialność. Wbrew etykietce rzadko bywa mora-
lizatorem, on raczej odsłania, „wystawia na widok” to, co jest ingrediencją 
owego społecznego nieuporządkowania, etycznego zamętu. Czasem czyni 
to, posługując się satyrą, ironią, przerysowaniem. W Kontrakcie pokazuje 
tylko sam wierzchołek zjawiska i bieżące, współczesne narratorowi działa-
nia bohaterów. W Sercu na dłoni próbuje obnażyć narzędzia, którymi po-
sługują się ludzie czyniący zło, zatruwające społeczny organizm. Wyraźnie 
wskazuje również na metafizyczne źródła nagannych moralnie i społecznie 
działań. Satyryczna forma pociągnęła tu za sobą przerysowania, a  myślo-
wa kondensacja i krytyczna pasja spowodowały pewien nadmiar. Niemniej 
jednak film ten jest owocem tego samego źródła, co Barwy ochronne, Kon-
trakt, Miłosierdzie płatne z góry, Niedostępna, Paradygmat, Dotknięcie ręki. 
Jest nim Augustiańska interpretacja źródeł zła w świecie. Dopiero bowiem 
w filmach, w których głównym tematem jest zło metafizyczne, wskazuje się 
na „powszechną winę”, na pierwotny upadek, lapsus, grzech pierworodny, 
skażenie ludzkiej natury, która już zawsze pociąga człowieka ku złemu. Stąd 
cierpienie, wynikające z  lęku o  wynik walki człowieka z  ową fascynującą, 
a jednocześnie wstydliwą, pociągającą w dół własną naturą. Dlatego Zanussi 
nie wierzy w człowieka, lecz się go boi, z powodu zwierzęcia, które może nie 
wiadomo kiedy z niego wyjść; stąd symptomatyczny i najbardziej doniosły 
filmowy finał – finał Barw ochronnych: „No i wreszcie wyszło z ciebie zwie-
rzę! / gdyby wyszło, to byś już nie żył”.

Również paradoksy określają światopogląd autora. Wiemy, że jest on 
chrześcijańskim racjonalistą, ale z filmów nie wyłania się spójny system, a tyl-
ko wiązka poglądów zaczerpniętych od kilku filozofów, ponadto nieraz so-
bie przeciwstawnych. Dotyczy to także rozumienia zła. Zanussi godzi ogień 
z  wodą: jest jednocześnie wyznawcą św. Augustyna i  tomistą, i  neoschola-



32 mariola marCzak

stykiem racjonalistą, i wyznawcą iluminacji, sceptykiem o ograniczonym za-
ufaniu do rozumu (znów Augustyn i jeszcze Kartezjusz i Pascal). Rozum jed-
nak jest jego kotwicą w burzliwej walce z siłami złej natury, objawiającej się 
w instynktach rezydujących w ciele (dualizm św. Augustyna, na który lekar-
stwem jest Kartezjusz i św. Paweł), a gdy w racjonalizmie filmowego traktatu-

-moralitetu (Paradygmat) się zagmatwa, ucieka ponownie do uczuciowego 
poznania św. Augustyna („Kochaj i rób, co chcesz” – Stan posiadania) albo 
racjonalistyczny język filozoficznego eseju (Iluminacja) zamienia na paradok-
salny język wiary („nie szukałbyś, gdybyś mnie już nie znalazł” – znów św. Au-
gustyn – Imperatyw). 

Podobnie jak u św. Augustyna u Zanussiego zło jest cechą ludzkiego działa-
nia, a pytanie „skąd zło?” (unde malum?) zastępowane jest pytaniem: „skąd to, 
że czynimy zło?” (unde malum faciamus?)31. Augustyn jednak zaprzecza tym 
samym substancjalności zła, dzięki czemu ma ono w jego pismach wyłącznie 
etyczny charakter – jest brakiem dobra, jego negacją, która dokonuje się za 
sprawą wolnej decyzji człowieka32. Grzech i grzeszność, w tym zło niezawi-
nione, w tej wizji są konsekwencją grzechu „przyrodzonego”33, a dokładniej 
upadku wolnych stworzeń – aniołów – oraz człowieka, którego upadłe anioły 
za sobą pociągnęły i wciąż pociągają34. Dzięki teologii św. Augustyna usunię-
ta zostaje pozorna sprzeczność w ukazywaniu problematyki zła w twórczości 
Zanussiego, która obfituje w postaci diabelskie, co świadczyłoby, że mamy tu 
do czynienia zarówno ze złem etycznym, praktycznym, jak i metafizycznym, 
demonicznym, osobowym. Reżyser stworzył całą galerię tego typu postaci, 
a należą one do najbardziej fascynujących: baronowa z Miłosierdzia płatnego 
z góry, Gottfried i jego żona z Paradygmatu, Jakub z Barw ochronnych, Kesdi 
z Dotknięcia ręki, zabójca-narkoman z Czarnego słońca, Prezes i Angelo z Ser-
ca na dłoni. Wszyscy oni są postaciami demonicznymi lub takimi, w których 
występuje pierwiastek demoniczny, a  jednocześnie mają w sobie wiele ludz-
kich cech, dzięki swojemu zniuansowaniu wydają się bogatsi niż bohaterowie 
pozytywni, a przede wszystkim są partnerami postaci pozytywnych. Dostrze-
gamy w  nich jakieś egzystencjalne pokrewieństwo z  czysto ludzkimi posta-
ciami właśnie z powodu owej ontycznej skazy: możemy się domyślać, że jest 
nią wspólny, choć jakościowo różny Upadek. Właśnie św. Augustyn pozwala 
zrozumieć charakter owego niepokojącego pokrewieństwa, które w filmach 
Zanussiego jest zauważalne między postaciami demonicznymi i czysto ludz-

31 P. Ricoeur, Zło, dz. cyt., s. 21.
32 P. Ricoeur, Zło, dz. cyt., s. 21.
33 P. Ricoeur, Zło, dz. cyt., s. 22.
34 Por. P. Ricoeur, Zło, dz. cyt., s. 21–22.
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kimi. Chodzi o coś więcej niż tylko fascynację złem jako kuszącym zmysłową 
atrakcyjnością, owocem zakazanym.

Jest oczywiste, że diabeł jest błyskotliwą inteligencją, że wdaje się w zawiłe 
dysputy z człowiekiem, żeby go uwieść i zgubić. W filmach tego autora diabeł 
jest dawnym aniołem, pociągającym nie tylko ze względu na to, że oferuje 
owoce zmysłowości, ale z  powodu dawnego piękna, którego ślady pozosta-
ły. Taką pozostałością piękna wielkiego ducha, który jest obecnie używany 
dla złej sprawy, wydaje się błyskotliwy umysł i  rozbudowana świadomość. 
Dlatego postacie te są tak interesujące i  wciąż pobudzają do nowych inter-
pretacji. Pokazują wspólne – dla człowieka i upadłych aniołów – źródło zła 
(pycha w dążeniu do poznania i ustanawianiu norm moralnych, stawianie się 
na miejscu Boga) oraz rozmiar zagrożenia, jeśli człowiek tak jak one pójdzie 

„o jeden most za daleko” i odrzuci Boga całkowicie, w sposób radykalny. Bóg 
jest w tym świecie jak latarnia, która świeci gdzieś daleko w rozległym mro-
ku, pozwalając odnaleźć właściwy cel, jeśli człowiek trochę wysili wzrok.

Zmagania ze „zwierzęciem w sobie” są zatem walką ze skazą odziedziczo-
ną, która sprawia, że łatwo i chętnie naśladujemy tego, który kusi swoim bły-
skotliwym umysłem i bogatą osobowością, tego, który we własnej pysze po-
sunął się za daleko. Są tym samym nie tyle staraniem, aby być „kulturalnym 
człowiekiem”, który panuje nad sobą, ale „walką o wszystko”. Filmy Zanussiego 
odsłaniają źródła tak rozumianego lęku („boję się siebie”). W filmach z wiodą-
cym tematem zła obecność pierwiastka demonicznego jest regułą, podobnie 
jak powiązanie ze śmiercią i cierpieniem innych jako konsekwencją złych czy-
nów. Hubert z  Paradygmatu cierpi w  wymiarze cielesnym (nędza, bezdom-
ność) i duchowym (popełnił wiele ciężkich grzechów, które zaowocowały jego 
upadkiem i rozpaczą oraz cierpieniem syna, który jednak uratował go przed 
unicestwieniem przez diabelską matkę), ponieważ uległ perswazji demonicz-
nego Gottfrieda i jego żony. Imigrantka Milena z Miłosierdzia płatnego z góry 
jest osaczana przez demoniczną baronową, która dąży do jej podporządko-
wania i odebrania wolności, wpływając także na życie jej chłopaka, z użyciem 
wpływów i pieniędzy manipuluje całym bliższym i dalszym otoczeniem. Kesdi 
bez ograniczeń daje upust swoim instynktom (popędowi ku agresji i popędo-
wi seksualnemu), nie licząc się z  uczuciami żony i  trudzącego się dla niego 
oraz w imię sztuki Stefana (Dotknięcie ręki). Jakub, który jest pomieszaniem 
w idealnej równowadze cech demonicznych i ludzkich, jest cyniczny, świado-
mie niemoralny, ale godzi taką postawą zarówno w innych (skutecznie uczy 
konformizmu studentów, wzmacnia pozycję nieuczciwego prorektora, czym 
poszerza zakres jego negatywnych oddziaływań, prowokuje do agresji Jarosła-
wa), jak i w siebie (finał pokazuje, że jest – być może – najbardziej cierpiącą, bo 
świadomą własnego upadku osobą).
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Upadek (lapsus) – metafizyczne źródło zła – owocuje z jednej strony złem 
moralnym wkraczającym w ludzką rzeczywistość za sprawą aktów woli (de-
cyzji) bohaterów Zanussiego, z drugiej – jest obecne w postaci pewnego „pro-
jektu egzystencjalnego” wpisanego w strukturę narracyjną utworów w postaci 
ideowego modelu. Konsekwencją jest rozgrywający się na ekranie, przeżywa-
ny niejednokrotnie w ciszy, w głębi duszy dramat człowieka zaangażowanego 
w swoją egzystencję, mniej lub bardziej zdającego sobie sprawę z własnych 
metafizycznych, społecznych i biologicznych ograniczeń i w praktyce życio-
wej badającego granice i  konsekwencje własnej wolności, realizowanej wo-
bec transcendentnego Bytu, który jest miarą absolutną jego wyborów. Przy 
czym ów byt czasem występuje incognito w postaci przypadku lub jakiegoś 
metafizycznego horyzontu odniesienia, a  czasem otwarcie jako Bóg. Boha-
ter Zanussiego, chrześcijański egzystencjalista „wrzucony w  rzeczywistość”, 
sprawia wrażenie ślepca na polu minowym. Znajduje się pomiędzy grzechem 
pierworodnym (naznaczającym go skłonnością do zła, rozpoznawaną przez 
niego we własnej biologii, w ciele) a śmiercią i niknącą w ciemności „nadzie-
ją na…”, która w filmach po roku 1980 może być interpretowana jako życie 
z Bogiem, ale często nadal pozostaje enigmatyczna, niedopowiedziana. Boha-
ter Zanussiański cierpi, przeżywając dramat niepewności, szukając poznania 
pewnego (wiedzy) i pełnego (Boga). Raz górę bierze racjonalizm zakorzenio-
ny w św. Tomaszu (wiara nie przeciwstawia się rozumowi, tylko dopowiada 
to, co jest mu już niedostępne) czy w Kartezjuszu (poznanie domaga się scep-
tycyzmu, empirycznego sprawdzania ustaleń rozumu, rozum ma kontrolo-
wać ludzkie afekty), czy też w Kancie (imperatyw kategoryczny, rozumienie 
zła). Innym razem „poznanie uczuciowe” oraz „metafizyka serca” w  duchu 
św. Augustyna (iluminacja, „kochaj i rób, co chcesz”, „niespokojne jest moje 
serce, póki nie spocznie w Panu”) oraz Pascala („Bóg dotykalny dla serca, nie 
dla rozumu”35, „ostateczny krok rozumu to uznać, że istnieje nieskończona 
mnogość rzeczy, które go przerastają”36). Rozum, empirię i uczucia w dąże-
niu do osiągnięcia prawdy równoważy autor, traktując je komplementarnie, 
w  zgodzie ze św. Tomaszem i  Pascalem37: poznanie rozumowe, obserwacja 
zmysłowa, doświadczenia życiowe (empiria) są wstępem do absolutnego po-
znania, wiara im nie przeczy, ale domaga się, by pójść dalej, tam, gdzie one za-
prowadzić już nie mogą. Bohaterowie Zanussiego obrazują zarówno ograni-
czenia poznania empiryczno-rozumowego (docent Jan z Za ścianą, Marek ze 

35 B. Pascal, Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1972, s. 207.
36 B. Pascal, Myśli, dz. cyt., s. 202.
37 B. Pascal, Myśli, dz. cyt., s. 201. Pisałam już o połączeniu obu filozofii u Zanussiego: 
M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 281–288.
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Struktury kryształu, narzeczona Augustyna z Imperatywu), jak i jego wartość 
jako propedeutyki poznania pełnego (Jan ze Struktury kryształu, Franciszek 
z Iluminacji, Witek z Constansu, Augustyn z Imperatywu). Niepokój swoich 
bohaterów, związany z obecnością zła w świecie, koi Zanussi z pomocą Kanta. 
Czyni to, używając jego imperatywu do podejmowania działań zmierzających 
do tego, by zło ze świata usunąć. Dzięki niemu jego bohaterowie są „popycha-
ni” – w imię rozumu oraz powinności etycznej – do zaangażowania na rzecz 
dobrego działania, ponieważ zło jako przynależące do praktyki jest „czymś, 
co nie powinno być i co musi zostać zwalczone przez działanie”38 (cała plejada 
Zanussiańskich altruistów: Marta z  Bilansu kwartalnego, Witek z  Constan-
su, trzy żony z Kontraktu: Lilka i Dorota oraz matka Pana Młodego, ciotka 
z Życia rodzinnego, Anna ze Struktury kryształu, Nina z Gdzieśkolwiek jest…, 
Stefan z Dotknięcia ręki, pierwsza żona prezesa z Serca na dłoni; choć ich sku-
teczność bywa problematyczna). Inną postacią „walki” ze złymi czynami jest 
zapobieganie im poprzez budowanie w sobie postawy idealizmu, ale w tym 
przypadku Zanussi pokazuje, że skuteczność tego jest jeszcze niższa albo od-
wrotnie proporcjonalna do zamierzeń. Hubert jest najbardziej spektakular-
nym przykładem porażki idealisty, „kompromisowym” bohaterem okazuje się 
Jarek, życzliwie natomiast traktuje reżyser obu Stefanów, choć tylko ten z Do-
tknięcia ręki może mówić o sukcesie; nieskuteczny, ale pożyteczny, bo dobrze 
wpływa na ogólny bilans dobra i zła, jest Witek.

Ośrodkiem myślowego zaplecza twórczości Krzysztofa Zanussiego osnu-
tej wokół tematu zła i cierpienia jako z nim bezpośrednio powiązanego jest 
Pascalowski balans między dobrem a  złem. Opowiedziane przez reżysera 
historie oraz konstrukcje świata przedstawionego, a  także jego projekt eg-
zystencjalny uzmysławiają charakterystyczną dla tego filozofa kruchość rów-
nowagi, która jest egzystencjalną, życiową troską wielu bohaterów Zanussie-
go, a  jeśli nie ich, to podmiotu autorskiego jego filmów (autora wpisanego 
w teksty filmowe). Z tego właśnie napięcia, z owych przyciągań przez jedno 
lub drugie oraz z trudnej do dostrzeżenia w mroku zła latarni Bożego światła 
płynie cierpienie doznawane przez bohaterów. Bohaterów targanych skrywa-
nymi emocjami, sfrustrowanych wymykającą się spod kontroli własną naturą, 
żyjących w napięciu, skupionych na tym, czego nie widać, rozdartych między 
wewnętrznym światem akceptowanych wartości a rzeczywistością, w której 
powinny być realizowane, toczących psychomachie. Zwraca uwagę fakt, jak 
niewiele jest szczęśliwych zakończeń. Wielu bohaterów popełnia samobój-
stwo lub rozważa taką możliwość (Marta z Pokuszenia, Anna z Za ścianą, Kit 

38 P. Ricoeur, Zło, dz. cyt., s. 25.
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z Morderstwa w Catamount, Tomasz ze Spirali, Franciszek, Filip z Suplemen-
tu, Stefan z Serca na dłoni, Agata z Czarnego słońca). Jeszcze inni otarli się 
o śmierć własną lub cudzą, czasem przez siebie zawinioną, co zawsze wpływa 
na ich postawy życiowe39 (Jan – Struktura kryształu, Jakub – Barwy ochronne, 
Elżbieta – Drogi pośród nocy, Witek – Constans, Feliks – Sinobrody, Jan – Ży-
cie za życie. Maksymilian Kolbe, Emilia – Rok spokojnego słońca, John – Dłu-
ga rozmowa z ptakiem40). Część z nich umiera nie ze swojej woli (Tomasze, 
Nina). Czasem popełniają rodzaj duchowego samobójstwa, ratując własne 
życie (Jan – Życie za życie) lub odwrotnie – rezygnując z własnego szczęścia 
w imię etycznej powinności – zobowiązania wobec bliskich lub nieznanych 
(Emilia – Rok spokojnego słońca, Elżbieta – Drogi pośród nocy, Nina – Gdzieś-
kolwiek jest, jeśliś jest…, która tuż przed utratą zmysłów, w  przeczuciu za-
głady, odmawia wyjazdu z Polski. „Nie możemy ich tak zostawić” – mówi). 
W kilku przypadkach duchowe samobójstwo polega na zatraceniu się w złu, 
świadomej decyzji (Jakub, rektor – Barwy ochronne, ordynator – Kontrakt), 
która prowadzi do pomieszania dobra ze złem (Róża – Bilans kwartalny, Ida, 
Emila – Cwał), albo na wycofaniu się z życia w imię sprzeciwu wobec zła, któ-
re jednak w konsekwencji okazuje się poddaniem się mu (Kesdi – Dotknięcie 
ręki). Rodzajem symbolicznego duchowego samobójstwa jest też decyzja Fili-
pa o tym, żeby spróbować narkotyków, czyli poznać zło, zupełnie jak biblijny 
Adam. Poszukujący bohater tym samym świadomie zabija w sobie człowieka 
bezgrzesznego i wydaje się na pastwę „dzikich”, złych, nieznanych mocy, nie-
okiełznanych sił rezydujących w nim samym, których nie będzie mógł kontro-
lować, i to one zapanują nad nim na pewien czas. 

Cierpieniem naznaczona jest więc walka z  cieniem w  sobie, ale też „ot-
wieranie oczu” na ów cień, poznawanie własnego „Kainowego piętna”, które 
najczęściej utożsamiane jest z  biologią: popędami (seksualnością i  agresją), 
kruchością ciała (rozpad chorującego ciała, świadomość degradacji z  tego 
powodu  –  upokorzenie, śmierć i  świadomość przyszłości ciała jako trupa), 
egoizmem i pychą (pęd ku karierze, poznaniu lub/i samorealizacji). Najbar-
dziej dojrzali bohaterowie wiedzą o owym cieniu, więc i o sobie oraz innych 
dość dużo (Jan ze Struktury…, Jakub, Gottfried, Feliks, John). Ci mniej świa-
domi czasem nie zdają sobie z niego sprawy (Hubert, Julia ze Stanu posiada-
nia), zaczynają jednak go poznawać (anonimowy bohater z Twarzą w twarz), 
nieraz bronią się przed tą wiedzą (Jarek) albo na własną rękę badają granice 

39 W przypadku Jakuba i Witka domniemania widza potwierdza arbitralna decyzja reżyse-
ra dopowiadającego dalszy ciąg w Rewizycie (2009).
40 W tym ostatnim przykładzie zakochana w bohaterze dziewczynka znika, jej los jest nie-
wiadomą, ale skutek i wpływ na bliskie jej osoby pozostaje analogiczny do śmierci.
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jego wpływu na własne ego (Filip). Upokorzenie albo hart ducha w zderzeniu 
z degradacją ciała obserwujemy w Śmierci prowincjała i Constansie – filmach, 
w  których umierający znoszą ją z  odwagą, a  obserwujący cierpią w  duchu 
i buntują się przeciw takiej kondycji. W Spirali i Życiu jako śmiertelnej choro-
bie… nie chcą się na nią zgodzić sami umierający. W Roku spokojnego słońca 
i Dotknięciu ręki dwoje starych, mądrych ludzi godzi się z faktami, oczekując 
śmierci jak wyzwolenia od ograniczeń, które nałożyła na nich choroba. „Wy-
łażące z człowieka zwierzę”, najczęściej w postaci porywczości, czasem roz-
bujałego libido, bywa, że w postaci połączenia obu instynktów obserwujemy 
w  Barwach ochronnych (zacięta finałowa walka), w  Dotknięciu ręki (wybu-
chy gniewu Kesdiego i jego erotyczne „szaleństwo” na starość), Morderstwie 
w Catamaount (kulturalny młody człowiek planuje morderstwo i dokonuje 
go), Spirali (Tomasz atakuje słownie gości schroniska górskiego), Sinobrodym 
(opowieści byłych żon o  wybuchach furii Feliksa, wyrzucanych przez okno 
przedmiotach, liczne erotyczne doświadczenia), Paradygmacie (przedśmiert-
ny atak Gottfrieda na Huberta, wyrwanie włosów sekretarzowi), Gdzieśkol-
wiek jest… (agresja męża przeciwstawiona anielskości żony, która w chorobie 
przejmuje animistyczne zachowania agresywne i seksualne), w Persona non 
grata (ambasador walczy z  własną porywczością). Z  kolei baronowa w  Mi-
łosierdziu płatnym z  góry, włamywacz w Niedostępnej, zabójca w Czarnym 
słońcu, prezes w Sercu na dłoni, bizneswoman z Niepisanych praw, Gottfried 
z Paradygmatu bez ograniczeń dają upust wszelkim możliwym formom czy-
nienia zła bez żadnych ograniczeń, mimo jego pełnej świadomości. Ich jednak 
cierpienie nie dotyka, oni nie toczą wewnętrznych walk, nie mają rozterek, 
czynią zło dla własnej korzyści lub tylko dla przyjemności, ponieważ władza 
nad ludźmi, którą mają, i możliwość ich podporządkowania oraz zadawania 
cierpienia są dla nich źródłem satysfakcji.

„Myśl zyskuje największą czytelność, okazuje się najmniej zakryta pod-
czas wybuchów uwolnionej nagromadzonej energii. Jak strach i nienawiść 
[…], mimo że mistrzowie udawania i  samokontroli potrafią mniej lub bar-
dziej się zasłonić”41. Być może dlatego filmy, w  których występuje żywioł 
emocji, afektów, nieuporządkowania, improwizacji, wydają mi się bliższe 
widzowi, ponieważ może się on trochę zbliżyć do autora, ale także do po-
szukiwanej przez jego bohaterów prawdy, której się szuka i  którą się „wy-
pracowuje” w dyskursie, ale znajduje lub odkrywa nagle tam, gdzie się nie 
szuka: w  traumatycznym doświadczeniu, w  życiowym utrudzeniu, w  kłót-
ni, walce. Jednym słowem tam, gdzie odnajdujemy elementy paradygmatu 

41 G. Steiner, Dziesięć…, dz. cyt., s. 61–62.
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filozoficznego sporu albo – zgodnie z wyznawaną przez „Zanussiego” kon-
cepcją św. Augustyna – przez iluminację, której ekwiwalentem w kontakcie 
z  dziełem sztuki filmowej jest hermeneutycznie rozumiane odkrycie jego 
tajemnicy, „przeżycie estetyczne”.

Ekwiwalentem „wybuchu nagromadzonej energii”, która została przez au-
tora okiełznana, ale nie całkiem opanowana, są – moim zdaniem –  formy 
przejawiania się zła na ekranie, w  postaci „dysydenckich” sił w  człowieku, 
a w końcu jest to energia tożsama z „dynamizmem sprzecznych sił”, o któ-
rych Durand pisał, że kształtują zbiorowe wyobrażenia, a które przejawiają 
się w  Zanussiańskich układach dychotomicznych. W  filmach tego twórcy 
mamy ekspresję złości, nawet furii, pożądania, agresji, energię słowa w mo-
nologach i  dyskusjach zrównoważone (czasem prze-ważone) przez długie 
spokojne rozmowy, rozmyślania, zrównoważony dyskurs, wyważone racje, 
kontrolowane przez zdyscyplinowaną myśl. Widać stąd, że dzieło filmowe, 
efekt pracy twórczej, nie poddaje się do końca racjonalizacyjnym zapędom 
swojego autora. Jest to kolejna sprzeczność dotycząca reżysera, w którego 
dzieło wpisane są dzięki temu jednocześnie porządek i dyscyplina oraz za-
skakujące nieraz rozedrganie, nieuporządkowanie, wybuchy emocji. W ten 
sposób w stylu Zanussiego na różne sposoby utrwalony został Augustiański 
dualizm: reżyser w najlepszych swoich filmach za pomocą „ruchomych obra-
zów” „fotografuje” i myśl, i życie, wewnętrzne spory, życie duchowe i materię 
rzeczywistości oraz energię relacji międzyludzkich, siłę myśli w inteligentnej 
dyspucie i siłę popędów, które są wyzwaniem dla wolnej woli i rozumu.

Rozdarcie, które wynika z rozbudowanej świadomości reżysera, jest – moim 
zdaniem – kluczem do jego twórczości, a także do zrozumienia zła i cierpienia 
w niej zapisanego. Jest ono wzmacniane przez naturę ludzkiego myślenia, któ-
re – mimo sięgnięcia po owoc z Drzewa Poznania w Raju – naznaczone jest 
wciąż niepewnością. 

Kto nam wyjaśni, czy nasz racjonalizm, analiza i uporządkowana percepcja 
nie sprowadzają się nade wszystko do infantylnej fikcji? […]. Bez względu na 
poziom natchnienia, logiki procesu myślenia, jednostkowego czy zbiorowego, 
filozoficznego czy naukowego w  kwestiach fundamentalnych nie potrafimy 
uzyskać żadnych satysfakcjonujących, a tym bardziej ostatecznych odpowie-
dzi. Ta wewnętrzna sprzeczność (aporia), ta nieunikniona dwuznaczność 
wpisana jest w każdy akt myślenia, w każdą konceptualizację i przeczucie, wy-
starczy się wsłuchać w bieg myśli, by usłyszeć – w samym sercu – wątpliwości 
i frustrację42. 

42 G. Steiner, Dziesięć…, dz. cyt., s. 15–16.
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Na szczęście sztuka, w  tym także „intelektualne kino Krzysztofa Zanus-
siego”, jest czymś więcej niż „aktem myślenia” rzutowanym na ekran, a  an-
tropologia filozoficzna, która się z ekranu wyłania, jest jeszcze bardziej zło-
żona. Pierwotne źródło autorskiego rozdarcia ma transcendentne korzenie. 
To grzech pierworodny jest ośrodkiem reżyserskiej antropologii – pierwszy 
upadek, który rozszczepił naturę człowieka na dwoje, stawiając go wobec Do-
bra i Zła, stając się tym samym nieustannym źródłem cierpień.

Mariola Marczak, Zło i  cierpienie w  twórczości Krzysztofa Zanussiego, [w:] Cierpie-
nie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. 
rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż, 
Michał Legan OSPPE, Kraków 2015, s. 15–39.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.03
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Kino Zanussiego – coś więcej niż „gorący 
sprzeciw wobec tego, co działo się wokół”

Na postmodernizm się nie nabieram.
Prawda istnieje.
I z tego przeświadczenia biorą się moje filmy1.

krzysztof zanussi

Wraz z  pojawieniem się filmu widownia odkryła w  sobie nową potrzebę 
psychiczną związaną z  zagospodarowaniem w  sposób godny szacunku cza-
su wolnego2. Jednak jak już zauważył teoretyk komunikacji masowej Denis 
McQuail, postrzeganie filmu tylko w  kategoriach show-biznesu nie wyczer-
puje prawdy o tej dziedziny sztuki3. Film – produkt reżysera skierowany do 
wielu widzów – jest faktem społeczno-kulturowym, zawsze zaadresowanym 
do współczesnych, nawet jeśli powstał w innej kulturze niż kultura potencjal-
nych odbiorców, a jeszcze innej dotyczy.

Człowiek jest bowiem usytuowany kulturowo. A gdzie kultura, tam i łaska4. 
„Natura i kultura łączą się ze sobą jak najściślej. Łaska zakłada kulturę, a Boży 

1 K. Zanussi, Mądrość jest niemedialna, rozm. A. Petrowa-Wasilewicz, „Powiernik Ro-
dzin” (1998) nr 3, http://www.Humanfamilies.com/Powiernik/98/nr0398.htm#mad. 
(22.11.2014).
2 Film narodził się pod koniec wieku XIX jako nowinka techniczna i niemal od razu stał się 
medium masowym, gdyż docierał do bardzo dużych grup populacji. D. McQuail, Teoria 
komunikowania masowego, przekł. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa 2008, s. 51–53.
3 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, dz. cyt.
4 Por. Rz 5, 12–21: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”.

Kino Zanussiego – coś więcej niż 
„gorący sprzeciw…
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dar wciela się w kulturę tego, który go przyjmuje”5. Chrześcijańskie orędzie 
nie utożsamia się jednak z żadną kulturą, niesie „treść transkulturową”6.

Krzysztof Zanussi jest – parafrazując wypowiedź kard. Karola Wojtyły na 
swój temat – bardziej myślicielem niż filmowcem7. Nie jest tylko – jak sądzą 
niektórzy krytycy jego twórczości – inteligentem8 czy uściślając – intelektu-
alistą9 myślącym o ważkich tematach i wypowiadającym się o nich w formie 
artystycznej. Jest kimś więcej niż człowiekiem posiadającym specjalne zdol-
ności, wiedzę, siłę wyobraźni, tworzącym dzieła sztuki, którego talent wpisał 
się w daną koniunkturę.

To, że Zanussi jest bardziej myślicielem niż filmowcem, oznacza także, iż 
omawiając istotę jego twórczości, nie należy koncentrować się na filmie jako 
rodzaju sztuki, który uprawia i poprzez który toczy swoją mądrościową nar-
rację o świecie. To znaczy nie na tym, j a k, ale na tym, c o  chce przez ten śro-
dek zakomunikować szerokiej publiczności. Przy czym owo „ c o ” nie ozna-
cza bynajmniej tylko jednego konkretnego problemu. W jego filmach chodzi 
o „autentyczny, niepodrabiany mistycyzm”10.

Przez autorów Słownika wiedzy o filmie Zanussi zaliczany jest do twórców, 
którzy 

diagnozowali mechanizm zakłamywania historii, a przez to również manipu-
lowania teraźniejszością. W ślad za społecznym odzewem filmu pojawiły się 
kolejne obrazy, w których reżyserzy w sposób coraz bardziej jawny obnażali 
zakłamanie społecznej rzeczywistości: Constans (1980) Krzysztofa Zanussiego 
(ur. 1939), który debiutował w 1969 roku Strukturą kryształu i realizował w na-
stępnej dekadzie filmy poruszające problem wyborów moralnych, wynikających 
z  przyjmowanej wobec rzeczywistości postawy  –  Iluminacja (1973), Bilans 

5 Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii Evangelii gaudium (24 XI 2013), 
11; dalej: Evangelii gaudium, odpowiedni punkt.
6 Zob. Franciszek, Evangelii gaudium, 117.
7 Podczas podsumowania konferencji pt. Przejawy manipulacji w dziennikarstwie, rekla-
mie i  public relations, (Kraków, 21–22 października 2014  r.) przywołano wspomnienie 
dotyczące św. Jana Pawła II z lat jego współpracy z KUL. Miał odpowiedzieć na uwagę, że 
jego praca Osoba i czyn nie nosi znamion dzieła naukowego, gdyż nie zawiera odpowied-
niej liczby przypisów ani odpowiedniej bibliografii, iż jest m y ś l i c i e l e m  (sic!), i popro-
sił rozmówcę, by zajął się aparatem naukowym jego książki.
8 J. Szczepański, Inteligencja, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i prob-
lemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wrocław 1991, s. 111–126.
9 J.  Szczepański, Intelektualiści, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, dz. cyt., 
s. 127–141.
10 M. Sokołowski, Kościół, kino, sacrum. W poszukiwaniu definicji filmów o tematyce reli-
gijnej, Olsztyn 2002, s. 7–8.
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kwartalny (1974) […]. Po 1981 r. polskich reżyserów – tj. Krzysztof Kieślow-
ski (Amator z 1979 r.), Agnieszka Holland (Aktorzy prowincjonalni z 1979 r.), 
Feliks Falk (Wodzirej z 1977 r.), Janusz Kijowski (Kung-fu z 1979 r.) – połączył 
gorący sprzeciw wobec tego, co działo się wokół11.

Wydaje się jednak, że u Zanussiego konkretny problem służący do ujaw-
nienia „zakłamania społecznej rzeczywistości” zmuszającej bohaterów do ra-
dykalnych „wyborów moralnych” jest zaledwie tłem do stawiania pytań o na-
dzieję teleologalną12.

Kino Zanussiego dotyka duchowości jako pewnej ogólnej właściwości ro-
zumnej osoby ludzkiej poszukującej prawdy13. Swoją twórczością rzuca wy-
zwanie postmodernistycznej tezie, jakoby „jedyną prawdą absolutną jest to, 
że nie ma żadnych prawd absolutnych”14. Stwierdza: „Prawda istnieje”. „Nie 
nabiera się” na kulturę opartą na zakwestionowaniu mocnych prawd rozu-
mowych15. Fakt, że „prawda istnieje, inspiruje całą twórczość reżysera. Jest 
jego fundamentalnym natchnieniem. Bohaterowie filmów Zanussiego udo-
wadniają: prawda jest dostępna dla ludzkiego rozumu i można ją zastosować 
w codziennym życiu16. A postawa moralna wtedy jest prawidłowa, gdy sposób 
myślenia ludzi jest zgodny z prawdą.

Tymczasem mentalność współczesnych dobrze ilustruje wyznanie Haliny 
Poświatowskiej: „A ja chcę życia – płasko / a  ja chcę życia – nisko /  ja nie 
chcę w głąb /  ja nie chcę wszerz /ani wzdłuż”17. Na tę mentalność składają 

11 J. Wojnicka, O. Katafiasz, Słownik wiedzy o filmie, Warszawa–Bielsko-Biała 2009, s. 170.
12 Teleologia, z gr. „telos”, znaczy „cel”; w świecie istnieją prawa celowe; coś istnieje lub 
dzieje się ze względu na coś innego, na kogoś Innego.
13 W ujęciu chrześcijańskim duchowość to życie wypływające z działania Ducha Świętego.
14 Współczesna „[…] kultura medialna jest tak głęboko przepojona typowo postmoder-
nistyczną mentalnością, dla której jedyną absolutną prawdą jest ta, iż nie istnieją prawdy 
absolutne, a gdyby nawet istniały, byłyby niedostępne dla ludzkiego rozumu i tym samym 
pozbawione znaczenia. W tej perspektywie istotna jest nie tyle prawda, co «wiadomość»: 
coś, co może wzbudzić zainteresowanie lub rozbawić odbiorców, rodzi nieodpartą pokusę 
odsunięcia na bok kryteriów prawdy”. Jan Paweł II, Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia 
w epoce globalnej komunikacji. Orędzie Ojca Świętego na XXXV Światowy Dzień Środ-
ków Społecznego Przekazu, Watykan 2001, 3.
15 K. Zanussi, Mądrość jest niemedialna, dz. cyt.
16 W filmie pt. Obce ciało (2014) „[…] Zanussi pokazuje, że władza w wielkich korpora-
cjach może się łączyć z zajadłym antychrześcijaństwem”. P. Semka, Człowiek z sumienia, 

„Do Rzeczy” (2014) nr 51–52, s. 58.
17 H. Poświatowska, [***Niewyczerpane są kopalnie metafor], [w:] Jeszcze jedno wspomnie-
nie, Kraków 1968, s. 19.
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się: subiektywna świadomość i relatywistyczny horyzont, przez który upadają 
wzniosłe cele życia. Tendencja ta domaga się „apostolatu miłości intelektual-
nej”, która potrafiłaby łączyć wiarę ze wszystkimi aspektami życia.

Na co cierpią ludzie ponowoczesnej epoki odcinający się od Ojca Stwo-
rzyciela? Marzeniem nowoczesności było odsunięcie od siebie wszelkich 
więzów i wszelkich zależności. Egalitaryzm społeczny nie mógł znieść „auto-
rytetu Ojca” i „relacji wertykalnych”, „akceptowano tylko relacje horyzontal-
ne – równości i wzajemności”. I tak Europa doświadczyła „krótkiego wieku”, 
czyli „porządku bez Boga”18.

Na co cierpią współcześni? Nie jest to ani cierpienie fizyczne, ani tylko 
psychiczne. To cierpienie natury duchowej. Stworzeni na obraz i podobień-
stwo Boga, „[…] zdolni do poznania prawdy, która oświeca rozum i jedno-
cześnie kształtuje wolność człowieka”19 – cierpią na brak nadziei. Bowiem 
odrzucenie obiektywnego sensu rzeczywistości i  teologicznej wizji świata, 
zanegowanie zasad jedności i  uniwersalności, niemożność poszukiwania 
prawdziwego obrazu świata i  absolutnych wartości z  powodu rzekomego 
braku absolutnych kryteriów prawdy i dobra –  jest właśnie zamachem na 
nadzieję20.

18 K. Guzowski, Wstęp, [w:] B. Forte, Istota chrześcijaństwa, Lublin 2007, s. 9; por. E. Pie-
szak, Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym. Gombrowicza, Schelera i Lévinasa ścieżki spotka-
nia w pobliżu wielkich dróg, Poznań 2003.
19 Jan Paweł II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego 
Kościoła Veritatis Splendor (Rzym, 6 VIII 1993), wstęp; dalej: Veritatis Splendor.
20 Postmodernizm jest zamachem na: 1.  B o g a  – wzrost idei antymetafizycznych, antyte-
leologiczna wizja świata; zamiast kosmosu – „chaosmos”; 2.  w i a r ę  k a t o l i c k ą  – prze-
kodowanie symboli i  znaków: wielość symboli i  znaków w  postmodernistycznej kultu-
rze przy braku precyzyjnego opisu treści oznaczanych lub wyrażanych, dowolność oraz 
kreatywność jednostek w  ich stanowieniu oraz interpretowaniu; 3.  r o z u m   –  wielość 
prawd, uprawomocnienie wielu prawd, antyuniwersalność; negatywna ocena kompeten-
cji rozumu ze względu na brak cech uniwersalności (skutkiem: antyracjonalność), depre-
cjonowanie intelektu podbudowane filozoficznie (Fryderyk Nietzsche, Martin Heidegger: 
za ich wkład w destrukcję metafizyki; Immanuel Kant: za twierdzenie, że pojęcia i kate-
gorie są wytworem ludzkiego rozumu, interpretacją danych zmysłowych); 4.  p r a w d ę 
o b i e k t y w n ą   –  brak kryterium prawdy w  efekcie daje wiele prawomocnych prawd; 
prawda obiektywna przejawem totalitaryzmu, prawda jest zbędna; każdy stanowi o włas-
nej prawdzie; 5.  o s o b ę  – destrukcja społeczeństwa; 6.  w o l n o ś ć  o s o b y  – negacja 
zasad moralnych, wielość prawd i zasad moralnych; 7.  w i ę z i  o s o b o w e  – relatywizm 
społeczeństwa postindustrialnego, rozluźnienie więzi rodzinnych, deprecjonowanie kul-
turowego i społecznego wymiaru ludzkiej egzystencji. Zob. Z. Sareło, Postmodernistyczny 
styl istnienia i życia, [w:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, 
Poznań 1995, s. 9–27.
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A ludzie bez nadziei wymieniają między sobą myśli mroczne, które gene-
rują mroczne czyny21. Dla postmodernistów punktem wyjścia są chaotycz-
ność, rozbicie, cień nicości22. Mroczne są myśli człowieka nieoświeconego 

„blaskiem prawdy”23; wtedy duch ludzki zostaje „opanowany przez jakąś bliżej 
nieokreśloną formę myślenia, wiodącą go do jeszcze większego zamknięcia 
się w  sobie, w  granicach własnej immanencji, bez żadnego odniesienia do 
transcendencji”24.

Na kulturę nieciągłości, rozłamów, „momentów”, po których nic nie jest 
już takie jak przedtem, na kulturę przesunięć, nieodwołalnych zmian25 – Za-
nussi „nie nabiera się”. Wie, że prawda istnieje, i z tego przeświadczenia biorą 
się jego filmy26.

Każde wydarzenie utrwalone taśmą filmową ma swą własną prawdę, praw-
dę o wielu aspektach, których całość nie zawsze łatwo jest zrozumieć. Tylko 
wspólny wysiłek reżysera i widza może w pewnym stopniu zagwarantować, że 
obraz zostanie w pełni prawdziwie zrozumiany. Pracę tę można porównać do 
badania naukowego – i takie są filmy Zanussiego, przypominają laboratorium. 
Jedynie światło wiary daje możliwość pełnego odczytania rezultatów badań27.

Dzieła Zanussiego nie są jednak jakimś zestawem danych, nie są dydak-
tyczne ani nie ilustrują katechizmowej tezy, że Prawda jest Bogiem. Czy dla-
tego nie znalazły się na liście stu dzieł filmowych polecanych przez Kościół?28.

21 Por. Iz 29,13–24: Bezbożni przewrotnie myślą: „[…] któż nas zobaczy i kto nas pozna?”, 
dlatego ich czyny „[…] spowite są mrokiem”, podczas gdy czyny wierzących w Niego są 

„[…] wolne od mroków”, i oni „[…] rozweselą się w Świętym Izraela”.
22 C. S. Bartnik, Teilhardowska wizja dziejów, Lublin 1975, s. 54.
23 „Blask Prawdy jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w czło-
wieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26): prawda oświeca rozum 
i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiło-
waniu Pana”. Jan Paweł II, Veritatis Splendor, motto.
24 Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem, Fides et ratio (14 IX 1998), 
dalej: Fides et ratio.
25 Fredric Jameson dokonał oceny postmodernizmu z punktu widzenia filozofii marksi-
stowskiej. F.  Jameson, Kultura. Logika kulturowa późnego kapitalizmu, [w:] F.  Jameson, 
Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, Kraków 2011, s. 1–55.
26 K. Zanussi, Mądrość jest niemedialna, dz. cyt. 
27 Zob. Paweł VI, Środki masowego przekazu w służbie prawdy. Orędzie na VI Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 1972.
28 Na watykańskiej liście widnieje jedyny polski film – Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. 
Zanussi uważa nawet, że na tej liście nie powinny się znaleźć filmy obrazujące „święte 
słowa”. Biblię zekranizował np. Franco Zeffirelli (Jezus z Nazaretu, 1977). Zob. Niektóre 
ważne filmy, czyli tzw. lista watykańska, http://kultura.wiara.pl/doc/451972.Niektore-wa-
zne-filmy-czyli-tzw-lista-watykanska (24.11.2014).
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Abstrahując od motywacji reżysera29, jego filmy są próbą ukazania harmo-
nii dwóch światów: horyzontalnego i  wertykalnego, które scala duch miło-
ści. Są o tyle religijne, o ile posiadają wymowę ideową czy filozoficzną; wizję, 
światopogląd i obraz świata, który reżyser wyraża poprzez swój utwór. O ile 
są próbą ukazania odpowiedzi na podstawowe egzystencjalne pytania. Co 
zatem decyduje o  religijności filmów Zanussiego? Treści, obrazy, wątki czy 

„zewnętrzne akcesoria?”30. Nie, jedynie przebłysk rzeczywistości!
W dziele można bowiem zawrzeć sześć przebłysków prawdy: po pierwsze 

można zaznaczyć temat sakralny już w tytule (tzw. pole tematyczne utworu)31; 
po drugie dzieło można tworzyć pod kątem „sensów głębszych” – podjęty te-
mat może wynikać z  inspiracji wykraczającej poza to, co postrzegają zmy-
sły, z  pragnienia przenikania rzeczywistości, wyjaśniania ukrytej tajemnicy, 
dotarcia do „jedności rzeczy”32; po trzecie dzieło można tworzyć, odnosząc 
się subiektywnie do problemu, np. w formie dawania świadectwa (tzw. pole 
istoty problemu); po czwarte pod kątem zagęszczenia „sygnałów teologicz-
nych” (tzw. pole teologicznej interpretacji problemu); po piąte pod kątem tzw. 
sacrosfery, która jest rzeczywistością uniwersalną, przemawiającą do wyob-
raźni wszystkich ludzi (tzw. pole uniwersalnego przesłania), po szóste pod ką-
tem docierania do Tajemnicy Sacrum, kiedy wieloznaczność analogii, antytez, 
paradoksów, metafor, alegorii, symboli i mitów nie zawsze jest przez autora 
zamierzona (tzw. pole najgłębszej sakralności33).

29 Różna bywa motywacja do tworzenia filmu religijnego, np. reżyser chce ukazać cało-
ściowy obraz świata (motywacja filozoficzna, historiozoficzna), poprawić relacje (moty-
wacja społeczna), zaprezentować system etyczny (motywacja moralna), posłużyć się sym-
bolami i znakami religijnymi (motywacja kulturowa), ukazać religię jako źródło piękna 
(motywacja estetyczna), reżyser liczy na gwarantowany dochód ze sprzedaży (motywacja 
komercyjna). Zob. M. Sokołowski, Kościół, kino, sacrum. W poszukiwaniu definicji filmów 
o tematyce religijnej, Olsztyn 2002, s. 7–8.
30 M. Sokołowski, Kościół, kino, sacrum, dz. cyt., s. 7–8.
31 Na przykład Benedykt XV, którego pontyfikat przypadł na lata pierwszej wojny świa-
towej, zakazywał duchownym – bez żadnych wyjątków – uczestniczenia w spektaklach, 
które odbywają się w publicznych kinach, nawet gdyby miały za przedmiot «temat sakral-
ny». Zob. Benedykt XV, Dekret Kardynała Wikariusza Rzymu Essendoci noto (25 V 1918), 
[w:] Kościół o środkach komunikowania myśli, oprac. J. Góral, K. Klauza, Częstochowa 
1997, s. 31.
32 Do sensów głębszych dochodzi się przez to, co drugorzędne, to znaczy „przez alegorie 
do prawdy, przez rzeczy doczesne do wiecznych, przez cielesne do duchowych”. Ireneusz 
z Lyonu, Przeciw herezjom, [w:] Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramento-
rum, Liturgia godzin, t. 2, Wielki Post. Okres wielkanocny, Poznań 1984, s. 144.
33 J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako „locus 
theologicus”, wyd. 2. Katowice 2007, s. 136.
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Wydaje się, że dzieła posiłkujące się źródłami teologii przenika Boża łaska. 
Lokuje się ona na linii powstałej z punktów przecięcia się pojedynczych locus 
theologicus34. Takimi miejscami teleologicznymi są wszelkie odniesienia do 
np.: Pisma Świętego, Tradycji, Kościoła, wiary Ludu Bożego, rozumu, świata 
wewnętrznego osoby ludzkiej35.

Wydaje się stosowne postawić tezę, że filmy Zanussiego – nawracają na 
rzeczywistość, zderzają z Prawdą.

W artykule poświęconym komunikowaniu łaski Bożej przez media Krzysz-
tof Burski36, badacz relacji zachodzących między mediami a  duchowością, 
pyta, jak uświęcać się w świecie komunikacji, poprzez komunikację, a nawet 
dzięki komunikacji. Czy życie Boże ma jakiś związek z mediami37? Czy ewan-
gelizacja przez środki przekazu oznacza jedynie „materialną” obecność słowa 
Bożego w kulturze komunikacji? Czy media też mogą stawać się nośnikami 
łaski Bożej?

Powołując się na interpretację perykopy o uzdrowieniu kobiety chorej na 
krwotok za pośrednictwem rąbka szaty Jezusa (por. Mk 5, 21–43), przywołuje 
wniosek kard. Carlo M. Martiniego, że „neutralne z natury środki przekazu 
mogą stać się nośnikiem łaski Bożej”38. Oznaczałoby to, że filmy Zanussiego 
nie tyle informują za pomocą odpowiednio dobranych przez reżysera środ-
ków o samoudzielaniu się Trójjedynego Boga człowiekowi, co sprawiają (sic!) 
w widzu życie Boże, które jest realne39.

34 Według Czesława S. Bartnika miejsca teologiczne dzielą się na: konstytutywne i pod-
stawowe (Pismo Święte, Tradycja), deklaratywne (uchwały i decyzje soborowe, uroczyste 
orzeczenia papieskie, nauczanie kolegium biskupiego, nauka Ojców Kościoła, magiste-
rium teologów, wiara Ludu Bożego), medialne (fakt istnienia Kościoła), pomocnicze (ro-
zum) oraz bezpośrednie, subiektywne, najbliższe (świat wewnętrzny osoby ludzkiej). Zob. 
C. S. Bartnik, Kościół Jezusa Chrystusa, Wrocław 1982, s. 357–359.
35 Zob. D. Narewska, Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949–1978), Warszawa 2013, 
s. 39–40.
36 Krzysztof Burski wskazuje w  licznych artykułach na medialną osobowość założyciela 
Rodziny Świętego Pawła. Zob. np. K. Burski, Bł. Jakub Alberione. Prekursor ewangelizacji 
medialnej, „Niedziela” (2005) nr 50, edycja lubelska, s. VI.
37 K. Burski, Media a duchowość, rps. w posiadaniu autorki, k. 1.
38 K. Burski, Media a komunikowanie łaski Bożej, „Soter” (2005) nr 16, s. 141.
39   Przykładem nawrócenia na rzeczywistość jest młody francuski intelektualista Maurice 
Scherer, znany jako Eric Romer, który w 1949 roku pod wpływem filmu Stromboli, ziemia 
Boga, reż. Roberto Rosselliniego, twórcy włoskiego neorealizmu, nawrócił się w podwój-
nym sensie: na katolicyzm oraz na kino. „Podczas pierwszych minut projekcji odczułem, 
jak ograniczony jest realizm à la Sartre, który dotąd wyznawałem. Odrzuciłem spojrzenie, 
które mi narzucał, zanim zrozumiałem, że on sam zapraszał mnie do jego przekrocze-
nia. Nagle nastąpiło nawrócenie. Oglądanie Stromboli stało się moją drogą do Damaszku: 
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Czy kino Zanussiego jest mistyczne, skoro reżyser ma świadomość, że 
„[…] katolicyzm kojarzy się  –  niestety  –  nie z  duchowością i  mistyką, ale 
z jakąś pustą instytucją”. Jego zdaniem „[…] mistyka, jako szczególny obszar 
mądrości, jest nawet wyjątkowo niemedialna, gdyż jest w ogóle niekomuni-
kowana albo komunikowana z wielkim trudem”40.

Tadeusz Sobolewski uważa jednak, że kino potrafi „sfilmować Boga. Jego 
spojrzenie. Robi miejsce dla wiary”, bo pokazuje świat, jaki jest: ogołocony 
i godny pożałowania. Ale – dodaje – z innej, przebóstwionej perspektywy41. 

„Prawdziwa filmowość nie polega na sztucznym mnożeniu atrakcji i napę-
dzaniu akcji, ale na odkryciu wewnętrznego napięcia tam, gdzie pozornie nic 
się nie dzieje”42. Autentyczny, niepodrabiany mistycyzm jest w kinie czymś 
wyjątkowym. Wymaga zastosowania środków ubogich, ogołocenia filmu 
z  atrakcyjnych ozdobników, zwolnienia akcji, innego rozłożenia napięć niż 
w konwencjonalnym opowiadaniu. Trzeba stworzyć specjalne warunki, aby 
rzeczywistość mogła przemówić”43.

Wydaje się jednak, że „niepodrabiany mistycyzm” wymaga odpowiedniej 
osoby reżysera, który staje się nośnikiem łaski Bożej. O tyle się nim staje, o ile 
jest z  Prawdy (uświęca świat swoim życiem i  twórczością), po drugie głosi 
Prawdę (skierowany jest w życiu i pracy na jedyny cel, jakim jest Bóg, przez 
co skutecznie apostołuje), a po trzecie służy Prawdzie (żyjąc słowem Bożym 
i sakramentami, ma udział w pasterskiej misji Kościoła, przyczyniając się do 
wzrostu królestwa Bożego w świecie)44.

W filmach Zanussiego z całą pewnością rzeczywistość przemawia! Dzieła 
tego reżysera nie są z  pewnością prostą instrukcją, „co się powinno robić”, 
żeby osiągnąć życie wieczne.

W Evangelii gaudium Franciszek przestrzega, by ludzie Kościoła nie tra-
cili energii na konstruowanie takich instrukcji, bo to, co się powinno robić 
naprawdę, to – zdaniem papieża – ułatwić współczesnym „dostęp do łaski”. 
Papież zachęca do „«mistyki» życia razem”, do bycia „osobami-amforami”, 
które dają innym pić, tzn. do „wymieszania się, spotkania, wzięcia za rękę, 
wzajemnego oparcia, uczestnictwa w  tej nieco chaotycznej masie, która 

w środku filmu byłem już nawrócony, zmieniłem optykę”. T. Sobolewski, Zielony promień. 
Ukryta religijność kina, „Znak” (2000) nr 545, s. 10, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/
archiwumcyfrowe/x00s/2000/545.pdf (7.05.2015).
40 K. Zanussi, Mądrość jest niemedialna, dz. cyt.
41 T. Sobolewski, Zielony promień, dz. cyt., s. 10.
42 T. Sobolewski, Zielony promień, dz. cyt., s. 12.
43 T. Sobolewski, Zielony promień, dz. cyt., s. 17.
44 D. Narewska, Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa…, dz. cyt., s. 433.
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może zamienić się w  prawdziwe doświadczenie braterstwa, w  solidną ka-
rawanę, w  święte pielgrzymowanie”45. Zdaniem Franciszka to „mistyczne, 
kontemplatywne braterstwo” potrafi spoglądać na „świętą wielkość bliźnie-
go”. Pójście tą drogą rodzi nadzieję, bo „[…] dobrze jest wyjść poza siebie, by 
przyłączyć się do innych”. Papież apeluje do świata kultury: „nie pozwólmy 
się okraść z nadziei!”46.

Cierpienie i nadzieja – dwa obszary życia duchowego, które rzeczywiście 
dotykają każdego: wierzącego, ateistę, klerykała i  antyklerykała. Pozwalają 
docierać do wszystkich, i  to w ich najintymniejszych zmaganiach ze swoim 
losem bycia człowiekiem, który przemija jak postać tego świata.

Cierpienie – podobnie jak miłość – niejedno ma imię47. Filmy Krzysztofa 
Zanussiego opowiadają o wierze, która staje się cierpieniem dla rozumu. Do-
świadczenie to nie jest karą, ale niejako nagrodą – za wierną postawę posłu-
szeństwa Bogu. Niejako nagrodą za wiarę „łagodną”, która daje się „pogodzić 
z istnieniem innej wiary, a nawet, czy może przede wszystkim, z brakiem ja-
kiejkolwiek wiary”48.

Od strony doświadczenia, to właśnie kontemplacja49 bliska jest ateizmowi. 
W filmach Zanussiego chodzi o doświadczenie uniwersalne, „[…] o zawierze-
nie, a wszystkie zawierzenia są podobne”, bo – jak stwierdza racjonalista Er-
nest Gellner – zawierzenie „głęboko upokarza nasz umysł”50.

Reżyser przedkłada w swych dziełach „obiektywną rzeczywistość” nad „su-
biektywną świadomość”, tzn. pokazuje upokorzony umysł bohaterów – a po-
niekąd i własny – chłodnym okiem kamery. I o tym są – moim zdaniem – fil-
my Zanussiego: o  rozumie upokorzonym zawierzeniem. Upokorzonym 
Milczeniem, pozornym brakiem odpowiedzi na istotne pytania. Mamy w nich 
do czynienia z dociekaniem prawdy nie tyle z pozycji filozofa – co dostrzega 
i podkreśla tak wielu krytyków filmowych – ale z pozycji teleologa i zarazem 

45 Franciszek, Evangelii gaudium, 86
46 Franciszek, Evangelii gaudium, 86.
47 Por. D. Auzenet, 13 słów o Miłości, wyd. 2. Kraków 2008.
48 E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, przeł. M. Kowalczuk, Warszawa 1997, s. 11.
49 Kontemplacja (z łac. contemplatio) oznacza „stan przeobrażenia człowieka w bóstwo 
już w tym życiu, będący skutkiem zjednoczenia duszy z Trzema Boskimi Osobami; życie 
w Duchu Świętym oznacza nie realizowanie własnych planów, ale Bożej woli”. M. Zawa-
da, Duchowość karmelitańska, „Communio Crucis”. Centrum Kultury Duchowej, (2005) 
http://www.communiocrucis.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=526:k
armel&catid=22:poczyta-warto-&Itemid=68 (22.11.2014). Zob. Modlitwa i kontemplacja, 
[w:] W. Stinissen, Ukryci w Miłości. Podręcznik życia karmelitańskiego, przeł. L. Danilecka, 
Kraków 2013, s. 37–60.
50 E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, dz. cyt., s. 12.
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człowieka wierzącego, którego umysł ogarnął mrok duchowy właściwy dla 
epoki, w której przyszło mu żyć. 

Zanussi opowiada o wierze, która staje się niezawinionym cierpieniem dla 
rozumu. Bywają bowiem cierpienia ponadnaturalne, bo duchowe, jakby pie-
kielne: człowiek tonie w ciemnościach wszechogarniających jego duszę. Ów 
mrok jest tu konsekwencją kontemplacyjnego oddziaływania Boga na du-
szę. Mistycy nazywają ten stan „ciemną nocą ducha”51. Człowiek nie pokłada 
wówczas nadziei w rozumie, gdyż w tym mroku nie otrzymuje odpowiedzi 
na stawiane pytania. Paradoksalnie ten opis mroku kontemplacyjnego pasu-
je – jako lustrzane odbicie – do ponowoczesnej kultury52.

Słownik wiedzy o filmie nie zalicza kina Zanussiego do kina autorskiego. 
Wśród międzynarodowej plejady reżyserów widnieją tam jedynie nazwiska 
kilku polskich twórców: Wojciech Jerzy Has, Andrzej Wajda i Roman Polań-
ski. Choć Zanussi jest w nie mniejszym stopniu rozpoznawalny – już nawet 
po samych tytułach filmów odwołujących się do dociekań rozumowych (np. 
Paradygmat53) –  to jednak jego kino –  i wydaje się to słuszne z punktu wi-
dzenia rozważań o mroku –  jest czymś więcej niż autorskim komentarzem 
rzeczywistości; w jego filmach wiara spotyka z niewiarą.

Święty Jan Paweł II określał wiarę i niewiarę w istnienie Boga jako „dwa stany 
świadomości”, „[…] dwa sposoby bytowania i bycia człowiekiem”. Odróżniał ate-
izm jako „program” od ateizmu jako poglądu na świat, czyli zespołu przekonań 
i postaw. Podkreślał, że przeciwieństwem ateizmu jest teizm, czyli poznanie Boga 
rozumem, który to pogląd nie zakłada jeszcze wiary – zaangażowania. Wiara jest 
odpowiedzią całego człowieka na słowo Boga Żywego, a nie jedynie zobowiąza-
niem umysłu wobec dogmatów. Przejście od niewiary do wiary jest procesem, 
w którym człowiek nie jest sam. Jest to przejście „powolne i stopniowe”54.

Kluczem do twórczości Zanussiego jest wiara, która staje się cierpieniem 
dla rozumu. W ten sposób reżyser przeciwstawia się trendowi kultury zamy-

51 M. Zawada, Duchowość karmelitańska, dz. cyt.
52 Zob. E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, dz. cyt. Postmodernizm opiera się na 
współbytowaniu trzech fundamentalizmów: religijnego, racjonalnego i relatywistycznego 
(współczesność cechują zatem trzy paradygmaty: nie-wiary, nie-wiedzy i nie-moralności).
53 Paradygmat to pojęcie z filozofii nauki. Oznacza modelowe rozwiązanie w danej dzie-
dzinie nauki, które może też pociągać za sobą modelowe rozwiązania w dziedzinach po-
krewnych i stawać się istotnym składnikiem poglądu na świat. Przykładami paradygma-
tów są np.: system Kopernikański (heliocentryczna teoria), mechanika Isaaca Newtona, 
teoria względności Alberta Einsteina. Zob. Th. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, 
przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 1968.
54 A. Frossard, „Nie lękajcie się!”. Rozmowy z Janem Pawłem II, przekł. A. Turowiczowa, wyd. 
2, Kraków 2005, s. 52, 58.
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kającej horyzont życia ludzkiego w wymiarach samej ziemi w swoisty dla sie-
bie sposób – jego filmy są „przepełnione wiarą” (awers), ale jakby od drugiej 
strony (rewers) – niewiary. Ilustrują Umysł twórczo zaniepokojony i zdumio-
ny faktem Misterium. W jego filmach n i c  nie jest o Bogu, ale w s z y s t k o 
jest o Bogu. „Nic” – w znaczeniu karmelitańskiego nada, które prowadzi do 
zjednoczenia z Bogiem.

Sam Zanussi odpowiada twierdząco na pytanie dziennikarki Katolickiej 
Agencji Informacyjnej, czy jego filmy są owocem kontemplacji. Podkreśla jed-
nak, że jego „tak” nie sytuuje go wcale „wśród twórców religijnych”. Reżyser 
sam broni się przed etykietowaniem, mówiąc: „[…] zawsze krzyczałem, że 
nie jestem twórcą katolickim. Jestem z pewnością twórcą, który interesuje się 
problematyką religijną”. Podaje własną definicję „kina religijnego”, która prze-
kracza konfesyjne granice: „Wszystko, co jest wielką sztuką, jest religijne – nie 
może nie być religijne”55.

To stwierdzenie pozwala nazwać kinem religijnym filmy reżyserów, którzy 
z katolicyzmem niekiedy nie mają wiele wspólnego. Na przykład Luis Buñuel 
w  książce pt. Moje ostatnie tchnienie wyznaje: „Jestem biednym śmiertelni-
kiem. Nie liczę się ani w przestrzeni, ani w czasie. Ale moje miejsce jest we-
wnątrz tajemnicy. Pozostaje mi ją uszanować. Szał rozumienia wszystkiego 
to jedno z  nieszczęść naszej natury. Jestem ateistą, dzięki Bogu”56. „Jestem 
ateistą” – to znaczy? Może: na szczęście nie muszę wszystkiego rozumieć, mój 
rozum może być upokorzony tajemnicą.

Wydaje się, że Opatrzność Boża ustanowiła Zanussiego „sprawnym narzę-
dziem” dialogu chrześcijaństwa z postmodernizmem. Dialog ten ma wspólny 
cel, ale droga dojścia do celu jest odmienna: ateista wspina się na mistycz-
ną górę Karmel w  mroku zgody na nierozumienie, a  zaangażowany w  wia-
rę – w mroku zawierzenia. Ta duchowa wspinaczka dotyczy m.in. wolności od 
darów Bożych, nie tylko materialnych, ale także duchowych57.

55 K. Zanussi, Mądrość jest niemedialna, dz. cyt. Niestety – jak zauważa Franciszek –„czasem 
w Kościele ulegamy zarozumiałej sakralizacji własnej kultury i przez to możemy bardziej prze-
jawiać fanatyzm niż prawdziwy zapał ewangelizacyjny”. Franciszek, Evangelii gaudium, 117.
56 Zdaniem Tadeusza Sobolewskiego „katolickie sacrum nigdy nie zostało wyparte z pod-
świadomości i z filmów” Buñuela. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu uzna-
ła w 1995 roku film tego hiszpańskiego reżysera – Nazarin (1958) – za dzieło o szczegól-
nych walorach religijnych. Podobnie jak film La Strada (1954) Federico Felliniego i wielu 
innych wybitnych twórców światowego kina. T. Sobolewski, Bunuel – ateista dzięki Bogu, 

„Gazeta Wyborcza”, 28.11.2011, http://wyborcza.pl/1,99069,10720831,Bunuel___ateista_
dzieki_Bogu.html (24.11.2014).
57 „Karmel akcentuje postawę wiary, zwłaszcza jej drogę «nic» (hiszpańskie «nada» św. Jana 
od Krzyża), czyli pozazmysłowe, czysto duchowe podążanie do Boga w oderwaniu i ducho-
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Uwalnianie się od zbędnych ciężarów, by osiągnąć doskonałość, nie jest 
tylko domeną duchowości chrześcijańskiej. Na przykład Henry Dawid Tho-
reau, amerykański anarchista i samotnik, uważał, że bogactwo człowieka pro-
porcjonalne jest do liczby rzeczy, z których potrafi zrezygnować. Jednak tylko 
katolicyzm, a ściślej duchowość karmelitańska, proponuje wyzucie się z tego, 
co wydaje się konieczne do życia. Po co? By pozyskać Boga samego, bo sam 
wystarcza – Solo Dios basta.

Mrok zawierzenia to zgoda na takie działanie łaski Bożej, która sprawia 
cud życia niejako bez powietrza. W życiu duchowym takim powietrzem są: 
wiara (Bóg jest obecny), nadzieja (Bóg najlepiej mnie prowadzi) i miłość (Bóg 
mnie kocha).

To dary fundamentalne, bez których trudno sobie wyobrazić chrześci-
jańską pobożność. A jednak okazuje się, że osiągnięcie szczytu góry Karmel, 
jakim jest już po tej stronie życia zjednoczenie duszy z Bogiem, wiedzie po-
przez takie właśnie ogołocenie, w którym Bóg jest wszystkim, choć w niczym 
się Go nie znajduje. A nawet więcej, tam się Go znajduje, gdzie nic duszy nie 
smakuje58.

Ta ciemna noc ducha poprzedzona oczyszczeniem zmysłów dotyka rozu-
mu, który niekiedy nagle (sic!) przestaje być oświecony łaską wiary, dlatego 
niejako po omacku szuka odpowiedzi na dręczące go pytania egzystencjalne. 
Rozum, który trwa w  jakimś duchowym mroku, sięga wówczas w  wyjaśnia-
niu istoty rzeczy po sprawy najprostsze, banalne, codzienne, po to, co bardzo 
ludzkie. I takie też bywają niektóre filmy Zanussiego, np. Życie rodzinne (1970).

wym oczyszczeniu zmysłów, umysłu i serca (dystans do rzeczy doczesnych i zapomnienie 
o sobie). Nie chodzi o oddzielenie się od stworzenia czy jego deprecjację, lecz o zaangażo-
wanie na rzecz Boga wszystkich sił. Droga «nada» obejmuje również wolność od darów 
Bożych, żeby i one nie przesłaniały Stwórcy. W schemacie drogi na górę Karmel św. Jan od 
Krzyża szkicuje trzy drogi: dóbr materialnych, dóbr duchowych oraz drogę «nada». Dwie 
pierwsze nie prowadzą do celu, nie osiągają Boga i Jego chwały”. M. Zawada, Duchowość 
karmelitańska, dz. cyt.
58 „Dla umartwienia czterech naturalnych namiętności: radości, smutku, bojaźni i nadziei 
zastosuj następujące wskazówki: Staraj się zawsze skłaniać nie do tego co łatwiejsze, lecz 
do tego co trudniejsze; Nie do tego co przyjemniejsze, lecz do tego co nieprzyjemniejsze; 
Nie do tego co smakowitsze, lecz do tego co niesmaczne; Nie skłaniaj się do tego co daje 
odpoczynek, lecz do tego co wymaga trudu; Nie do tego, co daje pociechę, lecz do tego, 
co nie jest pociechą; Nie do tego co większe, lecz do tego co mniejsze; Nie do tego co 
wzniosłe i cenne, lecz do tego co niskie i wzgardzone; Nie do pragnienia czegoś, lecz do 
niepragnienia niczego; Nie wybieraj w rzeczach tego co lepsze, lecz to co gorsze, znosząc 
dla Jezusa Chrystusa ogołocenie, braki i ubóstwo w stopniu możliwym na tym świecie”. 
św. Jan od Krzyża, Rady i wskazówki, przestrogi, ocena, [w:] św. Jan od Krzyża, Dzieła, 
wyd. 5 popr., przeł. B. Smyrak, Kraków 1995, s. 115.
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Rozum zestawia te rzeczy najprostsze w sekwencje znaczeń, które stają się 
dla intelektu bardziej pożywką kontemplatywną niż dyskursywną. Rozmyśla-
nie bardziej kontemplatywne wsparte jest działaniem Ducha Świętego, który 
wspomaga tworzenie i kształtowanie myśli, słów i prawdziwych wniosków.

Czyż karmelitański mistyk, św. Jan od Krzyża, nie oddaje istoty większości 
filmów Zanussiego, których Zanussi jest też scenarzystą? Reżyser rozmawia 
w nich 

[…] sam ze sobą jakby z osobą trzecią. Umysł skupia się wtedy i zatapia w rze-
czywistości tego, co rozważa, a Duch Boży również jednoczy się z nim w tej 
prawdzie, jak się to dzieje zawsze i w każdej prawdzie. Stąd też umysł, złączo-
ny w ten sposób z Duchem Bożym, z jednej prawdy, mającej łączność z tym, 
o czym myśli, wyprowadza zarazem wnioski jedne po drugich. Zaś Duch Świę-
ty wspomaga go swym światłem i jakby otwiera bramy dla lepszego poznania59.

Zatem w filmach Zanussiego można mówić o aktywnym poddawaniu się 
działaniu Ducha Świętego. To swoista medytacja – etap przejścia „od do”: od 
rozważań dyskursywnych do kontemplacji rzeczywistości, za pomocą rozu-
mu jakby nieoświeconego światłem wiary, co daje efekt „ogólnego miłosnego 
ogarnięcia (noticia amorosa), zwierającego miłość, poznanie, obecność, cał-
kowitość, udzielanie się oraz osobowe uczestniczenie w Bogu”60. I tak od po-
znania rozdzielonego i szczegółowego reżyser przechodzi do poznania ogól-
nego, miłosnego.

59 św. Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel, dz. cyt., księga 2, rozdz. 29, nr 1.
60 M. Zawada, Duchowość karmelitańska, dz. cyt.

Dorota Narewska, Kino Zanussiego – coś więcej niż „gorący sprzeciw wobec tego, co 
działo się wokół”, [w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanus-
siego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej 
Baczyński, ks. Michał Drożdż, Michał Legan OSPPE, Kraków 2015, s. 41–53.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.04
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Traktaty o nawróceniu 
Próba kerygmatycznej interpretacji  
filmów Krzysztofa Zanussiego

Oglądając filmy Krzysztofa Zanussiego zrealizowane po 2000 roku1, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że wpisują się one w refleksję Jana Pawła II, który w orę-
dziu z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu w 1995 mówił: 

Kiedy kino, spełniając jedno ze swoich zasadniczych zadań, pokazuje reali-
styczny wizerunek człowieka, powinno stwarzać też okazje do refleksji – wy-
chodzącej od rzeczywistości  –  nad konkretnymi warunkami, w  jakich 
człowiek ten żyje. Prezentacja ważnych problemów społecznych oraz dema-
skowanie przemocy, dyskryminacji, wojny i niesprawiedliwości – a więc tre-
ści często podejmowane przez kino w ciągu stu lat jego historii i z pewnoś-
cią nieobojętne dla wszystkich, którym leżą na sercu losy ludzkości – służą 
promocji wartości drogich Kościołowi i przyczyniają się materialnie do ich 
rozpowszechnienia przy użyciu środka przekazu skutecznie docierającego 
do publiczności2.

1 W niniejszym tekście odnoszę się do filmów Życie jako śmiertelna choroba przenoszona 
drogą płciową (2000), Suplement (2002), Persona non grata (2005) oraz Serce na dłoni 
(2008). Pomijam Czarne słońce (2007), który powstał na podstawie sztuki Rococo Familia-
riego, oraz filmy o charakterze dokumentalnym i rocznicowym.
2 Jan Paweł II, Kino nośnikiem kultury i wartości: http://kultura.wiara.pl/index.php?gru
pa=6&art=1117614245&dzi=1117612076&katg (16.08.2006). Por. Pius XII, Il film ideale, 
1955.
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Mówiąc inaczej, przedstawiana na ekranie materialność rzeczywistości w jej 
wszystkich możliwych aspektach i ukazywanie na jej tle sytuacji egzystencjal-
nych człowieka ze wszystkimi blaskami i cieniami pozwala widzieć w kinie prze-
jaw refleksji teologicznej (teo logos rozumiem tu za Tadeuszem Żychiewiczem 
jako mówienie o Bogu i Jego osobistym doświadczeniu w życiu), a także jedno 
z wielu narzędzi katechetycznych. To niemal mistyczne „przeświecanie” przez 
materię filmu tajemnicy, głębi, niewyrażalności ujmowanej za pomocą zna-
ków – obiektów, przedmiotów, postaci, sytuacji pozwala spoglądać na film jako 
na palimpsest, w którym pod wierzchnią warstwą wyglądów przedstawionych 
zapisane jest pytanie o człowieka: jego wymiar egzystencjalny i eschatologiczny. 
Można by bowiem powtórzyć za Michałem Klingerem, iż „sztuką jest to, co 
prześwieca przez tajemniczość naszej egzystencji. I w tym sensie każda praw-
dziwa sztuka byłaby religijna, skoro otwiera jakiś kontakt z transcendencją”3.

Metoda kerygmatyczna

Podkreślanie owego egzystencjalnego (to znaczy głęboko prawdziwego) zna-
czenia w  interpretacji dzieła filmowego ma swoje uzasadnienie w  przyjęciu 
koncepcji kerygmatyczności przekazu kulturowego. Pojęcie „kerygmatu” po-
chodzące z  języka greckiego i  oznaczające głoszenie, wezwanie, proklamację 
zostało przez Kościół pierwszych wieków jednoznacznie związany z Dobrą No-
winą o Jezusie Chrystusie. Lektura Dziejów Apostolskich przynosi kilka keryg-
matów, począwszy od pierwszego wyznania św. Piotra w dzień Pięćdziesiątni-
cy, a skończywszy na kerygmatycznych obwieszczeniach św. Pawła. Pierwotny 
kerygmat apostolski zawierał cztery elementy: Obietnicę, Krzyż, Zmartwych-
wstanie i Dar Ducha Świętego4. Ukazywał on historię ludzkości jako historię 
zbawienia, w której szczytem i pełnią jest osoba Jezusa Chrystusa – Syn Boży 
jako zrealizowana Obietnica Boga wyzwolenia człowieka z  jego niewoli grze-
chu (Hbr 2, 14–15). Ten, który jako jedyny nie nosił grzechu, został osądzony 
przez grzeszników i stracony za grzechy, ale Bóg Go wskrzesił z martwych, by 
każdy, kto w Niego uwierzy nie umarł, ale miał życie wieczne. To, co zawsze 
towarzyszy głoszeniu Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, to gorliwość, żar 
słowa, postawa pełna uniesienia przypominająca postawę prorocką (apostołów 
obwieszczających kerygmat, zestawia się często z prorokiem Ezechielem), to 
działanie słowa tu i  teraz, w konkretnej sytuacji, bowiem Dobra Nowina do-

3 M. Klinger, Strażnik wrót. Rzecz o  „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego, [w:] Kino Kie-
ślowskiego, red. T. Lubelski, Kraków 1997, s. 51n.
4 R. Pisula, Kerygmat apostolski dzisiaj. Biblijno-teologiczna synteza dla nowej ewangeli-
zacji, Lublin 2005, s. 15.
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tyczy tego, kto słucha i znajduje się w określonym momencie egzystencjalnym, 
który może zmienić się pod wpływem tego kerygmatu. Trudno zatem dziwić 
się, że kerygmatowi zawsze towarzyszą ruch, uniesienie, wydarzenie, działanie.

Ten źródłowy aspekt kerygmatu Marian Maciejewski odniósł do sytuacji 
literatury, wskazując, że z punktu widzenia antropologii chrześcijańskiej litera-
tura ma charakter kerygmatyczny. Jak zauważył, badanie literatury może odsła-
niać proces wchodzenia człowieka kreowanego przez słowo literackie w Słowo 
Boga. „Kerygmat literatury o  tyle jest więc kerygmatem, o  ile ciało literatury 
powraca w Słowo odwieczne”5. Słowo Boga wypełnia się zaś nie tylko w boha-
terze literackim, ale samym czytelniku, który dając się uwieść rzeczywistości 
przedstawionej, podlega procesowi katechizacji. Można zatem mówić o egzy-
stencjalnym wymiarze spotkania człowieka – czytelnika – i bohatera literackie-
go, wykreowanego przez słowo literackie, za którym ukrywa się sam Chrystus. 
Tym samym ważkie dla tej metody jest doświadczenie zarówno wiary chrześci-
jańskiej, jak i samego tekstu i jego odczytania w konkretnym kontekście egzy-
stencjalnym. Idąc tropem wskazanym przez Maciejewskiego w kerygmatycznej 
interpretacji literatury, można zaproponować podobny trop interpretacyjny 
w lekturze dzieła filmowego, które czy to poprzez powinowactwo tekstualno-
ści, czy koncepcję strukturalistyczną (warstwy oglądowe i wyobrażeniowe)6, czy 
wreszcie komparatystyczne kierunki interpretacji pozwala się czytać w podob-
ny sposób7.

Kerygmat, czyli wezwanie do nawrócenia

W odniesieniu do kerygmatu biblijnego, o którym była mowa przed chwilą, 
należałoby podjąć kwestię egzystencjalnego wymiaru Ewangelii, co pozwo-

5 M.  Maciejewski, …ażeby ciało powróciło w  słowo. Próba kerygmatycznej interpretacji 
literatury, Lublin 1991, s. 8.
6 Jeśli sztuki wizualne – w tym film – w sposób jednoznaczny określają podłoże wrażeniowe 
warstwy wglądowej (czego nie może literatura), to mają one problemy z wyrażaniem stanów 
emocjonalnych, własności psychicznej, stanów duszy (co literatura wyraża bez trudu), które 
stanowią miejsca niedookreślone, bazujące na uschematyzowanych wyglądach i oczekujące 
od odbiorcy wypełnienia. W tym względzie literatura i sztuki wizualne wydają się zbieżne. 
Zob. R.  Ingarden, Studia z estetyki, t.  I, Warszawa 1957; R.  Ingarden, Obraz a dzieło lite-
rackie, [w:] Studia z estetyki, t. II, Warszawa 1958; podobne analogie zauważają semiotycy, 
odnosząc się do koncepcji kodu; por. U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1972.
7 Więcej na temat zależności lektury tekstu literackiego i możliwości interpretacji tekstu 
filmowego w kontekście kerygmatycznej interpretacji pisałem w A. Regiewicz, Kino a kul-
tura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej, Lublin 2011, 
s. 17–30.
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liłoby sytuować kerygmat w  kontekście personalnym  –  zawsze aktualnym 
i osobistym. Odnosi się on zawsze do konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się 
człowiek, a jest to rzeczywistość przepełniona lękiem i strachem przed śmier-
cią, rozumianą tu nie fizycznie, ale ontologicznie, w wymiarze bytu, istnienia. 
Strach ten jest, jak mówi list św. Pawła do Hebrajczyków, konsekwencją grze-
chu pierworodnego, którą ten nosi w sobie i przynosi owoc w postaci zwątpie-
nia w miłość Boga do człowieka, a w konsekwencji do sprzeciwienia się Jego 
woli jako czegoś, co unieważnia podmiotowość człowieka. Wezwany do od-
powiedzi na tę Miłość człowiek odwraca się od Boga, unieważnia pierwotną 
relację, jaką miał z Ojcem, wchodząc w przymierze z diabłem – ojcem kłam-
stwa. Aby człowiek mógł zrozumieć tę prawdę, otrzymuje Prawo, które nie 
ma go zbawić, ale przekonać o rozległości i konsekwencjach grzechu w życiu 
codziennym. Wszystkie starania, wysiłki zmierzające do wypełniania Prawa 
jedynie pogrążają człowieka we frustracjach wynikających z niepowodzenia 
wypełnienia Prawa. W  taką sytuację wchodzi Jezus Chrystus  –  zapowiada-
ny przez Boga od początku historii zbawienia Mesjasz, który poprzez posłu-
szeństwo Ojcu wypełnia Prawo i Proroków, dając się ukrzyżować za grzechy 
innych, stając się najwyższą ofiarą przebłagalną. On jeden nie daje się zwieść 
demonowi i nie wierzy w kłamstwo, którym ten próbuje zasiać wątpliwość 
w jego sercu – że Bóg Go nie kocha. Wręcz przeciwnie, jest posłuszny aż do 
śmierci, wierząc jak Abraham, że Bóg, będąc Panem życia i śmierci, ma siłę 
wyrwać Go z niewoli grobu. Wydarzenie to demaskuje człowieka jako grzesz-
nika i stawia w sytuacji wydawałoby się jeszcze bardziej beznadziejnej – z po-
czuciem winy wobec Niewinnego Baranka. Ale w  tej sytuacji przychodzi 
Dobra Nowina o  zmartwychwstaniu, czyli zwycięstwie Bożej miłości nad 
grzechem i śmiercią: „Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż 
niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim”(Dz 2, 24). Odpowiedzią Boga 
na ludzki grzech jest obietnica życia, która realizuje się w Jezusie Chrystusie 
zmartwychwstałym, co znaczy, że sąd nad człowiekiem już się dokonał – sąd 
krzyża, a Bóg w zmartwychwstaniu swego Syna obwieszcza ludziom odpusz-
czenie grzechów. „Tylko jeżeli grzech jest śmiercią człowieka, tak odpuszcze-
nie grzechów będzie życiem człowieka, będzie wprowadzeniem człowieka 
w nowe życie”8. Jaka jest zatem rola i miejsce człowieka w tym wydarzeniu, 
skoro wszystko to otrzymuje za darmo, jako gest miłosierdzia, które zwycięża 
nad sądem?

Odpowiedzią na Boży plan zbawienia jest przyjęcie tej darmowej Miłości, 
która objawiła się w Chrystusie Jezusie, to jest możliwe poprzez akt nawró-

8 A. Cholewiński, ABC chrześcijaństwa, Kraków 2004, s. 68.
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cenia. Wezwanie do wiary, któremu towarzyszy wcześniej nawrócenie, jest 
integralną częścią każdego kerygmatu (Dz, 2, 14–36; 3, 12–26; 13, 16–39) 
i stanowi ważną część przepowiadania. Jest ono bowiem związane z darami 
Ducha Świętego, bez którego nie można powiedzieć, że Jezus Chrystus jest 
Panem, a tym samym nie może się dokonać autentyczne nawrócenie, któremu 
towarzyszyłoby odpuszczenie grzechów. Samo pojęcie nawrócenia obrosło 
w kulturze europejskiej wieloma konotacjami, jednak w perspektywie keryg-
matycznej oznacza ono wezwanie człowieka do stanięcia w prawdzie – po-
znania swojej sytuacji i prawdy o sobie. Aby to się mogło stać, potrzebny jest 
drugi człowiek, który będzie pomagał zobaczyć tę prawdę. Dlatego Kościół 
od początku strzeże tej prawdy, że chrześcijaninem nie można stać się w po-
jedynkę, a nawrócenie jest silnie sprzężone z rzeczywistością społeczną, w ja-
kiej się egzystuje. Co więcej, nawrócenie jest procesem, długim i żmudnym, 
przypominającym schodzenie w dół – niczym po stopniach, które towarzy-
szyły katechumenom prowadzonym do wód chrztu w  pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa. Stopnie te miały symbolizować drogę – etap po etapie – od-
krywającą prawdę o samym człowieku, wydobywającą grzech dobrze ukryty 
za pozorami przyzwoitości i poprawności obywatelskiej. Droga ta miała być 
wejściem we własną kenozę na wzór Jezusa Chrystusa (Flp 2, 6–8), który nie 
mając grzechu, przyjął grzechy innych na siebie, stając się podobnym do nie-
wolnika, wchodząc w sytuację egzystencjalną człowieka – poniżenia, upadku, 
zniszczenia itp. 

Ten nieco rozbudowany wstęp teologiczny miał na celu ukazanie po pierw-
sze wezwania do nawrócenia jako integralnego elementu struktury kerygma-
tu, po drugie dynamicznego czynnika w budowaniu relacji pomiędzy Bogiem 
i człowiekiem po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, która dzięki 
postawie nawrócenia nabiera charakteru komunikacyjnego, po trzecie kon-
sekwencji ontologicznej w  nawróceniu, czyli przyjęcia możliwości wyjścia 
dzięki przyjęciu Dobrej Nowiny poza krąg śmierci zamknięty dotąd przez 
grzech pierworodny. Jeśli przyjąć, że kerygmatowi zawsze towarzyszy kate-
goria wezwania, można rozumieć, że sytuacja nawrócenia także domaga się 
odpowiedniego nawoływania, o czym przekonują prorocy Starego i Nowego 
Testamentu – są oni niczym potężny głos, który przepowiada ludowi Słowo 
Boga wzywające go do nawrócenia. Za tym wezwaniem nie kryje się jednak 
wymaganie stawiane ludziom, by ci swoim wysiłkiem i  siłą mięśni zmienili 
swoje życie, lecz przedstawienie przed ich oczami Jezusa Chrystusa i  skon-
frontowanie jego postawy z sytuacją człowieka. To nic innego jak sprowadza-
nie człowieka do jego wymiaru egzystencjalnego, ukazującego, jakimi droga-
mi ten się porusza. Tak rozumiane nawrócenie jest także dalej przedmiotem 
interpretacji w filmach Krzysztofa Zanussiego.
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Drogi nawrócenia w filmach Krzysztofa Zanussiego

Kiedy Kościół podejmuje temat nawrócenia, zawsze wskazuje na Przypowieść 
o synu marnotrawnym (KKK 1439), która ukazuje kolejne etapy tego procesu, 
a są nimi: doświadczenie utrapienia (w tym upokorzenia, upodlenia), ujrzenie 
w pełnym świetle otaczającej człowieka rzeczywistości, uświadomienie sobie 
drogi, która doprowadziła na samo dno, procesu degradacji, uznanie swojej 
winy i podjęcie decyzji o powrocie, przyjęcie przez Ojca i wprowadzenie do 
domu przy towarzyszącej temu uczcie. Od samego początku Kościół pielęg-
nuje tradycję pokutną, podkreślając jej prochrzścielny charakter i  stawiając 
w  centrum tego sakramentu właśnie nawrócenie, które dzięki zmartwych-
wstaniu Jezusa Chrystusa ma moc urzeczywistnić się w życiu każdego czło-
wieka. Greckie słowo metanoia konotuje zmianę kierunku, sposobu postę-
powania, który oświetlony prawdą Chrystusa (poprzez nauczanie Kościoła), 
ulega całkowitemu przeobrażeniu. To, co istotne w samym myśleniu o nawró-
ceniu, to właśnie owa iluminacja, która towarzyszy człowiekowi w pewnym 
momencie, oświecając jego postępowanie. Prawda ta jest niezwykle ważka dla 
chrześcijaństwa, które podkreśla, że nawrócenie jest łaską, a tym samym nie 
jest konsekwencją życia moralnego (wystarczy przypomnieć liczne rozprawy 
z faryzeuszami, którzy niezwykle rygorystycznie przestrzegali przepisów pra-
wa, jednak ich serce było nieobrzezane) ani własnej siły czy napinania mięśni. 
Sytuację tę świetnie ukazuje wydarzenie nawrócenia św. Pawła, który spotyka 
w drodze do Damaszku Chrystusa zmartwychwstałego: pojawiający się blask, 
upadek z konia, głos Chrystusa i towarzyszące temu oślepienie Pawła wska-
zują na interwencję z zewnątrz w jego drodze do nawrócenia. Jednocześnie 
trudno przecenić w  tej historii momenty upadku i  iluminacji  –  a  więc mo-
menty, które wydają się kluczowe dla rozpoznania sytuacji egzystencjalnej.

Wobec zarysowanych powyżej etapów przebiegu nawrócenia można za-
pytać o ich obecność w konstrukcji fabuł filmowych Krzysztofa Zanussiego.

D o ś w i a d c z e n i e  u t r a p i e n i a. Bohaterom prezentowanych filmów 
zawsze towarzyszy pewien brak, który nie pozwala im w pełni przeżywać ra-
dości życia. Tomasz  –  bohater filmu Życie jako śmiertelna choroba przeno-
szona drogą płciową –  lekarz cieszący się wielkim uznaniem w środowisku 
zawodowym, opiekun adeptów medycyny, autorytet, to typowy wyznawca 
postoświeceniowego humanizmu, żyjący w pozornej wolności oraz samotno-
ści. Jego tożsamość budowana jest w oparciu o postawę egzystencjalną, której 
towarzyszy przekonanie o  wyłącznie biologicznym wymiarze życia, co pro-
wadzi do buntu wobec ludzkiej krzywdy, a  jawią się mu nią cierpienie czy 
śmierć, wobec których pojawiają się pytania o Boga, a właściwie jego brak). 
Tomasz nie jest życiem nasycony, co więcej, wydaje się, że nigdy w tym nur-
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cie egzystencji się nie zanurzył – podchodzi do niego z pewnym dystansem. 
Świat to on. Doskonale obrazuje to sytuacja na planie filmowym, na którym 
Tomasz pełni funkcję opiekuna medycznego ekipy filmowej. W  przyczepie 
składa propozycję seksualną kostiumolożce Hance  –  chwytając ją za biust, 
tłumaczy: „Życie jest krótkie, to co ci szkodzi, że znienacka…”9. Z początku 
Tomasz wydaje się panować nad swoim życiem. Jest doświadczonym leka-
rzem, poważanym w  swoim środowisku, nie ma sobie wiele do zarzucenia 
w związku z przeszłością, stara się być uczciwym wobec pacjentów, jak i wo-
bec byłej żony. W tej sytuacji zastaje go informacja o  śmiertelnej chorobie, 
którą nosi w sobie – raku płuc. To jest Pawłowy moment „zrzucenia z konia”, 
z którym bohater będzie musiał się zmierzyć.

O podobnym doświadczeniu utrapienia może mówić Filip – bohater Su-
plementu, filmu ukazującego inną część wydarzeń, które widz mógł poznać 
w Życiu jako śmiertelnej chorobie…. Ten student medycyny wydaje się stać 
po drugiej stronie barykady  –  jest młodym, religijnym człowiekiem, który 
mierzy się z własnym powołaniem. Widz już w pierwszej scenie obserwuje 
jego zmagania w klasztornej celi, kontujące „noce ciemne” św. Jana od Krzyża, 
które prowadzą do porzucenia nowicjatu (może dopiero postulatu) i powrotu 
do życia w świecie – studiowania medycyny, swojej dziewczyny Hanki, bra-
ta i jego rodziny. Filip jednak tak bardzo uchwycił się myśli o powołaniu, że 
stała się na dla niego rodzajem idolatrii, dlatego też niszczy otaczających go 
ludzi nieświadomie, gardząc nimi. Rozmowa z Tomaszem na temat wyboru 
drogi życiowej pokazuje, że pod pozorem posłuszeństwa woli Bożej kryje się 
uzurpacja do stawianiu Mu ultimatum, co wykrzykuje w pewnym momencie: 

„Albo lekarz, albo kapłan  –  ja muszę sobie ułożyć życie”. Ten towarzyszący 
jego postawie Hamletowski dramatyzm jest faktycznie trudny do zniesienia. 
W rzeczywistości za egzystencjalnymi pytaniami o sens śmierci czy cierpienia 
kryje się ta sama nieakceptacja historii, szukanie doświadczenia czegoś nama-
calnego, autentycznego, cielesnego. „Nie chcę być taki, jaki jestem” – oświad-
cza koledze z pracy, a ten zaprasza go na domową imprezę, podczas której 
poi alkoholem, karmi narkotykami i  daje możliwość cielesnego obcowania 
z  kobietą. Moment „upadku z  konia” przychodzi z  niespodziewanej stro-
ny – zwierzęce pożądanie (niezwykle intrygująca wydaje się tu w kontekście 
posągu złotego cielca figura posągu chłopca ze wzwiedzionym penisem sto-
jąca na środku sali balowej), bydlęce zachowanie, orgia, w której Filip bierze 
udział zamroczony używkami, co utrwala kamera jednego z uczestników za-
bawy, stają się punktem inicjującym nawrócenie.

9 Ten i pozostałe cytaty pochodzą ze ścieżki dźwiękowej filmu.
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W podobnym kluczu interpretacyjnym można by czytać postać Wikto-
ra – bohatera filmu Persona non grata, ambasadora Polski w Urugwaju, któ-
ry przede wszystkim nie potrafi pogodzić się ze swoją historią. Film inicjuje 
scena ostatniego pożegnania z żoną Heleną, która pozostawia w  jego sercu 
zwątpienie dotyczące wierności. Doświadczony przez wydarzenia komu-
ny, wielokrotny więzień polityczny, naznaczony jest podejrzliwością wobec 
swoich współpracowników, a także swoich bliskich. Żyje w nieustannym po-
czuciu krzywdy, za którą dawni funkcjonariusze SB nie odpowiedzieli. Ten 
brak przebaczenia jedynie pogłębia frustracje Wiktora i oddala go kolejno od 
współpracowników („Pan nie ma swojego życia. Pan je stracił, dlatego nas 
Pan wysysa”), przyjaciół i najbliższych. Ten brak przebaczenia przekłada się 
proporcjonalnie na brak zaufania do drugiego człowieka, który jawi się jako 
wróg, zdrajca, donosiciel. W konsekwencji Wiktor zamyka się w sobie, stawia 
zapory przed innymi (chociażby poprzez alkohol), a jednocześnie ma moral-
ne poczucie wyższości nad pozostałymi. Niejednokrotnie zarzuca ministrowi, 
że walczyli o ideały, a pozostał piasek, na którym nie da się budować („Świat 
się sypie – żyć się nie da”). Okazuje się, paradoksalnie, że sytuacja, która wy-
wołuje egzystencjalny kryzysy bohatera – śmierć żony – staje się momentem 
przełomowym, inicjującym proces nawrócenia, prowadzącym do zaakcepto-
wania swojej historii, przebaczenia żonie, przyjacielowi.

Przywołany powyżej motyw śmierci jako punkt odpowiadający figurze 
„zrzucenia z  konia” wydaje się niezwykle ważny, bowiem zawarte w  Pawło-
wym doświadczeniu gwałtowność i  dramatyzm wskazują na taki rodzaj sy-
tuacji, która burzy dotychczasowe struktury życia. Trudno zatem się dziwić, 
że podobnie jak w  dwóch poprzednich filmach Zanussi także i  w  kolej-
nym – Sercu na dłoni – korzysta z podobnego rozwiązania fabularnego. Co 
prawda film prowadzi narrację równoległą ukazującą życie dwóch bohaterów: 
Stefana i Konstantego, których losy w pewnym momencie się krzyżują, jed-
nak w kontekście dalszych rozważań bardziej interesujące wydaje się prześle-
dzenie losów tego drugiego. Konstanty to figura niemal biblijna, realizująca 
obraz bogacza, u którego drzwi leży Łazarz i żebrze. Ten nowobogacki satra-
pa żyje wystawnie, nie kryjąc się ze swymi pieniędzmi, które pochodzą z nie-
legalnych źródeł (handlu narkotykami, być może bronią, z  prostytucji), ko-
rzysta z włazy, jaką daje mu pieniądz, szantażuje, korumpuje i traktuje innych 
w kategorii towaru użytkowego, który ma swoją cenę. Pojawiające się w tle 
praktyki religijne mają zdecydowanie charakter ironiczny, realizujący staro-
polskie powiedzenie, że „Bogu świeczkę i diabłu ogarek”, co świetnie ilustruje 
scena, w której Konstanty po seksualnych ekscesach z dwiema dziewczynami 
pada przed ikoną Matki Bożej na kolana, uderzając się w piersi, jednak nie po 
to, by wyrazić żal za grzechy, ale by wzbudzić przerwaną pracę rozrusznika 
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serca. W przypadku Konstantego nawet sytuacja bezpośredniego zagrożenia 
życia, jaką jest choroba serca, nie zmienia jego postawy. Dopiero interwencja 
z zewnątrz – otrzymanie nowego serca, przeszczep – zmieni sposób jego pa-
trzenia na świat. 

U k a z a n i e   p r a w d y  o   r z e c z y w i s t o ś c i,  w   j a k i e j  s i ę  ż y j e. 
Ten drugi element każdego procesu nawrócenia Zanussi realizuje poprzez 
wprowadzenie zderzenia swoich bohaterów z „drugim”. Ta charakterystyczna 
dla polskiej myśli „filozofia dialogu”10 jest silnie eksponowana w  opowiada-
nych historiach, bowiem jak mówi Kościół: chrześcijaninem nie można stać 
się w pojedynkę, ale tylko w relacji. „Drugi” jest potrzebny, by zobaczyć w nim 
swoje własne słabości, lęki i grzechy, ale jest też po to, by napominać, korygo-
wać, zadawać niewygodne pytania, stawiać w sytuacjach, których chciałoby 
się uniknąć. Dla Tomasza taką osobą jest student medycy (Filip), który widzi 
w nim swego powiernika, mentora, a zarazem swoją wiarą kruszy egzysten-
cjalną postawę lekarza. Zresztą to właśnie owa etyka egzystencjalna skazuje 
go w pewien sposób na samotność: w sytuacji śmiertelnej choroby Tomasz od-
rzuca pomoc medyczną, chcąc samemu zdecydować o momencie śmierci, bo 
jak mówi: „Błąd to popełnił Pan Bóg, kiedy nas stworzył”. Opiera się wyłącznie 
na sobie – na słowa ordynatora „trzeba mieć nadzieję” odpowiada – „jak się 
nie ma znajomości, to trzeba mieć nadzieję. Taka jest alternatywa”. Człowiek 
jest dla niego bytem samoistnym i  skończonym, którego siła i  słabość tkwi 
w ciele. Jak mówi do swej żony: „Ja gniję od środka”. I tę prawdę, w nieco głęb-
szym sensie, odkrywa powoli w miarę zbliżania się do śmierci fizycznej. 

Jeszcze silniej ten relacyjny aspekt nawrócenia podkreślony został w  Su-
plemencie, w  którym jako pomoc Filipowi zostają dani jego brat  –  An-
drzej – i jego dziewczyna Hanka. Ten hamletyzujący młody chłopak tak na-
prawdę żyje w olbrzymiej alienacji wobec doświadczenia życia – jego esencji, 
co w zarówno słowem, jak i czynami uświadamiają mu bliscy. Ta deklaracja 
pomocy bratu jest niezwykle czytelna od samego początku filmu, a sytuację 
uwikłania w więzy własnej pychy i projekcji na życie świetnie ilustruje scena 
zawieszenia na ściance wspinaczkowej, w której szamoczącemu się w linach 
Filipowi towarzyszy głos brata: „Przecież widzę, że się męczysz”. Andrzej wie-
lokrotnie wzywa Filipa do stawania w prawdzie o sobie, zadając niewygodne 
pytania: „Co ty dobrego zrobiłeś dla innych, co zrobiłeś dla swojej dziewczy-
ny? Modlisz się i myślisz, że to wystarczy?”. Te rozmowy odzierają iluzję świę-
tości Filipa, ukazując prawdziwe intencje postępowania: bycia doskonałym, 
za czym kryje się pogarda wobec innych, dlatego Andrzej mówi: „Ciebie to 

10 J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 1998.
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pycha nakręca”, i  w  rzeczywistości ma rację. Podobnie mówi Hanka, która 
zarzuca Filipowi, że ten nie żyje dziś  –  jak prawdziwy chrześcijanin – ale 
wszystko odkłada na jutro. W dostrzeżeniu prawdziwych intencji swego po-
stępowania pomogą Filipowi wspomniane już wydarzenie orgii, ale także sa-
mobójstwa jednego z pacjentów. Zejście na samo dno: narkotyki, przygodne 
akty seksualne, nocleg w przytułku, gdzie słyszy: „Poszukaj sobie, gdzie jesteś 
wolny”, pomogą mu rozpoznać swoją rzeczywistość. 

W tym samym kontekście można by odczytywać historię Wiktora  –  bo-
hatera filmu Persona non grata, z  tym wyjątkiem, że jeśli Filip nie akceptu-
je cielesności, widząc w  niej zagrożenie dla pełni wiary (doskonałości czy 
świętości), to Wiktor nie potrafi pogodzić się z historią. Jemu też z pomocą 
przychodzą przyjaciel Oleg i współpracownicy, a nawet znienawidzony przez 
niego radca, którzy konfrontują go z prawdą o sobie poprzez rozmowy, ale też 
i konkretne sytuacje (np. donosy na temat jego problemów z alkoholem). To, 
co pozwala odczytywać obu bohaterów w podobnym kluczu egzystencjalnym, 
to nieumiejętność życia „tu i teraz” – jeden żyje nieustannym „jutro”, drugi zaś 
zakorzenił się w przeszłości, której nie potrafi zamknąć.

Zupełnie inaczej przedstawia się historia z Konstantym, który doskonale 
wie, w  jakiej rzeczywistości żyje, nie kryjąc się ze swoim obrazoburstwem. 
Jak już wspomniano, mariaż pieniędzy i  władzy wywołuje w  nim poczucie 
bezpieczeństwa i decydowania o losie swoim i otaczającego go świata. Nawet 
w sytuacji zagrożenia życia Konstanty nie zmienia się, ale próbuje swoimi me-
todami wyjść z opresji, stąd chęć wykorzystania Stefana – młodego chłopaka, 
który z powodu zawodu miłosnego próbuje popełnić samobójstwo. Konstan-
ty konsekwentnie odrzuca myśli i  możliwości nawrócenia. Kiedy jego była 
żona proponuje: „Może w  takiej chwili chcesz pojednać się z  tymi, którym 
coś popsułeś” – ten wyrzuca ją z domu, zaś chwilę później spisuje testament, 
w którym majątek przekazuje fundacjom wspierającym działanie na szkodę 
ludzkości. Konstanty przypomina figurę ewangelicznego bogacza – sędziego, 
który Boga się nie boi i z ludźmi się nie liczy (Łk 18, 2), a jego bezduszność 
podkreślają wypowiedzi lekarzy, które można traktować w sensie metaforycz-
nym: „Pana serce to ruina. Tak jakby Pan nie miał serca”.

U z n a n i e  p r a w d y  o   s o b i e   –   i l u m i n a c j a. Rozpoznanie rze-
czywistości, w  której się żyje, prowadzi bezpośrednio do uznania prawdy 
o  sobie. To zawsze moment bardzo indywidualny i  trudny do uchwycenia, 
bowiem dokonuje się w sposób niewidoczny. Kino zazwyczaj ucieka w tych 
momentach do symboliki, alegorii, którym towarzyszy swoista monumenta-
lizacja. Zanussi proponuje zupełnie inne rozwiązanie, budując sceny niezwy-
kle skromne w  środkach wyrazu, unikając przesadnego epatowania czy to 
grą aktorską, czy też symboliką. Najbardziej alegoryczną sceną nawrócenia 
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wydaje się ta ze Śmiertelnej choroby…, kiedy Tomasz, przebywając na bada-
niach w Paryżu, trafia do kościoła, w którym dostrzega wróbla siedzącego 
na kolumnie, a za nim obraz zmartwychwstania Chrystusa. Wróbel ukazany 
na tle kościelnego świetlika, przez który wylatuje, konotuje ludzką duszę. Ta 
symbolika wróbla pojawia się już w filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackie-
go i odnosi się do duchowego aspektu istnienia człowieka, ale jednocześnie 
ma głęboko chrześcijańskie podłoże. Figura wróbla jest związana z  głosze-
niem Ewangelii w krajach frankońskich. Katechizm holenderski rozpoczyna 
się przypowieścią o ewangelicznym przepowiadaniu we wczesnym średnio-
wieczu. Jeden z mędrców królewskich tłumaczy prawdę o życiu wiecznym 
i zbawieniu za pomocą wróbla, który podczas śnieżycy w nocy wlatuje do 
ciepłego pokoju przez uchylone okno. Ptak krąży przez parę chwil pod sufi-
tem i wylatuje przez okno, znikając w ciemności. Człowiek przypomina tego 
wróbla, który przebywa przez chwilę na ziemi, w ciele, aby potem podążyć 
w noc. Chrześcijaństwo, głosząc kerygmat, ukazuje jasno, że po drugiej stro-
nie okna czeka Ojciec, który oczekuje zaginionego syna. Ten znak duchowo-
ści ludzkiej egzystencji dopowiada obraz Zmartwychwstałego, nie pozosta-
wiając widzowi wątpliwości interpretacyjnej. Tomasz jednak, jako człowiek 
niewierzący, wówczas nie rozumie tego znaku, bowiem ten przychodzi, 
wyprzedzając niejako sytuację, w której za chwilę się znajdzie (wiadomość 
o zbyt szybko rozprzestrzeniającej się chorobie i niemożności operacji), ale 
scena ta, umieszczona w punkcie środkowym, filmu wyraźnie zmienia spo-
sób patrzenia bohatera na swoje życie. 

Podobnie subtelnie Zanussi ukazuje moment olśnienia u  bohaterów 
dwóch innych filmów  –  Filipa i  Wiktora  –  który wpisuje w  doświadczenie 
natury. Filip po swoistej kenozie, doświadczeniu zejścia na samo dno, pozna-
niu prawdy o  swoich skłonnościach, grzechu, pysze ucieka w góry i płacze 
zaszyty w skalnej szczelinie. Tam znajduje go brat i zabiera do domu. Poczu-
cie opuszczenia, osamotnienia, a  jednocześnie upadku, pozwala nabrać mu 
dystansu do swoich projekcji na życie. Podobnie Wiktor – po upokorzeniu, 
jakiego doznaje wskutek fałszywych oskarżeń swoich współpracowników, za-
zdrości i podejrzeń, które nosił całe życie względem przyjaciela Olega i swojej 
żony, skłonności do alkoholu, wychodzi rankiem nad morze i  tam znajdu-
je „muzykę sfer” – odnajduje harmonię, zgodę na swoją historię, swoje życie. 
Niezwykle alegoryczna scena wsypania popiołów żony do morza ukazuje nie 
tylko moment uwolnienia się od przeszłości, ale też zatopienie „starego czło-
wieka”. Jeszcze inaczej moment ten ukazuje reżyser w Sercu na dłoni, w scenie, 
która nosi znamiona niemal satyryczne, kiedy to Konstanty po przeszczepie 
serca pada na kolana przed znaną już ikoną i bije się w piersi podobnie jak 
za pierwszym razem. Tym razem jednak odczuwa ból, serce bije, działa, jest 
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już na swoim miejscu, co Konstanty odnotowuje z satysfakcją, ale i przestra-
chem. Ten moment uświadomienia sobie, że nowe serce to nie tylko mięsień, 
ale także coś więcej (wszak ktoś musiał oddać życie, by serce trafiło do tego 
pacjenta) – nowe życie, wyznacza drogę powrotu. 

Powyższe sytuacje obrazujące moment nawrócenia wiążą się bezpośred-
nio z  d e c y z j ą  o   „p o w r o c i e  d o  d o m u  O j c a”, którą reprezentu-
ją sceny powrotu bohaterów do rzeczywistości, w jakiej dotąd egzystowali. 
I tak Tomasz wraca do swego szpitala, stając się jego pacjentem i przyjmując 
postawę pokornej i  cichej akceptacji śmiertelnej choroby, czego wyrazem 
jest rezygnacja z decyzji o eutanazji, której dotąd był zwolennikiem; Filip 
wraca do Hanki (zresztą parę tę odnajdziemy u boku Tomasza w momen-
cie jego umierania), prosząc ją o wybaczenie i deklarując chęć rozpoczęcia 
wszystkiego od nowa; Wiktor wraca znad morza do ambasady i po raz pierw-
szy uśmiechnięty wita się ze wszystkimi, przyjmując ich kpiące uśmiechy 
czy gorszące spojrzenia ze spokojem, zaś Konstanty zwołuje swoich pod-
władnych i podejmuje decyzje świadczące o autentycznym nawróceniu. Te 
z e w n ę t r z n e  z n a k i  towarzyszące „obrzezaniu serca” (Pwt 10, 12–18) 
są zazwyczaj niezwykle spektakularne niczym w przywoływanej już scenie 
celnika Mateusza. Tak też dzieje się z Konstantym, który rozdaje majątek, 
prosi o przebaczenie Stefana, którego chciał oszukać i wykorzystać, zmie-
nia relacje z ludźmi. W podobnym tonie można odczytywać gest Tomasza, 
który na łożu śmierci odłącza kroplówkę ze śmiertelną dawką narkotyku 
i  oddaje mieszkanie oraz wszystkie swoje dobra Filipowi i  Hance, którzy 
odwiedzają go przed śmiercią. 

Ostatni z  elementów procesu nawrócenia, ukazujący moment p r z y j ę-
c i a  tej postawy skruszonego grzesznika p r z e z  O j c a  (Kościół) i  w y p r a-
w i e n i e  u c z t y, najlepiej zobrazowany został w ostatnim z przywołanych 
tu filmów, Sercu na dłoni. Konstanty ukazany jest na tle biednych, koczu-
jących w  noclegowniach i  pod mostami, którym rozdaje swe dobra, ale co 
ważne – sam zostaje przez nich przyjęty. Uczta na miarę „ubogich w duchu”, 
na którą zostaje zaproszony, kończy się może trywialnie brzmiącym sloga-
nem „Każdy może się zmienić” (odpowiedniego kontekstu dodaje fakt, że 
wypowiedź ta pada w odniesieniu do artystki Dody śpiewającej pieśń religij-
ną), jednak w perspektywie opowieści o nawróceniu jest potrzebnym dopo-
wiedzeniem zamykającym przypowieść. Nieco bardziej alegorycznie motyw 
uczty miłości, jaką jest agápe, opisanej w  Przypowieści o  synu marnotraw-
nym rozwijają pozostałe filmy, szczególnie korespondujące ze sobą Życie jako 
śmiertelna choroba… i Suplement, bowiem scenie śmierci Tomasza towarzy-
szy scena miłosna w jego mieszkaniu Filipa i Hanki, którą można by odczytać 
właśnie jako agápe – miłości, która jest silniejsza niż śmierć (Pnp 8, 6).
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Filmowa przypowieść i nawrócenie

Wobec powyżej zaproponowanych rozważań pojawia się pytanie, które – jak 
można wyczuć, oglądając filmy Krzysztofa Zanussiego – jest bliskie samemu 
twórcy (scenarzyście i  reżyserowi): czy kino może nawrócić?11. Nie chodzi 
w  tym miejscu o  podejmowanie dysputy teologicznej na temat roli znacze-
nia Słowa jako żywego przekazu wiary (co podkreślał kard. Joseph Ratzinger, 
zaznaczając, że żadna sztuka nie może przekazać wiary – potrafi to jedynie 
żywe doświadczenie Boga przekazane w bezpośredniej relacji twarzą w twarz) 
oraz miejsca obrazu w nauczaniu Kościoła i potrzeby docierania do człowieka 
nowymi środkami wyrazu (o czym przekonują chociażby dokumenty Sobo-
ru Watykańskiego II), ale o refleksję nad miejscem obrazu filmowego w do-
chodzeniu do prawdy o  sobie samym, a  tym samym konfrontowaniu czło-
wieka z rzeczywistością, w której żyje. Wydaje się, że film dysponuje takimi 
narzędziami, które pozwalają człowiekowi na łatwiejszą identyfikację niż 
wcześniejsze (inne) formy komunikacji kulturowej (ikona, literatura, przekaz 
muzyczny), oparte w dużej mierze na kodzie symbolicznym, którego odbiór 
jest silnie uwarunkowany estetycznie i emocjonalnie. Wydaje się, że poprzez 
ukazywanie człowieka w sytuacjach egzystencjalnych, zadając pytania o istotę 
i  sens życia, film w pewien sposób uwrażliwia i otwiera człowieka na prze-
strzeń sacrum czy nawet na spotkanie z Bogiem. W tym kontekście można 
też rozumieć wypowiedź Jana Jakuba Kolskiego, który w Rozmowie na nowy 
wiek wyjaśniał: 

wierzę, że człowiek od urodzenia zaopatrzony jest w klucz do odczytywania 
wartości. […] Dlatego w moich filmach, łatwiej niż w życiu, można się zorien-
tować, gdzie jest dobro, a gdzie zło. Człowiek mimo różnych uwikłań i kom-
plikacji na koniec wybiera dobro. Nawet gdy się staje narzędziem zła, gdy jest 
najgorszym draniem, dostaje szansę na ocalenie12.

Kino Zanussiego ostatnich lat ewoluuje w stronę ewangelicznych przypo-
wieści, które należy rozumieć nie tylko jako zmyślone historie czy nawet go-
rzej – baśnie, opowieści nieprawdziwe – ale jako narracje metaforyczne, za 
pomocą których dokonuje się przedstawienia niezwykle istotnych prawd. Idąc 
tropem retoryki paraboli, można by powiedzieć, że tak jak przypowieść ewan-
geliczna zostaje wyrażona w zdaniu „kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”, 
w filmach zamyka się w relacji wzrokowej: patrzenia i dostrzegania. Filmowe 

11 M. Dopart, Czy kino może nawrócić?, Kraków 2004.
12 Rozmowy na nowy wiek, t. 2, Kraków 2002, s. 145n.
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historie Zanussiego wydają się przywoływać hebrajską tradycję māšāl, które-
go celem nie jest zdobycie mądrości dla samego siebie, ale przede wszystkim 
przekaz tejże mądrości innym, bowiem korzystając z funkcji przykładu, zna-
ku, proroctwa, nauczanie māšāl buduje relacje znaczeniowe, odnoszące się 
zawsze do tego, co teraz13. Ukazywane parabole wypełniają się konkretnym 
życiem poprzez interpretację tego, kto czyta, podobnie jak oglądane filmy sta-
wiają pytania widzowi, który znajduje się tu i teraz w konkretnej rzeczywisto-
ści. Przywołane dzieła Zanussiego noszą znamiona przypowieści nie tylko ze 
względu na samą konstrukcję fabularną, podporządkowaną narracji o nawró-
ceniu, ale także poprzez charakterystyczny kod symboliczny, jakim operuje 
reżyser w  odniesieniu do alegorii biblijnych (jak góry, serce, morze, piasek 
itp.), oraz postaci: Tomasz w opowieści o dochodzeniu do wiary niewierzą-
cego; Filip – apostoł, który do końca nie rozpoznaje w Chrystusie Boga, stąd 
jego pytanie „Panie, pokaż nam Ojca” (J 14, 8), a tym samym nie rozpoznaje 
od razu woli Bożej; Wiktor – imię odnoszące się do zwycięstwa, które staje 
się powodem upadku, i wreszcie Konstanty, konotujące cesarza Konstantyna, 
nawróconego władcy Cesarstwa Rzymskiego. Jednocześnie ta parabolizacja 
nie przeszkadza widzowi w odczytywaniu historii w perspektywie realnej, hi-
storycznej, bardzo konkretnej, ale pomaga wpisać swoją egzystencję w zapre-
zentowane różne drogi dochodzenia do Boga: od ścieżek bardzo oddalonych 
do niemal świętych, z  których każda potrzebuje nawrócenia. Tym samym 
kregymatyczność filmów Krzysztofa Zanussiego polegałaby na prowadzeniu 
widza do drzwi, za którymi kryje się prawda o człowieku: jego egzystencji, ale 
i  wymiarze eschatologicznym, zawsze na nowo konceptualizowana, odczy-
tywana na nowo w perspektywie indywidualnej lektury filmu – tym bardziej 
prawdziwej, im bardziej personalnej i osobiście doświadczanej.

13 R. Meynet, Język przypowieści biblijnych, przekł. A. Wałęcki Kraków 2005, s. 7–47.

Adam Regiewicz, Traktaty o nawróceniu. Próba kerygmatycznej interpretacji filmów 
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DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.05



KS. MICHAŁ DROŻDŻ
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Produkcja obrazu czy  
przesłanie wartości?
Spór o etyczność filmu

Wstęp

„Produkcja obrazu czy przesłanie wartości” – sam tytuł tego artykułu sugeruje 
odpowiedź według schematu alternatywy. A może jest możliwe i jedno, i drugie: 
produkcja i przesłanie? Taka odpowiedź wydaje się na pozór łatwa, bo przecież 
po co komplikować rzeczywistość? Ale przecież nie chodzi o proste zestawienie 
mechanizmu produkcji filmowej i celu tej produkcji, którym jest zawsze jakiś 
świat wartości, zawarty w  przekazie symbolicznym, jakim jest obraz. Niniej-
sze analizy zakładają głębszy poziom refleksji nad problemem etyczności filmu. 
W pojęciu etyczności zawieram zarówno etos produkcji filmowej, przesłanie 
świata wartości zawarte w  obrazach filmowych, a  także oceny wartościujące 
produkcje filmowe z  perspektywy etycznej. Ten ostatni faktor etyczności fil-
mu wydaje się współcześnie najbardziej newralgicznym kulturowo problemem 
ze względu na ogromny chaos w  obszarze etycznego wartościowania współ-
czesnych dzieł kultury – dla przykładu: jawne lub zakamuflowane prowokacje, 
mierne instalacje czy profanacje wartości sacrum bywają oceniane z etycznego 
punktu widzenia jako artystyczna ekspresja indywidualnego świata wartości.

Moje refleksje mają na celu pokazać niektóre odsłony współczesnego sporu 
o etyczność w kontekście produkcji filmowych. Nie jest moim celem pokazy-
wanie jedynie słusznych kryteriów wartościowania obrazu filmowego, zakła-
dających autorytarny wzór etycznego myślenia. Nie można jednak pozosta-
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wać obojętnym wobec tendencji relatywizmu wartościowania etycznego we 
współczesnej kulturze filmowej, w której gloryfikuje się miernotę i antywarto-
ści, a klasyczna triada wartości: dobro, piękno i prawda jest spychana na margi-
nes kultury filmowej. Nie można się bowiem zgodzić sugestiami czy głośnymi 
tezami, że nie istnieje fundament wartości o  obiektywnym charakterze, po-
zwalający realizować jeden wspólny i obiektywny cel etyczny, jakim jest sza-
cunek dla wartości i godności każdego człowieka. Brak akceptacji takiego celu 
przez jakąkolwiek etykę dyskwalifikuje ją w punkcie wyjścia jako błędną reflek-
sję etyczną nad ludzką moralnością. Brak akceptacji takiego celu w produkcji 
filmowej również ją dyskwalifikuje jako niewarte wysiłku i  środków mierne 
przedsięwzięcie. Tymczasem rzeczywistość dostarcza nam aż nazbyt prawdzi-
wych przykładów wartych zaangażowania ludzkich wysiłków twórczych, by 
dostarczyć widzowi w  produkcji filmowej impulsów do tworzenia, do prze-
żywania piękna, do odkrywania prawdy. Niepokojące oznaki gasnącej nadziei 
wielu ludzi, kryzysy moralno-społeczne skutkujące wybuchami agresji i niena-
wiści, utrata pamięci własnej tożsamości, negacja duchowego dziedzictwa kul-
turowego, lęk przed przyszłością, fragmentaryzacja rzeczywistości – to tylko 
niektóre niepokojące znaki wołania o nadzieję dla człowieka. To nieme czasem 
wołanie warto i trzeba usłyszeć, tę ukrytą czasem realną, a bolesną rzeczywi-
stość trzeba dostrzec. I to jest właśnie powołanie twórców kultury, by słyszeć 
i widzieć człowieka w całym kontekście jego problemów, a przede wszystkim 
w całym bogactwie jego osobowej wartości i godności. Musi przecież istnieć 
taki fundament wartościowania etycznego, który pozwoli człowiekowi czuć 
się pewnie i bezpiecznie we współczesnym świecie, ponieważ nawet w świecie 
pluralizmu aksjologicznego dobro jest dobrem, a zło jest złem, niezależnie od 
kryteriów wartościowania. Człowiek ma bowiem prawo do prawdy, co więcej 
ma obowiązek jej poznawania i budowania na niej. Dlatego też poszukiwanie 
prawdy o fundamentach wartościowania etycznego współczesnej kultury po-
winno się dokonywać ze świadomością, że człowiek nie jest „ślepym wędrow-
cem”, błąkającym się po bezdrożach moralności, ale jego wartość i  godność 
domagają się odnajdywania obiektywnego fundamentu człowieczeństwa oraz 
obiektywnych i uniwersalnych zasad wartościowania etycznego jego wolnych 
działań, za które ponosi odpowiedzialność1. Ważne jest zatem poszukiwanie 
i  odnajdywanie takiego fundamentu wartościowania etycznego, który spra-
wi, że produkcja filmowa będzie służyć przesłaniu wartości pozytywnych dla 
człowieka, społeczności i kultury, a w sytuacjach trudnych dylematów i prob-
lemów życiowych dostarczy dobrego i sprawnego narzędzia ich rozwiązywa-

1 Por. M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006, s. 14.
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nia. Dlatego też celem moich refleksji jest próba pokazania niektórych odsłon 
sporu o etyczność kultury w kontekście produkcji filmowej, by zwrócić uwagę 
na potrzebę poszukiwania i odnajdywania prawdziwych kryteriów wartościo-
wania filmu w oparciu o prawdę, dobro i piękno.

1. Lęk przed normatywnością etyczną

W kulturze zawsze ścierają się ze sobą różnego rodzaju trendy filozoficzne, 
estetyczne czy literackie, tak że nie można ustalać definitywnie odrębnych i od-
ciętych od siebie epok czy stylów. Fundamentalnie – wszystkie oceny i wszel-
kie sposoby oceniania oraz budowania kryteriów ocen zależą od koncepcji 
człowieka2. Pytania o człowieka stawiane są z różnych perspektyw: ontycznej 
i  kulturowej, psychologicznej i  aksjologicznej, społecznej i  egzystencjalnej, 
kosmologicznej i teologicznej, ekonomicznej i medialnej. Czy i jak kształtują 
one integralną wizję człowieka? Pytania o  człowieka stawiane są dziś także 
przy pomocy nowych narzędzi (genetyka, bioetyka, filozofia umysłu, teorie in-
formacji, teorie komunikacji itd.). Jak te nowe narzędzia poznawcze odsłaniają 
prawdę o człowieku i jak jakość narzędzi wpływa na jakość odpowiedzi antro-
pologicznych? Człowiek jest tak bogatą rzeczywistością, że ten wysiłek odkry-
wania prawdy o nim, o jego istocie i tożsamości, wysiłek konfrontacji koncep-
cji „starych” i „nowych” dokonuje się na różnych drogach, różnymi metodami 
i w różnych celach, które łączy jednak wspólne przekonanie, że stawką tych 
pytań i odpowiedzi nie jest tylko abstrakcyjno-spekulatywny spór, ale prawda 
o człowieku, prawda o nas, będąca podstawą ludzkiego dobra i szczęścia.

Socjologia amerykańska próbowała już na początku ubiegłego wieku prze-
konywająco ustalić to, że procesy społeczne w przebiegającej sztafecie pokoleń 
powodują wytwarzanie się w kulturze danego czasu pewnego supersystemu 
jako nadrzędnego w  stosunku do innych subsystemów nawet przeciwstaw-
nych, które są albo pozostałością poprzedniego okresu, albo też zapowiedzią 
następnego3. W  świetle takich procesów można analizować historię kultury 
medialnej. W wieku XIX rodzi się kino i kinematografia, powstają teorie fil-
mu4. Można powiedzieć, że od tego momentu nasza kultura zostaje naznaczo-

2 Por. np. M. Gogacz, Wielość koncepcji człowieka dominujących we współczesnej antropo-
logii filozoficznej. Rozumienie filozofii powodem wielości nurtów w antropologii filozoficz-
nej, [w:] W kierunku chrześcijańskiej kultury, red. B. Bejze, Warszawa 1978, s. 120–148.
3 Por. P. Sorokin, The Crisis of Our Age, New York 1945, s. 10.
4 Zob. szerzej A. Helman, Początki refleksji nad filmem, [w:] Historia myśli filmowej. Pod-
ręcznik, Gdańsk 2007, s. 11–16; J. Ostaszewski, Słowo wstępne, [w:] Historia myśli filmowej, 
dz. cyt., s. 5–9.
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na twórczością filmową. Film zaś staje się z kolei ważnym nośnikiem wartości 
albo antywartości. I  dzieje się to zawsze, nawet wtedy, gdy twórcy odcinają 
się od etyki i nie chcą – jak głoszą – mieć nic do czynienia z etyką. Co wię-
cej – doszło nawet do tego, że – mimo istnienia szeroko rozumianego „kina 
moralnego niepokoju” – dziś coraz mocniej się utrwalają w dyskursie publicz-
nym opinie i przekonania o tym, jakoby etyka była czymś opresyjnym, wręcz 
prześladowczym dla człowieka. Pod wpływem ideologii relatywistycznych 
i  pod wpływem etyk skrajnie nihilistycznych rodzą się w  kulturze masowej 
niebezpieczne opinie i przekonania, że „etyki normatywne” zawsze zniewalają 
człowieka. Głoszeniu takich opinii służą między innymi produkcje filmowe in-
spirowane przez permisywne tendencje kulturowo-etyczne. Dochodzi do tego, 
że do lęków znanych ludziom od wieków dochodzi sztucznie wytworzony lęk 
przed etyką oraz lęk przed „czystą i uczciwą moralnością”. Opór wobec norma-
tywności etycznej ma różne korzenie. Wynika często z fałszywie ugruntowa-
nego lęku przez naruszaniem ludzkiej wolności, z lęku przed autorytaryzmem, 
wynika z poczucia zagrożenia własnej subiektywności działania, z koncepcji 
człowieka itd. Na te zarzuty odpowiadam, że normatywność w etyce nie jest 
żadnym zagrożeniem, ale jest wyrazem indywidualnej podmiotowości czło-
wieka i społecznych odniesień. To jednak nie społeczne odniesienia i umowy 
tworzą fundament wartości, ale odwrotnie – to umowy i kryteria społeczne 
czerpią z uniwersalnych wartości. Uniwersalne zasady etyczne nie są bowiem 
konsekwencją umowy, ale umowy uzgadniające uniwersalność działania są 
konsekwencją uniwersalnego poczucia elementarnych wartości.

Podstawowym problemem jest w  tym kontekście to, że normatywność 
etyczna jest błędnie postrzegana i rozumiana, ponieważ nie jest możliwy etos 
ludzkiego życia bez etyki. Nie jest możliwy chociażby ze względu na relację wy-
rażoną w zwykłym sylogizmie logicznym. Działanie etyczne kształtujące etos 
jest oparte na ludzkiej racjonalności, a skoro człowiek myśli o dobru i dobrym 
działaniu, to tworzy jakąś etykę, która jest racjonalną refleksją nad wartościo-
waniem ludzkiego działania w kontekście dobra. Dlatego nie normatywności 
etycznej człowiek winien się lękać, ale raczej powinien przezwyciężać wszelkie 
ludzkie lęki nadzieją płynącą z  racjonalnej refleksji etycznej, wskazującej na 
świat wartości będący fundamentem wszelkiej normatywności etycznej.

2. Lęki właściwe i niewłaściwe

Lęk jest czymś ludzkim. Właściwy lęk jest zawsze związany z prawdziwym 
złem i ukierunkowany w  jego stronę. Od wieków ludzie wiedzieli i wiedzą, 
że dobra nie należy się obawiać. Takim dobrem jest bez wątpienia ludzki 
etos oraz prawdziwa etyka. Bać się należy tylko zła. Jest to lęk przed czynie-
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niem zła przez samego człowieka, jak i lęk przed skutkami zła popełnianymi 
przez innych ludzi. Niektóre ideologie XX-wieczne, takie jak dla przykła-
du: nietzscheanizm, marksizm, skrajny egzystencjalizm postfreudowski czy 
Sartre’owski preferują lęki zamiast dobra5. Ma to niestety także swoje odbi-
cie w teoriach filmowych i praktyce produkcji filmowej6. Ludzkie zmagania 
z  trudnościami życiowymi, o  jakich szeroko i dużo mówią filmy, pozwalają 
zauważyć pozytywne aspekty lęku7. Przypomnijmy, że według Antoniego Kę-
pińskiego lęk jest czynnikiem pozwalającym walczyć z niebezpieczeństwem. 
Sygnalizuje on człowiekowi, że ten czyn może przynieść dobro, a tamten zło. 
Lęk uczestniczy w kształtowaniu dojrzałego sumienia. Stanowisko to zostało 
szczególnie wyeksponowane przez Hansa J. Eysencka w kontekście przyczyn 
przestępczości8. Lęk powoduje bez wątpienia tzw. odruchy moralne. One 
to warunkują w  znacznym stopniu ludzki etos. Dlatego twórczość filmowa 
bardzo chętnie odwołuje się do różnego rodzaju ludzkich lęków. Normalny 
i dojrzały moralnie człowiek unika zazwyczaj antyspołecznych zachowań nie 
dlatego, że się obawia kary, ale emocjonalny odruch z dzieciństwa sprawia, 
że unika tego, co ma zabarwienie agresji. Lęk właściwie rozumiany i ugrun-
towany pełni więc ważną rolę w życiu, bo uczestniczy w procesie doskona-
lenia człowieka. Lęk ubogaca życie, czyni je autentycznym i  prawdziwym9. 
Szczególnie psychologia, w tym szeroko rozbudowana dziś psychologia filmu, 
mocno podkreśla twórczy aspekt lęku, który sprzyja rozwojowi człowieka. In-
spiruje przy tym człowieka do podejmowania trafnych poszukiwań i refleksji, 
które byłyby pewnym wyjściem z tej trudnej sytuacji10.

W teoriach filmu rozpowszechnione jest przekonanie, także etyczne, że 
człowiek w sytuacjach lękowych szczerze przeżywa lęk. Postawiony jest przed 
koniecznością dokonania jakiegoś czynu, aktu. Lęk wyzwala w człowieku po-
trzebną energię do działania. Sprawia, że człowiek staje się aktywny. Wspo-
mniana przedstawicielka psychologii humanistyczno-rozwojowej Małgorzata 

5 Por. A. Bronk, Krajobraz postmodernistyczny, „Ethos” (1996) nr 34–34, s. 79–90.
6 Por. J. Ostaszewski, Słowo wstępne, [w:] Historia myśli filmowej, dz. cyt., s. 5–8.
7 Na ten temat zobacz szerzej S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, tłum. A. Szwed, Warszawa 1996, 
s. 50n; J. Szymołon, Lęk i fascynacja, Lublin 1999, s. 38n; J. Makselon, Lęk wobec śmierci, 
Kraków 1988; F. Riemann, Oblicza lęku. Studium psychologii lęku, tłum. U. Poprawska, 
Kraków 2005.
8 A. Kepiński, Psychopatie, Kraków 2013; H. Eysenck, Sens i nonsens w psychologii, War-
szawa 1965; J. Pieter, Walka ze strachem. Strach, odwaga w życiu ludzkim, Katowice 1947.
9 M. Laskowska, Lęk jako zjawisko egzystencjalno-religijne, „Communio” 22 (2002) nr 1, 
s. 83–94.
10 M. Laskowska, Lęk jako zjawisko egzystencjalno-religijne, dz. cyt., s. 84; zob. M. Laskow-
ska, A. Adamski, Nowe media – możliwości i pułapki, Opole–Poznań 2011.
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Laskowska (idąc tokiem Rolla May’a), podkreśla, że brak wszelkich lęków wpro-
wadza człowieka w stan apatii i odrętwienia11. W psychologii kultury mocno 
zwraca się uwagę na różnice występujące między pozornie podobnymi stanami 
emocjonalnymi, jakimi są strach i lęk. „Strach i lęk są czymś różnym, jednak nie 
oddzielnym jedno od drugiego. Zawierają się jedno w drugim. Strach kłuje żąd-
łem lęku, a lęk ma tendencje do przerodzenia w strach”12. Podobieństwo między 
strachem a lękiem jest więc niewielkie – „zazębiają się” one, ale nie pokrywają. 
Strach dotyczy konkretnego wydarzenia, prawdziwego i namacalnego zagroże-
nia. Polega na odczuwaniu braku bezpieczeństwa, własnej niepewności w danej 
sytuacji, np. podczas bólu, śmierci czy w przypadku odrzucenia. Lęk natomiast 
związany jest z możliwymi skutkami zaistniałego i negatywnego emocjonalnie 
zjawiska. Na przykład takimi implikacjami strachu przed umieraniem mogą 
być cierpienie, agonia, utrata wszystkiego. Te „wyobrażeniowe” skutki czy sytu-
acje stają się przedmiotem lęku13. Różnica między strachem a lękiem zachodzi 
również w czasie. Strach trwa kilka sekund, lęk natomiast parę minut lub nawet 
kilka godzin i dni. W przypadku gdy trwa dłużej, może prowadzić do chronicz-
nych cierpień duchowych. Przedłużony lęk jest destrukcyjny i demobilizujący 
dla człowieku. „Ściera” jego siły fizyczne, psychiczne i duchowe. Józef Pieter wy-
mieniał kiedyś formy strachu, które zauważalne są w różnych postawach czło-
wieka. Wyróżnia on: przestrach, przelęknienie, przerażenie, osłupienie, trwogę, 
panikę, obawę, zdenerwowanie, bojaźń, niepokój, tremę, niepewność, troskę, 
rozterkę, postawę zależności, uniżoność14.

Mówiąc o różnych rodzajach lęku, trzeba też powiedzieć, że podział lęku jest 
bardzo złożony. Zasadniczo psychologia wyróżnia lęk biologiczny – w przy-
padku, gdy życiu zagraża jakieś niebezpieczeństwo, lęk społeczny, lęk moralny, 
lęk egzystencjalny, lęk religijny. Podstawowym lękiem według Paula Tillicha 
jest lęk przed niemożnością zachowania swojego bytu („prawda o skończono-
ści bytu ludzkiego”)15. Ma on na myśli lęk egzystencjalny. Jego odmiany zwią-
zane są z naturą ludzką. Nie mają one jednak nic wspólnego ze stanami pato-
logicznymi. Psycholodzy dość zgodnie ograniczają się do trzech jego odmian. 
Wyróżnia się więc lęk przed losem i śmiercią, lęk przed pustką i bezsensem 
oraz lęk przed winą i potępieniem. Z powyższego podziału wynika, że lęk do-
tyczy głównie pytań ostatecznych. 

11 J. Szymołon, Lęk i fascynacja, dz. cyt., s. 39; P. Tillich, Męstwo życia, tłum. pol. H. Bed-
narek, Paryż 1983, s. 43.
12 M. Laskowska, Lęk jako zjawisko egzystencjalno-religijne, dz. cyt., s. 84.
13 M. Laskowska, Lęk jako zjawisko egzystencjalno-religijne, dz. cyt., s. 84–85.
14 J. Pieter, Walka ze strachem, dz. cyt., s. 41 
15 P. Tillich. Męstwo bycia, dz. cyt., s. 43.
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Każdy z tych rodzajów ludzkich doświadczeń lęków, i to zarówno w pro-
dukcjach filmowych dokumentalnych, jak i każdego innego rodzaju filmach, 
jest używany często jako swoiste „tworzywo ludzkie” dla obrazu filmowego. 
To tworzywo może być „użyte” w produkcjach filmowych zarówno ze względu 
na nośność znaczeniową lęków, jak i ze względu na sposób ich przedstawiania. 
Kamerą można bowiem pokazać ludzi przerażonych, ludzi płaczących, ludzi 
smutnych, ludzi chorych, a nawet do pewnego stopnia ludzi z pustką egzy-
stencjalną w oczach. Jeżeli w takich podobnych wypadkach film pełni pierw-
szorzędnie rolę wychowawczo-formacyjną, to z moralnego punktu widzenia 
jest to rola właściwa i potrzebna dzisiejszemu człowiekowi. Jeżeli zaś mamy 
do czynienia z operowanie lękiem i strachem tylko dla sensacji i ekstremal-
nych przeżyć uczuciowych  –  to wówczas mamy do czynienia z  czymś nie-
właściwym etycznie.

Z filmem jest podobnie, jak z całym ludzkim życiem. Z doświadczenia wie-
my, iż życiu towarzyszy ciągły opór sił niezrozumiałych dla człowieka. Jedną 
z nich jest niewątpliwie lęk. Jest on zjawiskiem bardzo złożonym i trudnym 
do zaakceptowania. Obecny jest on w sferze prywatnej człowieka, rodzinnej, 
zawodowej, ale i także religijnej. Przenika emocje, intelekt i warunkuje często 
wolę. Bogactwo czynników wywołujących trwogę wskazuje jej ciągłe tenden-
cje do rozwoju. Wraz z postępem cywilizacji pojawiają się coraz to nowe jej 
formy. Z jednej strony człowiek lęka się samotności, opuszczenia, a z drugiej 
niekiedy paraliżuje go już sama obecność w  pomieszczeniu drugiego czło-
wieka. Bywa i  tak, że przeszłość i  teraźniejszość w określonych warunkach 
społecznych oraz brak perspektyw na przyszłość sprawiają, że człowiek czuje 
się niepewnie. Normalne, codzienne niepokoje, których nie sposób się po-
zbyć, w momencie wzmożonego nasilenia mogą przybrać formy chorobliwe, 
np. depresyjne.

Drogą do uwalniania się od lęku jest poznanie jego przyczyn, jego form, 
ale także pozytywnych i negatywnych działań z nim związanych. Jeżeli film 
pomaga i ułatwia prawdziwe odkrywanie tych przyczyn – to wówczas spełnia 
on swoją rolę wychowawczo-formacyjną16. Maryla Hopfinger tak ujmuje tę 
rolę filmu:

W zupełnie nowej sytuacji znalazł się także odbiorca przyzwyczajony do oglą-
dania filmów dość jednorodnych w zakresie problematyki i realizacji, do przyj-
mowania stereotypowych treści formułowanych w konwencjonalnym języku 
filmowym. Teraz zmuszony został do wysiłku odbioru aktywnego, do uczenia 

16 Por. T. Whitehead, Pokonać lęk, Warszawa 1995, s. 115–116; H. U. von Balthasar, Chrześ-
cijanin i lęk, tłum. A. A. Klubowie, Kraków 1999, s. 88n.
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się nowego języka, wypracowania nowej postawy odbiorczej. Że był to w isto-
cie wysiłek wielki, a jego efekty nienatychmiastowe, świadczą reakcje nie tylko 
publiczności, ale i krytyków filmowych, nierzadko mylących się w odczytywa-
niu nowo powstałych utworów, nie zawsze doceniających i rozumiejących po-
szukiwania językowe filmowców.

I dalej, wskazując na różne etapy rozwoju filmu, pisze o  jego nowej 
roli – pomocy w przezwyciężaniu ludzkich lęków. 

Był to dla twórców i odbiorców trudny okres wspólnego uczenia się nowych 
reguł języka, bogatszych, bardziej złożonych sposobów wypowiedzi, odczy-
tywania filmu również w  kategoriach artystycznych, jako sztuki. Dzięki ich 
wspólnemu wysiłkowi film mógł zdobyć w  naszej kulturze zupełnie nową, 
wysoką pozycję. Sięgnął on po ważną problematykę egzystencjalną, która za-
zwyczaj była domeną literatury, i dla wyrażenia jej potrafił znaleźć oryginalne, 
plastyczne środki wypowiedzi17.

3. Dyskurs o jakości filmów sporem o wartości

Film i media w ogóle są dziś szczególną przestrzenią sporów o wartości. Me-
dialny dyskurs wokół wartości jest odzwierciedleniem szerszych kulturowych 
i  filozoficznych sporów aksjologicznych. Cała mediosfera jest przestrzenią 
wartości powinności i  celów, ponieważ jest przestrzenią ludzkich działań 
związanych z tworzeniem, przekazem i odbiorem treści symbolicznych. Nie 
można więc odpowiedzialnie mówić o filmie i mediach i analizować ich bez 
fundamentalnego uwzględnienia tych wymiarów: wartości powinności i celów. 
U podstaw zarówno praktycznej produkcji filmowej, jak i teoretycznych analiz 
krytyki filmowej oraz bezpośrednich doświadczeń widza nie może zabraknąć 
odniesień do fundamentalnych wartości: godności osoby ludzkiej, szacunku 
dla drugiego człowieka, szacunku dla dialogu, wolności człowieka, poszano-
wania jego duchowości i osobowych odniesień do Transcendencji. Wartości 
te służą bowiem budowaniu integralnego etosu medialnego, w którym każdy 
człowiek może odnaleźć przestrzeń duchowego rozwoju oraz fundament po-
szanowania godności drugiego człowieka i szacunku dla własnej godności.

Bezsprzecznie większość sporów w kinematografii i w teoriach filmu cza-
sów postindustrialnych ma podłoże etyczne i aksjologiczne. Nie wszyscy chcą 

17 M.  Hopfinger, Pespektywa moralna Szkoły Polskiej, http://www.akademia-polskiego-
filmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/perspektywa-moralna-szkoly-polskiej/129, 
(29.12.2014).
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o tym jasno i wyraźnie mówić. Poczynając od samej fazy przeobrażenia etosu 
ludzkiego, a skończywszy na aferach politycznych, film nie przestaje jednak 
pełnić swej zasadniczej roli aksjologicznej. Jednym z  przejawów dzisiejszej 
kultury informatycznej jest chaotyczny spór o wartości. Często też ludzie, za-
równo twórcy, jak i odbiorcy, nie zdają sobie sprawy z tego wielkiego chaosu. 
Dlatego nie wolno zapomnieć, że ludziom potrzeba w każdym czasie „zdro-
wych wartości”, tak jak potrzeba im świeżego powietrza, właściwego pokar-
mu i ochrony przed niebezpieczeństwami. Chodzi tu zwłaszcza o pytanie, czy 
człowiek poddany wielorako presji filmowej (sile oddziaływania filmów po-
przez ich perswazyjną treść) ma prawo do ochrony swej autonomii jednostko-
wej przed złym naciskiem moralnym, obyczajowym ze strony ludzi kultury?

Pytanie jest trudne, dlatego udzielenie odpowiedzi na nie też nie będzie 
łatwe. Wydaje się, że nadrzędne kryteria ocen aksjologicznych umożliwiają 
i  wyznaczają granice sprzeciwu wobec nieobecności wartości fundamental-
nych, nie tylko w  filmie, ale w  całej kulturze. Odsłaniają także sytuacje de-
personalizacji osoby oraz inne sprawy i działania, które zabierają kulturze jej 
ludzkie oblicze. To wszystko powoduje, iż pojawia się w społeczeństwie po-
czucie kryzysu wartości oraz świadomość potrzeby przezwyciężania go przy 
jednoczesnym wołaniu o  poszanowanie wartości elementarnych: szacunku 
dla wartości i  godności każdego człowieka. Jest to problem nie tyle teore-
tyczny, ile rzutujący na zaistnienie i wypracowanie konkretnego modelu życia 
społecznego, opartego na racjonalnej etyce gwarantującej ochronę tych war-
tości. Jesteśmy jednak świadkami procesu, w którym etyki sytuacyjne coraz 
mocniej kształtują modele życia społecznego. Różnego rodzaju etyki sytua-
cyjne są coraz częściej obecne w większości produkcji filmowych, w których 
znajdują przestrzeń do kształtowania nowych sytuacyjnych ludzkich etosów 
w glorii nowych „humanizmów”. Dlatego warto podkreślić, iż są to „humani-
zmy” operujące na biegunach skrajnego indywidualizmu czy społecznej po-
prawności bez większej troski o elementarne wartości osoby ludzkiej. Jeżeli 
zaś film chce być nośnikiem wartości uniwersalnych, to tym samym winien 
być też nośnikiem promowania osoby ludzkiej.

Istnienie wartości jest pewne, tak jak pewne jest istnienie moje i drugie-
go człowieka, objawione poprzez rzeczywistość miłości – co potwierdzi ten, 
kto kocha. Kiedy jednak zapytamy, czym jest wartość, popadamy w zakłopo-
tanie18. Termin „wartość” rozpoczął swoją karierę w XVIII wieku, najpierw 
w ekonomii, potem dopiero w filozofii i innych dziedzinach kultury. Pojęcie 
wartości jest więc nowożytne i wywodzi się z innej niż etyka dziedziny, nie-

18 W. Stróżewski, Filozofia wartości, „Znak” (1965) nr 17, s. 399–407.
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mniej sama czynność wartościowania oraz wypowiadanie sądów oceniają-
cych sięga fundamentów ludzkiej egzystencji. Jest to bowiem podstawowy 
sposób zachowania się człowieka wobec świata. W odróżnieniu od zwierząt 
człowiek odznacza się wrażliwością aksjologiczną i  dopiero dzięki wartoś-
ciom życie jego nabiera sensu. „Idea człowieczeństwa zakłada także, że czło-
wiek jest bytem stojącym wobec wartości i na realizację tych wartości niejako 
«skazanym» – jeśli tylko naprawdę chce być człowiekiem”19.

Ten wymiar antropologiczny jest zawsze obecny w pytaniu o wartość. Już 
Arystoteles umieścił problemy związane z wartościowaniem w dziedzinie zadań 
praktycznych człowieka. Św. Tomasz i inni scholastycy, chociaż – podobnie jak 
Arystoteles – wprost nie mówili o wartościach, lecz o dobru i cnotach, to jednak 
zaproponowali nowy sposób wartościowania rzeczywistości. Formuła „bonum 
est quod omnia appetunt” odkrywa wartościujący wymiar rzeczywistości zasta-
nej, zasługującej właśnie na miano dobra. Jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem, 
iż rzeczywistość domaga się wartości. A za wszystko odpowiada człowiek, który 
przeżywa różne wartości, ale realizuje swymi czynami dobro. Jest to dobro jego 
własnego bytu, obiektywna doskonałość jego osoby. Całe życie moralne człowie-
ka upływa na przeżywaniu wartości, z których czerpie swoją moc20.

Rzeczywiście w swoim działaniu człowiek „dzięki” wartości, jako konkret-
nie ujrzanej, autodeterminuje się. W tym sensie w człowieku można odszu-
kać wartość jako siłę wyzwalającą do konkretnego działania. Zatem wartość 
jawi się zawsze jako konkretna legitymizacja ludzkiego działania. Uzasadnia, 
że człowiek konstytuuje siebie w oparciu o wybór wartości. Dlatego wartość 
w swej egzystencjalnej postaci pojawia się wówczas, gdy jest wyrazem „decy-
dowania się” człowieka. W tym właśnie momencie odkrywamy wartość jako 
motyw skłaniający do konkretnego sądu czy decyzji. Działam, bo ujrzałem 

„coś” jako wartościowe21.
Jeżeli więc dzisiaj mówimy o  kryzysie kultury, to tym samym mówimy 

o kryzysie, czyli nieumiejętności i braku zdolności do wartościowania w ogó-
le, a szczególnie do wartościowania etycznego. Dlatego tematyka wartościo-
wych filmów skupia się tak naprawdę wokół płaszczyzny „odzyskiwania war-
tości”. Wartości występują zawsze w pewnej hierarchii; jedne z nich są wyższe, 
drugie niższe. Wartości wyższe człowiek ceni bardziej, co przekonuje, że one 
w większym stopniu zbliżają go do obiektywnej doskonałości. Człowiek zdaje 
sobie sprawę również z tego, że wartości, które więcej mu dają, czyniąc go bar-

19 W. Stróżewski, W kręgu wartości, dz. cyt.. s. 38.
20 M.  Mróz, Teologiczne podłoże odzyskiwania wartości, „Ateneum Kapłańskie” (1984) 
nr 102, z. 2, s. 3–14.
21 Por. M. A. Krąpiec, Przeżycie moralne a etyka, „Znak” (1965) nr 17, s. 1129–1146.
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dziej prawdziwym człowiekiem, więcej go jednak czasem kosztują22. W taki to 
sposób, bez żadnych dodatkowych rozważań, każdy z nas może odczuć, iż na 
przykład wartości duchowe są ważniejsze niż materialne. To bowiem war-
tości duchowe stanowią o człowieku, o jego doskonałości, o jego szczęściu23.

Wróćmy jednak do pytania o kryzys wartości i człowieka, czyli do pytania 
o źródło tego kryzysu. Sedno sprawy tkwi w tym, że wartości duchowe, choć 
obiektywnie wyższe, są słabsze od wartości materialnych, niższych obiektywnie. 

Człowiek mocniej, bardziej bezpośrednio odczuwa to, co materialne, to, co 
podpada pod zmysły i przynosi zadowolenie. Tym się właśnie tłumaczy siła 
wartości materialnych w  człowieku jako podmiocie  –  ich siła subiektywna. 
Wartości duchowe nie mają takiej siły bezpośredniej, nie zdobywają człowieka 
z taką łatwością i nie przyciągają z taką mocą24.

Gdy człowiek podejmuje decyzje, bywa więc i  tak, że wartości duchowe 
ponoszą klęskę. „Klęska ta jest równocześnie klęską człowieka”25. Kryzys war-
tości to zatem kryzys wyborów ludzkich, w których człowiek co prawda odpo-
wiada na wartość – odpowiedź ta stanowi treściową osnowę motywacji – ale 
jest ona jednak różna od samej prawdy. Josef Pieper tak mówi: 

Tym właśnie, prawdą samych rzeczy, rzeczami takimi, jak się one rzeczywi-
ście mają, muszę się kierować, jeśli w ogóle miałaby się móc urzeczywistniać 
słuszna decyzja (całkiem obojętnie, o co chodzi w konkretnym przypadku!): 
urzeczywistnienie dobra zakłada wiedzę o rzeczywistości26.

Moment prawdy zawartej w samej istocie rozstrzygnięcia czy też wyboru 
stanowi w ten sposób o urzeczywistnianiu lub też nieurzeczywistnianiu się 
wartości. Zakłada ono zatem poznawcze przeżycie wartości, a  w  przeżyciu 
tym zawarta jest też prawda o człowieku. Tam, gdzie człowiek rozstrzyga lub 
wybiera, tam uprzednio wydaje sąd o wartości i o sobie; sąd o tym, która war-
tość „dla niego” jest wyższa, a która niższa, która go bardziej, a która mniej 
pociąga. „Chcieć” znaczy bowiem nie tylko dążyć do jakiejś rzeczy, do jakie-
goś celu, ale także dążyć, rozstrzygając o ważności i w pewnym sensie także 
hierarchii samych wartości27.

22 Por. J. Salij, Łatwość i trudność dobra, [w:] J. Salij, Eseje tomistyczne, Poznań 1995, s. 52–66.
23 M. Mróz, Teologiczne podłoże odzyskiwania wartości, dz. cyt., s. 4n.
24 K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983, s. 76–77.
25 K. Wojtyła, Elementarz etyczny, dz. cyt., s. 76–77.
26 J. Pieper, Sztuka podejmowania słusznych decyzji, [w:] O trudnościach wiary – dzisiaj, 
Warszawa 1994, s. 178.
27 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1984, s. 174–181.
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Aby kultura filmowa ofiarowała cenne i  potrzebne człowiekowi warto-
ści – trzeba „spotkania” osoby z osobą, osoby twórcy z osobą widza. Jest to 
spotkanie z wzajemnym zaufaniem, a nie w lęku przed drugim. Trzeba więc, 
aby wartości duchowe były „słyszalne” i  „widzialne”, były odkrywane i prze-
kazywane przez twórców filmu i kultury. Jest to w dobie globalizmu i łatwe, 
i trudne. Paradoksalnie można by wierzyć, że kultura globalna, zbliżając ludzi 
do siebie w globalnej wiosce, daje większe szanse na odkrywanie i przekazy-
wanie uniwersalnych wartości ludzkich globalnymi narzędziami medialny-
mi. Media powiększają dziś przestrzeń i intensywność komunikacji, jej jakość 
i szybkość, nie przekreślają jednak jej istoty, czyli ludzkiej zdolności do poro-
zumiewania się „między umysłami i sercami”28.

4. Potrzeba etyki w wyborze prawdziwych wartości

Wchodząc szerzej w dialog z sytuacjonizmem etycznym, trzeba zawsze pod-
kreślać, że integralny etos ludzki wskazuje na uniwersalizm ludzkich wartości, 
którym nie wolno straszyć i przerażać ludzi. Tak naprawdę prawdziwa etyka 
jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z doświadczeniem prawdziwego 
ludzkiego sumienia. Chodzi o podkreślenie wewnętrznego związku pomiędzy 
sumieniem jako subiektywną normą moralności a normą obiektywną. Zwią-
zek ten polega na tym, że tylko poprzez poznanie normy obiektywnej może 
się ukonstytuować sumienie jako sąd właściwy. Dzięki niemu człowiek może 
poprawnie wybierać „życiodajne” dla niego wartości. Temu powinny służyć 
także filmy. Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu w 1984 roku mówi wciąż aktualne słowa: 

Kultura, jak powiedziałem już przy innej okazji (por. przemówienie do 
UNESCO, 2  czerwca 1980  –  M.  D.), jest specyficznym sposobem istnienia 
i życia człowieka. Tworzy ona zespół powiązań pomiędzy osobami żyjącymi 
wewnątrz każdej wspólnoty, określając międzyludzki i  społeczny charakter 
bytu człowieka. Podmiotem i  twórcą kultury jest człowiek, który znajduje 
w  niej swój wyraz i  równowagę […]. Skoro kultura jest specyficznie ludzką 
drogą, prowadzącą do tego, ażeby coraz bardziej być, i  jeśli, z drugiej strony, 
przez wiarę człowiek otwiera się na poznanie najwyższego Bytu, na którego 
obraz i podobieństwo został stworzony (por. Rdz 1, 26), każdy dostrzeże głę-
boki związek, jaki zachodzi pomiędzy jednym a drugim ludzkim doświadcze-
niem. […] Kultura jest sama w sobie komunikacją – nie tylko i nie tyle czło-

28 Por. M.  Drożdż, Osoba i  media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów 
2005, s. 556.
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wieka ze środowiskiem, do panowania nad którym człowiek został powołany 
(por. Rdz 2, 19–20; 1, 28), ile człowieka z innymi ludźmi. Kultura jest bowiem 
wymiarem relacyjnym i społecznym bytu ludzkiego; oświecana wiarą, wyraża 
także pełną komunikację człowieka z Bogiem w Chrystusie29.

Kultura jest owocem relacyjności człowieka. Mówiąc o  relacyjnym wy-
miarze człowieczeństwa, mówimy też o  sposobach istnienia wartości i  ich 
urzeczywistnianiu w  życiu konkretnego człowieka30. Potoczna obserwacja 
życia wskazuje nam na to, iż nic tak nie różnicuje ludzi, jak właśnie uznawany 
i przyjmowany przez nich system wartości. To one – uwewnętrznione w su-
mieniu albo nieuwewnętrznione w nim – decydują nie tylko o stanie moral-
nym danego człowieka, ale w ogóle o jakości jego człowieczeństwa. Pomijając 
problem rozumienia „wartości” i  ich istnienia, nie można zakwestionować 
faktu, że każdy człowiek dokonuje wartościowania rzeczy, zjawisk, przeżyć 
(np. dzieł sztuki, innych osób, postaw etycznych). Proces wartościowania uak-
tywnia człowieka jako podmiot działania i wartościowania, przez co staje się 
on bardziej zdolny do przyjmowania wartości i ich realizowania.

Wartości wyrażają to, „co być powinno”, i  „czego pragniemy”, wpisują 
w  rzeczywistość pewien „sens ostateczny”, ukazują to, co naprawdę istotne 
i  do czego warto dążyć. Są filarami, na których opiera się życie społeczne, 
osobiste i wspólnotowe. Podstawowe zachowania ludzkie są przez nie moty-
wowane i regulowane. Stanowią podstawowy element ludzkich postaw i przy-
jętego stanowiska (uwewnętrzniona wartość przejawia się jako pewna posta-
wa, która w zależności od tego, czy jest przyjęta przez członków danej grupy 
społecznej, staje się mniej lub bardziej postawą społeczną)31.

Mówiąc o  wartościach, spotykamy się z  pojęciem sacrum. Stwierdzając 
więc, że „nie istnieje wychowanie bez wartości”, stwierdzamy jednocześnie, że 
nie istnieje wychowanie bez przyjęcia pewnego sacrum. Owszem, nie wszyst-
kie wartości są święte. Istnieją wartości ściśle ekonomiczne, społeczne, tech-
niczne, dla których podstawowym celem jest np. skuteczność. Już jednak przy 
wypowiadaniu się na temat skuteczności rodzi się dalsze pytanie o cel owej 
skuteczności, o  jej „dlaczego?”. Swoistą winą naszej cywilizacji technicznej, 
winą wielu potężnych ośrodków produkcji filmowej i medialnej, jest czynie-
nie z efektywności działań swego rodzaju wartości absolutnej (większa pro-

29 Jan Paweł II, Środki społecznego przekazu pomostem pomiędzy wiarą i kulturą, Watykan 
1984, nr 2.
30 W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków, 1981, s. 13; M. Nowak, O wartościach chrześ-
cijańskich w wychowaniu, „Kultura i Edukacja” (1992) nr 2, s. 41–49.
31 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2000, s. 393.
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dukcja, władza itp.), która pojawia się jako kryterium wartościowania także 
w nauczaniu, a nawet w samym wychowaniu. Z tego też powodu pojęcie sac-
rum staje się obce współczesnemu człowiekowi, a przez to staje się mu obce 
również pojęcie „wartości”. Dla każdego człowieka może być coś wartościo-
wego w danej rzeczy, zdarzeniu, osobie jedynie wtedy, gdy faktycznie odkryje 
on w  nich coś szlachetnego, świętego. Jednak w  obecnych czasach sacrum 
jest często widziane jako niemodne. Dla wielu łączy się z błędnym przekona-
niem o konieczności wyrzeczenia się własnej inteligencji i rezygnacji z włas-
nej autonomii. Człowiek współczesny, zdaniem Mariana Nowaka, coraz częś-
ciej przypisuje sobie władzę sądzenia o tym, co jest święte, a co takie nie jest, 
przypisuje sobie władzę decydowania o sacrum. Stwierdzając tak, zachowuje 
się on podobnie jak przy stwierdzaniu np. o tym, co nowoczesne, a co zacofa-
ne. Nie jest to też rzeczą całkowicie nową w historii kultury. Już u Sokratesa 
znajdujemy pytania o to, czy jakaś rzecz jest święta dlatego, że zaakceptowali 
ją jako świętą bogowie, czy też jest ona święta, gdyż potwierdza samą siebie 
jako świętość. Realizm chrześcijański wskazuje na zasadność i konieczność 
uwzględnienia obu stanowisk. Stąd też człowiek wierzący w swoim wartoś-
ciowaniu otwiera się na transcendencję i głos Objawienia, który stanowi do-
pełnienie, a nie przekreślenie jego wysiłków związanych z wartościowaniem32.

Ludzie filmu dysponują dziś ogromnym potencjałem oddziaływania na 
innych, który źle wykorzystany, może przynieść ogromne szkody moralne 
i społeczne. Etyka zatem nie może być dodatkiem, ale integralną częścią pro-
fesjonalizmu zawodowego filmowca. Nie chodzi jednak o jakąkolwiek etykę, 
o byle jaką etykę. Etyka jest sprawą sumienia. Sumienie i jego kształtowanie 
są tak ważne w życiu człowieka, że jakość etyki, która formuje sumienie, nie 
może być pozostawiona dowolności dyskursu etycznego. Bo człowiek jest 
zbyt ważny, jest tak niepowtarzalną wartością, że nie może być przedmiotem 
eksperymentowania etycznego.

5. Etyczność filmu – od fun morality do godności osoby

Kultura zachodnia jest zdominowana przez myślenie subiektywistyczne i in-
dywidualistyczne. Utrwala się szerokie przekonanie, iż etos uniwersalny jest 
wielkim zagrożeniem dla wolności człowieka. Trzeba powiedzieć, że jest to 
jeden z  najbardziej absurdalnych mitów etycznych czasów nowożytnych 
i  współczesnych. Traktuje się etos uniwersalny z  dobrą etyką normatywną 
i z chronionymi przez nią wartościami jako zniewalające człowieka opresje. 

32 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 393.
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W takim myśleniu nie jest trudno odkryć pozostałość dziedzictwa nietzsche-
ańskiego. Nie są też wolne od takiego błędnego myślenia znaczne obszary 
kultury filmowej. Nie jest też tajemnicą, że w kulturze masowej społeczeństw 
informatycznych dużo się mówi o  znaczeniu tzw. etyk konwencjonalnych. 
Chodzi o  to, że szeroko rozpowszechniona jest opinia ze smutnym założe-
niem, iż to wszystko, „co jest umowne”, i „to, na co zgadzają się ludzie”, jest 
poprawne, dobre i dopuszczalne. Takie myślenie jest związane najpierw z po-
zytywistycznym dziedzictwem społecznym, ale sięga już czasów Oświecenia. 
Na swój sposób wyraża także dziedzictwo myślenia liberalnego.33 

Etyka klasyczna, w tym także etyka arystotelesowsko-tomistyczna, uzna-
je społeczną naturę człowieka34. Zgodnie z nią człowiek dzięki temu, że jest 
człowiekiem, ma możliwość „odczytania w  sobie” wielu elementów prawa 
moralnego. Jest to także związane z możliwością owych „konwencji”, ale nie-
sprzecznych ze „stwórczo-zbawczym” powołaniem osoby, o jakim mówią ety-
ki chrześcijańskie. W czasach nowożytnych jednym z najważniejszych myśli-
cieli, który starał się podważyć koncepcję Arystotelesa, był Thomas Hobbes. 
Hobbes kwestionuje rozumienie bytu ludzkiego. Powód tego jest jasny: czło-
wieka definiuje bowiem materialistycznie jako „byt fizyczny”, „ciało ożywione”, 

„ciało ożywione doznające wrażeń”, „ciało ożywione rozumne”35. Takie natura-
listyczne rozumienie człowieka, typowe dla autora Lewiatana, nie pozwoliło 
mu na wyodrębnienie autonomicznej sfery duchowo-psychicznej. Nie zna on 
pojęcia osoby ludzkiej. Konsekwencją tego jest znaczny redukcjonizm przy 
wyjaśnianiu nie tylko motywów ludzkiego postępowania, ale znaczenia same-
go człowieczeństwa. Co więcej – Hobbes opowiada się za teorią psychologicz-
nego egoizmu, widząc w  człowieku „źródło” do stanowienia egoistycznych 

„praw i konwencji”36. Takie konwencje są zawsze „grą”. I można powiedzieć, że 
lęk wielu współczesnych ludzi przed „normatywnością” związaną ze światem 

33 Por. np. S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995, s. 9n.
34 Alasdair MacIntyre jest zdania, że powrót do tych złożeń jest konieczny dla cywilizacji 
zachodniej; por. A. MacIntyre, „Dziedzictwo cnoty”. Studium z teorii moralności, Warsza-
wa 1996. Autor stawia pytanie: „Nietzsche czy Arystoteles?” – i odpowiada: „Współczesna 
wizja świata ma w głównej mierze charakter weberowski, aczkolwiek w szczegółach od-
biega od weberowskiego schematu. I  tu rozlegną się od razu głosy protestu. Przeciwko 
tej tezie liberałowie powiedzą, że nie ma czegoś takiego, jak jedna wspólna wizja świata; 
istnieje wielość takich wizji, a każda z nich wywodzi się z mnogości wartości […]. W takiej 
sytuacji zasady pozbawione są jakiegokolwiek statusu, który zabezpieczałby ich autorytet”. 
A. MacIntyre, „Dziedzictwo cnoty”, dz. cyt., s. 207, 212.
35 Por. T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckie-
go, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1956, t. 1. s. 85–97. 
36 Por. T. Hobbes, Lewiatan, dz. cyt., s. 11–12.



84 ks. miChał drożdż

wartości jest lękiem przed pozbawieniem ich złudzeń co do zasadności za-
inspirowanego przez Hobbesa redukcjonistycznego modelu konwencji spo-
łeczno-moralnych. Według tego angielskiego myśliciela tak naprawdę każdy 
człowiek liczy wyłącznie na siebie i dba wyłącznie o własne prywatne intere-
sy37. W ocenach życia ludzkiego dominujące stają się oceny skrajnie subiek-
tywistyczne. Na czoło wybijają się uczucia. Do podstawowych uczuć i postaw 
człowieka należą napędowy motywacyjnie egoizm, zawiść, a nawet nienawiść, 
współzawodnictwo, konkurencja, panowanie nad innymi38. Propozycja Hob-
besa jest przeciwieństwem tego, co proponuje etyka chrześcijańska. Według 
autora Lewiatana człowiekiem rządzą despotyczne pragnienia posiadania 
rzeczy, władzy i  przyjemności. Człowiek  –  maszyna biologiczna  –  nie jest 
zdolny do miłości bliźniego, życzliwości, poświęcenia czy ofiarności. Etyka 
konwencji ma jedynie „zabezpieczać” egoistyczne dążenia przed nadmierną 
zachłannością innych ludzi. Nie trzeba być wnikliwym obserwatorem życia, 
aby odkryć, że takie postawy są widoczne choćby podczas dzisiejszych gali 
nagród filmowych czy w  walce o  dominację reżyserską i  aktorską wielkich 
produkcji filmowych. Całe to myślenie egoistyczne dominuje w kulturze ma-
sowej od mniej więcej 150 lat (czyli od powstania filmu). Nic też dziwnego, 
że znaczna część produkcji filmowej nie jest w stanie się uwolnić od tych ko-
wencjonalistycznych i subiektywistycznych ocen, znajdując w socjologizmie 
etycznym mechanizm usprawiedliwiający sytuacjonizm i relatywizm etyczny 
preferowany przez niektóre obrazy filmowe.

Hobbes, podejmując problematykę podstaw filozofii społeczno-politycz-
nej, nie mógł pominąć milczeniem kwestii wolności człowieka. Jest też jed-
nym z autorów, który tę kwestię stawia w kulturze na ostrzu noża. Stawia ją 
w perspektywie przeżywania maksymalnej – możliwej wielorako – przyjem-
ności. Ten wymiar człowieczeństwa jest dla niego i dla jego kontynuatorów 
dominujący. Wolność człowieka natomiast „polega – zdaniem Hobbesa – na 
tym, że nic go nie zatrzymuje w  czynieniu tego, co chce lub pragnie uczy-
nić, albo do czego ma skłonność”39. Tak sformułowana zasada indywiduali-
stycznej, skrajnej wolności rozszerza się w kulturze XIX i XX wieku, dając 
podstawy tak zwanej fun morality (moralności zabawy). Produkcjom filmo-
wym – niemal od samego początku – towarzyszy silne przekonanie, że film 
jest ważnym elementem „rozrywki i zabawy dla człowieka”. Nie wolno jednak 
przy tym zapomnieć, że w spojrzeniu krytycznym na taki pogląd widać wy-
raźnie, iż zasada „czynienia tego, co się chce i czego się pragnie”, również jest 

37 Por. szerzej S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, dz. cyt., s. 28–29. 
38 Por. T. Hobbes, Lewiatan, dz. cyt., s. 147–149.
39 Por. T. Hobbes, Lewiatan, dz. cyt., s. 186.
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zasadą. Co więcej – w sposób skrajny wpisuje się ona także we współczesne 
etyki hedonistyczne.

Ten kierunek, dosyć szeroko rozpowszechnionego myślenia poddaje jasnej 
ocenie Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor. Jan Paweł II mówi w tym 
dokumencie: 

I tak, w niektórych nurtach myśli współczesnej do tego stopnia podkreśla się 
znaczenie wolności, że czyni się z niej absolut, który ma być źródłem wartości. 
W tym kierunku idą doktryny, które zatracają zmysł transcendencji lub które 
otwarcie deklarują się jako ateistyczne. Sumieniu indywidualnemu przyzna-
je się prerogatywy najwyższej instancji osądu moralnego, która kategorycz-
nie i nieomylnie decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Do tezy o obowiąz-
ku kierowania się własnym sumieniem niesłusznie dodano tezę, wedle której 
osąd moralny jest prawdziwy na mocy samego faktu, że pochodzi z sumienia. 
Wskutek tego zanikł jednak nieodzowny wymóg prawdy, ustępując miejsca 
kryterium szczerości, autentyczności, „zgody z samym sobą”, co doprowadziło 
do skrajnie subiektywistycznej interpretacji osądu moralnego. Jak łatwo zro-
zumieć, istnieje związek między tą ewolucją a  kryzysem wokół zagadnienia 
prawdy. […] Wizja ta łączy się z etyką indywidualistyczną, według której każdy 
człowiek staje wobec własnej prawdy, różnej od prawdy innych. Posunięty do 
skrajnych konsekwencji, indywidualizm prowadzi do zaprzeczenia samej idei 
natury ludzkiej. Te różnorodne koncepcje stanowią podłoże nurtów myślo-
wych, według których istnieje antynomia między prawem moralnym a sumie-
niem, między naturą a wolnością40.

Problemem bowiem nie jest to, że człowiek dokonuje subiektywnych wy-
borów. Wartościowanie etyczne, które się dokonuje w  sumieniu człowieka, 
ma zawsze wymiar subiektywno-podmiotowy. Problemem natomiast jest to, 
czy człowiek wybierający i  działający „zgodnie z  sumieniem” ma sumienie 
prawdziwe. Podstawową troską każdej etyki w jej wymiarze prospektywnym 
winno być to, żeby ludzie mieli „sumienie ukształtowane zgodnie z prawdą”. 
Podstawą właściwych ocen etycznych jest bowiem sumienie pewne i  praw-
dziwe. Sumienie jest tą przestrzenią, w której człowiek rozstrzyga o ważności 
i priorytecie wartości, przestrzenią, w której łączy ze sobą różne zasady i cnoty 
etyczne, przestrzenią, w której się łączy ludzka subiektywność wartościowa-
nia z obiektywnością wartości. Umiejętność korelacji tych dwóch wymiarów 
jest kwestią prawdziwości sumienia. U  podstaw życia moralnego leży zasa-
da słusznej autonomii człowieka jako podmiotu swoich czynów: człowieka 

40 Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 32.
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wolnego i odpowiedzialnego. Ta osobowa autonomia jest słuszną autonomią 
uczestniczącą, ponieważ jest wpisana w obiektywny porządek wartości i opie-
ra się na prawdzie o człowieku. Z tak rozumianej słusznej autonomii uczestni-
czącej wynikają podstawowe normy komunikowania. Człowiek bowiem „nie 
stwarza” prawdy, ale ją „odkrywa”, uczestnicząc w obiektywnym świecie war-
tości, uczestnicząc w świecie relacji międzyludzkich. Ta analiza pokazuje nam 
uniwersalność i obiektywność wartości etycznych, odkrywanych i realizowa-
nych w subiektywności własnego sumienia. Zabierając zatem głos w sporze 
o etyczność filmu, nie można tej fundamentalnej etycznie kwestii relacji wol-
ności człowieka do prawdy o człowieku pozostawić na marginesie, ponieważ 
stanowi ona fundament budowania płaszczyzny dyskursu i spotkania różnych 
koncepcji etycznych, stawiających sobie za cel szacunek dla wartości i godno-
ści człowieka41.

Oceny personalistyczne –  to oceny budowane na całościowym doświad-
czeniu niepowtarzalnej godności ludzkiej42. Przyjmujemy też  –  po pierw-
sze – że rzeczywistość w swym bogactwie i złożoności jest poznawalna nie 
w pełni, lecz w uproszczeniu, nierzadko w sposób zdeformowany przez jed-
nostronność i subiektywność ludzkich doświadczeń. Po drugie – widzimy, że 
pod wpływem licznych uwarunkowań etycznych, uwarunkowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych złożona rzeczywistość filmowa niejednokrotnie nie pod-
daje się jednoznacznej interpretacji. Wiemy, że w zależności od przyjmowa-
nych perspektyw czy nawet ideologii telewizyjnych i medialnych jeden i ten 
sam fakt bywa bardzo różnie rozumiany, zależnie od przyjętego wcześniej 
przez producentów, twórców i  medioznawców punktu widzenia. Po trze-
cie  –  jeśli przy koniecznym uproszczeniu w  dziele filmowym dążącym (na 
wzór literackiego) do odwzorowania rzeczywistości uda się uchwycić coś z jej 
autentycznego skomplikowania, wówczas świat przedstawiony w  dziele fil-
mowym staje się – z natury rzeczy – przedmiotem różnorodnych interpreta-
cji43. Interpretacje te są dokonywane nierzadko przez same postaci filmowych 
bohaterów czy przez narratora. Są to przeważnie interpretacje bądź bardzo 
osobiste, bądź przeprowadzane w kluczu uprawianej filozofii człowieka bądź 
etyki skrajnie „autonomicznej”, najczęściej z ukrytym poczuciem lęku, że ety-
ki uniwersalistyczne, w tym też etyki personalistyczne, są opresyjne. Tymcza-
sem w  ocenach personalistycznych bohater filmowy, ale i  także producent, 
aktor, interpretator, krytyk filmowy ze swoimi ocenami są widziani zawsze 
przez pryzmat godności osoby ludzkiej.

41 Zob. M. Drożdż, Osoba i media, dz. cyt., s. 167–220.
42 M. Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003, s. 9.
43 M. Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, dz. cyt., s. 9.
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* * *

W podsumowaniu należy powiedzieć, że wszelkie ocenianie dzieł ludz-
kich, ludzkich postaw, aktów i zachowań ostatecznie doprowadzi nas do ocen 
personalistycznych. Są to oceny całościowe ludzkiego etosu. Oceny te – tak-
że oceny wszelkich dzieł filmowych, produkcji i  programów telewizyjnych 
i radiowych, w ogóle programów medialnych – są możliwe dzięki odniesieniu 
ludzkich działań do co najmniej dwóch „prymatów”. Najpierw jest to „prymat 
osób nad rzeczami”. Chodzi o to, że każda osoba ludzka jest „kimś” niepowta-
rzalnym i że nigdy nie można jej „urzeczowić”. Maryla Hopfinger nazywa ta-
kie zabiegi nieco obrazowo „filtrem egzystencjalno-personalistycznym”. Pisze 
między innymi tak: 

Większość filmów łączy zarówno problematyka moralna, jak i  perspektywa 
moralna, z której zaprezentowane zostały sytuacje ludzkie. Wydaje się jednak, 
że dadzą się również wyodrębnić pewne kręgi wspólności, stanowiące infra-
strukturę interpretacyjną dla większości powstałych utworów filmowych nie-
zależnie od tego, do jakiego gatunku, stylu, tematu dałyby się zaszeregować. 
Mam na myśli filtr „egzystencjalno-personalistyczny”. […] Filtr egzystencjal-
no-personalistyczny oznacza tu klimat, atmosferę tworzoną przez pewien ze-
spół wartości; oznacza świadomą czy też nieświadomą aprobatę tych wartości 
i  ich hierarchii. Człowiek jako podmiot, jako wartość naczelna w strukturze 
zainteresowań twórców, w konstruowaniu i prezentowaniu sytuacji losu ludz-
kiego, w formie sytuacji konkretnych, historycznych44.

Wartościowanie oparte na normie personalistycznej  –  jak chce Karol 
Wojtyła – czy filtrze egzystencjalno-personalistycznym, jak twierdzi Maryla 
Hopfinger, pokazuje, że ostatecznie cała rzeczywistość ludzka daje się spro-
wadzić do poszukiwanie świata wartości ludzkich i sposobów personalizacji 
świata zewnętrznego.

Drugi prymat personalistyczny  –  to „prymat etyki nad techniką”. Bene-
dykt XVI tak widzi to zagadnienie: 

O ile może zadziwiać szybkość, z jaką nowe technologie stały się bardziej nie-
zawodne i skuteczne, o tyle nie powinna zaskakiwać ich popularność wśród 
użytkowników, gdyż zaspokajają one podstawowe pragnienie człowieka, jakim 
jest nawiązywanie relacji z innymi ludźmi. To pragnienie komunikacji i przy-

44 M.  Hopfinger, Perspektywa moralna Szkoły Polskiej, http://www.akademiapolskiego-
filmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/perspektywa-moralna-szkoly-polskiej/129 
(20.02.2015).



88 ks. miChał drożdż

jaźni jest zakorzenione w naszej ludzkiej naturze i nie może być rozumiane 
jedynie jako reakcja na nowinki technologiczne […]. Pragnienie łączności i in-
stynkt komunikowania się, tak oczywiste we współczesnej kulturze, w rzeczy-
wistości nie są niczym innym jak nowoczesnym wyrazem podstawowej i stałej 
skłonności człowieka do przekraczania samego siebie, by nawiązywać relacje 
z  innymi ludźmi. Kiedy bowiem otwieramy się na innych, zaspokajamy na-
sze najgłębsze potrzeby i osiągamy pełnię człowieczeństwa. Bóg stworzył nas 
przecież do miłości […]45.

Wniosek antropologiczno-etyczny, jaki Benedykt XVI wyciąga, jest oczy-
wisty: 

Zatem ci wszyscy, którzy zajmują się produkcją i rozpowszechnianiem tego, co 
przekazują nowe media, nie mogą nie poczuwać się do obowiązku szanowania 
godności i wartości osoby. Jeśli nowe technologie mają służyć dobru jednostki 
i  społeczeństwa, ich użytkownicy powinni unikać używania słów i  obrazów 
deprecjonujących człowieka, a  zatem odrzucić wszystko to, co podsyca nie-
nawiść i nietolerancję, zubaża piękno i intymność ludzkiej seksualności oraz 
wykorzystuje słabych i bezbronnych. Nowe technologie otworzyły także drogę 
do dialogu między ludźmi z różnych krajów, kultur i religii. Nowa przestrzeń 
cyfrowa, tzw. cyberspace, pozwala spotykać się i poznawać wartości i tradycje 
innych. Aby tego typu spotkania były owocne, konieczne są uczciwe i popraw-
ne formy wyrazu oraz uważne i pełne szacunku słuchanie. Dialog powinien 
być zakorzeniony w szczerym i obustronnym poszukiwaniu prawdy, by mógł 
prowadzić do lepszego porozumienia i większej tolerancji. Życie nie składa się 
po prostu z następujących po sobie zdarzeń i doświadczeń. Jest raczej poszu-
kiwaniem prawdy, dobra i piękna. Przez wzgląd na nie dokonujemy wyborów, 
korzystamy z wolności, i w nich – w prawdzie, dobru i pięknie – odnajdujemy 
szczęście i radość. Nie należy dawać się zwieść tym, którzy zwyczajnie szukają 
w nas konsumentów na rynku o nieograniczonych możliwościach, gdzie już 
sam wybór staje się dobrem, nowość podszywa się pod piękno, a subiektywne 
doświadczenie zastępuje prawdę46.

Podsumowując moje analizy na temat sporu o etyczność kultury i filmu, 
twierdzę, że nie da się budować i tworzyć odpowiedzialnie ludzkiego etosu 
bez oparcia go na solidnej, racjonalnej etyce. Etykę należy oprzeć na funda-
mencie ludzkiej racjonalności. Etyka, oparta na racjonalności człowieka i jego 

45 Benedykt XVI, Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Nowe 
technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni, 2.
46 Benedykt XVI, Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 3.
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duchowej godności, będzie w stanie pomóc człowiekowi pomniejszać sferę 
zła i  powiększać sferę dobra. Tak rozumiana etyka, znajdująca swój wyraz 
w kodeksach etycznych filmowców, stanowi podstawę do formacji sumienia, 
w  którym każdy człowiek dokonuje wolnych, rozumnych i  odpowiedzial-
nych rozstrzygnięć. Etyka afirmuje ważność – żeby nie powiedzieć – pierw-
szeństwo – komunikowania wartości pozytywnych w przekazach filmowych. 
W kontekście omawianych wyżej różnych odsłon sporu o etyczność kultury 
wydaje się, że nie zawsze wystarczają fragmentaryczne próby regulacji etycz-
nych tam, gdzie pojawiają się problemy i dylematy, wprowadzanie różnych 
prawnych form przezwyciężania kryzysów i  trudności; istnieje nagląca po-
trzeba umacniania człowieka i  społeczności na poziomie duchowych war-
tości poprzez komunikowanie tych wartości. Podstawą wszelkich działań 
filmowców powinna być racjonalność ich celów i źródeł, a ich prawdziwym 
sensem – komunikowanie dobra i pozytywnych wartości. Odkrywanie tego 
wymiaru komunikacji filmowej jest podstawowym zadaniem etyki. Tym bar-
dziej więc potrzebna jest taka etyka mediów, oparta na racjonalności człowie-
ka i jego duchowej godności, która będzie pomniejszać sferę zła i powiększać 
sferę filmowego dobra47.

47 Por. M. Drożdż, Osoba i media, dz. cyt., s. 557.

Michał Drożdż, Produkcja obrazu czy przesłanie wartości? Spór o etyczność filmu, [w:] 
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w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał 
Drożdż, Michał Legan OSPPE, Kraków 2015, s. 69–89.
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PIOTR PŁAWUSZEWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Obiecujący dyplomant”
O szkolnych filmach Krzysztofa Zanussiego 

Zaczynając od końca. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i  Filmowa 
im. L. Schillera w Łodzi, protokół „komisji egzaminu dyplomowego” z dnia 
23 marca 1967 roku. 

Obywatel Krzysztof Zanussi […], student Wydziału Reżyserii Filmowej (nr 
alb. 140) po: – uzyskaniu zaliczenia wszystkich ćwiczeń i praktyk przewidzia-
nych planem studiów, – po złożeniu wszystkich egzaminów z ostatniego roku 
studiów, – oraz po uzyskaniu przyjęcia pracy teoretycznej na temat Niektóre 
zagadnienia pracy z aktorem w filmie, ocenionej jako „bardzo dobra” zdawał 
egzamin dyplomowy w  dniu 23 marca 1967 roku przed Komisją Egzami-
nacyjną w  składzie: przewodniczący  –  dziekan prof. Jerzy Bossak; członko-
wie – doc. Stanisław Różewicz, doc. dr Bolesław Lewicki, doc. Jerzy Kotowski.

Ocena końcowa – bardzo dobry. Zanim jednak młody „magister sztuki” 
otrzymał stosowny wpis do indeksu, od roku 1960 (czyli momentu rozpo-
częcia studiów) do roku 1966 (czyli chwili ukończeniu filmu dyplomowego) 
realizował kolejne szkolne etiudy. Jedna z  nich nie zachowała się (mowa 
o nakręconym na trzecim roku studiów Świadku1 [1964]), pozostałe stano-

1 Niedostępnej już dziś fabularnej etiudy prawie na pewno dotyczy zachowany w prywat-
nym archiwum reżysera jednostronicowy, napisany na maszynie scenariusz zatytułowany 
Autostop. Niezgodność tytularna niczego oczywiście nie przesądza; znacznie cenniejszy 
(zwłaszcza w połączeniu z reżyserską pamięcią o kształcie zaginionej etiudy) jest odręczny 
dopisek w prawym, górnym rogu kartki: „Zrealizowany na trzecim roku szkoły filmowej 
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wią przyciągający oko pomost – między kinem amatorskim, które mocno 
angażowało Zanussiego jeszcze przed łódzkimi studiami2, a  twórczością 
późniejszą.

Jest zatem rok 1960. 

Studiując w Krakowie filozofię – wspomina Krzysztof Zanussi – myślałem na-
turalnie o  Szkole Filmowej, ale tak naprawdę wybierał się do niej mój przy-
jaciel, Wincenty Ronisz. Ponieważ był bardzo nieśmiały i pełen wątpliwości, 
chciałem go wesprzeć moralnie. Zaproponowałem: „pojedźmy do Szkoły ra-
zem”. A ponieważ aktualne studia dawały mi satysfakcję, myślałem sobie, że 
przygoda mi nie zaszkodzi. Kiedy już jednak wyjeżdżałem do Łodzi na egza-
min, zorientowałem się na dworcu, że Wicek zrejterował. To jest interpreta-
cja, w której przypadek odgrywa decydującą rolę. Można też powiedzieć, że 
wszystko to było tylko pozorem, bo przecież studiując w Krakowie, realizowa-
łem filmy amatorskie, interesowałem się teatrem, pisałem, próbowałem wielu 
rzeczy. Film dźwięczał w  nich najmocniej. Ale naprawdę nie wiem, czy tak 
rzeczywiście było, czy tylko ja tak chcę3. 

Jedno wiemy na pewno – w roku 1961 powstają pierwsze szkolne etiudy 
reżysera.

jako 10-minutowy film”. Treść: mężczyzna za kierownicą pożyczonego samochodu jedzie 
podmiejska szosą. O podwiezienie (nieważne, w jakim kierunku) prosi młody, wyraźnie 
niespokojny chłopak. Chwilę później drogę zagradza grupka ludzi, auto zatrzymuje się. 

„Z bliska widać, że napastnicy mają nieczyste zamiary”. Jeden z nich zagaduje kierowcę, po-
zostali ciągną chłopaka za samochód. „Kilku drabów bije wyrostka. Napastnik w dalszym 
ciągu prowadzi uprzejmą rozmowę. Odgłosy bójki cichną. Napastnicy odchodzą. Na szo-
sie zostaje wyrostek. Kierowca pyta uprzejmie, czy może go gdzieś podwieźć. Wyrostek 
nie reflektuje na dalszą podróż. Auto odjeżdża”. A w nim – świadek. Nietrudno dostrzec, 
że uobecniony się w tej krótkiej historii motyw (różnorako dotykającego sumienie) świad-
kowania złu/ludzkiej tragedii dawał o sobie znać zarówno w produkcjach amatorskich Za-
nussiego (Na usypisku [1957] – fabuła rekonstruowana za: Na usypisku…, „Ekran” (1957) 
nr 20, s. [wg J. A. Łużyńskiej, reporterski tekst przypisać należy Barbarze Wachowicz], jak 
i wielu dziełach późniejszych, „zawodowych” (choćby w Hipotezie [1972, prem. 1973]).
2 Więcej na ten temat (a w  przypadku dwóch pierwszych pozycji również o  szkolnych 
etiudach reżysera): J. A. Łużyńska, Najwcześniejsze filmy Krzysztofa Zanussiego, „Iluzjon” 
(1994) nr 3/4, s. 34–40; M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach 
Krzysztofa Zanussiego, Olsztyn 2011, s. 36–43; A. Helman, Tramwaj nie tylko do nieba, 

„Ekran” (1958) nr 29, s. 3; (w. s.) Krzysztof Zanussi. Sylwetki filmowców amatorów, „Fotoa-
mator” (1968) nr 11, s. VIII (dodatek do miesięcznika „Fotografia” 1968, nr 11).
3 K. Krubski, M. Miller, Z. Turowska, W. Wiśniewski, Filmówka. Powieść o łódzkiej szkole 
filmowej, Warszawa 1998, s. 144.
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Spóźniony na wojnę (Ułan i dziewczyna [1961])

Krótka (nieco ponad dwuminutowa), fabularna humoreska – oto w najwięk-
szym skrócie Ułan i dziewczyna, etiuda wyreżyserowana przez Krzysztofa Za-
nussiego (za kamerą: Daniel Szczechura) na pierwszym roku studiów. Zanim 
bezpośrednio o niej – najpierw kilka mniej lub bardziej odległych skojarzeń4. 
Pierwsze wiąże się z przedwojennym filmem w reżyserii Konrada Toma, czyli 
Ułanem księcia Józefa (1937) – tytuł alternatywny: Dziewczyna i ułan. Od tej 
osadzonej na początku XIX wieku (1809) historii wojny, miłości i  oskarże-
nia o dezercję niedaleko już do nieco „młodszej”, bo związanej z powstaniem 
listopadowym pieśni Ułan i  dziewczyna (ze słowami Franciszka Kowalskie-
go i  trudnym do jednoznacznego wskazania autorstwem muzycznym) oraz 
niemal w całości zamkniętego pierwszą połową XX wieku malarstwa Jerzego 
Kossaka, który wątek ułański uczynił jednym z lejtmotywów swej twórczości. 
I gdy spojrzy się na pochodzący z roku 1933 olejny obraz pt. Ułan i dziew-
czyna, skojarzenie z etiudą Zanussiego niejako automatycznie wykracza poza 
kwestię tytularną. Oto bowiem z jednej strony ogrodzenia stoi ułan z koniem, 
z drugiej – dziewczyna trzymająca dzban. Ten ostatni jest łącznikiem między 
postaciami, które zapewne za moment się rozstaną. Zanussi student postana-
wia ten obrazek ożywić i, co tu kryć, obśmiać.

U Kossaka trudno pisać o  jakimkolwiek dramatyzmie: słoneczny, ciepły 
dzień, na obu twarzach malują się łagodne uśmiechy. Inaczej w etiudzie: tu 
poza dramatyzmem (wziętym w cudzysłów) jest miejsce na niewiele więcej. 
Kochankowie (on – w ułańskim rynsztunku, ona – w koszuli nocnej), rozdzie-
leni dość lichym, belkowanym ogrodzeniem5, doprowadzają sytuację pożeg-
nania do absurdu. Kobieta (Zofia Merle6) w nerwowym uniesieniu potrząsa 
głową, składa i rozkłada ręce, w końcu ofiarowuje kochankowi pukiel swych 
włosów. Mężczyzna (Piotr Dembiński) z początku zdaje się w pełni podzielać 

4 Na marginesie: być może badacz literatury intuicyjnie zwróciłby uwagę na tytuł etiudy, 
a  konkretnie: jego konstrukcję leksykalną. Zapewne przypomniałaby mu się w  kontek-
ście tamtego czasu proza Jarosława Iwaszkiewicza (Dziewczyna i gołębie – krótka forma 
z  tomu Tatarak i  inne opowiadania [1960]) i  Kornela Filipowicza (Jeniec i  dziewczyna 
[1964]); historyk filmu mógłby z kolei podpowiedzieć nakręconą na podstawie opowiada-
nia Stanisława Dygata szkolną etiudę Wojciecha Solarza Śmierć i dziewczyna [1960] (tyle 
że literacki pierwowzór zwie się już jednak Śmierć dziewczyny).
5 Zdjęcia kręcono prawdopodobnie w okolicach warszawskiego Wilanowa.
6 Udział w etiudzie Krzysztofa Zanussiego był dla Zofii Merle jednym z pierwszych do-
świadczeń filmowych. W roku 1959 wystąpiła w widowisku telewizyjnym Z minionych 
lat. Wieczór satyry rewolucyjnej (reż. K. Swinarski), a w roku kręcenia Ułana i dziewczyny 
zagrała też małą rolę w Komediantach w reżyserii Marii Kaniewskiej (prem. 1962).
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emocje wypisane na twarzy partnerki (bierze udział w komicznych uściskach 
między kolejnymi szczeblami płotu), z czasem jednak rośnie jego zniecierpli-
wienie (wykonuje nawet gest wskazywania palcem na… zegarek). Widz domy-
śla się, że chodzi o konieczność dołączenia do oddziału – domyśla się zaś nie 
na podstawie dialogów (etiuda jest niema), ale kilku początkowych ujęć, kiedy 
przez ekran przewija się kilku pędzących konno ułanów. Kilku? Tak naprawdę 
to ciągle jeden i ten sam, tyle że na klatkach odpowiednio zmontowanej taśmy 
(na większą ekipę młodzi studenci liczyć nie mogli). Finał etiudy ma w sobie 
coś z puenty dowcipu: rozpaczająca dziewczyna obejmuje wysokie buty ułana, 
gdy ten (o czym widz dowiaduje się dopiero w kolejnym ujęciu), boso i po ci-
chu – jakby na palcach – idzie w kierunku konia, by szybko na nim odjechać. 
I tak kończy się ten filmowy drobiazg, o którym warto pamiętać może dlatego, 
że jego konwencja tak bardzo różni się od całej właściwie późniejszej twór-
czości Krzysztofa Zanussiego.

Naznaczony (Łapać złodzieja! [1961])

To pierwsza z etiud Krzysztofa Zanussiego, tak wyraźnie nasycona dawką 
dokumentalizmu. Nieprzypadkowo zapewne pobrzmiewa w  tytule inter-
wencyjność typowa dla wielu dzieł młodszej o kilka lat „czarnej serii” (Uwa-
ga, chuligani! [1955]  –  mówili z  wykrzyknikiem Jerzy Hoffman i  Edward 
Skórzewski). Łapać złodzieja! nie ma w sobie jednak cienia ekranowej pub-
licystyki – autentyk pełni tu funkcję tła, tylko chwilami bezpośrednio splata-
jącego się z główną osią dramatu, którym jest historia od początku do końca 
zainscenizowana.

Ruchliwa ulica dużego miasta (Łódź, Piotrkowska). Kamera (w rękach 
Adama Holendra) koncentruje się na młodym chłopaku, który najpierw 
w  niedwuznaczny sposób przypatruje się damskiej torebce, by następnie 
ruszyć chodnikiem za jej właścicielką. Gdy ta zatrzymuje się przy straganie 
z owocami i na czas degustacji wypuszcza z rąk ową torebkę, złodziej jest 
już obok – i po chwili oddala się spokojnie z łupem. Kobieta zauważa kra-
dzież, rozpoczyna się pościg, w którym bierze udział coraz więcej przechod-
niów. W końcu dopadają chłopaka – na oczach widza rozgrywa się uliczny 
samosąd.

Tym, co organizuje tu sensualny odbiór etiudy, jest bez wątpienia 
ruch – (a) nawet początkowe plansze z nazwiskami realizatorów zdają się 
tylko przerywnikiem w  dynamice filmowanej sytuacji; (b) konsekwentne 
poruszanie się bohaterów w kierunku prawej krawędzi ekranu stwarza wra-
żenie, że ulica właściwie nie ma końca; (c) jednostajności marszu za przyszłą 
ofiarą nie osłabia nawet spotkanie złodzieja ze znajomym – nie skutkuje ono 
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zatrzymaniem się choćby na krótką pogawędkę; (d) od pewnego momentu 
(początek pościgu) tempo jeszcze bardziej narasta: jakby dla podkreślenia 
tego wśród goniącego tłumu znajduje się mężczyzna na rowerze kolarskim. 
Znaczenie ruchu ujawnia się też „kontrapunktowo” – bo tym wyraźniej wi-
dać te nieliczne składowe kadru, które pozostają statyczne. Mało chwalebna 
rola (trudno twórców etiudy podejrzewać o brak intencji w tym względzie) 
przypada dwóm milicjantom, zagadniętym przez okradzioną kobietę –  je-
den popija wodę i  spokojnie potakuje, aktywność drugiego ogranicza się 
do użycia gwizdka. Tymczasem złodziej ucieka, ale jego los zdaje się prze-
sądzony jeszcze przed rzeczywistym finałem: mowa o chwili, kiedy mijanie 
ekipy remontowej skutkuje wbiegnięciem w chmurę wapna. Od takiego na-
znaczenia uciec nie sposób. I wreszcie ostatnie ujęcie, ciekawie problema-
tyzujące jednoznaczną – wydawałoby się – w ocenie sytuację: tłum dopada 
złodziejaszka, który dostaje się w centrum naładowanego złymi emocjami 
kłębowiska. Winowajca – ofiarą (nawet jeśli słusznej kary, to niewspółmier-
nej do czynu)? Kamera z transfokatorem obserwuje tę scenę z dachu pobli-
skiej kamienicy: obraz powoli się oddala, dalszego ciągu można się tylko 
domyślać. Ponownie wraca skojarzenie ze światem sportretowanym w  fil-
mach „czarnej serii” – światem obarczonym (nareszcie) niekamuflowanymi 
słabościami, na które nie ma prostej recepty7. O ile jednak wymowę doku-
mentów z drugiej połowy lat 50. w dużym stopniu kreował tekst komenta-
rza, o  tyle niema etiuda Zanussiego działa wyłącznie wizualnością. Kilka 
słów zatem o jej organizacji.

Złodziej i kobieta z torebką – trudno mieć wątpliwości, że to osoby reali-
zujące polecenia reżysera8. Zainscenizowane zostały też wszelkie bezpośred-
nie interakcje między postaciami na ekranie. Zorganizowano więc będący 
miejscem kradzieży stragan (po sprzedawczyni widać lekkie speszenie kame-
rą), ustalono, z kim zderzy się uciekający chłopak (ofiarą jest m.in. młody har-
cerz), dokładnie zaplanowano, rzecz jasna, scenę kulminacyjną. Jednocześnie 
etiuda usiana jest ujęciami przedstawiającymi przechodniów zapatrzonych 
w gwałtowne (i z pewnością w ich mniemaniu – autentyczne) zdarzenie, któ-

7 „Oczywiście, nas wszystkich ciągnęło przede wszystkim do tego, by pokazywać niedo-
skonałości tego świata. Władza zaś ciągle mówiła: proszę tego nie pokazywać, to jest mar-
ginalne, to jest krytykanctwo, a nie krytyka. Albo: to tak nie jest, przesadzacie, wyolbrzy-
miacie, to jest rzadki, izolowany wypadek, a wy robicie z tego regułę. Ciągle istniało takie 
napięcie” [fragment rozmowy z K. Zanussim (22.09.2014), arch. pryw. – P. P.].
8 Choć – warto nadmienić – młody chłopak, wypatrzony przez Krzysztofa Zanussiego na 
ulicy, okazał się wywodzić z półświatka idealnie współgrającego z filmową rolą. Przez plan 
przewijali się też zresztą jego znajomi.
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rzy albo w ogóle nie zauważali niewielkiej ekipy, albo „brali nas za Kronikę Fil-
mową, która fotografuje, bo coś się dzieje. Tymczasem – «coś się działo», bo 
to fotografowaliśmy”9. I jeszcze pewien detal: gdy złodziejaszek pozbywa się 
w jednej z bram skradzionej torebki (zachowując oczywiście jej pieniężną za-
wartość), operator obserwuje go z odległości około jednego metra, ale – zza 
drucianej siatki. Jest więc i  stylizacja na ukrytą kamerę, co dobrze wpisuje 
się całościowy klimat tej niepokojącej, sprawnie opowiedzianej historii z wy-
krzyknikiem.

Magia przedmiotu (Parasol przy pogodzie [1961])

Parasol przy pogodzie to trzy postaci: młody chłopak, młoda dziewczyna 
i  jej ojciec. Niestety, trudno dziś o  aktorsko-personalne detale. Wiado-
mo na pewno tyle, że rolę zakochanego młodzieńca zagrał plastyk gra-
fik o  nazwisku Wielhorski10 (nie może przy tym chodzić o  plakacistę-ilu-
stratora, Czesława Wielhorskiego, który swą pracę zawodową zaczął już 
w międzywojniu)11. Historia jest krótka (etiuda12 trwa niecałe pięć minut) 
i prosta: chłopak wystaje pod oknem ukochanej dziewczyny, do której do-
stępu broni gwałtowny ojciec. Gdy w końcu dochodzi jednak do spotkania, 
kochanek prędko musi salwować się ucieczką przez okno, bo do drzwi już 
dobija się wściekły rodzic. Tak skonstruowany opis, choć udany w funkcji 
streszczenia, nie dotyka kwestii pewnie najistotniejszej  –  iż Parasol przy 
pogodzie zrealizowany został w  konwencji baśniowej. Nie z  tego świata 
wydaje się już wysoki, szczupły, blady, odziany w czarny frak, nadwrażliwy 
młodzieniec (który – wspomina reżyser – także poza aktorskim wcieleniem 
mocno wyróżniał się estetycznie na tle ówczesnej rzeczywistości łódzkiej). 
W jego ręku – tytułowy rekwizyt. Echa inspiracji mogą być tu rozmaite. Po 
pierwsze, „zawsze z parasolem był wtedy Mrożek”13. Po drugie, reżyser miał 

9 Fragment rozmowy z K. Zanussim, dz. cyt.
10 Również do podania nazwiska ogranicza się w książce Niepokój i  tęsknota… Mariola 
Marczak (Niepokój i tęsknota …, dz. cyt., s. 50).
11 W bohaterkę wcieliła się zapewne ówczesna studentka wydziału aktorskiego Szkoły Fil-
mowej, rola ojca przypadła zaś aktorowi (prawdopodobnie) profesjonalnemu.
12 Za zdjęcia do etiudy odpowiadał Andrzej Wasylewski, w przyszłości znany choćby z do-
kumentów poświęconych muzyce jazzowej. Jeden z ich pokazów zorganizowano na festi-
walu Jazz Jamboree ’76. Zob. M. Wieroński, Film jazzowy – co to takiego?, „Ekran” (1976) 
nr 49, s. 16.
13 Fragment rozmowy z K. Zanussim, dz. cyt. Skojarzenie ze Sławomirem Mrożkiem staje 
się jeszcze bardziej intrygujące w momencie, gdy bohater Zanussiego chce zwrócić na sie-
bie uwagę dziewczyny grą na skrzypcach. Dokładnie w taki sam sposób w etiudzie absolu-
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w  pamięci pochodzące z  francuskiej prasy rysunkowej dowcipy, których 
bohaterem był właśnie przypominający polskiego pana Filutka człowieczek 
w meloniku i z parasolem. Po trzecie, niedługo wcześniej Agnieszka Osiecka 
realizuje w Szkole Filmowej etiudę fabularną Bar Listopad (1960) – funkcję 
magiczno-baśniową pełni w niej właśnie parasol (gdy spojrzy się przez dziu-
ry w zniszczonym materiale, świat staje się piękniejszy). Jego rola u Zanus-
siego ładnie ewoluuje: z początku to ochrona przed srogim spojrzeniem ojca 
dziewczyny; chwilę później  –  niczym u  Mary Poppins  –  parasol pozwala 
wzlecieć ku ukochanej, ale jego moc znika, gdy trzeba uciekać (bo rozstanie 
jest nie do zniesienia?) – stąd usypany przed budynkiem grobowy kopczyk, 
a obok niego pozostawiony sam sobie parasol. Nie tylko on jednak zapewnia 
etiudzie baśniowość – przyczyniają się do niej też trickowe ujęcia, dzięki 
którym na wypłakanych przez chłopaka łzach wyrastają kwiaty14, a  znika-
ją, jedno po drugim, rozsypane na podłodze serca (bardzo gniewające ojca, 
którego wiecznie sroga mina znacząco współgra z myśliwskim uniformem 
i zdobiącym ścianę porożem). Wszystko to, rzecz jasna, bardzo „umowne” 
i przerysowane, ale z drugiej strony, trudno nie dostrzec w tym – jak pisze 
Mariola Marczak – „zabawy w kino i kinem”15. Koniec końców, skromnie 
urządzony, skonwencjonalizowany świat Parasola przy pogodzie zachował 
sporo uroku do dziś. 

Pokój w stylu amerykańskim (Holden [1961])

Póki siedział w  domu, pisał prawdziwe książki. Wydał pierwszorzędny tom 
opowiadań Tajemnica złotej rybki. O takim pętaku, który nie pozwalał nikomu 
nawet patrzeć na swoją złotą rybkę, bo ją kupił za własne pieniądze. Cholernie 
mi się podobało. Ale teraz D. B. siedzi w Hollywood i zaprzedał się filmowcom. 
Niczego w świecie tak nienawidzę, jak kina. Słyszeć o nim nie chcę16 –

wścieka się, wspominając o  swym bracie, 16-letni Holden Caulfield, bo-
hater najsłynniejszej powieści Jerome’a Davida Salingera Buszujący w zbożu 
(1951). Nieco więc na złość amerykańskiemu nastolatkowi jedną ze scen owej 
powieści postanowił zekranizować na drugim roku studiów Krzysztof Za-

toryjnej Janusza Majewskiego Rondo (1958) grany właśnie przez Mrożka klient restauracji 
usilnie próbuje wezwać opornego kelnera.
14 Pobrzmiewa w tym mitologiczna opowieść o zabitym przez dzika Adonisie – na kro-
plach jego krwi wyrastają kwiaty zwane adonisami (inaczej – miłki).
15 M. Marczak, Niepokój i tęsknota…, dz. cyt., s. 50.
16 J. D. Salinger, Buszujący w zbożu, przeł. M. Skibniewska, wyd. 12, Warszawa 2000, s. 6.
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nussi17. Historia w  wydaniu książkowym wygląda następująco: Holden spę-
dza wieczór w akademiku (w perspektywie ma wyprowadzkę, bo kolejny raz 
usunięto go z  college’u). Pojawia się starszy kolega, Ackley  –  niespecjalnie 
lubiany, zwalisty typ, grzebiący w cudzych rzeczach i z uporem oddający się 
czyszczeniu paznokci. Rozmowa nie klei się, sporo w niej błazenady i rosnącej 
irytacji, aż w końcu pojawia się współlokator głównego bohatera, Stradlater. 
Za chwilę ma randkę – wpadł, by się ogolić, pożyczyć marynarkę i namówić 
Holdena, by napisał za niego obowiązkowe wypracowanie. Kluczowy okazuje 
się moment, gdy na jaw wychodzą personalia dziewczyny, z którą umówił się 
Stradlater – to Jane Gallagher. W młodości była sąsiadką Holdena, z którą ten 
bardzo się przyjaźnił, teraz jest oszołomiony. Siła wspomnień miesza się z bu-
rzącą krew myślą o łatwych do przewidzenia planach przystojnego współlo-
katora. Bohater zastyga, wraca irytujący Ackley, scena wycisza się.

Dwie podstawowe operacje, jakie wykonuje na oryginalnym tekście Za-
nussi adaptator, można sprowadzić do: (a) wzmocnienia dramaturgicznego 
akcentu, (b) wyraźniejszego domknięcia epizodu. Skuteczność pierwszego 
manewru wzięła się ze znacznego okrojenia względem pierwowzoru rozmo-
wy bohatera z Ackley’em. Rola tego ostatniego w dużej mierze ograniczyła 
się do (celowego fabularnie) sprowokowania Holdena, by powiedział kilka 
pochlebnych zdań o Stradlerze18 – konkretniej zaś: o  jego bezinteresownej 
szczodrości. To przewrotny łącznik z  tą wyraźnie mocniej zaakcentowaną 
częścią etiudy, w której Holden coraz słabiej radzi sobie z tamowaniem emo-
cji, bo tym razem kolega niczego nie ofiarowuje, wręcz przeciwnie: ogra-
bia z  bardzo cennego wspomnienia. Inaczej niż powieści, zbolały bohater 
nie wytrzymuje się i  rzuca się do bójki ze Stradlerem. Szybko, co prawda, 
przegrywa, ale i szybko dochodzi do siebie (czego tu więcej – można zapy-
tać – odruchu szlachetności czy tylko chwilowego zaniku cynizmu?). Etiuda 
zyskuje wyrazisty finał.

Słowem najlepiej opisującym Holdena jest staranność – widoczna na wielu 
planach. Natychmiast zwraca uwagę scenografia (przestronny pokój z duży-

17 Decyzja była bardzo „na czasie”, ponieważ pierwsze polskie tłumaczenie powieści Sa-
lingera (autorstwa Marii Skibniewskiej) ukazuje się nakładem Iskier właśnie w roku 1961.
18 W tym miejscu otworzyć trzeba nawias dla kwestii drobnej, acz trudnej do wytłuma-
czenia: otóż oprócz imienia „Holden” wszystkie inne personalia funkcjonują w etiudzie 
z  mniejszymi lub większymi odstępstwami od literackich oryginałów. Niewyczuwalna 
fonetycznie, ale widoczna w  zapisie modyfikacja dotknęła akademikowego sąsiada (po-
wieść: Ackley; napisy początkowe: Acley). Skróceniu uległo z kolei nazwisko współloka-
tora (powieść: Stradlater, napisy początkowe/rozmowy bohaterów: Stradler). Całkowita 

„wymiana” imienia i  nazwiska spotkała zaś nieobecną na ekranie dziewczynę (powieść: 
Jane Gallagher; rozmowy bohaterów: Alice Leger). 
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mi szybami i łazienką) – zbudowana od podstaw na potrzeby etiudy. Po latach 
reżyser przyznaje, że może nawet (nie zdając sobie z tego wówczas sprawy) 
nieco przeszarżowano: „Stąd choćby te cudowne, przeświecające sufity, któ-
rych później nie widziałem na żadnym amerykańskim uniwersytecie”19. Da-
lekie od przypadkowości jest również wyposażenie pokoju  –  w  czasie bój-
ki widać choćby rozrzucone na podłodze amerykańskie czasopisma (m.in. 

„Time”): tu z pomocą przyszła amerykańska ambasada w Warszawie. Słychać 
też muzykę z West Side Story20, by zaś oddać społeczną wieloetniczność Sta-
nów Zjednoczonych, do roli Ackley’a zaangażowano Latynosa, Paulo Jesusa 
Gonsalesa (Holdena zagrał nieco tu aktorsko nierówny Stefan Friedmann, zaś 
Stradlera – znany już z Ułana i dziewczyny Piotr Dembiński). 

Zanussi wybrał do zekranizowania ciekawą scenę  –  ograniczoną prze-
strzennie i osobowo, a przecież mówiącą o głównym bohaterze Salingera waż-
ną prawdę: iż pod maską złośliwego malkontenta kryje się człowiek o dużych 
pokładach wrażliwości, gotowy bronić tego, co dla niego ważne. To prawda, 
że taką charakterystykę łatwiej wyprowadzić z kart Buszującego w zbożu, ale 
i Holden zachował sporą dawkę atmosfery tej intrygującej do dziś opowieści. 
Jeśli widzieć w niej obraz uporczywego poszukiwania sensu, to w zaadapto-
wanym epizodzie jego namiastką jest wspomnienie dziecięcej gry warcaby 
z zaprzyjaźnioną sąsiadką. I chyba Salinger nie miałby pretensji, że jego boha-
ter gotów jest się o to w szkolnej etiudzie Krzysztofa Zanussiego pobić. 

Każdy na swoim miejscu (Samolot z Budapesztu [1962])

Krzysztof Zanussi, student III roku, w październiku roku 1962 pisał: „Uprzej-
mie proszę o wyrażenie zgody na realizację przeze mnie zaległej etiudy do-
kumentalnej (wg zatwierdzonego przez prof. Bossaka scenariusza) na terenie 
Warszawy. Etiuda ma za temat kontrolę celną na lotnisku Okęcie”21. Mowa 
o  Samolocie z  Budapesztu, nad którym pierwsze prace rozpoczęły się już 

19 Fragment rozmowy z K. Zanussim, dz. cyt.
20 Dla precyzji: jeśli nie uznać tego za przeoczenie, to słuchanie utworów z West Side Story, 
które po raz pierwszy na analogowej płycie ukazały się w roku 1957, zakłada przesunięcie 
czasu akcji etiudy względem powieści o kilka lat do przodu („książkowy” Holden opowia-
da bowiem o wydarzeniach z grudnia roku 1949).
21 Z materiałów archiwum PWSFTviT w Łodzi. Z pewnego względu warto zacytować dal-
szy ciąg pisma: „Jednocześnie, w związku z niewykorzystaniem przeze mnie w nieukoń-
czonej etiudzie Wrogowie części przysługującej mi taśmy, proszę o wyrażenie zgody na 
przyznanie mi przez Pracownię pełnego limitu taśmy do aktualnej etiudy”. Wspomniani 
Wrogowie to zapewne etiuda, którą w rozmowie z piszącym te słowa reżyser wspomniał 
(podając lekko rozszerzony tytuł: Wrogowie niedzieli) jako dokumentalne ćwiczenie ope-
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w lipcu roku 1962, ale przerwał je wyjazd Zanussiego na helsiński Festiwal 
Młodzieży i Studentów, co z kolei poskutkowało zaproszeniem (z ramienia 
pisma „Continental Film”) do Wielkiej Brytanii. Również w październiku nie 
udało wznowić się zdjęć – tym razem na przeszkodzie stanął obowiązkowy 
(dwutygodniowy) udział w ćwiczeniach wojskowych. Ostatecznie realizacja 
zamknęła się w dniach 6–9 listopada (2 i  3  listopada załatwiane były ostat-
nie prace dokumentacyjne i organizacyjne)22. Powstał niemal pięciominuto-
wy film, w kontekście innych szkolnych produkcji Zanussiego zdecydowanie 
najbliższy klasycznie pojmowanemu dokumentalizmowi23.

Ciekawie pomyślana jest tu kompozycja: gdyby odciąć pierwsze i ostat-
nie ujęcie, Samolot z  Budapesztu byłby wyraźnie linearną relacją z  lotni-
skowej odprawy celnej: przylatuje samolot →  rosną emocje oczekujących 
→  po trapie schodzą pasażerowie i  ruszają w  stronę budynków →  celnicy 
przygotowują się do pracy → kontrola paszportowa → pojawienie się bagaży 
→ pierwsze interakcje celników i pasażerów → drobiazgowa kontrola celna, 
uzupełnianie formularzy →  serdeczne spotkania pasażerów z  czekającymi 
na nich rodzinami, znajomymi itp. →  wyjście podróżnych i  oczekujących 
z budynku lotniska. A wszystko to obramowane dwoma wspomnianymi na 
początku akapitu ujęciami: w  ich centrum ten sam obiekt (wielka, powoli 
kręcąca się na terenie lotniska antena), tyle że za drugim razem filmowa-
ny w bliższym planie. To dający do myślenia, wizualny nawias – pierwsze 
minuty etiudy każą o inicjującym obrazie myśleć wyłącznie przez pryzmat 
kompletowania elementów lotniskowego krajobrazu. Atmosfera na odpra-
wie jednak gęstnieje. Starsi podróżni tłumaczą się z niewypełnionych doku-
mentów, celniczka z drobiazgową dokładnością przeszukuje zawartość obi-

ratorskie Adama Wasylewskiego, mające za temat osoby, „które nie pozwalają się kąpać 
w niedozwolonych miejscach” (fragment rozmowy z K. Zanussim, dz. cyt.).
22 Możliwe, że w późniejszym czasie wykonano dodatkowe zdjęcia („Film Samolot z Bu-
dapesztu przewiduje jeszcze dokrętki”  –  pisze w  krótkiej notatce Zofia Budzińska, ów-
czesny kierownik zakładu produkcji filmów szkolnych. Krótkie pismo jest niedatowane, 
ale z jego dalszej treści można wnioskować, że sporządzone zostało już w listopadzie, po 
najważniejszej turze zdjęć na warszawskim Okęciu) [z materiałów archiwum PWSFTviT 
w Łodzi].
23 W ramach zaliczenia pierwszego roku studiów Krzysztof Zanussi odbył staż w warszaw-
skiej Wytwórni Filmów Dokumentalnych. Nagłówek w zeszycie praktyk (znajdującym się 
w archiwum PWSFTviT w Łodzi) informuje o „ekipie filmu Polska”, zaś z kilku krótkich 
notatek studenta dowiedzieć się można m.in. o  „przygotowaniu do zdjęć w  Ostrołęce”, 
o ujęciach kręconych na jarmarku, dożynkach itp. Bardzo prawdopodobne, że wszystkie 
te ślady dotyczą filmu w reżyserii Jana Łomnickiego, ostatecznie zatytułowanego Suita 
polska (1962).
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tego zamszem pudełka, czyjaś mimika sugeruje intensywne tłumaczenie się, 
zabawno-gorzkim symbolem sekwencji okazuje się zaś odnalezione w baga-
żu pewnego mężczyzny pisemko pornograficzne (przekartkowane, a jakże, 
w obecności milczącego właściciela i  innych podróżnych). Do uszu widza 
docierają strzępy zdań, co jakiś czas zagłuszają je komunikaty związane z in-
nym lotami. A przecież brak wątpliwości, że kamera rejestruje sceny zawsty-
dzające, by nie rzec – upokarzające. Każdy zna swoje miejsce: kontrolujący 
ma być pozbawiony skrupułów, kontrolowany ma milczeć i poddawać się 
poleceniom, bo to jedyna szansa na pomyślne wybrnięcie z opresji. Dla fil-
mowców ta ostatnia okazała się poniekąd korzystna: „Ludzie na cle byli tak 
przejęci kontrolą, że kamera ich w ogóle nie obchodziła. […] Skupiali się na 
celniku. W tych latach wszyscy byliśmy pod oskarżeniem, że przewozimy 
coś zakazanego. Nawet babcia ze świętym obrazkiem czuła się niepewnie, 
czy jej go aby nie zabiorą”24. Wraca myśl o ostatnim ujęciu. Antena – jakże 
oczywista w technologicznym krajobrazie lotniska – zdaje się w kontekście 
wcześniejszych obrazów namierzać nie samoloty, ale siedzących w nich lu-
dzi. Jest jak radar – w promieniu jego działania nikt nie powinien czuć się 
bezpieczny. 

W przyszłości Krzysztof Zanussi wracał do filmowego dokumentu wielo-
krotnie (i jako scenarzysta25, i reżyser26), nigdy jednak nie zbliżył się już tak 
bardzo do metody obserwacyjnej, będącej istotą Samolotu z Budapesztu. 

Zawsze mam problem z tym – przyznaje reżyser – że w dokumencie bardzo 
się pilnuję, by nie wejść za głęboko, za blisko w życie drugiego człowieka – bo 
to jest niebezpieczne, tego robić nie wolno. Nie wolno wpływać kamerą na 
przebieg zdarzeń, a kamera czyni to przecież niemal zawsze. Nawet w fabu-
le  –  pamiętam, kiedy w  Iluminacji kręciłem operację na otwartym mózgu. 
Ogromne ryzyko: czy ta moja obecność nie wpłynie na rezultat pracy lekarzy? 
Profesor, który na to pozwolił i który to aprobował moralnie, też bardzo długo 
trzymał nas w oczekiwaniu. Musieliśmy poczekać na operację, kiedy pacjent 

24 Fragment rozmowy z K. Zanussim, dz. cyt.
25 W roku 1964 Edward Etler zrealizował wg scenariusza Krzysztofa Zanussiego oświato-
wy dokument Ludzie liczą, poświęcony działaniu maszyn elektronowych. Zob. J. Giżycki, 
Elektronowe liczydło, „Ekran” (1964) nr 34, s. 14–15. Trzy lata później do podobnego te-
matu powrócił, już jako reżyser, sam Zanussi, kręcąc dla Wytwórni Filmów Oświatowych 
Komputery (1967) – w rolę ekranowego specjalisty wcielił się Marek Piwowski.
26 Podobnie jak filmy fabularne, swe dokumenty reżyserował Krzysztof Zanussi w Polsce 
i  za granicą (m.in. w  Niemczech i  Wielkiej Brytanii). Temat z  pewnością zasługuje na 
osobne, wnikliwe opracowanie.



104 Piotr PłaWuszeWski

miał na tyle dobre rokowania, że można było powiedzieć: dobrze, niech się 
pojawi kamera27.

Cena eksperymentu (Studenci [1963])

Łódź, 24 marca 1963 roku: 

Uprzejmie proszę o  zwolnienie mnie z  wykładów w  dniach 28.03–05.04 
w związku z koniecznością przygotowania […] etiudy obowiązkowej. Zatwier-
dzony scenariusz […] przewiduje, że zdjęcia zostaną zrealizowane w  Krako-
wie, w związku z czym muszę obecnie przygotować dokumentację reżyserską 
i produkcyjną. […] Z poważaniem, K. Zanussi28.

Podanie studenta III roku Wydziału Reżyserskiego rozpatrzone zostało 
pozytywnie. Inaczej niż dokładnie tydzień późniejsze, a dotyczące prośby, by 
operatorem planowanej etiudy Studenci był pochodzący z  Krakowa Adam 
Holender (wówczas na V  roku Wydziału Operatorskiego). Koniec końców, 
współpraca obu panów doszła do skutku, ciekawsze są jednak powody, dla 
których zależało na niej Zanussiemu: 

Scenariusz etiudy przewiduje wykonanie zdjęć metodą pół-dokumentalną, 
w  czasie Juwenaliów w  Krakowie. Kol. Holender, dzięki osobistym powiąza-
niom ze środowiskiem, w  którym toczy się akcja filmu, jest jedynym opera-
torem, z którym mogę się podjąć realizacji wspomnianej etiudy. Przewiduję, 
że zdjęcia do filmu będą przebiegać w  warunkach częściowej improwizacji, 
w związku z czym konieczna jest duża sprawność techniczna operatora i cał-
kowite zgranie ekipy. […] Poza tym, kosztorys etiudy nie przewiduje żadnych 
środków na wyjazd ekipy z  Łodzi i  angażowanie pracowników w  Krakowie, 
w związku z czym cała realizacja jest możliwa tylko w wypadku bezinteresow-
nej pomocy i znajomych realizatorów29. 

27 Fragment rozmowy z K. Zanussim (22.09.2014). Ciekawie koresponduje z tym odtwo-
rzony przez Jadwigę Annę Łużyńską fragment programu telewizyjnego z roku 1977 przed-
stawiającego sylwetkę Krzysztofa Zanussiego. Wyraźnie nawiązując do Samolotu z Buda-
pesztu, reżyser wspominał o „głębokim wrażeniu, jakie podczas kręcenia zdjęć na lotnisku 
przeżył w związku z wykryciem u jednego z pasażerów stu zaszytych w kurtce długopisów. 
Patrząc na reakcje pasażera, prośby, płacz, poniżanie się i doznawanie poniżenia, zasta-
nawiał się, czy ma prawo to «podglądać», a tym bardziej rejestrować […]”. J. A. Łużyńska, 
Najwcześniejsze filmy Krzysztofa Zanussiego, dz. cyt., s. 45. 
28 Z materiałów archiwum PWSFTviT w Łodzi.
29 Z materiałów archiwum PWSFTviT w Łodzi.
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Skutki całego przedsięwzięcia  –  o  czym wielokrotnie w  różnych źród-
łach już pisano – są dość dramatyczne. Wykładowcy oceniający ukończony 
po wielu miesiącach film wystawiają mu najniższą notę, a Krzysztof Zanussi 
zmuszony jest powtarzać trzeci rok studiów.

Plansza początkowa: 

Scenariusz tej etiudy jest fragmentem większej całości30, której bohaterem jest 
Jerzy, początkujący naukowiec. Jerzy od kilku lat nie utrzymuje kontaktów z oj-
cem, pozostaje natomiast w przyjaźni ze swą dorastającą siostrą. Po kłótni ro-
dzinnej siostra ucieka z domu i ojciec prosi Jerzego o pomoc w poszukiwaniach. 
Występujący w akcji dwaj znajomi Jerzego są postaciami epizodycznymi. 

30 W słowach tych odbija się pomysł, który Krzysztof Zanussi planował wcielić w życie, 
znając historię Rysopisu Jerzego Skolimowskiego  –  chodziło mianowicie o  perspekty-
wiczne połączenie kręconej na trzecim roku studiów etiudy z późniejszym filmem dy-
plomowym: „Zrozumiałem, że jak Skolimowski zdołał tak «oszukać» Szkołę, żeby ze 
swoich dwóch krótkich filmów zmontować jeden długi metraż, to ja tym bardziej będę 
umiał tak zrobić. I nakręciłem kawałek mego przyszłego dyplomowego filmu jako abso-
lutorium” [Struktura pewnego debiutu, rozmowa M. Hendrykowskiego z K. Zanussim, 
[w:] Debiuty polskiego kina, pod red. M.  Hendrykowskiego, Konin 1998, s.  166]. Sce-
nariusz pełnometrażowego filmu, z którego niejako „wykrojeni” zostali Studenci, nazy-
wał się Próba ciśnienia. Odnaleźć go można w wydanym przez Krzysztofa Zanussiego 
w  roku 1978 tomie Scenariusze filmowe  –  jak pisze we wstępie reżyser, odłożony do 
szuflady tekst Próby ciśnienia (ocena wystawiona Studentom pogrzebała, rzecz jasna, 
pierwotne plany) zaistniał ponownie w  roku 1975, gdy autor zgłosił go na ogłoszony 
przez telewizję konkurs scenariuszowy. „W rezultacie dostałem 3 nagrodę – honorowo, 
bo ex aequo z  Iredyńskim (a ktoś z  jurorów, nie znając autora, określił tekst jako po-
płuczyny po Zanussim)” [K. Zanussi, Scenariusze filmowe, Warszawa 1978, s. 6]. Osta-
tecznie w telewizyjnej wytwórni „Poltel” film według scenariusza Próby ciśnienia (pod 
tym samym tytułem) zrealizował Tadeusz Junak (1976, prem. 1977). W centrum opo-
wiadanej historii znajduje się Andrzej (grany przez Piotra Krukowskiego), młody fizyk, 
który ze względu na stan zdrowia powinien zrezygnować z pracy w  laboratorium (co 
jednocześnie oznacza zawieszenie kariery naukowej). Sytuację dodatkowo komplikują 
perturbacje uczuciowe i rodzinne (związane między innymi z siostrą – i właśnie ten wą-
tek stał się fabularną osią Studentów). Bardzo pochlebnie wypowiedział się na łamach 

„Literatury” o filmie Próba ciśnienia Jerzy Andrzejewski (w swej rubryce Gra z cieniem): 
„Tak doświadczony i wybitny filmowiec, jakim jest Zanussi, musiał wiedzieć, komu po-
wierza swój pod każdym względem wartościowy scenariusz. Powstał film, który mnie 
osobiście zachwycił pasjonującym artyzmem, tyle w nim świetnego kina, operatorskich 
umiejętności [za zdjęcia odpowiadał Ryszard Lenczewski – P. P.] i  tak znakomita gra 
całego zespołu, złożonego w głównej mierze z młodych aktorek i aktorów […]”. J. An-
drzejewski, Gra z cieniem, „Literatura” (1980) nr 12.
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W przypadku Studentów trudno o snucie jakichkolwiek refleksji w oderwa-
niu od gruntu, na którym wyrosła owa etiuda: mowa o francuskiej Nowej Fali, 
z którą Zanussi zetknął się choćby przez obecność na planach filmowych ta-
kich twórców, jak François Truffaut31, Claude Chabrol czy Alain Resnais (cze-
go pokłosiem były zagraniczne korespondencje dla „Ekranu”)32. Niech próbą 
sprawdzenia związków etiudy ze wspomnianym nurtem będzie skonfronto-
wanie jej z sześcioma wyznacznikami Nowej Fali, opisanymi przez Tadeusza 
Lubelskiego33. Po pierwsze  –  „autor” (czyli szeroko rozumiana [i pożądana] 
odpowiedzialność reżysera za całokształt działań realizacyjnych): oczywi-
ście trudno o tym przesądzać na etapie skromnych produkcji szkolnych, ale 
przyszłość miała pokazać, że styczność Zanussiego z francuskim nurtem nie 
skończyła się na Studentach34. Po drugie  –  „opowiadanie” (od kurczowego 
trzymania się scenariusza ważniejsza spora doza improwizacji na planie, łą-
czenie inscenizacji z  dokumentalizmem, „filmowiec rejestruje bowiem stru-
mień życia”35) – Studenci wpisują się w ten punkt idealnie. Bo z  jednej stro-
ny opowiada się widzowi prościutką historię o Jerzym (młodym mężczyźnie 
związanym ze środowiskiem naukowym)36, który szuka siostry (Jolki), a póź-
niej próbuje się dowiedzieć, dlaczego uciekła z domu; z drugiej jednak: w tle 
toczy się życie w dużej mierze nieupozowane, pełne przypadkowych świadków 
filmowej sytuacji37 (łatwe zresztą do wychwycenia są przelotne, „zaciekawione” 
spojrzenia krakowian w  kierunku kamery). Po trzecie  –  „dialog” (daleki od 
uładzenia i przezroczystości; zamiast tego – świadome nasycenie sztucznością 
lub językowymi grami, cytatami itp.) – to być może aspekt Studentów, który 

31 To na planie jego filmu (Strzelajcie do pianisty [1960]) młody Zanussi spędził najwięcej 
czasu.
32 Zob. m.in.: K.  Zanussi (pseud. Krzysztof Kazan), Mówi François Truffaut. Technika 
nie ma znaczenia  –  decyduje talent (korespondencja własna z  Paryża), „Ekran” (1959) 
nr 17, s.  6, 14; Nie lubię mówić o  Nowej Fali  –  rozmowa z  Claude Chabrolem [rozma-
wiał – Krzysztof Zanussi], „Ekran” (1960) nr 23, s. 7.
33 T. Lubelski, Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego, Kraków 2000, s. 165–168.
34 Jak pisze Tadeusz Lubelski, Struktura kryształu (1969), pełnometrażowy debiut Krzysz-
tofa Zanussiego) „ma wszystkie cechy nowofalowej poetyki” (T. Lubelski, Nowa Fala…, 
dz. cyt., s. 172).
35 T. Lubelski, Nowa Fala…, dz. cyt., s. 166.
36 W rolę Jerzego wcielił się ceniony w przyszłości historyk, Andrzej Paczkowski. 
37 „W dużej mierze”, bo do niektórych scen juwenaliowe kostiumy, kukły itp. wypożycza-
no specjalnie z  Teatru Groteska (widocznie nie zawsze możliwe okazywało się idealne 
zgranie czasu realizacji filmu z obchodami studenckiego święta, ale – jak wspomina re-
żyser – Kraków był przyzwyczajony do tego typu barwnych inicjatyw, więc pojawienie się 

„ponadprogramowych” przebierańców nikogo przesadnie nie zdziwiło).
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obronić najtrudniej. Bohaterowie mówią bowiem nie tyle naturalnie, co – non-
szalancko. Bo chyba w jakoś celowo tłumionej ekspresji tkwi tu problem, nie 
tyle w samych treściach. Vide rozmowa młodych mężczyzn w barze (właściwie 
monolog jednego z  nich): najpierw pikantna anegdota z  poprzedniego wie-
czoru, później krótki dowcip, a wszystko powiedziane tak, jakby nikt (łącznie 
z widzem) nie miał na to zwrócić uwagi. Podobne wątpliwości budzą zresztą 
rozmowy brata z  siostrą. Po czwarte – „ulica zamiast studia”: postulat natu-
ralnej scenerii spełniono w Studentach bez żadnych wyjątków (czego znakiem 
są nie tylko widoki krakowskich zaułków, ale też wizyta w znanej jadłodajni 
U Kapusty). Po piąte – „naturalny obraz” (uzyskany m.in. za sprawą lekkich, 
mobilnych kamer czy rezygnacji z dodatkowego oświetlenia): nawiązywał do 
niego Zanussi, pisząc w cytowanym podaniu o „technicznej sprawności ope-
ratora” – rzecz explicite wyjaśniają zaś słowa prof. Antoniego Bohdziewicza 
(obok Kurta Webera jednego z opiekunów etiudy Zanussiego, a zarazem opie-
kuna jego roku), który poparł odręcznym dopiskiem prośbę swego studenta, 
dodając, iż udział w  realizacji Adama Holendra byłby wskazany również ze 
względu na „konieczność robienia większości zdjęć «z ręki»”38. Tak oto uobec-
niono kolejną istotną cechę nowofalowej poetyki. Po szóste: „Synchroniczny 
dźwięk” (możliwy dzięki pojawieniu się magnetofonu Nagra): wydaje się, że 
niestety, nie ma go w etiudzie wcale (zapewne z powodu ograniczeń sprzęto-
wych), a  i  samo udźwiękowienie pozostawia czasami wiele do życzenia (nie-
które fragmenty dialogów są właściwie niezrozumiałe)39.

Ze zderzenia surowej realności tła, amatorskiego aktorstwa, osobliwie 
brzmiących dialogów i dalekiej od płynności narracji wyszła mieszanka nie-
łatwa do zaakceptowania. Nowofalowa w klimacie – bez wątpienia. Ale chy-

38 Z materiałów archiwum PWSFTviT w Łodzi.
39 W październiku 1963 roku Krzysztof Zanussi skierował do prof. Antoniego Bohdziewi-
cza pismo, w którym donosił o dalszych (zupełnie od niego niezależnych) komplikacjach 
już na etapie postprodukcji: „Uprzejmie wyjaśniam, że prace nad udźwiękowieniem etiudy 
pt. Studenci zakończyłem przed miesiącem. Wykonanie kopii zostało opóźnione ze wzglę-
du na awarię maszyny trickowej w WFF, a ostatecznie okazało się niemożliwe ze względu 
na zagubienie w montażowni negatywu obrazu dwóch ujęć”. Co ciekawe, z dalszej części 
pisma wynika, że ostateczna wersja etiudy jest w stosunku do pierwotnego planu nieco 
zubożona: „Jednocześnie zaznaczam, że ze względu na pośpiech przy udźwiękowieniu 
zrezygnowałem z nagrania dialogów i efektów do ostatniej nakręconej sceny – brak tej 
sceny podkreśla fragmentaryczność filmu” [z materiałów archiwum PWSFTviT w Łodzi]. 
Po latach do kwestii dźwięku w  Studentach krytycznie odniósł się sam reżyser: „Moja 
odrzucona etiuda zawiodła w  warstwie dźwiękowej. Nie mogłem zrobić zdjęć synchro-
nicznych, a improwizowane dialogi, odtwarzane później na sali, brzmiały nadzwyczaj nie-
zgrabnie” [K. Zanussi, Pora umierać, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 15].
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ba bardziej skłaniająca, by traktować ją w ramach osobliwego eksperymentu. 
Niech więc zabrzmi jego epilog: 

Film pokazałem na egzaminie komisyjnym. Rozważono tylko dwie możliwo-
ści: albo cofnąć mnie o rok, albo od razu wyrzucić. To stało się moją wielką 
klęską. Trochę bronił mnie Bossak, Bohdziewicz się zagapił, a Toeplitz atako-
wał. […] Podniósł argument, że [film] zrealizowałem, wykorzystując jedynie te 
umiejętności, które już miałem, przychodząc do Szkoły, że niczego się tutaj nie 
nauczyłem, nie chciałem nauczyć i pewnie już się nie nauczę. Ogarnęło mnie 
wtedy uczucie, że natrafiam na mur. Po raz pierwszy jasno i wyraźnie zdałem 
sobie sprawę z  tego, że o  moje filmy będę musiał walczyć. […] Mogłem się 
obrazić i odejść, ale właśnie wtedy doszedłem do przekonania, że chcę być fil-
mowcem. I choć wiedziałem, że werdykt jest niesprawiedliwy, mimo wszystko 
przyjąłem go40.

Ani słowa o śmierci (Śmierć prowincjała [1966])

Przystępując do realizacji dyplomowej etiudy, Krzysztof Zanussi objawił się 
i jako student potrafiący wyciągać wnioski z przeszłych niepowodzeń, i twór-
ca coraz bardziej świadomy nurtujących go tematów41. Odnośnie do kwestii 

40 K. Krubski, M. Miller, Z. Turowska, W. Wiśniewski, Filmówka. Powieść o łódzkiej szkole 
filmowej, dz. cyt., s. 160.
41 Warto w  tym miejscu wspomnieć o  „scenopisie filmu dyplomowego Niepokój” (okre-
ślenie ze strony tytułowej; źródło tego i  kolejnych przywołań: maszynopis z  archiwum 
prywatnego Krzysztofa Zanussiego), który – choć nigdy niezrealizowany – przynajmniej 
w  jednym aspekcie fabularnym ciekawie zapowiada Śmierć prowincjała. Zamysł (cytu-
jąc samych autorów, czyli Krzysztofa Zanussiego i Edwarda Bernsteina [Żebrowskiego]) 
był następujący: „Niepokój jest filmem składającym się z dwóch nowel, związanych ściśle 
miejscem i czasem akcji oraz osobami bohaterów. Film zbudowany jest według zasady od-
wróconych portretów: charakterystyki bohaterów w pierwszej i drugiej części różnią się 
i tym samym dopełniają wzajemnie. Reżyserem pierwszej części będzie K. Zanussi, ope-
ratorem – Jan Hesse. Tytuł pierwszej części: Grzegorz. Reżyserem drugiej części pt. Anna 
będzie E. Bernstein, operatorem Bogdan Dziworski. Obaj reżyserzy i operatorzy będą so-
bie nawzajem asystować”. 
Tytułowy bohater pierwszej noweli, młody pracownik naukowy, odwiedza żyjącego na 
prowincji kolegę, Andrzeja. Po pewnym czasie zwierza mu się z problemów w relacjach 
z  Anną  –  twierdzi, że dla niej istnieje tylko ich związek, ona sama zaś tłumi w  sobie 
wszelkie potrzeby zawodowo-naukowe. Grzegorz wydaje się człowiekiem refleksyjnym, 
spokojnym, pełnym dręczących go wątpliwości. Co innego Andrzej: twardo stąpający po 
ziemi, nieco nawet gruboskórny, ma dla gościa proste rady, a właściwie radę – by szcze-
rze o wszystkim porozmawiał z Anną. Ona sama pojawia się w miasteczku (to już druga 
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pierwszej: pomny dźwiękowych niedoskonałości, które w  dużym stopniu 
wpłynęły na artystyczną jakość Studentów, tym razem młody reżyser posta-
nowił problem ominąć, całkowicie rezygnując z dialogów. Nie przetrwał plan, 
by akcję umieścić w  środowisku głuchoniemych; ostatecznie stanęło na za-
chowujących milczenie zakonnikach42, do których przybywa w celach badaw-
czych młody historyk sztuki (rola Jerzego Jogałły43). Cisza dialogowa44 – nawet 
jeśli pierwotnie motywowana złymi doświadczeniami z przeszłości – okazała 
się jednym z najcenniejszych wyróżników Śmierci prowincjała. Choćby w tym 
względzie, że nie do przeoczenia stają się inne przejawy audialności: krótkie 
fortepianowe wstawki (autorstwa Adama Walacińskiego45), klasztorne śpiewy 
czy zapadające w pamięć, podbite echem stukanie o kamienną posadzkę kul, 
którymi podpiera się prowincjał (zagrał go Władysław Jarema46). Nie jest to 

nowela), by odszukać Grzegorza. Szybko daje się wyczuć (wbrew relacjom mężczyzny), że 
to kobieta pewna siebie, przenikliwa, skora do drobnych złośliwości – w swym partnerze 
widzi z pewnością kogoś wartościowego, ale też wymagającego „opieki” (zwłaszcza w ra-
mach prozaicznej codzienności). Nie przyjechała, by rozczulać się na losem – wiedząc 
o niechęci Grzegorza do spotkania, odjeżdża. Rozbity na dwie nowele temat mierzenia 
się ze startem w uczuciowo-zawodową dorosłość spięty zostaje rozgrywającym się w tle 
(i ciekawie antycypującym dyplomową etiudę) wątkiem umierającej w  sąsiedztwie sta-
ruszki. Niemal namacalna obecność śmierci mocno wpływa na bohaterów  –  Grzegorz 
próbuje rozmawiać o niej z księdzem, u którego zostaje na noc, z kolei Anna (chcąc jak-
by bardziej bezpośrednich wrażeń) wchodzi w pewnym momencie do domu umierającej 
i staje przy jej łóżku. Tak w Śmierci prowincjała, jak i scenariuszu Niepokoju wpływ tego 
typu doświadczeń na egzystencję żyjących pozostaje wieloznaczną tajemnicą.
42 Etiudę kręcono w benedyktyńskim klasztorze w Tyńcu.
43 O tej roli, której ostatecznie nie zagrał, wspominał w jednym z wywiadów Kazimierz 
Borowiec (myląc się, rzecz jasna, we fragmencie dotyczącym Zygmunta Malanowicza): 

„Kiedyś w Białymstoku odwiedził mnie Krzysztof Zanussi. Przebywał tam z jakiejś okazji. 
Zaproponował mi główną rolę w filmie Śmierć prowincjała. Ja bym ją chętnie przyjął, ale 
mój ówczesny macierzysty teatr białostocki nie wyraził na to zgody. Grałem bowiem jakiś 
ogon, jakieś byle co w  którymś przedstawieniu. «Moją» rolę u  Zanussiego zagrał więc 
Malanowicz”. O szczęściu i milczeniu w ciszy, rozmowa Temidy Stankiewicz-Podhoreckiej 
z Kazimierzem Borowcem, „Życie Warszawy” (1987) nr 225, s. 5.
44 Gwoli ścisłości: tak naprawdę, intensywne wsłuchanie się w ścieżkę dźwiękową pozwala 
wychwycić dwa momenty, gdy słychać mówiące postaci. Moment pierwszy: prowincjał 
ma problem, by powstać z kolan, ale na ofertę pomocy współbrata reaguje szybkim: „Nie 
trzeba, nie trzeba”. Moment drugi: gdy młody gość wypraszany jest z pokoju prowincjała, 
słyszy wyszeptane zdanie: „Niech pan stąd wyjdzie, bardzo proszę”.
45 Niedługo później Adam Walaciński napisze muzykę do telewizyjnego filmu Krzysztofa 
Zanussiego Twarzą w twarz (1967, prem. 1969).
46 Aktor spotka się jeszcze z Krzysztofem Zanussim na planie Struktury kryształu, w któ-
rym to filmie wcieli się w rolę staruszka.
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więc świat ubogi w dźwięki – ważniejsze jednak, by podkreślić, że nie jest to 
świat dźwiękami przesycony.

Rozgrywa się w jego ramach subtelna historia: zjawienia się „innego”. „Inny” 
to młody chłopak, który odznacza się już wizualnie: modną kurtką i jasnym 
swetrem pośród czarnych peleryn. „Inny” pali po kryjomu papierosa, bawi się 
z psami i zapala światło w celowo zaciemnionej kaplicy. Jest witalnością zde-
rzoną z klasztornym rygoryzmem, stłumieniem emocji. Ale wytyczenie stałej 
granicy między światami okazuje się dla bacznie obserwującego otoczenie 
gościa – niemożliwe. Pierwsze tego sygnały są prozaiczne: zakonnik, zdener-
wowany kontuzją przy rąbaniu drewna, uderza kolejny pieniek z wyraźną złoś-
cią; może to ten sam mężczyzna, gdy przynosi do pokoju rozpałkę, przygląda 
się naszkicowanym aktom – zdemaskowany, szybko wychodzi. Jest tu więc 

„znajome życie”  –  myśli być może historyk sztuki, przy czym zmniejszenie 
akurat tego dystansu wywołuje na jego twarzy jedynie uśmiech. Wstrząsem 
okazuje się przekroczenie innej linii: między życiem a śmiercią. Ta ostatnia 
nieubłaganie zbliża się do prowincjała, który z godnością walczy ze słabną-
cym ciałem i wzbrania się przed odruchami pomocy (wezwany ambulans od-
jeżdża pusty), a wszystko to w migawkowych spojrzeniach rejestrowane przez 
młodego przybysza. Osobliwość sytuacji dopełnia się w  jego oczach, kiedy 
w bibliotece trafia na album fotograficzny – a w nim na zdjęcia z podróży pro-
wincjała do Afryki. Zakonnik jest już starszym panem, ale ciągle żywotnym, 
uśmiechniętym (warte wspomnienia: to jedyny moment filmu, kiedy muzykę 
Adama Walacińskiego nazwać można rytmiczną). Ten sam człowiek leży te-
raz na łóżku w przedśmiertnej agonii – młodzieniec, wyproszony z pokoju 
umierającego, słyszy konanie. Nie widzi śmierci, ale od poczucia jej obecności 
już nie ucieknie. Będzie próbował – przy swoim biurku dla zapomnienia upije 
się wódką, w buncie wobec czasu przewróci budzik. I ten detal: niedopałek 
zostawiony na uchylonym pudełku zapałek. Chwila błysku i  koniec. „Minę-
ło, zniknęło! / Bez zwrotu, powrotu”47 – pisał w XVIII wieku o życiu ksiądz 
Józef Baka. Słychać dzwony: prowincjał zmarł. Kakofoniczny akord na koś-
cielnych organach to ostatni akt sprzeciwu pijanego bohatera wobec burzą-
cej porządek śmierci. W kolejnym ujęciu kamera powoli lustruje jego pusty 
już pokój – gość stoi ponownie nad rzeką. Tym razem dzwon – zwiastujący 
zbliżanie się promu – oznacza powrót na stronę (brzeg) życia. „[…] Historyk 
sztuki powraca do świeckiego życia, zostawiając za sobą bezsensowny bunt 
przeciw śmierci”48. 

47 J. Baka, Młodym uwaga, [w:] J. Baka, Uwagi, oprac., koment. i posł. A. Czyż, A. Nawa-
recki, Lublin 2000, s. 64.
48 K. Zanussi, Pora umierać, dz. cyt.., s. 15.
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Śmierć prowincjała przynosi Krzysztofowi Zanussiemu uznanie w  kraju 
(nagroda na Festiwalu Etiud Szkolnych PWSTiF oraz opinia „obiecującego 
dyplomanta PWSTiF”49), ale też na świecie. Z festiwalu w Mannheim etiuda 
wraca z dwiema nagrodami (Złotym Dukatem za „krótki film fabularny”50 oraz 
Katolischen Filmarbeit in Deutschland51), z festiwalu w Valladolid z nagrodą 
Złotego Laurela52, zaś festiwal wenecki obdarowuje Śmierć prowincjała Lwem 
św. Marka. Ciekawe preludium wiąże się z wysłaniem filmu na moskiewski Fe-
stiwal Etiud Studenckich WGiK. Jak wspomina reżyser, okres późnego Gomuł-
ki i wzmożonej niechęci aparatu władzy do Kościoła (który przygotowywał się 
do obchodów millenium chrztu Polski) nie zwiastowały filmowi łatwego życia. 

Profesor Bossak stwierdził: „Skoro ta etiuda jest ideologicznie podejrzana, to wy-
ślijmy ją do Moskwy. W myśl zasady, że najciemniej pod latarnią” […] – Od razu 
pojawił się problem tytułu. Brzmiał on wtedy Śmierć przeora. Bossak uważał, że 
z tym tytułem każdy będzie chciał film cenzurować. Śmierć mnicha też niczego 
nie załatwiała. Wtedy sobie wymyśliłem, że jest jeszcze w klasztorze prowincjał. 
To był jakiś pomysł. Mieliśmy nadzieję, że wszyscy będą go mylić z prowincju-
szem. I posługując się tym wybiegiem, udało nam się […] film wysłać w świat53. 

Ostatecznie Śmierć prowincjała (razem z  Muchotłukiem Marka Piwow-
skiego) otrzymuje na moskiewskiej imprezie honorowy dyplom – „nagrody 
wręczyła twórcom przybyła do Polski delegacja z WGIK-u”54.

Trudno polemizować z Krzysztofem Kornackim, gdy pisze: „Im dalej od 
realizacji pierwszych filmów Krzysztofa Zanussiego, dyplomowej Śmier-

49 Rozmowy z realizatorami – Krzysztof Zanussi, rozmawiała E. Smoleń-Wasilewska, „Ka-
mera” (1969) nr 5, s. 15. 
50 J. Płażewski, Film krótki przestaje być krótki!, „Życie Warszawy” (1967) nr 253, s. 3. „Jury 
pod przewodnictwem znakomitego reżysera von Sternberga stwierdziło, że «jest ona [etiu-
da] dowodem doskonałego wykształcenia filmowego». Film jednak przerósł skromne ramy 
wprawki studenckiej i zapowiada prawdziwy talent, połączony z subtelną wrażliwością”. 
51 „Zyskaliśmy […] dość paradoksalną przychylność jeszcze innego jury: oto nagrodę «Ka-
tolischen Filmarbeit in Deutschland» otrzymał krótkometrażowy film Krzysztofa Zanus-
siego Śmierć prowincjała. I choć pochodzenie tej nagrody było przedmiotem wesołości 
w kołach dziennikarskich, to trzeba od razu podkreślić, że film Zanussiego dla swoich uni-
wersalnych walorów problemowych mógłby być uwieńczony przez każde inne jury […]”. 
R. Marszałek, Filmowy tydzień w Mannheim, „Współczesność” (1967) nr 23, s. 7.
52 Nagrody w  Valladolid dla Skolimowskiego i  Zanussiego, „Sztandar Młodych” (1968) 
nr 121, s. 1. Jerzy Skolimowski otrzymał na tym samym festiwalu specjalną nagrodę jury 
za Barierę.
53 B. Hollender, Wielkie filmiki, „Rzeczpospolita – Plus Minus” (2008) 29–30 marca, s. A28.
54 Nagrody dla filmów PWSTiF, „Film” (1968) nr 4, s. 2. 
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ci prowincjała […] i  kinowego debiutu  –  Struktury kryształu, tym częściej 
i  w  sposób niejako naturalny sytuuje się je w  perspektywie metafizycznej, 
a nawet religijnej”55. Tak pomyślana etiuda nie była na początku drugiej poło-
wy lat 60. dziełem oczywistym – wspomniany badacz nieprzypadkowo wpi-
suje ją w grupę filmów, które po latach „publicystycznej doraźności i mate-
rialistycznej jednowymiarowości”56 otworzyły polskie kino na tematy (różnie 
uobecnianej) religijności/duchowości57. Śmierć prowincjała to jednak przede 
wszystkim pierwszy krok Krzysztofa Zanussiego w kierunku ekranowego uni-
wersum, które szybko stanie się jego znakiem rozpoznawczym – autorskim58. 
I pewnie dlatego nie dziwią w ustach reżysera słowa, że nawet po kilku deka-
dach, mając świadomość „wielu drobnych anachronizmów związanych z  ję-
zykiem filmowym”, swą finalną etiudę „z całym życiowym doświadczeniem 
zrobiłby […] podobnie”59.

Kończąc na początku. 14 czerwca 1960 roku. Podanie: „Uprzejmie pro-
szę o przyjęcie mnie na Wydział Reżyserii PWSTiF w Łodzi. Z poważaniem: 
Krzysztof Zanussi”60.

55 K. Kornacki, Kino polskie wobec katolicyzmu, Gdańsk 2004, s. 330–331. 
56 K. Kornacki, Kino polskie wobec katolicyzmu, dz. cyt., s. 311.
57 Szerzej o tym: K. Kornacki, Kino polskie wobec katolicyzmu, s. 299–314.
58 Reżyser pytany przy okazji premiery Struktury kryształu przez Bożenę Janicką: „Struk-
tura kryształu klimatem i stylem przypomina Śmierć prowincjała. Chciał pan wrócić do 
czegoś, co było pańskie własne, różniło pana od innych?”, odpowiedział: „Chyba tak, cho-
ciaż nie wiem, na ile świadomie. Obydwa te filmy łączy wspólny świat, mój własny, za-
mieszkały przez bliskich mi ludzi. Właśnie na tym zależało mi w  Strukturze kryształu 
najbardziej – i w tym punkcie nie mam poczucia klęski”. Tych troje nie pochodzi ani z cu-
dzych książek, ani z cudzych filmów, rozm. B. Janickiej z K. Zanussim, „Kino” (1969) nr 10, 
s. 11; zob. też: S. Bobowski, Gdy pora umierać. Śmierć w twórczości filmowej Krzysztofa 
Zanussiego, „ALBO albo” (2005) nr 4, s. 115–126.
59 B. Hollender, Wielkie filmiki, dz. cyt.
60 Z materiałów archiwum PWSFTviT w Łodzi.

Piotr Pławuszewski „Obiecujący dyplomant”. O szkolnych filmach Krzysztofa Zanus-
siego, [w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom ju-
bileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, 
ks. Michał Drożdż, Michał Legan OSPPE, Kraków 2015, s. 93–112.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.07



GRAŻYNA STACHÓWNA 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Klasztorna lekcja 
Śmierć prowincjała Krzysztofa Zanussiego 

Ostatni akt jest krwawy, choćby cała sztuka była i najpiękniejsza:  
gruda ziemi na głowę i oto koniec na zawsze.

blaise Pascal1

Krzysztof Zanussi źle mówi o Szkole Filmowej w Łodzi, w której studiował 
w latach 1960–66. Wspomnienia reżysera stoją w ostrej sprzeczności ze zmi-
tologizowanym obrazem Szkoły uwiecznionym w  księdze pamiątkowej Fil-
mówka2, w  której jego relacja, jak twierdzi, została skrócona i  pozbawiona 
uwag krytycznych3. W wywiadzie dla „Kwartalnika Filmowego” Zanussi mó-
wił z goryczą:

Wspominam Szkołę jako miejsce ogromnej agresji i  ogromnych nacisków. 
Wspominam ją jako miejsce, gdzie musiałem się straszliwie bronić, aby nie 
zatracić własnego „ja”, aby nie dać się stłamsić. Najlepiej w szkole było ludziom 
nijakim, pozbawionym zdolności samodzielnego myślenia, dającym się łatwo, 
jak plastelina, kształtować, wyrównywać do jakiegoś banalnego wzorca. Szko-
ła stwarzaną tam atmosferą nie przypominała uczelni artystycznej, w której 
górowałyby ciekawe indywidualności pedagogów, promieniujących swoją wie-
dzą, wrażliwością estetyczną, osobliwym, ciekawym spojrzeniem na świat i na 

1 B. Pascal, Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1983, s. 97.
2 K. Krubski, M. Miller, Z. Turowska, W. Wiśniewski, Filmówka. Powieść o łódzkiej Szkole 
Filmowej, Warszawa 1992.
3 Wywoływanie złych duchów, z Krzysztofem Zanussim rozmawia Janusz Gazda, „Kwar-
talnik Filmowy” (1993) nr 3, s. 124.
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sztukę, a choćby – swoją fachowością; Szkoła miała raczej charakter prowin-
cjonalnej freblówki, z niedouczonym personelem wykładowców4.

Na jego wspomnienie Szkoły rzutuje zapewne fakt, że gdy został do niej 
przyjęty, miał 21 lat, był indywidualistą o nieprzeciętnej osobowości i ukształ-
towanym światopoglądzie wyniesionym z rodzinnego domu, zdążył już stu-
diować fizykę na Uniwersytecie Warszawskim (1955–59) i  filozofię na Uni-
wersytecie Jagiellońskim (1959–61), działał w amatorskim ruchu filmowym 
i  uczęszczał do studium filmowego prowadzonego przez prof. Aleksandra 
Jackiewicza, „które niezwykle poszerzało horyzonty myślowe i pozwalało na 
wypełnienie luk w wykształceniu”5. 

Pierwsze lata studiów w Szkole były nader udane, ich plonem stało się pięć 
pozytywnie ocenionych etiud – Ułan i dziewczyna (1961), Parasol przy po-
godzie (1961), Łapać złodzieja (1961), Holden (1961) i Samolot z Budapesztu 
(1962)6. Konflikt z profesorami zrodził się przy kolejnej, zatytułowanej Stu-
denci (1963)7. Scenariusz, dotyczący konfliktu rodzinnego głównego bohate-
ra, napisał sam reżyser8, zdjęcia zrobił Adam Holender, opiekę pedagogiczną 
sprawowali Antoni Bohdziewicz i Kurt Weber. Akcja filmu rozgrywa się pod-
czas krakowskich juwenaliów, narracja – wzmocniona efektem tzw. „kamery 
z ręki” – pozwala wejść w środek młodzieżowej zabawy i zsubiektywizować 
dramatyczne doznania bohaterów9. Zanussi zdecydował się na nadanie swej 
etiudzie paradokumentalnego kształtu pod wpływem filmów francuskiej No-
wej Fali, co jednak nie znalazło uznania w oczach jego zachowawczych profe-
sorów. Zdecydowali wyrzucić Zanussiego ze Szkoły z powodu – jak po latach 
podsumował reżyser – „iż nie da się [go] niczego nauczyć, że jest amatorem, 
który nadal chce amatorem pozostać”10. Nasuwa się podejrzenie, że etiuda 
Studenci była kroplą, która przepełniła kielich osobistej niechęci żywionej 
przez niektórych nauczycieli wobec niepokornego ucznia, okazującego im 

4 Wywoływanie złych duchów, dz. cyt., s. 123–124.
5 Wywoływanie złych duchów, dz. cyt., s. 122.
6 J.  A. Łużyńska, Najwcześniejsze filmy Krzysztofa Zanussiego, „Iluzjon” (1994) nr 3–4, 
s. 42–45.
7 Szczegółowo relacjonuję tę aferę Jadwiga Anna Łużyńska, zob. J. A. Łużyńska, Najwcześ-
niejsze filmy..., dz. cyt., s. 46 – 50.
8 Został on opublikowany pod tytułem Próba ciśnienia, [w:] K. Zanussi, Scenariusze filmo-
we, Warszawa 1978, s. 6–59.
9 J. A. Łużyńska, Najwcześniejsze filmy..., dz. cyt., s. 48–50; M. Marczak, Niepokój i tęskno-
ta. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego, Olsztyn 2011, s. 56–59.
10 Wywoływanie złych duchów, dz. cyt., s. 123.
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jawne lekceważenie i  podważającego ich autorytet swoją wiedzą i  pewnoś-
cią siebie. Spod kurateli Szkoły, uczącej „klasycznej” metody realizacji filmów, 
wymknęli się już zbuntowani Andrzej Wajda (Niewinni czarodzieje, 1960), 
Roman Polański (Nóż wodzie, 1962), Jerzy Skolimowski (etiudy szkolne, z któ-
rych w 1964 roku powstanie Rysopis). Warto też pamiętać, że większość pra-
cowników Szkoły należała do PZPR, a Wiesław Gomułka, pierwszy sekretarz 
tej partii, nawoływał z trybuny plenarnej do rozprawienia się z tzw. „zagadko-
wym pokoleniem” i jego filmowymi gloryfikatorami11.

Zagrożenie relegowaniem z uczelni było dla Zanussiego, dotychczasowe-
go prymusa, wielkim ciosem. „W moim życiorysie – wyznaje po latach – to 
była krwawa rana. Nigdy nie przestałem o  tym myśleć jako o  sprawie 
najboleśniejszej”12. Odpowiedzialnością za swą klęskę obarczył prof. Jerze-
go Toeplitza, ówczesnego rektora Szkoły  –  „nieczułego zupełnie na wszel-
kie «nowe fale», na nowy język kina, odbiegający od ustalonych dotychczas 
konwencji”13. W wyniku starań życzliwych profesorów, Jerzego Bossaka i Sta-
nisława Różewicza, Toeplitz pozwolił Zanussiemu powtarzać rok, ale w za-
mian za zadeklarowaną na piśmie „bezwarunkową pokorę” wyrażoną w  li-
ście do władz Szkoły, co dla młodego człowieka stało się „aktem bezmiernie 
upokarzającym”14. Postanowił jednak znieść to bolesne doświadczenie, aby 

„im kiedyś udowodnić, że to [on] miał rację i nad[wał] się do tego zawodu”15. 
Po latach napisał: 

szkoła filmowa w Łodzi, mimo że przez pierwsze trzy lata byłem prymusem, 
naraziła mnie na negatywne przeżycia, ale tym sposobem podziałała jak szcze-
pionka. Zahartowała mnie i później mogłem łatwiej pogodzić się z  sytuacją, 
kiedy ktoś, kto miał nade mną władzę, negował moją wartość16.

Zanussi pozostał w  łódzkiej Szkole Filmowej, starając się przetrwać do 
końca studiów, uzyskać dyplom i  możliwość pracy w  zawodzie reżysera. 
Zrealizował jeszcze jedną etiudę szkolną pt. Świadek (1964), a w 1965 roku 
nakręcił według własnego scenariusza na taśmie 35 mm czarno-biały, fabu-
larny film dyplomowy Śmierć prowincjała (była to także dyplomowa praca 
operatora Jana Hessego), trwający 28 minut, który znowu wprawił profeso-

11 W. Gomułka, O aktualnych problemach ideologicznej pracy partii. Referat wygłoszony 
na XIII Plenum KCPZPR w dniu 4 lipca 1963 roku, Warszawa 1963, s. 47–57.
12 Wywoływanie złych duchów, dz. cyt., s. 123. 
13 Wywoływanie złych duchów, dz. cyt.
14 Wywoływanie złych duchów, dz. cyt., s. 124
15 K. Zanussi, Pora umierać. Wspomnienia, refleksje, anegdoty, Warszawa 1999, s. 37.
16 K. Zanussi, Pora umierać, dz. cyt., s. 38.



116 grażyNa staChóWNa 

rów w konsternację. Pojawił się w nim bowiem klasztor, mnisi, odwołania do 
religii i wiary, motyw pełnego bólu umierania, a więc milieu i idee bardzo nie-
popularne w czasach gomułkowskiej „małej stabilizacji”, na wskroś świeckiej 
i  optymistycznej. Prof. Jerzy Mierzejewski, członek komisji egzaminacyjnej 
przeprowadzającej dyplomowy egzamin Zanussiego, tak o tym opowiadał po 
latach:

Krzysztof był speszony, nie wiedział, jak film zostanie przyjęty. Większość ko-
misji egzaminacyjnej stanowili profesorowie partyjni, których myślenie nie 
przystawało do klimatu filmu. Po projekcji mieli dziwne miny. […] Wtedy za-
brałem glos i powiedziałem, że jest to film charakterystyczny dla ludzi wraż-
liwych, film, który zderza myślenie naukowe z postawą mityczną, racjonalną 
wiedzę o  świecie z  niewiedzą o  metafizycznej tajemnicy naszego istnienia. 
Podkreśliłem, że jest to problem nietypowy dla naszych czasów (tzn. tamtych 
czasów), ale on istnieje, a Zanussi pokazał go znakomicie od strony filmowej. 
To rozładowało napięcie17.

Komisja egzaminacyjna przyjęła Śmierć prowincjała pozytywnie. Zanussi 
ukończył łódzką Filmówkę cum laude z  oceną „bardzo dobry” i  został ma-
gistrem sztuki18. A potem jego film dyplomowy zdobył pięć znaczących na-
gród: 1967 – nagrodę PF DKF na Festiwalu Etiud PWSFTviT w Warszawie, 
1967 – Lwa św. Marka w kategorii fabularnych filmów krótkich na MFF Do-
kumentalnych w  Wenecji, 1967  –  Złotego Dukata w  kategorii filmów fabu-
larnych do 60 minut na MFF w Mannheim, 1968 – nagrodę za najlepszy film 
zagraniczny na Festiwalu Etiud Studenckich WGIK w Moskwie, 1968 – Zło-
tą Aurelię na MFF w Valladolid. Zanussi – jak zapowiadał – udowodnił „im” 
wszystkim, że ma talent i nadaje się do zawodu reżysera.

Sekwencja inicjalna Śmierci prowincjała, umieszczona jeszcze przed czo-
łówką, trwa 67 sekund, prezentuje miejsce akcji, przedstawia głównego bo-
hatera, wprowadza widzów w  emocjonalny klimat filmu i  zarysowuje wzo-
rzec modalny całego dzieła. Składa się z  pięciu ujęć. Pierwsze przedstawia 
pięknie skomponowany kadr: zima, przyprószone lekkim śniegiem brzegi 
rzeki, w głębi na wzgórzu stoi budowla z dwoma wieżami, przez rzekę płynie 
prom, rozlega się krakanie wron i poszczekiwanie psa. Drugie ujęcie – zbliże-
nie promu: jest na nim trzech mężczyzn, jeden z nich steruje. Ujęcie trzecie: 
siedzący na ławce młody, urodziwy mężczyzna (Jerzy Jogałła) w pikowanej, 

17 J. Mierzejewski, za: J. A. Łużyńska, Najwcześniejsze filmy…, dz. cyt., s. 54.
18 Dyplom Zanussiego potwierdzający ukończenie przez niego Szkoły Filmowej w Łodzi 
został wystawiony 23 marca 1967 roku. Fotokopia w: J. A. Łużyńska, Najwcześniejsze fil-
my…, dz. cyt., s. 39.
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sportowej kurtce szuka czegoś w swym bagażu, w stojącym obok niego ple-
caku sterczy wielki rulon zwiniętego papieru, słychać plusk wody. Rozlega się 
dzwonek sygnaturki przykuwający uwagę młodzieńca. Ujęcie czwarte: zbliże-
nie budowli i wież – sygnaturka uświadamia, że to nie zameczek, a klasztor19. 
Ujęcie piąte: prom zbliża się do brzegu, płyny odjazd kamery rozszerza kadr 
i pokazuje szeroką panoramę z drogą, wiejskim domem, sylwetki kilkorga lu-
dzi i biegnącego psa. 

Oto dwa światy rozdzielone rzeką. 
Z  jednego z  nich, świeckiego, przyby-
wa do drugiego, klasztornego, młody 
człowiek. Płynąc promem, zdaje się 
przekraczać niewidzialną granicę, do-
konuje  –  czego nie jest jeszcze świa-
dom – symbolicznej transgresji, wcho-
dzi w obcą rzeczywistość, która może 
zmienić coś w  jego dotychczasowym 
życiu czy postawie. Klasztor, zbudowany na wzgórzu i  oddzielony wodą, 
przywołuje symboliczne skojarzenia z  górą czyśćcową z  Boskiej komedii 
Dantego, gdzie przebywają dusze osób, które umierają w stanie łaski, ale nie 
zdołały uporządkować różnych spraw związanych z popełnionymi za życia 
grzechami. Rzeka z promem przywodzi na myśl Styks, przez który musiała 
przeprawić się każda dusza zmierzająca do Hadesu, krainy umarłych, prze-
wodził ją tam swoją łodzią Charon. 

Dopiero teraz następuje czołówka filmu trwająca 33 sekundy: białe litery 
napisów pojawiają się na czarnym tle wypełniającym cały ekran, towarzyszy 
im muzyka skomponowana przez Adama Walacińskiego – jeden powtarzają-
cy się motyw grany na fortepianie, trochę niepewnie, jakby to dziecko uderza-
ło w klawisze (jeszcze kilka razy zostanie potem użyty w filmie). Czołówka jest 
zwykle sygnałem rozpoznawczym zastosowanej w filmie strategii retorycznej, 
matrycą jego struktury narracyjnej i  wzorcem ikonicznego przedstawiania. 
Informuje, w jaki sposób to, co nastąpi potem, będzie opowiadane, nasuwa 
widzowi określony system oczekiwań wobec oglądanego dzieła, tworzy jego 
aurę emocjonalną, informuje o  regułach gatunkowych, pozwala rozpoznać 
typ stosowanej perswazji ideowej20. W strukturze już rozpoczętego opowia-
dania Śmierci prowincjała białe litery na czarnym tle są elementem obcym, 

19 Zdjęcia kręcone były w  klasztorze benedyktynów w  Tyńcu, w  którym Zanussi odby-
wał wcześniej wielotygodniowe medytacje. Por.: J. A. Łużyńska, Najwcześniejsze filmy…, 
dz. cyt., s. 53.
20 W. Godzic, Semiotyka początku filmu, „Studia Filmoznawcze” (1990) nr 9, s. 52 – 54. 
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nie wpływają bowiem na jego przebieg, podają tylko spis realizatorów, ale 
zarazem stanowią dla widzów zaproszenie do udziału w seansie, krótki prze-
rywnik, ostatnią szansę na umoszczenie się w fotelu przed ostatecznym wej-
ściem w diegezę filmu i zaangażowaniem się w emocje płynące z ekranu. Czo-
łówka Śmierci prowincjała mówi wyraźnie, że nie będzie to film gatunkowy, 
jego aura będzie poważna i mroczna, a istotną rolę odegrają w nim tajemnica 
i niedopowiedzenie.

Drugą sekwencję filmu rozpoczyna widok starej rzeźby nagrobnej jakiegoś 
mnicha. Nagle nad jego twarzą pojawia się koniec długiej miarki, która kroto-
chwilnie łaskocze mu nos i policzki. Posługuje się nią młodzieniec z promu, jak 
się okazuje historyk sztuki robiący inwentaryzację zabytków znajdujących się 
w klasztorze. Siedzi wysoko na rusztowaniu w nawie kościelnej, robi pomiary, 
pali papierosa, nie zważa na dobiegający chóralny śpiew mnichów. Jest obcym 
przybyszem, zupełnie niezwiązanym z miejscem, w którym pracuje. Do koś-
cioła wchodzi szereg zakapturzonych postaci w czarnych habitach – młodzie-
niec, a wraz z nim kamera, patrzy na nich z góry – słychać stukot ich twardych 
butów na posadzce. Ostatni zakonnik (Władysław Jarema) jest starym czło-
wiekiem, idzie z trudem, podpierając się dwoma laskami. Zauważa młodzień-
ca na rusztowaniu, wymienia z nim spojrzenie i powitalne skinienie głowy.

Ta sekwencja wyznacza zasadniczą linię narracyjną całego filmu – będzie on 
opowiadany z perspektywy bezimiennego młodzieńca, przybysza z zewnątrz, 
który w obcym dla niego świecie klasztoru skazany jest na samotność, milcze-
nie i bierną obserwację otoczenia. Staje się z konieczności i znudzenia przypad-
kowym voyeuerem, podglądaczem zakonnego uniwersum. Swoją obserwację 

prowadzi w kościele, przez okno w przydzielonej 
mu celi, które wychodzi na dziedziniec, pocięte 
kratownicą małych szybek i symbolicznie odgra-
dzające go od klasztornego życia.

Bohater wielokrotnie przemyka z aparatem fo-
tograficznym puste korytarze klasztoru. Podczas 
jednej z takich eskapad trafia na uchylone drzwi 
jakiejś celi i  powodowany ciekawością, zagląda 
do środka. Na krześle śpi stary mnich, pochra-
pując przez uchylone usta. Rozbawiony młodzie-
niec robi mu zdjęcie, ale potem jego spojrzenie 
pada na złożone na brzuchu ręce mnicha, stertę 
rękopisów na biurku i baterię leków stojących na 
stoliku przy łóżku. Peszy się swoim wtargnięciem 
w  prywatność innego człowieka, który nie jest 
tego świadomy, i wycofuje dyskretnie.

  Kadr 2, cyt. za: Studio Filmowe 
 „Tor”
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W kolejnych sekwencjach młody człowiek obserwuje słabnące siły starego 
prowincjała21: kłopoty z podniesieniem się z klęczek w kościele, wejściem po 
zaśnieżonych schodach, nagły napad bólu i zasłabnięcie w jadalni. Mnich nie 
wie, że jest obserwowany, natomiast każdy przejaw jego słabości wywołuje na 
urodziwej twarzy młodzieńca wyraz nagłego zainteresowania, jak coś nowe-
go i bardzo zajmującego. Ci dwaj mężczyźni reprezentują nie tylko dwa odle-
głe światy, świecki i klasztorny, oraz dwie sfery – profanum i sacrum, ale także 
dwa modele życia: vita activa i vita contemplativa, zaś na najbardziej podsta-
wowym, biologicznym poziomie w ich osobach zderza się młodość i starość, 
zdrowie i choroba, uroda i zgrzybiałość, witalność i cierpienie. 

Podczas badań w  bibliotece klasztornej młodzieniec znajduje album ze 
zdjęciami. Widać na nich prowincjała na misji w Afryce, jest młodszy, zdrowy 
i uśmiechnięty.

Młodzieniec, w którym jest jeszcze dużo z chłopca, bawi się z dwoma roz-
szczekanymi psami na śniegu pod murami klasztoru, biega za nimi i rzuca im 
patyki. Nagle dostrzega, że patrzy na niego stary mnich. Teraz on obserwuje 
młodzieńca z góry przez otwarte okno, jest chyba zagniewany, jakby chciał 
zbesztać go za zakłócenie ciszy. Następuje druga wymiana spojrzeń między 
bohaterami. Prowincjał z trzaskiem zamyka okno.

Gdzieś na strychu kościoła młodzieniec dostrzega uwięzionego tam 
gołębia, zaczyna go radośnie płoszyć, ptak przelatuje z miejsca na miejsce, 
wreszcie przysiada na gotyckim oknie. W  spojrzeniu młodzieńca i  zara-
zem kamery przestaje nagle być zwykłym ptakiem, przywodzi skojarzenia 
z gołębicą – ikonograficznym obrazem ulatującej duszy ludzkiej i głównym 
symbolem Ducha Świętego22. W świeckim świecie młodego człowieka nie-
oczekiwanie pojawia się metafizyka. 

Młodzieniec wchodzi do kaplicy 
i  zapala światło. Przed ołtarzem na 
lodowatej posadzce leży krzyżem 
prowincjał, bosy, ubrany tylko w dłu-
gą, białą koszulę. Kolejny raz młody 
człowiek zakłóca jego spokój i mod-
litewne skupienie, speszony gasi 
światło i wycofuje się. 

21 Prowincjał – zakonnik wybrany lub mianowany na przełożonego administracyjnej pro-
wincji zakonu obejmującej domy zakonne leżące na określonym terenie, http://sjp.pwn.pl/
szukaj/prowincjał.html (11.2014).
22 N.  Budzyńska, Biała gołębica, „Przewodnik Katolicki” (2010) nr 21. Za: http://www.
przewodnik-katolicki.pl/nr/kultura/biala_golebica.html (11.2014).

Kadr 3, cyt. za: Studio Filmowe „Tor”
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Przez okno młodzieniec widzi starego mnicha siedzącego na zaśnieżonej 
ławce w klasztornym ogrodzie. Za chwilę spostrzega, że prowincjał leży na 
ziemi. Biegnie ku niemu, zakonnik zwija się z bólu. Młody człowiek przygląda 
się przez okno, jak pogotowie zabiera starca do szpitala.

Kolejna sekwencja zaczyna się 
od widoku nagrobnego krzyża  –  za-
powiedzi i  prefiguracji nadchodzą-
cej śmierci. Młodzieniec fotografu-
je klasztorny cmentarz, słyszy stuk 
młotka, zbliża się w kierunku źródła 
tego dźwięku. Z  nagłym zaskocze-
niem odkrywa  –  gwałtowny najazd 
kamery  –  że jakiś zakonnik zbija 
drewnianą trumnę. 

Młodzieniec staje na progu celi 
starego prowincjała, który bezwładnie leży na plecach w łóżku, z daleka do-
biega suplikacyjny śpiew mnichów. Umierający prowincjał i młody intruz wy-
mieniają spojrzenia po raz trzeci (i ostatni), przyjaźnie i z uśmiechem. Mnich 
usiłuje coś powiedzieć, może o coś poprosić, ale już nie potrafi artykułować 
słów. Sparaliżowany tym widokiem młody człowiek kontempluje jego słabość 
i bezradność. Jakiś mnich zapala świece i wyprowadza go z celi ze słowami – są 
to jedyne słowa wypowiedziane w całym filmie – „Niech pan stąd idzie, bar-
dzo proszę”. Stojąc w  korytarzu, młodzieniec widzi jeszcze przez uchylone 
drzwi księdza w komży klękającego z ostatnim namaszczeniem wśród mni-
chów modlących się przy łóżku ojca prowincjała. Zakonnica zamyka drzwi 
przed jego wzrokiem – i spojrzeniem kamery – odcina go od agonii i śmierci 
starego człowieka.

Młodzieniec siedzi w swojej celi, kołysząc się na krześle. Czeka. Jest nieco 
wstawiony, na stole przed nim stoi opróżniona butelka wódki czystej, obok 
leżą porzucone rysunki, budzik odwrócony cyferblatem w  dół, pudełko za-
pałek z  tlącym się na nim papierosem, które nagle się zapala. Młodzieniec 
podchodzi do okna nieco chwiejnym krokiem, widzi zakapturzonego mnicha 
wbiegającego do kościoła. Otwiera szeroko okno i głęboko oddycha, podmuch 
wiatru rozwiewa mu włosy. Rozlega się dźwięk dzwonu zwiastujący śmierć 
prowincjała.

Zbliżenie palącej się świecy, śpiew mnichów. Okazuje się, że kapiąca gorą-
cym woskiem świeca umieszczona jest w rękach leżącego w odkrytej trum-
nie martwego mnicha. Młodzieniec patrzy z wysokości kościelnego chóru na 
trumnę z ciałem stojącą przed ołtarzem i zakonników modlących się wokół 

Kadr 4, cyt. za: Studio Filmowe „Tor”
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niej. Jest spocony, brakuje mu tchu, słabnie, chwieje się, mdleje, upada – po-
tężny akord organów podkreśla jego fizyczne i duchowe załamanie. 

Kamera zagląda przez szeroko otwarte okno do pustej celi młodzieńca, 
słychać świergot ptaków. W następnym ujęciu młody człowiek stoi z pleca-
kiem w ręce na słonecznym brzegu rzeki, jest już wiosna. Rozlega się dzwo-
nek sygnaturki. On stoi i grzebie nogą w piasku, jakby zastanawiał się nad 
podjęciem jakiejś decyzji. Prom powolutku odpływa. Młodzieniec nadal 
stoi na brzegu… 

Głównym tematem Śmierci prowincjała jest powolne i pełne bólu umiera-
nie starego człowieka obserwowane przez młodzieńca. 

Kontakt z  nosicielem choroby, którą uważa się za przypadłość tajemniczą 
i złowrogą, jest nieuchronnie odczuwany jako przekroczenie pewnej granicy, 
a nawet złamanie tabu23. 

Zakonnik przyjmuje cierpienie z pokorą, ukrywa je, nie chce pomocy od 
swych klasztornych współbraci. Młodzieniec, najpierw zaskoczony i  zacie-
kawiony szokującym go stanem ojca prowincjała, stopniowo coraz bardziej 
angażuje się w jego umieranie i zaczyna cierpieć wraz z nim, najpierw z em-
patycznego współczucia, a  potem uświadomienia sobie własnego przemija-
nia, nieuchronnego nadejścia starości, bólu, agonii i  śmierci. Bezpośrednia 
konfrontacja z niedołężnością, chorobą i umieraniem funduje nieco jeszcze 
infantylnemu młodzieńcowi przyśpieszone dojrzewanie i pewność, która go 
przeraża: i ja kiedyś umrę. W tym wymiarze Śmierć prowincjała staje się opo-
wieścią inicjacyjną wprowadzającą młodzieńczego bohatera filmu w  doro-
słość i oferującą mu podstawową wiedzę egzystencjalną.

Reakcja młodzieńca na śmierć starego mnicha jest rozpaczliwa – upija się, 
przeczekując jego agonię, i mdleje na widok martwego ciała w trumnie. Co 
ciekawe, komentatorzy filmu Zanussiego interpretują jego zachowanie jako 

„młodzieńczy bunt przeciwko temu, co nieznane, niepojmowalne”24, reakcję 
buntowniczą25, „odruch protestu przeciw śmierci”26. Dlaczego? Bo się upił 
i zemdlał? W moim odczuciu zachowanie młodzieńca wyraża przede wszyst-
kim głęboki szok i przerażenie. „Dowiedział się, że śmierć istnieje, co dla mło-

23 S.  Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i  jego metafory, tłum. J.  Anders, Warszawa 
1999, s. 10.
24 G. Świętochowska, Śmiertelna choroba, „Kwartalnik Filmowy” (2004) nr 45, s. 219.
25 A. Przepiórska, Różne postawy wobec choroby, cierpienia i śmierci w filmie „Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” Krzysztofa Zanussiego, [w:] Kino polskie 
wobec umierania i śmierci, red. P. Zwierzchowski, D. Mazur, Bydgoszcz 2005, s. 184.
26 T. Miczka, O śmierci na ekranie, Katowice 2013, s. 121.
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dego człowieka na tym etapie życia jest absurdem”27 – pisze Mariola Marczak. 
Upokarzająca choroba, cierpienie agonii, groza umierania, „pornografia tru-
mienna” (gorący wosk kapiący z zapalonej świecy na palce trupa, które już 
tego nie czują) podcinają jego siły psychiczne i fizyczne. 

W kulturze współczesnej śmierć jest ignorowana, marginalizowana, odar-
ta ze wzniosłości. Dawna śmierć, „oswojona” uspołecznionym ładem kultu-
rowym i rytuałami religijnymi, zwyczajna, poufała, często publiczna, w oto-
czeniu rodziny i sąsiadów, z towarzyszeniem księdza, nie budziła przerażenia, 
była oczywistym finałem ludzkiego losu, dawała nadzieję przetrwania w pa-
mięci bliskich. Współczesna śmierć „na opak”, „odwrócona”, „zdziczała” ze 
społeczną i  rodzinną izolacją, szpitalnym odosobnieniem chorego, upartą 
medykalizacją (lekarz demiurg przedłuża życie za wszelką cenę, a zgon uważa 
za naukową klęskę), przeraża, budzi odrazę i obrzydzenie28.

Egzystencjalny lęk przed odkryciem własnej nieuchronnej śmierci łagodzi 
w  filmie Zanussiego „powiew metafizyki”. Mnisi oswajają śmierć (w niektó-
rych klasztorach powtarza się od wieków formułę memento mori, „pamiętaj 
o  śmierci”), pomagają prowincjałowi marginalizować objawy jego choroby, 
umieranie traktują jak naturalny proces zakończenia ludzkiego życia, wspie-
rany różnymi rytuałami łagodzącymi przejście ku „lepszemu światu” – robie-
nie trumny, ostatnie namaszczenie, zapalenie gromnicy, modlitwy, suplikacje, 
dźwięk dzwonu, czuwanie przy zmarłym, rzeźbiona płyta nagrobna. Wiara 
w wieczność duszy, symbolizowana przez gołębia, pozwala ufać, że non om-
nis moriar („nie wszystek umrę”). Pobyt w  klasztorze przekonuje młodego 
mężczyznę, że życie zakonne może stanowić alternatywę egzystencjalną, 
także wobec śmierci. Czy właśnie to odkrycie zatrzymuje go w finale filmu 
na brzegu rzeki i nie pozwala wsiąść na prom? Stoi i zastanawia się, co wy-
brać – powrót do świeckiego świata czy pozostanie w klasztorze? Jedno jest 
pewne – jego dalsze życie nie będzie już takie samo, jak przed inicjacją, której 
dostąpił.

Śmierć prowincjała nie ma wyraźnie określonej ramy czasowej, można do-
mniemywać, że młody człowiek spędził w klasztorze kilka miesięcy, od listo-
pada do kwietnia, od wczesnej zimy do początku wiosny. Przybył chłopięcy 
i  naiwny jak Hans Castorp, bohater powieści Czarodziejska góra Thomasa 
Manna, do gruźliczego sanatorium w Davos, w którym miał tylko odwiedzić 
chorego kuzyna, a  został siedem lat, przeżywając wtajemniczenie w  życie 
i śmierć. W finale Mann pozostawił go biegnącego do ataku na froncie pierw-

27 M. Marczak, Niepokój i tęsknota…, dz. cyt., s. 70.
28 Ph. Ariès, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1989, s. 19–41, 549–590.
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szej wojny światowej, jak Zanussi swego młodzieńca stojącego na brzegu rze-
ki. Nie wiadomo, co się z nimi dalej stanie, ale obaj są już gotowi na przyjęcie 
swego losu.

Krzysztof Zanussi nakręcił Śmierć prowincjała prawie pół wieku temu. Je-
rzy Jogałła, w 1965 roku 25-letni, promieniejący młodością, urodą i radością 
życia, dziś ma 74 lata, jest o pięć lat starszy od Władysława Jaremy grającego 
wtedy rolę starego mnicha. „Ach, gdzie są niegdysieysze śniegi!”29. Czas bie-
ży nieubłaganie, pokolenia rodzą się, rosną, dojrzewają, starzeją się i umiera-
ją… Każdy młody człowiek skonfrontuje się kiedyś bezpośrednio ze śmiercią 
i uświadomi sobie, że też umrze. To odkrycie rodzi najpierw przerażenie, po-
tem bunt, a wreszcie pokorę i rezygnację. Lekcja, jaką młody historyk sztuki 
odebrał w klasztorze w Tyńcu, nigdy nie straci swej wagi i będzie ciągle aktu-
alna dla kolejnych pokoleń widzów kinowych. 

29 F. Villon, Wielki testament, tłum. T. Boy-Żeleński, [w:] Pieśń o Rolandzie, Dzieje Trista-
na i Izoldy…, Warszawa 1973, s. 275.

Grażyna Stachówna, Klasztorna lekcja. „Śmierć prowincjała” Krzysztofa Zanussiego, 
[w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszo-
wy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał 
Drożdż, Michał Legan OSPPE, Kraków 2015, s. 113–123.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.08
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„Obiekty antyfilmowe”: tematyka  
informatyczna i kształtowanie się  
postawy autorskiej w filmach  
Ludzie liczą i Komputery

Twórczość filmowa Krzysztofa Zanussiego opisana jest obszernie i głęboko, 
przede wszystkim jednak w  odniesieniu do jego filmów „kanonicznych”, ta-
kich jak Struktura kryształu, Barwy ochronne, Iluminacja czy Constans. Za-
niedbana jest natomiast analiza utworów krótszych, trudniej dostępnych, 
choć z  wielu względów interesujących. Jest to o  tyle zastanawiające, że je-
śli zgodzić się z opinią Sławomira Bobowskiego, że „Krzysztof Zanussi jest 
wśród polskich filmowców najkonsekwentniejszym twórcą kina autorskiego”1, 
to szczególnie interesujące powinny być te obszary jego twórczości, w  któ-
rych postawa autorska dopiero się wyłania, ograniczona uwarunkowaniami 
realizacyjnymi czy młodym wiekiem twórcy. Tymczasem wczesne dokonania 
Zanussiego nadal tkwią w cieniu jego późniejszych dzieł.

Celem mojego artykułu jest analiza dwóch filmów zrealizowanych w łódz-
kiej Wytwórni Filmów Oświatowych: Ludzie liczą (1964) i Komputery (1967). 
Do obu z nich Zanussi napisał scenariusz, a drugi także wyreżyserował; re-
żyserem Ludzie liczą był natomiast wybitny twórca filmów oświatowych, 
Edward Etler. O filmie Etlera nie znalazłem właściwie żadnej wzmianki w cał-
kiem obszernej literaturze poświęconej twórczości Zanussiego. O Kompute-

1 S. Bobowski, Dyskurs filmowy Zanussiego, Wrocław 1996, s. 10.
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rach pisze Mariola Marczak, omawiając go w zaledwie dwóch akapitach, choć 
zarazem osadzając go w autorskim opus reżysera2. Dla porównania, autorka 
przeznacza sześć stron na analizę Śmierci prowincjała (1965). Abstrahując od 
wartościowania estetycznego obu filmów, można wnioskować, że tematykę 
tej etiudy uznała Marczak za wielokrotnie ciekawszą niż rozważania na temat 
funkcjonowania komputerów, co nie wydaje mi się całkiem sprawiedliwe. Do-
słownie trzy zdania poświęca Komputerom Maciej Łukowski w pracy o filmie 
popularnonaukowym3. Co zaskakujące, oba zrealizowane w WFO filmy po-
mija natomiast Jadwiga Anna Łużyńska w obszernym skądinąd artykule Naj-
wcześniejsze filmy Krzysztofa Zanussiego4. Uzasadnienie takiego stanu rzeczy 
jest z jednej strony materialnie proste. Filmy te były bowiem trudno dostęp-
ne; Komputery zostały wydane na płycie DVD dopiero w roku 2010, a nieco 
wcześniej pojawiły się na antenie Telewizji Kino Polska, stąd zapewne opis 
tego utworu w pracy Marioli Marczak5. Bez trudu można go także znaleźć 
w sieci, czasem z rozmaitymi błędnymi komentarzami6. Ludzie liczą nie jest 
natomiast osiągalny w żaden sposób, jedyna jego kopia znajduje się w archi-
wum WFO7. Dodatkowo zapomnienie tego filmu związane jest też zapewne 
z  faktem, że Zanussi napisał do niego „tylko” scenariusz, natomiast reżyser 
tego filmu, Edward Etler, nigdy nie miał okazji zyskać należnego mu rozgłosu 
(w związku z nagonką antyżydowską w roku 1968 wyjechał z kraju).

Nie pomijając powyższych istotnych uwarunkowań, uważam, iż tak wy-
raźna nieobecność tych filmów świadczy ogólnie o niedowartościowaniu te-
matyki „komputerowej” oraz formy filmu dydaktycznego. Obie te okoliczno-
ści są, moim zdaniem, dość nieszczęśliwe tak w wymiarze teoretycznym (brak 
refleksji nad ważnym obszarem polskiego kina), jak i praktycznym (powolna 
śmierć techniczna kopii filmowych uznawanych za niezbyt cenne).

2 M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego, 
Olsztyn 2011, s. 84.
3 M.  Łukowski, Polski film popularno-naukowy, Warszawa 1986, s.  74–75. Co ciekawe, 
w książce Łukowskiego nie tylko nie ma wzmianki o Ludzie liczą, ale nawet nie pojawia się 
nazwisko reżysera tego filmu, Edwarda Etlera.
4 J.  A. Łużyńska, Najwcześniejsze filmy Krzysztofa Zanussiego, „Iluzjon” (1994) nr 3–4, 
s. 32–56.
5 Komputery zamieszczone są jako dodatek w  zestawie Pojechane w  kosmos wydanym 
przez Wydawnictwo Telewizji Kino Polska (2010).
6 Pojawia się na przykład nieprawdziwa informacja, że film ten był praktyczną pracą dy-
plomową reżysera w PWSFTviT.
7 Chciałbym podziękować Prezes Zarządu Wytwórni Filmów Oświatowych, pani Katarzy-
nie Madaj-Kozłowskiej, za możliwość skorzystania z archiwum Wytwórni, a panu Jakubo-
wi Krakowiakowi – za pomoc w dotarciu do obu filmów i ich dokumentacji.
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Analizując Ludzie liczą i Komputery, postaram się umieścić je w kontek-
ście twórczości autorskiej Zanussiego, nie zaniedbując jednak ich znaczenia 
dla historii kulturowego przyswojenia techniki komputerowej w Polsce. Oba 
filmy należą bowiem do nurtu dość licznie w latach 60. i 70. reprezentowane-
go przez filmy krótkometrażowe – poświęconego nowościom technicznym 
i naukowym, w tym maszynom liczącym; według mojej wiedzy Ludzie liczą to 
jeden z pierwszych polskich filmów przedstawiający działanie komputerów8.

Opisujący ten okres działalności WFO Krzysztof Jajko zwraca uwagę, że 
gdy w roku 1962 dyrektorem Wytwórni został Marek Garlicki, zaś redakto-
rem naczelnym – Władysław Orłowski, preferować zaczęto tematy „perspek-
tywiczne”, to znaczy związane z  postępem nauki i  techniki. Jajko tłumaczy 
tę zmianę narastającą w tym czasie konkurencją ze strony telewizji9. Warto 
jednak dodać, że w przypadku tematyki informatycznej co najmniej równie 
istotny był inny czynnik, a  mianowicie rozpoczynająca się komputeryzacja 
gospodarki PRL. W  roku 1961 zakłady Elwro zaczęły produkcję pierwsze-
go polskiego komputera, zaprojektowanego na Politechnice Warszawskiej 
urządzenia UMC-1; w pierwszej połowie lat 60. zbudowano 30 sztuk takich 
komputerów. W  Elwro pracowano też nad własnym projektem komputera, 
już tranzystorowego, który wszedł do produkcji w roku 1963 jako Odra 1003. 
Równolegle produkowany był opracowany w Instytucie Maszyn Matematycz-
nych (wcześniej Zakładzie Maszyn Matematycznych) komputer ZAM-2. Jak 
stwierdza Bartłomiej Kluska, „w latach 1961–65 12 egzemplarzy urządzenia 
ZAM-2 trafiło do eksploatacji (w tym dwie sztuki wyeksportowano do Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej), a maszyny te odgrywały coraz większą 
rolę w codziennym życiu Polaków, często nieświadomych tego faktu”10.

Wraz z rozwojem badań i wzrostem produkcji rosła świadomość problema-
tyki komputerowej wśród osób zarządzających gospodarką, czemu sprzyjały 
dobiegające ze środowiska naukowego głosy domagające się środków na bu-
dowę maszyn cyfrowych11. W rezultacie podjęta w grudniu 1961 roku Uchwa-

8 Z  roku 1960 pochodzi film Dziwoląg Macieja Sieńskiego, pierwszy chyba polski film 
o cybernetyce.
9 K. Jajko, Historia WFO dekada po dekadzie, w druku.
10 B. Kluska, Automaty liczą. Komputery PRL, Gdynia 2013, s. 24–25.
11 Przykładem są tu publiczne apele: opublikowany w czerwcu 1956 roku (nr 161) w „Try-
bunie Ludu” list otwarty pięciu członków Zakładu Aparatów Matematycznych zwracający 
uwagę na brak środków na konstruowanie komputerów oraz opublikowany w „Nowych 
Drogach” (1960, nr 9) głos Leopolda Infelda Podstawowy warunek prawdziwego postępu 
technicznego demaskujący polskie zacofanie w dziedzinie zaawansowanych technik obli-
czeniowych. Zob. J. S. Nowak, Sześćdziesiąt lat polskiej informatyki, czyli udział polskich 
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ła nr 400/61 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie zabezpie-
czenia warunków produkcji i stosowania elektronicznych maszyn cyfrowych 
określała plan prac naukowo-badawczych, produkcji, importu i zastosowań 
maszyn obliczeniowych w pierwszej połowie lat 60. Z kolei podjęta w roku 
1964 Uchwała w sprawie rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej two-
rzyła stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Elektronicznej Techniki 
Obliczeniowej, wraz z podległym mu biurem, zastąpione w 1971 roku Krajo-
wym Biurem Informatyki. Wszystko to wskazuje na rosnące znaczenie elek-
tronicznych technik obliczeniowych w tamtym czasie. Nie był to oczywiście 
przypadek ani proste naśladownictwo Związku Sowieckiego, gdzie – spośród 
wszystkich krajów komunistycznych – informatyka rozwijała się najprężniej. 
Maszyny liczące idealnie wpisywały się w ideę gospodarki socjalistycznej, któ-
ra miała być zorganizowana w sposób racjonalny i planowy. Oskar Lange, nie-
kwestionowany autorytet w dziedzinie gospodarki planowej, podsumowuje 
to następująco: 

Programowanie matematyczne okazuje się niezbędnym instrumentem op-
tymalnego długoterminowego planowania gospodarczego. W  tym stopniu 
w jakim wymaga ono rozwiązywania dużej ilości równań i nierówności – elek-
tronowa maszyna licząca jest niezbędna. Programowanie matematyczne wspo-
magane przez elektronowe maszyny liczące staje się podstawowym narzę-
dziem długofalowego planowania gospodarczego, jak również rozwiązywania 
dynamicznych problemów ekonomicznych o bardziej ograniczonym zasięgu. 
Tutaj elektronowa maszyna licząca nie zastępuje rynku. Wypełnia ona funkcję, 
której rynek nigdy nie był w stanie spełniać12.

Tak wyglądała więc informatyczna „baza” obszaru badań i produkcji, którą 
uzupełniała kulturowa „nadbudowa”. Składały się na nią coraz liczniejsze pub-
likacje popularyzatorskie, zarówno artykuły prasowe, jak i książki. Tematyka 
informatyczna trafiła też do filmu oświatowego. Analizę dwóch przypadków 
będących tematem tej pracy muszę jednak rozpocząć od krótkiej uwagi geno-
logicznej. Nie wdając się w skomplikowane i w gruncie rzeczy zbędne rozwa-
żania, należy zauważyć, że film oświatowy jest określony poprzez cel i funkcję: 

„podstawową cechą filmu oświatowego jest jego cel poznawczy”13. W dodatku 

inżynierów w rewolucji informacyjnej przełomu XX i XXI wieku, [w:] Wczoraj, dziś i jutro 
polskiej informatyki, red. R. Tadeusiewicz, Warszawa 2011, s. 25–26.
12 O. Lange, Maszyna licząca i rynek, „Życie Gospodarcze” (1965) nr 43 (736), tłum. JGZ, s. 2.
13 Oświatowy film, [w:] Encyklopedia kina, red. T. Lubelski, Kraków 2010, s. 728–729. Kwe-
stie genologiczne i terminologia są niezbyt przejrzyste, niektórzy badacze zamiast określe-
nia „film oświatowy” używają terminu „film dydaktyczny”. Zob. M. Łukowski, Polski film 
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charakteryzuje się sporym zróżnicowaniem wewnętrznym – od filmu nauko-
wego przez szkolny, popularnonaukowy aż do instruktażowego. Wszystko to 
sprawia, że jako rodzaj filmowy jest niejednorodny stylistycznie i  tematycz-
nie, co skutkuje przekraczaniem barier genologicznych. Szczególnie wyraźnie 
było to widoczne w produkcji Wytwórni Filmów Oświatowych w latach 60., 
gdy ówczesne władze firmy zachęcały wprost twórców do wyjścia poza trady-
cyjne konwencje filmu oświatowego: 

Inna tendencja nowej dyrekcji –  jak mi oświadczono – nie zawężanie dzia-
łalności wytworni li tylko do zakresu zagadnień stanowiących tradycyjną 
domenę tego, co rozumie się powszechnie pod pojęciem filmu oświatowego. 
Chodzi tu o  realizację utworów typu eksperymentalnego oraz impresyjne-
go – nawet o reportaże publicystyczne z pogranicza dokumentu, co do któ-
rych można by się spierać, czy powinny być realizowane w WFO czy w war-
szawskiej WFD14.

Przykładem pojemności konwencji gatunkowych filmu oświatowego 
jest wykorzystanie humoru. Oba omawiane tu filmy są w zasadzie humo-
reskami, w  dodatku do pewnego stopnia kwestionującymi  –  poprzez ko-
mizm  –  własne przesłanie informacyjne. W Ludzie liczą skomplikowane 
obliczenia optymalnego projektu osiedla kończą się szpetnym sznurem 
bielizny biegnącym po przekątnej fasady budynku, natomiast w Kompute-
rach w ostatnim ujęciu kamera ukazuje skrzynkę z liczydłem opatrzoną na-
pisem „W razie nagłej potrzeby zbić szybę”. Co ciekawe, humor ten spotkał 
się w obu przypadkach z uznaniem komisji kolaudacyjnych. W przypadku 
filmu Etlera druga komisja kolaudacyjna miała co prawda pewne wątpliwo-
ści, ale dotyczyły one raczej sfunkcjonalizowania humoru, a nie jego obec-
ności jako takiej. Uczestniczący w kolaudacji scenarzysta i redaktor Konrad 
Siwecki tak skomentował film: „Byłoby lepiej, gdyby dowcip pokrywał się 
z zadaniami, które mają być rozwiązane przy pomocy maszyn, a tak jednym 
uchem słucha się spikerki, a patrzy się na te tricki. Raczej do tekstów trze-
ba było dopasować dowcipne sytuacje15”. Wtórował mu reżyser Stanisław 

popularno-naukowy, dz. cyt., s. 11–18; E. Nurczyńska-Fidelska, Rodzaje i gatunki filmowe, 
[w:] Kino i telewizja, red. B. W. Lewicki, Warszawa 1977, s. 142. W piśmiennictwie anglo-
saskim educational film i instructional film uznaje się z reguły za podgrupy filmu doku-
mentalnego. Zob. Educational film, [w:] B. Grant, S. Blandford, J. Hillier, The Film Studies 
Dictionary, London 2000; Instructional film, [w:] The film studies dictionary, dz. cyt. 
14 J. Peltz, Nowe plany, nowe filmy, „Kamera” (1963) nr 4, s. 5.
15 Teczka filmu Ludzie liczą, Archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych. We wszystkich 
cytatach z dokumentacji filmów poprawiłem błędy interpunkcyjne i literówki.
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Kokesz: „Wiele dowcipów jest niezależnych od tego, co mówi komentarz”16. 
Zasadniczo jednak do samego komizmu filmu zastrzeżeń nie było, zresztą 
jest on naprawdę wysokiej próby, co zapewne było zasługą Etlera, twórcy 
nietuzinkowego, który komentując Komputery Zanussiego, potrafił z auto-
ironią napisać: „Czuję się znakomicie w roli autorytetu. Szczególnie w dzie-
dzinie filmów na temat maszyn liczących, a  to dzięki osobistej wywrotce 
pt.: Ludzie liczą liczącej 286 mtr., z czego 151 wydaje mnie się nieudane 
z winy głupawych dowcipów”17.

Humor cechuje też Komputery, co spodobało się zarówno recenzentom, 
jak i  uczestnikom kolaudacji. Przykładowo, redaktor Elżbieta Greńkowska 
podczas drugiej kolaudacji podsumowała film Zanussiego w taki oto sposób: 

„Bardzo podoba mi się pomysł – film przyjemny i wesoły”18. Na marginesie 
można zauważyć, że cytat ten jest charakterystyczny dla swobodnego, a jed-
nocześnie kreatywnego stylu dyskusji kolaudacyjnych, jaki można odczytać 
z zachowanych dokumentów. 

Kategoria filmu oświatowego jest zatem – przynajmniej jeśli chodzi o filmy 
realizowane przez WFO – niezwykle pojemna. Wyjaśnia to zaskakującą dla 
niezorientowanego widza pomysłowość artystyczną obu filmów. Formalnie 
rzecz biorąc, film Ludzie liczą miał przedstawiać funkcjonowanie maszyn li-
czących na przykładzie projektowania optymalnego osiedla mieszkaniowego. 
Dokumentację do tego utworu Krzysztof Zanussi przygotował wraz z Krzysz-
tofem Reyem, specjalistą w dziedzinie cybernetyki ekonomicznej, zajmującym 
się newralgiczną w gospodarce PRL dziedziną budownictwa mieszkaniowe-
go19. Zanussi opracował scenariusz przyszłego filmu, Rey – jego dokumenta-
cję naukową, natomiast konspekt podpisany jest przez obu autorów. Film nie 
miał jeszcze wówczas nawet tytułu, dopiero później pojawił się tytuł roboczy 
Maszyny liczące, ostatecznie zmieniony na Ludzie liczą. Trzeba przyznać, że 
koncepcje tego wczesnego etapu istotnie różnią się od ostatecznej wersji Et-
lera. Eksplikacja Reya skłania się w stronę filmu naukowego, to znaczy prze-
znaczonego dla specjalistów, a główne zadanie autor widzi w przedstawieniu 

„symulacji tej części zagadnień rozwiązywanych przez zespół projektantów 

16 Teczka filmu Ludzie liczą.
17 Teczka filmu Jak maszyna liczy, Archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych. Zwracam 
uwagę, że teczka ta opisana jest pierwotnym, zmienionym później tytułem filmu.
18 Teczka filmu Jak maszyna liczy.
19 Krzysztof Rey jest autorem takich publikacji jak (wraz z  Ireną Trammer) Analiza 
ekonomiki i  zabudowy bloków mieszkaniowych projektowanych w  latach 1948–1952, 
Warszawa 1953 czy –  już po realizacji filmu – Cybernetyczny model przedsiębiorstwa, 
Warszawa 1972.
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osiedla, którą w ogóle potrafimy ująć matematycznie”20. Sam styl opisu pro-
jektu trudno uznać za popularnonaukowy:

Metoda opracowania modelu polega na przekształceniu za pomocą odpowied-
nich definicji elementów rzeczywistości znanej technikom na zbiór elemen-
tów w sensie matematycznym, na którym możemy określić pewne działania 
niezbędne dla znalezienia wartości ekstremalnej w  pewnej funkcji, w  posta-
ci której wyrażamy kryterium optymalizacji. Definicje te, za pośrednictwem 
których elementy rzeczywistości przekształcają się w elementy rzeczywistości 
matematycznej, muszą spełniać dwojakie postulaty: muszą być przystające do 
elementów rzeczywistości i  muszą odpowiadać warunkom niezbędnym dla 
wykonania działań, które istotnie dadzą rozwiązanie naszego zagadnienia21.

To ambitne zadanie miał spełnić przygotowany przez Zanussiego scena-
riusz. Jego lektura uświadamia, że twórca nie miał sprecyzowanej koncepcji 
utworu. Niektóre opisy nie są całkiem zrozumiałe, w scenariuszu zawarte są 
także pomysły, które nie znalazły się ostatecznie w filmie: przede wszystkim 
ukazania danych jako macierzy. Autor zaplanował zestawienie na ekranie 
dwóch obszarów: górny miał przedstawiać możliwe kombinacje domów, dol-
ny – odpowiadające im zużycie materiałów w formie tabelarycznej. Wizja ta 
jest dość skomplikowana i niełatwo wyobrazić ją sobie na podstawie opisu: 

Jednocześnie w prawej stronie kadru pojawia się nowa kolumna: normy zuży-
cia materiałów budowlanych. W kolumnie tej zapala się światło z charaktery-
stycznym dźwiękiem, w momencie gdy któryś wariant zabudowy przekroczy 
normę zużycia jednego z materiałów budowlanych. Na przykład przy dwóch 
budynkach w szóstej kratce (dwa punktowce) zapala się sygnał ostrzegawczy 
przy normie zużycia stali22. 

Recenzujący scenariusz Wiesław Drymer uznał go co prawda za „jasny 
i przejrzysty”, zwrócił jednak uwagę, że zasadniczą część filmu, prezentującą 
modelowanie ekonomiczne, można przedstawić za pomocą makietki lub ry-
sunkowo; sugerował zarazem to pierwsze rozwiązanie23.

20 K. Rey, Dokumentacja naukowa do filmu o zastosowaniu cybernetyki ekonomicznej do 
planowania budownictwa mieszkaniowego, Teczka filmu Ludzie liczą.
21 K. Rey, Dokumentacja naukowa do filmu o zastosowaniu cybernetyki ekonomicznej do 
planowania budownictwa mieszkaniowego.
22 Teczka filmu Ludzie liczą.
23 Teczka filmu Ludzie liczą. Warto zauważyć, że w tytule tej recenzji pojawia się kolejna 
wersja tytułu filmu, tym razem chyba jednak będąca pomyłką recenzenta: Maszyny liczące 
w ekonomii.
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Z pisma, które redaktor Maria Tymowska skierowała do dyrekcji WFO, 
wynika, że Drymer planowany był na reżysera tego filmu. Ostatecznie został 
nim jednak Edward Etler i to jego podpis widnieje na Warunkach skierowania 
do realizacji filmu z  tak zwaną trójką realizatorską, w  tym wypadku złożo-
ną z kierownika produkcji Romana Wojciechowskiego, operatora Stanisława 
Śliskowskiego i właśnie Edwarda Etlera24. Ten ostatni był już wówczas reży-
serem dość doświadczonym, choć młodym (urodził się w 1931 roku). Zrea-
lizował w WFO znakomitą Kraksę (1963) i Biały walc (1963), a oprócz tego 
filmy w Studiu Małych Form Filmowych „Se-Ma-For”. To z pewnością jego 
inwencji artystycznej i  świetnemu wyczuciu animacji film Ludzie liczą za-
wdzięcza ostateczny kształt. W przygotowanym przez siebie scenopisie Etler 
ukonkretnił niezbyt jasną wizję Zanussiego, odciążył obraz, usuwając tabele 
z wyliczeniami, i dodał atrakcyjności przez zastosowanie eleganckiej i dow-
cipnej animacji wycinankowej. 

O ile z  eksplikacji Krzysztofa Reya wyłania się obraz filmu naukowego, 
o  tyle wersja Etlera jest zaskakującym połączeniem filmu dydaktycznego 
z eksperymentem artystycznym i humoreską obyczajową. Film trwa dziewięć 
i pół minuty. Otwiera go część „futurystyczna”. Etler ukazuje w niej centrum 
obliczeniowe i uczonych w białych kitlach zajętych pracą przy maszynach li-
czących. Pierwsze po napisach czołowych ujęcie prezentuje detal: oko łypiące 
zza szkła okularów, następne  –  jakiś trudny do zidentyfikowania fragment 
aparatury. Ten rytm montażu, zestawiający na przemian ludzi i  maszyny, 
utrzymany jest w całej tej części. Maszyny filmowane są w sposób wydobywa-
jący abstrakcyjność (a także – atrakcyjność) ich wyglądu, a nie techniczny czy 
dydaktyczny konkret. Można rozpoznać przede wszystkim ekran oscylografu 
z wyświetlającymi się na nim sinusoidami (pomysł ze scenariusza), co zresztą 
stało się przyczyną protestu Krzysztofa Reya podczas kolaudacji. Konsultant 
zauważył, że „Oscylograf nie bierze udziału w procesie liczenia – jest to urzą-
dzenie sprawdzające, a gra on w filmie rolę czołówki”25. Oprócz oscylografu 
dostrzec można klawiaturę dalekopisu oraz ukazaną w szybkich jazdach ka-
mery, sprawiającą wrażenie abstrakcji wizualnej siatkę pamięci magnetycznej. 
Reszta urządzeń filmowana jest tak, że trudno je zidentyfikować, zaś komen-
tarz nie tłumaczy, co właściwie widać na ekranie. Jest to o tyle zaskakujące, 
że większość widzów miała zapewne oglądać te przyrządy po raz pierwszy 

24 W trakcie realizacji filmu zmienił się kierownik produkcji. Romana Wojciechowskiego, 
którego nazwisko figuruje też na zarządzeniu z 3 stycznia 1964 roku o skierowaniu filmu do 
produkcji, zastąpił Jan Bereśniewicz, wymieniony już w  Planie generalnym zaakceptowa-
nym 14 stycznia. Nazwisko kierownika produkcji w ogóle nie pojawia się w czołówce filmu.
25 Teczka filmu Ludzie liczą.
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w  życiu. Film skupia się raczej na wywołaniu wrażenia tajemniczości (stąd 
dwukrotne powtórzenie w komentarzu frazy „magia liczenia”) niż na chłod-
nej i dokumentalnej prezentacji aparatury.

Ludzie liczą, cyt. za: WFO, 1964. Ujęcie otwierające film.

Z ujęciami maszyn współgrają zdjęcia obsługujących je naukowców. Prze-
ważają tu zbliżenia ukazujące częściowo zasłonięte przez aparaturę twarze, peł-
ne profile bądź oczy w skupieniu wpatrujące się w odczyty. Operator posłużył 
się obiektywem długoogniskowym, ukrywając w tajemniczej nieostrości wnę-
trze laboratorium na drugim planie. Przedstawieni w ten sposób inżynierowie 
zrównani zostają z maszynami, przypominają właściwie pozbawione mimiki 
roboty. Szczególnie widoczne jest to w ujęciach jednej z pracownic, ukazanej 
raz w półobrocie, raz w zestawieniu z płytą układu elektronicznego. To ostat-
nie ujęcie wprost szokuje, jeśli uwzględnić rok realizacji filmu – bez trudu mo-
głoby bowiem zdobić okładkę dowolnej powieści cyberpunkowej z końca XX 
wieku. Futurystyczną atmosferę podkreśla muzyka, oparta tu przede wszyst-
kim na nierównym rytmie perkusji i dźwiękach elektronicznych26.

26 Autorem opracowania muzycznego filmu był Andrzej Salamon.
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Taki styl filmowy z pewnością nie jest podporządkowany funkcji informa-
cyjnej, czego moglibyśmy oczekiwać po filmie oświatowym. Podczas pierw-
szej kolaudacji redaktor Siwecki narzekał nawet na brak ujęć aparatury, rozu-
miejąc przez to zapewne brak ujęć sfunkcjonalizowanych wobec głównego 
wywodu filmu: „Za mało ujęć z maszynami. Warto by pokazać, jak ludzie pra-
cują przy maszynach”27. Krzysztof Rey replikował: „To jest antyfilmowy obiekt 
i każde przetrzymanie ujęcia zrobi dłużyzny”28. Etler i Śliskowski przedstawili 
jednak te „antyfilmowe obiekty” w sposób wydobywający ich futurystyczną fo-
togenię. Nieoczekiwana kompozycja ujęć, wykorzystanie obiektywów o małej 
głębi ostrości, nienaturalistyczne aktorstwo sprawiają, że to sam styl staje się 
dominantą, absorbując widza urodą zdjęć i magią nowoczesności, czego do-
bitnym przykładem jest wykorzystanie oscylografu, który nie ma bezpośred-
niego związku z obliczeniami. Technika zostaje tu więc poddana estetyzacji, 
a w rezultacie także i mistyfikacji, w której działanie maszyny przysłonięte jest 
przez jej wizualną niezwykłość. Skupiony i nieobecny wzrok techników, ich 
namaszczone gesty budują wręcz wrażenie wzniosłości techniki.

Ludzie liczą, cyt. za: WFO, 1964. Twarz przesłonięta aparaturą.

27 Teczka filmu Ludzie liczą.
28 Teczka filmu Ludzie liczą.
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Drugą, animowaną część filmu otwiera ujęcie przedstawiające otwierają-
cą się teczkę opatrzoną napisem „Optymalizacja ekonometrycznego modelu 
zabudowy jednostki urbanistycznej osiedla”. Na ekranie pojawia się animacja 
wycinankowa przestawiająca kwadraty reprezentujące „jednostki mieszka-
niowe”, które układają się w różne kombinacje: od domów jednorodzinnych 
do punktowców. Komentarz spikera wyjaśnia, że każdej kombinacji towarzy-
szyć muszą obliczenia zużycia materiałów i wykorzystania przestrzeni, które 
w efekcie prowadzą do uzyskania optymalnego modelu zabudowy, a przy zło-
żonych rachunkach nieodzowne stają się maszyny liczące. Wywód jest przej-
rzysty, ale jednak dość suchy, natomiast majstersztykiem jest towarzysząca 
mu animacja, złożona z miniatur obyczajowych29. Oglądamy więc kłócące się 
małżeństwo, które podsłuchiwane jest przez sąsiadów, ćwiczącego muzyka, 
którego gra przeszkadza innymi mieszkańcom, wspólne sąsiedzkie oglądanie 
telewizji u pierwszego posiadacza telewizora, panów podglądających kąpiącą 
się sąsiadkę, a wreszcie awanturę, która kończy się zawaleniem konstrukcji 
bloku mieszkalnego. Muzyka zmienia w tej części swój charakter, stając się 
melodyjnie taneczna, co współgra z animowanymi scenkami rodzajowymi.

Część trzecia filmu powraca do sali obliczeniowej. Jej tematem jest działanie 
maszyny liczącej: kodowanie i dziurkowanie taśmy perforowanej, obliczenia, 
uzyskiwanie wyników poprzez dalekopis. Komentarz tłumaczy pracę maszyny, 
zwracając uwagę, że przypomina ona dziecko „nawet przeciętnie nieinteligen-
tne. Jak niemowlę odróżniające dwa pojęcia: tata – mama (czasem vice versa), 
maszyna odróżnia dwa pojęcia: jeden – zero, odpowiadające właściwemu im-
pulsowi elektrycznemu lub brakowi takowego impulsu”. Zwracam uwagę na 
porównanie maszyny do dziecka, bowiem stanie się ono podstawą koncepcji 
późniejszego filmu Komputery Krzysztofa Zanussiego. Trudno stwierdzić, czyj 
był ten pomysł, tak jak nie wiadomo, jak powstał komentarz do filmu. W napi-
sach jako jego autorzy wymienieni są Etler i Zanussi, natomiast podczas kolau-
dacji Etler stwierdza, że napisał go wspólnie z Krzysztofem Reyem, być może 
zatem ostateczna wersja była efektem jakiejś współpracy całej trójki.

Ta część filmu wizualnie przypomina jego początek. Kamera znów za-
skakuje zestawieniami twarzy i  urządzeń oraz abstrakcjonistycznymi uję-
ciami pracujących maszyn, najczęściej w  planach bliskich. Teraz jednak 
estetyzacja połączona jest z komentarzem objaśniającym, który tłumaczy 

29 Podczas kolaudacji reżyser Janusz Star zauważył, iż „ta animowana część bardzo ab-
sorbuje, odciąga uwagę od komentarza. To wszystko nie jest obliczone na przeciętnego 
widza”. Był to, jak się okazało, komentarz proroczy, bowiem dwa lata później Zespół Eko-
nomiczny Naczelnego Zarządu Kinematografii zawiadomił WFO, że film uzyskał ocenę 
ekonomiczną „niedostateczny minus 15%”.
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funkcje ukazywanych operacji. W ten sposób na planie dyskursywnym film 
zostaje domknięty: komputery pozostają tajemniczymi bytami, przekształ-
cającymi swoją obecnością rzeczywistość (poczynając od obsługujących 
je zmienionych w  automaty ludzi), ale choć istota ich działania jest nie-
jasna, funkcja okazuje się dość prosta i przyjazna. Warto zwrócić uwagę, 
że ten sposób przedstawiania techniki obliczeniowej obowiązuje do dziś: 
tłumaczy się raczej funkcje, a  nie mechanizm działania. Oczywiście ma-
szyn liczących z filmu Etlera nie dałoby się określić mianem „komputerów 
osobistych”, i  to nie tylko z powodu ich wielometrowych gabarytów. Film 
w żaden sposób nie sugeruje, że miniaturyzacja mogłaby być do czegokol-
wiek potrzebna. Nie daje też raczej nadziei na uproszczenie procesu obsłu-
gi, podkreślając nieodzowność kasty inżynierów, którzy potrafią komuni-
kować się z urządzeniem, naciskając tajemnicze przyciski i odszyfrowując 
ciągi cyfr i liter. Na marginesie można dodać, że ważniejszą część tej kasty 
stanowią kobiety  –  jednej z  nich kamera przygląda się wyjątkowo długo, 
zapewne dlatego, że młoda, piękna twarz w okularach odpowiada futury-
stycznej wizji budowanej przez film.

Z nowoczesną formą wizualną filmu kontrastuje tradycyjny, utrzymany 
w tradycji griersonowskiej komentarz. Jego funkcja też jest typowa: narrator 
jest wszechwiedzący, rozumie wszystko i stara się objaśnić świat widzom, do-
stosowując się do ich możliwości poznawczych. Jest to więc ewidentny zabieg 
dydaktyczny, skontrastowany tylko z zabawnymi animacjami, które błyskotli-
wy i erudycyjny, lecz jednak poważny narrator zdaje się ignorować.

Ludzie liczą to z pewnością film wybitny i autorski, ale autorem tym nie 
był scenarzysta. Humor Edwarda Etlera nadał filmowi elegancję, a wyobraźnia 
wizualna reżysera – zapewne wsparta talentem operatora – stworzyła nowofa-
lową miniaturę futurystyczną. Krzysztof Zanussi widział zatem, że temat ma-
szyn liczących pozostaje otwarty i jest to pole, na którym mógłby zabrzmieć 
jego samodzielny głos. Wydaje się zresztą, że informatyka zajmowała go wów-
czas bardzo intensywnie, a  w  każdym razie starał się poprzez nią połączyć 
pasję filmową z wykształceniem ścisłym, czego dowodem jest przedstawiona 
w PWSFTviT praca dyplomowa pod tytułem Aktor w świetle teorii informacji30. 
Powrócił więc do tych zagadnień w filmie Komputery, który samodzielnie wy-
reżyserował w roku 1967. Reżyser pisał dość żarliwie w eksplikacji filmu: 

intencją autora jest demitologizacja maszyn – utrwalenie w widzu przekona-
nia, że „mózgi elektronowe” są w gruncie rzeczy czymś prostym i możliwym 

30 Opublikowana w skrócie: K. Zanussi, Aktor w świetle teorii informacji, „Kino” (1972) 
nr 11, s. 29–33.
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do zrozumienia. […] Obawa przed maszynami, niezrozumienie ich działania 
jest czynnikiem mocno hamującym postęp elektronowej techniki obliczenio-
wej i dlatego film ma przede wszystkim działać publicystycznie31. 

Możliwe, że taka postawa była skutkiem niedosytu po filmie Ludzie liczą, 
który omijał to zagadnienie, a być może nawet przyczyniał się do stworzenia 
obrazu maszyn liczących jako urządzeń niezrozumiałych, wręcz magicznych.

Z dostępnej w archiwum WFO dokumentacji wynika, że konspekt scena-
riusza własnego filmu o komputerach Krzysztof Zanussi złożył 1 sierpnia 1966 
i w tym samym dniu podpisał umowę na przygotowanie scenariusza, mające-
go wówczas roboczy tytuł Jak maszyna liczy32. Doszło jednak do pewnych 
perturbacji, okazało się bowiem, że nazwisko reżysera nie figuruje w istnieją-
cym w Naczelnym Zarządzie Kinematografii spisie pracowników kinemato-
grafii uprawnionych do realizacji filmów. W tej sytuacji 6 września 1966 roku 
dyrektor WFO Marek Garlicki wystąpił do ministra Tadeusza Zaorskiego 
z prośbą o wyrażenie zgody na realizację filmu o maszynach liczących przez 
Zanussiego. Najwyraźniej Zanussiego wpisano na listę (w dokumentacji nie 
ma dalszych śladów tej sprawy).

Przygotowany przez Zanussiego scenariusz otrzymał z  reguły recenzje 
pozytywne. Ponieważ reżyser nie był pracownikiem wytwórni, recenzentów 
było aż pięciu. Dwie napisali konsultanci zewnętrzni: prof. Jan Szmelter, spe-
cjalizujący się w metodach numerycznych w mechanice, oraz Adam B. Em-
pacher, matematyk i jeden z pierwszych w Polsce popularyzatorów informa-
tyki33. Zastrzeżenia Szmeltera dotyczyły samego ujęcia problematyki: „Razi 
mnie, dzisiaj trącące już chyba myszką, podejście do maszyn matematycznych 
jako do cudu techniki. […] Razi mnie mówienie o maszynie matematycznej 
jako o czymś tajemniczym”34. Z kolei Empacher, który ostatecznie został kon-
sultantem naukowym filmu, sugerował zmianę roboczego tytułu (Jak maszy-

31 Teczka filmu Jak maszyna liczy.
32 Na filmach realizowanych przez znanych twórców dla Wytwórni Filmów Oświatowych 
ciąży czasem odium „chałtury”. Trudno zaprzeczyć, że dla wielu z nich, zwłaszcza mło-
dych i początkujących, praca dla WFO mogła być lukratywna. Za samo przygotowanie 
scenariusza do Komputerów Krzysztof Zanussi otrzymał 3000 zł, co przy ówczesnej śred-
niej zarobków wynoszącej około 2000 zł było z pewnością wynagrodzeniem atrakcyjnym. 
Przykład ten dowodzi jednak, że Wytwórnia oferowała możliwość zatrudnienia w sytuacji, 
gdy o pracę w zawodzie wcale nie było łatwo, zwłaszcza dla twórców znajdujących się 
u początku kariery. 
33 Recenzja prof. Szmeltera nosi datę 10 kwietnia 1967, a do WFO wpłynęła 13 kwietnia 
1967, a więc już po skierowaniu filmu do realizacji.
34 Teczka filmu Jak maszyna liczy.
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na liczy), uznał bowiem, że jest to „tytuł mylący, sugeruje wyjaśnienie zasad 
pracy komputera, tymczasem widz zobaczy efektowny balet arytmetyczny”35. 
Ten akurat postulat recenzenta uwzględniono, w przeciwieństwie do kilku 
innych sugerujących na przykład usunięcie ujęcia z salą obrad w początko-
wej części filmu oraz „rozpraszającej uwagę” postaci dziewczyny. Zasadniczo 
jednak Empacher podsumowywał scenariusz entuzjastycznie: „Film ma dużą 
szansę stać się jednym z atrakcyjniejszych filmów oświatowych”36.

Spośród trzech recenzji wewnętrznych (Stanisława Grabowskiego, Witol-
da Żukowskiego i Edwarda Etlera) najciekawsza – merytorycznie, ale i litera-
cko, jest ta ostatnia. Co ciekawe, jedną z głównych pochwał przeznacza Etler 
dla pomysłu przyobleczenia narratora w postać widzialną: 

pochwalam pomysł wprowadzenia narratora. Jeśli już ktoś ma bez przerwy 
gadać zza ekranu, to niech gadającego będzie widać. Wtedy wywód robi się 
ogromnie telewizyjny, na szczęście w najlepszym znaczeniu tego słowa. Ostat-
nie  –  co tu ukrywać  –  dzięki pomysłowym zabiegom scenarzysty. Podejrze-
wam skądinąd, że film zyskuje w  tym miejscu więcej, niż się spodziewamy: 
o  ile facet komentujący zza ekranu jest na ogół słuchany jako zło konieczne 
i nielubiany, jako ten mądry, wszystkowiedzący Jola (sic!), tak narrator Zanus-
siego akurat w tym filmie i w tym scenariuszu siedzi!37. 

Uznanie dla pomysłu Zanussiego jest zatem zarazem samokrytyką własne-
go dokonania Etlera, posługującego się w Ludzie liczą, przypomnijmy, trady-
cyjnym komentarzem ponadkadrowym.

Ciekawa jest również jedyna negatywna recenzja, pióra Witolda Żukow-
skiego. Reżyser podważa sensowność projektu Zanussiego, argumentując, że 

„coraz więcej będzie i już jest urządzeń, których działania nie będziemy mogli 
pojąć”38. W zamian sugeruje inny temat filmu, a mianowicie „po co maszyny 
liczą”. Choć ta opinia może wydawać się dość brutalna i niezbyt twórcza, jako 
że oznacza powrót do koncepcji Ludzie liczą, to w gruncie rzeczy jest ona także 
prorocza nie tylko w  odniesieniu do komputerów, ale większości sfery tech-
nicznej obecnej w naszym życiu39. Zagadnienie sposobu działania urządzenia 
jest dla większości użytkowników znacznie mniej istotne niż jego zastosowanie.

35 Teczka filmu Jak maszyna liczy.
36 Teczka filmu Jak maszyna liczy.
37 Teczka filmu Jak maszyna liczy.
38 Teczka filmu Jak maszyna liczy.
39 Oczywiście filmy realizujące wyrażoną przez Żukowskiego koncepcję powstawały, na 
przykład Komputery w działaniu (Bolesław Bączyński, 1973). Sam Żukowski nie był także 
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Mimo tej negatywnej opinii wobec przewagi recenzji pozytywnych redaktor 
Maria Tymowska wnioskowała 17 marca 1967 do dyrekcji WFO o  skierowa-
nie scenariusza Zanussiego do realizacji. Nastąpiło to 3 kwietnia tamtego roku. 
Trójkę realizatorską stanowili Krzysztof Zanussi, operator Stanisław Śliskowski 
i kierownik produkcji Jerzy Stanisławski. Decyzja o zatrudnieniu Śliskowskiego 
zapadła w ostatniej chwili, bowiem jeszcze 30 marca Zanussi zwracał się do 
Wytwórni o zgodę na realizację zdjęć do filmu przez Jana Hessego, podkreślając 
w piśmie, że udział Śliskowskiego jest niemożliwy40. 7 kwietnia 1967 roku za-
akceptowany został scenopis i parę dni później przystąpiono do realizacji zdjęć. 
Zasadniczą część filmu, z  udziałem dzieci, nakręcono w  połowie kwietnia 
w WFO41. Zdjęcia laboratorium obliczeniowego zrealizowano w warszawskim 
Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych, zapewne dlatego, że 
w Łodzi nie było odpowiedniego miejsca. Do realizacji filmu Zanussi został od-
delegowany z Wytwórni Filmowej „Czołówka”, w której wówczas pracował.

Analizując Komputery w zestawieniu z wcześniejszym filmem Ludzie liczą, 
bez trudu dostrzec można, jak rodzi się samodzielność artystyczna Krzysztofa 
Zanussiego. Novum, o którym już wspomniałem, było wprowadzenie widocz-
nej postaci narratora objaśniającego widzowi tajniki informatyki. W eksplikacji 
do scenariusza Zanussi zwraca uwagę na filmową proweniencję tego chwytu, 
odsyłając do filmu ze znanym w swoim czasie komikiem Noël-Noëlem Parada 
natrętów (reż. Jean Dréville, Les Casse-pieds, 1948)42. Ważniejsze jest chyba 
jednak zakotwiczenie tego zabiegu w nowym wówczas medium telewizyjnym, 
co podkreśla, jak wspomniałem, Etler. Chodzi tu więc o  widoczność stylu, 
którą wprowadza obecność patrzącego w  kamerę, zwracającego się wprost 
do widzów spikera  –  „prowadzącego program”. Istotny jest także kontekst 
dokumentalny: Komputery wyraźnie skierowane są przeciwko tradycyjnemu 
komentarzowi ponadkadrowemu, poprzez który widz jest pouczany o  świe-
cie. Wszechwiedzącego nauczyciela zastępuje tu ktoś w rodzaju kumpla, któ-
ry zdobywa odbiorcę nie chłodną nieomylnością, ale przystępnością wiedzy. 
Warto zatem zwrócić uwagę na stosunek twórcy do tradycji dokumentalnej. 

całkiem konsekwentny, skoro parę lat później oprócz filmu Zastosowanie kserografów zre-
alizował Zasady działania kserografu (1973).
40 Z operatorem tym Zanussi współpracował między innymi przy etiudzie Śmierć prowin-
cjała (1965).
41 Dzieci przywieziono z  pobliskiej Państwowej Szkoły Muzycznej i  Przedszkola przy 
Łódzkim Towarzystwie Muzycznym. Stało się to zresztą powodem skargi dyrektora PSM, 
który zarzucał kierownictwu filmu zaangażowanie dzieci bez jego zgody oraz niezapew-
nienie im odpowiednich warunków (przedłużające się zdjęcia, brak posiłku).
42 Teczka filmu Jak maszyna liczy.



140 Piotr sitarski

Film otwiera dość stereotypowy montaż materiałów archiwalnych, natomiast 
w dalszej części pojawia się ujęcie, w którym widzimy zajętych pracą inżynie-
rów. Zostało ono zainscenizowane, co łączy film Zanussiego z „nową zmianą” 
w polskim filmie dokumentalnym, chętnie posługującą się inscenizacją i krea-
cją, by wydobyć – a nie tylko zarejestrować – prawdę o rzeczywistości43.

Przechodząc z kolei do perspektywy autorskiej, zauważmy charakter dys-
kursywny filmu. W tym przypadku jest on oczywisty, ale stanowi jednocześnie 
źródło podobnych zabiegów w późniejszych, fabularnych filmach Krzysztofa 
Zanussiego. Ich wielokrotnie podkreślana eseistyczność wywodzi się, moim 
zdaniem, z  tych wczesnych, dokumentalno-oświatowych doświadczeń reży-
sera, który najwyraźniej docenił tego rodzaju formę autorskiej wypowiedzi44.

W odróżnieniu od wcześniejszego filmu Etlera, a także dominującego wów-
czas i później sposobu prezentacji maszyn liczących, Zanussi odchodzi zarów-
no od kontekstu społecznego, jak i technicznego. Tym pierwszym zajmuje się 
właściwie wyłącznie ekspozycja filmu, w której ukazano różne praktyczne za-
stosowania komputerów: od sterowania rakietami przez prowadzenie rachun-
ków bankowych aż do dobierania par małżeńskich i tworzenia optymalnych 
planów gospodarczych. Co ciekawe, pomysł na takie rozpoczęcie filmu po-
chodzi z konspektu poprzedniego filmu, Ludzie liczą, który miał rozpoczynać 
się od wyliczenia zastosowań komputera, by dojść do projektowania osiedli 
mieszkaniowych – ostatecznie jednak w tamtym filmie się nie znalazł.

Technika komputerowa obecna jest w Komputerach dość zdawkowo. Nie 
ma tu śladu wizualnej ekstrawagancji z filmu Ludzie liczą. Oglądamy puste la-
boratorium, stoły z konsolami sterującymi i szafy komputerowe. Dwukrotnie 
też narrator bawi się płytką obwodu elektronicznego, nie przywiązując jednak 
do niej zbyt wielkiej wagi ani nie tłumacząc zasady działania. Raz tylko kamera 
ukazuje naradę inżynierów, zaskoczonych wynikiem obliczeń (nie ma wśród 
nich ani jednej kobiety). O ile wizja Etlera była futurystyczna i niemal posthu-
manistyczna, a komputery ukazane zostały przede wszystkim jako materialne 
maszyny, o tyle Komputery posługują się minimalizacją i abstrakcją, skupiając 

43 O  inscenizowaniu ujęcia wspomina w  niepublikowanych wspomnieniach Zygmunt 
Skonieczny. Nominalnie pełnił on funkcję asystenta reżysera, jednak, jak sam stwierdza, 
miał za zadanie także czuwać z ramienia Wytwórni nad poczynaniami debiutanta Zanus-
siego. Za udostępnienie fragmentu wywiadu z panem Zygmuntem Skoniecznym dziękuję 
Michałowi Dondzikowi.
44 O eseistyczności filmów Zanussiego pisał między innymi Sławomir Bobowski w przy-
wołanej książce Dyskurs filmowy Zanussiego, a  także w artykule O eseju filmowym. Na 
przykładzie „Iluminacji” Krzysztofa Zanussiego, [w:] Studia filmoznawcze X, red. J. Trzy-
nadlowski, Wrocław 1991.
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się na sposobie funkcjonowania urządzeń, a nie ich fizycznej postaci. Służy 
temu ilustrowanie działań maszyny liczącej poprzez schematy obwodów elek-
tronicznych, a  następnie zobrazowanie operacji maszyny przez nieumiejące 
jeszcze liczyć dzieci. Ustawiają się one w rzędy przedstawiające szeregi cyfr, 
a następnie przesuwają się według odpowiedniego programu, by otrzymać wy-
nik działania matematycznego45. Odbywa się to w białej pustce, podkreślonej 
przez proste wzory geometryczne na dziecięcych ubrankach. Przypominam, 
że wykorzystanie tej dziecięcej metafory jest zapewne echem zwrotu z komen-
tarza do Ludzie liczą, w którym komputer porównany został do dziecka.

Komputery, cyt. za: WFO, 1967. Działania maszyny zilustrowane przez dziecięcą cho-
reografię w białej pustce.

Mariola Marczak widzi w Komputerach zapowiedź predylekcji Zanussiego 
do „objaśniania skomplikowanych spraw tego i tamtego świata”46. Należałoby 
jednak dodać także inne, być może ważniejsze, pokrewieństwo z późniejszy-
mi filmami reżysera: dotyczące głównego bohatera. Jest on, jak w Strukturze 

45 Konspekt scenariusza proponuje skomplikowane działania (potęgi, sinusy), ostatecznie 
jednak Zanussi zdecydował się przedstawić proste dodawanie.
46 M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 84.
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kryształu (1969) czy Barwach ochronnych (1976), młodym uczonym. Swoim 
optymistycznym spojrzeniem na świat, ocierającym się o naiwność przypo-
mina też bohaterów Iluminacji (1972) czy Constansu (1980). Jest też zbliżo-
ny do niektórych z  tych postaci fizycznym typem „okularnika”. Oczywiście 
w Komputerach postać ta jest zaledwie zarysowana kilkoma kreskami, ale jej 
podstawowe cechy są oczywiste: naukowiec pozbawiony jest rozterek, a op-
tymizm czerpie z  racjonalistycznego, naukowego spojrzenia na świat. Bez 
zmrużenia oka rozwiewa wątpliwości podsuwane przez śliczną, choć niezbyt 
rozgarniętą partnerkę, a  widzów prowadzi w  jasny (także scenograficznie) 
świat przyszłości, rozpraszając ich lęki i obawy. 

Do Komputerów bez trudu można też zastosować stwierdzenie Sławomi-
ra Bobowskiego, że narracja w filmach Zanussiego „jest wyraźnie nasycona 
głównym bohaterem”47. W dodatku według tego badacza protagonistę może-
my traktować jako „figurę myślową autora”48, co z pewnością jest trafne także 
w tym przypadku, bowiem wywód narratora wprost wynika z zainteresowań 
reżysera, który w swej pracy dyplomowej pisał: 

Cybernetyka pretenduje, by stać się organizatorką nauk; jej pojęcia i  prawa 
mają postać tak ogólną, że dają się zastosować do wielu różnych dyscyplin, 
zdarza się także, że przedstawienie pewnych potocznych spostrzeżeń w termi-
nach cybernetycznych nadaje im nowe, ciekawsze znaczenie49. 

Bobowski zwraca też uwagę na obecność postaci drugoplanowej, która 
stanowi alter ego bohatera, „przypominając mu o dwoistości własnej natury, 
tudzież tworząc skrajną przeciwwagę, jakby antytezę tej postawy”50. W Kom-
puterach rolę tę  –  a  właściwie rólkę  –  odgrywa kwestionująca wywód na-
ukowca dziewczyna.

Bobowski zauważa także, że konstrukcja stosowana przez reżysera ma cha-
rakter autoironiczny, bowiem „Zanussi najpierw przedstawia bohaterów jako 
stereotypowe wzory pozytywne, by potem ukazać ich iluzoryczność”51. Badacz 
powołuje się tu na Tadeusza Sobolewskiego, stwierdzając, że reżyser „najpierw 
portretuje swych bohaterów od jak najlepszej strony, by potem stopniowo odsła-
niać słabości i ułomności ich etyki”52. Oczywiście trudno w 12-minutowym utwo-
rze oczekiwać tak finezyjnego wywodu jak w późniejszych dziełach Zanussiego, 

47 S. Bobowski, Dyskurs filmowy Zanussiego, dz. cyt., s. 145.
48 S. Bobowski, Dyskurs filmowy Zanussiego, dz. cyt., s. 146.
49 K. Zanussi, Aktor w świetle teorii informacji, „Kino” (1972) nr 11, s. 30.
50 S. Bobowski, Dyskurs filmowy Zanussiego, dz. cyt., s. 146.
51 S. Bobowski, Dyskurs filmowy Zanussiego, dz. cyt.
52 S. Bobowski, Dyskurs filmowy Zanussiego, dz. cyt., s. 145.
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można jednak dopatrzeć się podobnej postawy w zakończeniu Komputerów, pre-
zentującym liczydło z podpisem, by posłużyć się nim w razie nagłej potrzeby.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na inną możliwość interpretacyjną, od-
wołującą się także do ironii, rozumianej jednak nie jako trop retoryczny, ale 
jako cecha świata  –  ironii wydarzeń. Brzmi ona w  tym wypadku na styku 
świata filmu i świata widza, który dostrzega rzeczy ukryte nawet dla samego 
twórcy. W roli młodego naukowca wystąpił mianowicie ówczesny kolega Za-
nussiego, Marek Piwowski53. Opisując Komputery, Mariola Marczak zwraca 
uwagę na być może zamierzony, środowiskowy humor tej decyzji obsadowej: 
Piwowski, słynący w gronie znajomych jako birbant, odgrywa rolę poważne-
go uczonego. Opinię tę potwierdza asystent reżysera, Zygmunt Skonieczny54. 
Dla dzisiejszego widza, o  czym Mariola Marczak elegancko nie wspomina, 
ten zabawny wymiar postaci Piwowskiego nie jest już czytelny, natomiast na 

53 Zanussi zdecydował się jednak na zdubbingowanie Piwowskiego. Głos nagrał Krzysztof 
Świętochowski.
54 Skonieczny barwnie opisuje swoje zabiegi zwieńczone sprowadzeniem na plan zdjęcio-
wy Piwowskiego, który zamiast pracować, wolał oddawać się radosnym hulankom.

Komputery, cyt. za: WFO, 1967. „Mimo że wszystko wygląda groźnie, istota maszyny 
jest prosta i nie powinna onieśmielać człowieka XX wieku” – uspokaja widzów przebra-
ny za uczonego Marek Piwowski.
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pierwszy plan wysuwa się świadomość jego współpracy ze Służbą Bezpieczeń-
stwa. To, co być może miało być śmieszne, staje się straszne, gdy konfident SB 
ze zniewalającym uśmiechem tłumaczy widzom tajemnice informatyki i kie-
ruje choreograficznymi poczynaniami kilkulatków ustawiających się na jego 
polecenie w równe szeregi. W ten sposób – niezależnie od wszelkich intencji 
twórcy – film dekonstruuje się sam, obnażając słabość ścisłego i racjonalnego 
myślenia, które skrywa własne uwikłanie etyczne. Choć więc Komputery to 
utwór prosty i niedługi, wolta etyczna, która się w nim dokonuje, pod pewny-
mi względami przyćmiewa świadome i dojrzałe późniejsze dokonania reżyse-
ra. Wśród chichotów historii życie splata się ze sztuką i czasem ją przerasta.

Ludzie liczą i Komputery stanowią ważne świadectwo tworzenia kulturo-
wego wizerunku maszyn liczących w  Polsce lat 60. Są też przykładem od-
miennego potraktowania tego tematu przez dwóch wybitnych artystów, a tym 
samym ukazują, jak budowała się samodzielność i  oryginalność autorska 
Krzysztofa Zanussiego. Oba filmy wskazują też na ważne korzenie formalne 
jego późniejszej twórczości. Bez wątpienia eseistyczny charakter niektórych 
późniejszych filmów – na czele z Iluminacją – wiele zawdzięcza doświadcze-
niom reżysera wyniesionym z pracy w Wytwórni Filmów Oświatowych.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podsta-
wie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00419.

Piotr Sitarski, „Obiekty antyfilmowe”: tematyka informatyczna i kształtowanie się po-
stawy autorskiej w  filmach „Ludzie liczą” i  „Komputery”, [w:] Cierpienie i  nadzieja 
w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin 
i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż, Michał Legan 
OSPPE, Kraków 2015, s. 125–144.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.09
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Polifonia i naoczność idei:  
Iluminacja Krzysztofa Zanussiego1

Iluminacja (1972) zajmuje w  twórczości Krzysztofa Zanussiego miejsce wy-
jątkowe – nawet na tle innych znakomitych filmów reżysera (jak Struktura 
kryształu, Barwy ochronne, Kontrakt, Imperatyw czy Paradygmat) autentyzm 
jej bohatera i świata przedstawionego wydaje się niedościgniony, jej wywód 
myślowy jakoś szczególnie poruszający emocjonalnie i  intelektualnie, a  jej 
forma wyjątkowo oryginalna i świeża nawet 42 lata po premierze. W okresie 
PRL-u, co poświadcza np. Konrad Eberhardt, pisząc o reakcji na film zarówno 
publiczności, jak i krytyki w Polsce lat 70.2, był to niemal „kultowy”” film pol-
skiej inteligencji. Taki status Iluminacji potwierdzają też zrealizowany w roku 
1996 dokumentalny film Marcina Latałły Ślad i zamieszczona na płycie DVD3 
notka w  biogramie Stanisława Latałły, odtwórcy postaci Franciszka Retma-
na: zagrał kultową rolę polskiego kina. Pamiętam zresztą, że jako licealista 
w 1980 roku Iluminację oglądałem z wypiekami na twarzy w nieistniejącym 
już (niestety) studyjnym kinie „Stylowy” w Łodzi – a dziś, gdy przypomina-
łem sobie któryś już raz to dzieło przed przygotowaniem niniejszego tekstu, 
wrażenie wcale nie było mniejsze.

1 Pierwodruk opublikowany w  tomie Kino polskie: reinterpretacje. Historia  –  ideolo-
gia – poetyka, pod red. K. Klejsy i E. Nurczyńskiej-Fidelskiej, Kraków 2008.
2 Por.: K.  Eberhardt, O  polskich filmach, wybór i  wstęp R.  Koniczek, Warszawa 1982, 
s. 391–392.
3 Iluminacja, reż. K. Zanussi, Studio Filmowe „Tor” – Vision Film 2004.
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Wydaje mi się, iż udzielić odpowiedzi na pytanie, skąd bierze się artystycz-
na siła tego filmu, można, posiłkując się rozważaniami Arthura Schopenhau-
era i Michaiła Bachtina. Pierwszy przeciwstawił w swej typologii sztuk wizu-
alnych „sztukę upojęciowioną” – „sztuce wyrażającej idee uchwycone w ich 
naoczności”, natomiast drugi swój znany koncept „dzieła polifonicznego” (eg-
zemplifikowany powieściami Dostojewskiego) stworzył w opozycji do „dzieła 
homofonicznego”, zasadniczo wyrażającego jakiś jeden ideowy punkt widze-
nia. Spojrzę więc na Iluminację jako przykład właśnie d y s k u r s u  p o l i-
f o n i c z n e g o  (w rozumieniu Bachtinowskim), a zarazem jako dzieła, które 
potrafiło abstrakcyjną i d e ę  po Schopenhauerowsku j a k o ś  u n a o c z n i ć, 
unikając niefortunnej artystycznie „ilustracyjności”, charakterystycznej dla 

„sztuki upojęciowionej”. Sądzę, iż polifoniczność i ideową naoczność Ilumina-
cji uwypukla zestawienie z  d y s k u r s e m  h o m o f o n i c z n y m  i   a priori 
w o b e c  i d e i  i l u s t r a c y j n y m   –  a  takim jest późniejszy o  30 lat inny 
film fabularny Zanussiego, Suplement. Zestawienie takie jest tym bardziej 
uprawnione, iż oba filmy podejmują podobną w zasadzie problematykę (py-
tania i wątpliwości młodego człowieka wokół własnego powołania, wyboru 
drogi życiowej i sensu życia), a co więcej – by podkreślić rodzaj dylematów 
bohatera, Suplement wprost Iluminację cytuje (mimowolnie zresztą obnaża-
jąc własną, nieznośną „homofoniczną” retorykę i papierowość postaci). Przy-
znam jednak, iż analiza tego nieudanego artystycznie filmu wydaje mi się za-
daniem niewdzięcznym, toteż się jej nie podejmę. Jest też w zasadzie zbędna 
w kontekście aż nadmiernej oczywistości przyczyn jego porażki. Niech wy-
starczy tu krótkie porównanie: rozpisane na rozmaite życiowe sytuacje boha-
tera Iluminacji poszukiwanie przezeń prawdy, sensu życia i własnego miejsca 
w  świecie, czyli pytanie o  p o w o ł a n i e, ma w  Suplemencie odpowiednik 
w postaci jedynego w zasadzie dylematu bohatera: klasztor czy dziewczyna? 
A  o  ile Franciszek z  Iluminacji raczej działał, namyślał się, doświadczał, to 
Filip i wszystkie inne postacie z Suplementu nieustannie perorują, dokonując 
analiz (postępowania innych) i autoanaliz (własnych pragnień i motywacji), 
urzeczowiając w tych wypowiedziach siebie i innych, i niepotrzebnie ekspli-
kując, co i tak dla widza jest aż-nazbyt-oczywiste.

Całą w zasadzie twórczość Krzysztofa Zanussiego można by określić jako 
„kino intelektualne”4. W kategoriach, które zaproponowałem gdzie indziej dla 
typologii rozmaitych form filmu fabularnego, oznacza to, iż ich „dominan-
tą diegetyczną” (podstawowym rysem świata przedstawionego) jest d y s-

4 Odsyłam tu do monograficznego artykułu o Zanussim: T. Kłys, Krzysztofa Zanussiego 
kino intelektualne, [w:] Kino polskie w trzynastu sekwencjach, red. E. Nurczyńska-Fidelska, 
Kraków 2005, s. 139–152. 
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k u r s – innymi słowy, ani f a b u ł a (łańcuch przedstawionych zdarzeń), ani 
wrażenie realności przedstawionego świata, tzw. e f e k t  d i e g e t y c z n y 
(czyli jakościowe uposażenie przedstawionych postaci, obiektów czy scenerii) 
nie wydają się w świecie przedstawionym czymś dominującym w porówna-
niu z  pewną „ideą”, „tezą” czy „wywodem myślowym”; wydają się raczej tę 
ideę, tezę czy wywód jedynie „ilustrować”, „demonstrować” bądź też do nich 

„zdążać”5.
„Dyskursywność” bynajmniej nie gwarantuje „wybitności” filmu. W  hi-

storii filmu, zarówno światowego, jak i polskiego, „kino idei” bywało propa-
gandą, mniej lub bardziej świadomym przejawem ideologii bądź też explicite 
dawało wyraz stanowisku czy światopoglądowi autora. O ile te dwa pierwsze 
przypadki (propaganda i ideologia) na ogół dyskwalifikują film z perspektywy 
etycznej i estetycznej, to eksplicytna „odautorska dyskursywność” też wcale 
nie musi podnosić poziomu artystycznego, a  co więcej  –  często go obniża. 
Zdaniem Siegfrieda Kracauera „upojęciowienie” jest sprzeczne z naturą kina, 
przesądza o „niefilmowości” utworu, gdyż odbiera obrazowi filmowemu moż-
liwość wyrażenia tego, co jest jego naturalną „preferencją”: nieupozowania, 
przypadkowości, nieograniczoności, otwartości i nieoznaczoności fizycznego 
kontinuum w obiektywie kamery6.

Stanowisko Kracauera, niechętne dyskursywności filmu jako niezgodnej 
z „preferencjami medium”, może wydawać się dogmatyczne – jak zresztą cały 
system estetyczny i aksjologiczny Teorii filmu. Niemniej, dla swego sprzeci-
wu wobec podporządkowania materialnych jakości obrazu abstrakcjom po-
jęć, ma Kracauer w historii estetyki wybitnego sojusznika w osobie Arthura 
Schopenhauera. Rzecz jasna, niemiecki filozof nie mógł w dziele z 1819 roku 
pisać o filmie; ale zdeprecjonowanie w jego rozważaniach s z t u k i  u p o j ę-
c i o w i o n e j (co wcale nie znaczy: s z t u k i  w y r a ż a j ą c e j  i d e e) dotyczy 
sztuk wizualnych. A z racji prymatu w filmie sfery wizualnej można odnieść 
także i do niego (jako zasadniczo sztuki obrazu) uwagi Schopenhauera zawar-
te w jego głównym dziele Świat jako wola i przedstawienie7.

U podstaw refleksji estetycznej Schopenhauera leży opozycja pomiędzy 
p o j ę c i e m  a   i d e ą. „P o j ę c i e  jest abstrakcyjne, dyskursywne, całkowicie 

5 Zob. T. Kłys, Film fikcji i jego dominanty, Warszawa 1999, ss. 32–64, 131–138; T. Kłys, 
Diegetic dominants in the fiction film, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” (1994), t. 37, 
z. 1–2 (73–74), s. 137–155.
6 Por.: S. Kracauer, Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, przeł. W. Werten-
stein, Warszawa 1975, ss. 41–44, 81–92. 
7 A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t.  I, przeł. J. Garewicz, Warszawa 
1994, s. 362–395.
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nieokreślone we własnym obrębie, a określone tylko co do swego zakresu, jest 
osiągalne i uchwytne dla każdego, kto tylko ma rozum, można je przekazać 
słowami bez dodatkowego pośrednictwa i wyczerpuje je zupełnie jego defini-
cja. Natomiast i d e a, którą niewątpliwie należy zdefiniować jako adekwatny 
reprezentant pojęcia, jest na wskroś naoczna i  chociaż zastępuje mnóstwo 
pojedynczych rzeczy, jest mimo to stale określona […]”8. Schopenhauer dalej 
precyzuje przeciwstawienie idei i pojęcia: „I d e a jest jednością, która dzięki 
czasowej i przestrzennej formie naszego intuicyjnego postrzegania rozpada 
się na wielość; natomiast p o j ę c i e  jest jednością przywróconą znowu wie-
lości za pomocą abstrakcji naszego rozumu; można je oznaczyć jako unitas 
post rem, pierwszą zaś jako unitas ante rem. Wreszcie można jeszcze wyrazić 
różnicę między pojęciem i  ideą za pomocą porównania: pojęcie przypomi-
na martwy zbiornik, w którym leży rzeczywiście obok siebie wszystko, co do 
niego włożone, ale z którego też nic już nie da się wyjąć (za pomocą sądów 
analitycznych) oprócz tego, co do niego włożono (za pomocą refleksji syn-
tetycznej); natomiast idea wywołuje u tego, kto ją uchwycił, przedstawienia, 
które w  stosunku do pojęcia o  tej samej nazwie są nowe; przypomina ona 
żywy, rozwijający się, obdarzony płodnością organizm, który tworzy coś, co 
nie leży w nim jak w pudełku”9.

Dalej Schopenhauer pisze, iż w kontekście powyższego 

pojęcie, mimo że pożyteczne dla życia i  tak przydatne, konieczne i wydajne 
w nauce, dla sztuki jest wiekuiście bezpłodne. Natomiast uchwycona idea jest 
prawdziwym i jedynym źródłem każdego istotnego dzieła sztuki. Swą pierwot-
ną siłę czerpie tylko z samego życia, z natury, ze świata, a czerpie ją tylko praw-
dziwy geniusz lub człowiek przez chwilę natchniony aż do genialności. Tylko 
bezpośrednio zapłodnione powstają w  ten sposób prawdziwe dzieła, w  któ-
rych zawarta jest nieśmiertelność. Właśnie dlatego, że idea jest i zawsze będzie 
naoczna, artysta uświadamia sobie zamiar i  cel swego dzieła nie in abstrac-
to; przyświeca mu nie pojęcie, lecz idea, dlatego nie może zdać sobie sprawy 
z tego, co czyni; pracuje, jak mówią ludzie, tylko mocą uczucia i nieświadomie, 
ba, instynktownie. Natomiast naśladowcy, słudzy maniery, imitatores, servo-
rum pecus (Horacy, Listy, 1, 19) wychodzą w sztuce od pojęcia, karbują sobie 
w pamięci, co się podoba i robi wrażenie w prawdziwych dziełach, wyraźnie 
sobie to uprzytamniają, ujmują w pojęcia, czyli abstrakcyjnie, i potem naśladu-
ją jawnie lub skrycie w sposób celowo zamierzony10.

8  A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 363–364.
9  A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 364–365.
10 A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 365–366.
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Oczywiście należy pamiętać, że „idea” tak ujmowana (trochę niejasno 
w porównaniu z klarownie określonym pojęciem), jest w systemie Schopen-
hauera kategorią ontologiczną jako „bezpośrednie uprzedmiotowienie” woli, 
rozumianej jako „rzecz sama w sobie” i metafizyczna podstawa świata zjawisk. 
Ale przeciwstawienie estetyczne s z t u k i  o p a r t e j  o   p o j ę c i a   –   s z t u-
c e  u n a o c z n i a j ą c e j  i d e e, wydaje się dość uchwytne i zrozumiałe bez 
konieczności przywoływania całej Schopenhauerowskiej metafizyki.

Przeciwstawienie to  –  oraz estetyczną mierność sztuki upojęciowio-
nej – dobitnie uzmysławia casus alegorii. „Alegoria jest dziełem sztuki, które 
oznacza co innego, niż pokazuje” – pisze Schopenhauer. 

Alegoria ma zatem zawsze oznaczać jakieś pojęcie, czyli odwodzi ducha obserwa-
tora od ukazanego naocznie przedstawienia i kieruje ku innemu całkiem przed-
stawieniu, zupełnie abstrakcyjnemu, nie naocznemu, które leży zupełnie poza ob-
rębem sztuki; obraz lub posąg mają tu więc sprawić coś, co sprawia pismo, tylko 
znacznie lepiej. Celem nie jest tutaj to, co my ogłaszamy jako cel sztuki, ukazanie 
idei uchwytnej tylko naocznie. Ale do tego celu, do jakiego się tu zmierza, nie po-
trzebna jest też wcale wielka doskonałość dzieła sztuki, lecz wystarcza, by widać 
było, czym rzecz ma być, skoro się bowiem to odkryje, cel jest osiągnięty, a duch 
dochodzi teraz do zupełnie innego przedstawienia, do abstrakcyjnego pojęcia, 
zgodnie z zamiarami. Alegorie w sztukach plastycznych nie są więc niczym in-
nym niż hieroglifami; wartość artystyczna, do której dążą zresztą jako przedsta-
wienia naoczne, nie przysługuje im jako alegoriom, lecz w inny sposób11.

Ten „inny sposób”, co Schopenhauer obrazuje przykładami rozmaitych 
dzieł malarskich, polega na ewokowaniu realnych doznań estetycznych przez 
naoczną formę, zmysłowe jakości dzieła, niezależnie od alegorycznego poję-
ciowego sensu, a czasem nawet wbrew niemu. 

[…] owo znaczenie nominalne, ów zamiar alegoryczny często czyni uszczerbek 
wartości realnej, prawdziwie naocznej; np. nienaturalne oświetlenie w  Nocy 
Correggia, wprawdzie pięknie zrobione, ale przecież umotywowane tylko ale-
gorycznie, realnie zaś niemożliwe. Jeśli zatem jakiś obraz alegoryczny ma także 
wartość estetyczną, to jest ona zupełnie oddzielona i niezależna od tego, co 
osiąga on jako alegoria12.

A niech wyrazistą pointą estetycznych rozważań Schopenhauera, nisko 
ceniącego „upojęciowienie” sztuki, w przeciwieństwie do unaoczniania przez 

11 A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 368.
12 A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 369.
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nią idei, niech będzie zdanie ze Świata jako woli i  przedstawienia poprze-
dzające w tym dziele ostatni przywołany cytat: „P r z e j ś c i e  o d  i d e i  d o 
p o j ę c i a  j e s t  z a w s z e  u p a d k i e m”13.

Nie znaczy to jednak, iż sztuka wizualna (jaką jest kino) musi ponieść po-
rażkę w próbie skierowania swej intencji znaczeniowej ponad poziom dosłow-
nych znaczeń referencyjnych, czyli ponad świat przedstawiony w  jego war-
stwie „przedmiotowej”, fizykalnej. Owszem, natura obrazu filmowego – czy 
też w terminologii Kracauera „preferencje medium” – stwarza niemałą trud-
ność dla intencji znaczeniowej mierzącej ponad ten poziom. Ale trudność tę 
można także uznać za mobilizujące do jej przezwyciężenia artystyczne na-
pięcie, opór, którego pokonanie jest źródłem wielkich wartości estetycznych, 
emocjonalnych i myślowych. Filmowy obraz, słowo, dźwięk i muzyka to ma-
teria, w której – dzięki zarazem jej wizualności i procesualności, naoczności 
i dialogiczności – może zostać wyrażona i d e a, poprzez ewokowanie jej na 
różne sposoby, nie tylko dość proste ilustrowanie.

Polifoniczność – wskazany przez Michaiła Bachtina atrybut powieści Do-
stojewskiego, przesądzający o  ich nowatorstwie  –  jest, jak sądzę, pewnym 
typem unaoczniania idei w takim dziele artystycznym, które charakteryzuje 
się zarazem procesualnością oraz tym, iż jego tworzywem jest słowo/głos/
dźwięk. Skoro są to również cechy filmu (przynajmniej dźwiękowego), sądzę, 
iż uprawnione jest stosowanie kategorii zaproponowanych przez Bachtina 
także w odniesieniu do filmu. Negatywnie waloryzowane przez Schopenhau-
era „upojęciowienie” sztuki wizualnej możemy określić również jako aprio-
ryczne, z góry, „uprzedmiotowienie” tego, co przedstawione, negujące jego 
zarówno jego „fizykalność” i  „wymowę per se”  –  co jest, jak sądzę, ogólną 
postacią tego, co w  „homofonicznych dyskursach” sztuki słowa przyjmuje 
według Bachtina formę odgórnego, uprzedmiotawiającego stosunku homofo-
nicznej, odautorskiej strategii narracyjnej do postaci, do własnych dyskursów 
postaci i zawartych w powieści „przedstawionych idei”. Z kolei polifoniczność 
w  sensie Bachtinowskim można rozumieć „po Schopenhauerowsku” jako 
unaocznienie idei w  wielości jej przejawów, w  nieograniczanym apriorycz-
nie dialektycznym rozwoju, w samoistności ewokujących ją zdarzeń, bytów 
i poglądów. Jak sądzę, takim polifonicznym dyskursem, ukazującym ideę w jej 
naoczności i procesualnym wyłanianiu się, poniekąd in statu nascendi – jest 
właśnie Iluminacja.

Przed wskazaniem atrybutów polifoniczności w filmie Zanussiego wypada 
chyba jednak oddać głos Bachtinowi. 

13 A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 369.
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M n o g o ś ć  s a m o d z i e l n y c h  i   n i e s p ó j n y c h  g ł o s ó w  i   ś w i a d o-
m o ś c i ,  p r a w d z i w a  p o l i f o n i a  p o d r z ę d n y c h  g ł o s ó w  i s t o t-
n i e  s t a n o w i  g ł ó w n ą  w ł a ś c i w o ś ć  p o w i e ś c i  D o s t o j e w s k i e g o. 
W dziele jego mamy do czynienia nie z mnóstwem charakterów i losów w ca-
łościowym obiektywnym świecie ukazanym poprzez całościową świadomość 
autora: występuje tu właśnie m n o g o ś ć  r ó w n o r z ę d n y c h  ś w i a d o-
m o ś c i  w r a z  z   i c h  ś w i a t a m i, a wszystkie, zachowując swoją niespój-
ną odrębność, układają się w  całość pewnego zdarzenia. Czołowi bohatero-
wie Dostojewskiego rzeczywiście, z samej koncepcji artysty, s ą  n i e  t y l k o 
p r z e d m i o t a m i  słowa autorskiego, ale też p o d m i o t a m i  własnego 
słowa p o s i a d a j ą c e g o  b e z p o ś r e d n i ą  w a ż k o ś ć  z n a c z e n i o w ą. 
Dlatego słowo bohatera bynajmniej nie poprzestaje tu na zwykłych funkcjach 
charakteryzujących i  fabularno-pragmatycznych (czyli na życiowo-praktycz-
nych motywacjach), jak też nie służy do wyrażenia własnego ideologicznego 
stanowiska autora (jak na przykład u Byrona). Świadomość bohatera jest tu 
dana z  całą innością świadomości cudzej, ale jednocześnie nie jest urzeczo-
wiona ani podsumowana, nie staje się po prostu obiektem świadomości autor-
skiej. Pod tym względem obraz bohatera u Dostojewskiego nie jest zwykłym 
obrazem-obiektem jak w powieści tradycyjnej14.

Wynaleziona przez Dostojewskiego p o w i e ś ć  p o l i f o n i c z n a  to, zda-
niem Bachtina, radykalnie nowy gatunek. 

W utworach jego zjawia się bohater, którego głos jest skonstruowany tak, jak 
głos samego autora w powieściach innego typu. Słowo bohatera o sobie i świe-
cie jest nie mniej ważkie, niż bywa zazwyczaj słowo autorskie; nie podlega ono 
uprzedmiotowionemu obrazowi bohatera jako jeden z  charakteryzujących 
go środków ani też nie służy za tubę głosu autorskiego. W ogólnej strukturze 
utworu ma ono rangę wyjątkowo samodzielną, rozlega się o b o k  słowa au-
torskiego, w sposób szczególny kojarzy się z nim i z równie pełnobrzmiącymi 
słowami innych bohaterów15.

I dalej pisze Bachtin: 

samo nastawienie narracji – niezależnie od tego, czy narratorem jest autor, czy 
jakaś postać lub ktoś z bohaterów – musi być zupełnie inne niż w powieściach 
typu homofonicznego. Stanowisko, z którego opisuje się zdarzenia, buduje się 

14 M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970, 
s. 11.
15 M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, dz. cyt., s. 11–12. 



152 tomasz kłys

obraz czy daje informację, musi mieć nowy punkt odniesienia wobec tego no-
wego świata – świata pełnouprawnionych podmiotów, nie obiektów. Narrator-
skie, obrazotwórcze i informacyjne słowo musi tu posiadać odpowiednio nowy 
stosunek wobec swojego przedmiotu16.

W toku swej książki Bachtin unaocznia (sic!) ideę polifoniczności w  po-
lemicznych komentarzach do wypowiedzi innych krytyków czy teoretyków 
piszących o  Dostojewskim. Szczególnie wyrazisty wykaz atrybutów polifo-
niczności zawierają partie książki omawiające poglądy Wiktora Szkłowskiego, 

wyjątkowo, zdaje się, Bachtina inspirujące17. Rezygnując już z obszernego cy-
towania rosyjskiego badacza, wskażmy, które z tych atrybutów, obecne w Ilu-
minacji, przesądzają, iż jest ona dyskursem polifonicznym. Są to zatem:

1) f r a g m e n t a r y c z n o ś ć  w   p r e z e n t a c j i  f a b u ł y,  o t w a r t o ś ć 
s t r u k t u r y,  n i e w y k o ń c z e n i e:

Iluminacja mimo „dziwności” jej formy jest jednak filmem fabularnym, 
relacjonującym nam dzieje swego głównego bohatera, Franciszka Retmana 
(postaci fikcyjnej) – od zdania przezeń matury w Pułtusku w roku 1961 po rok 
1969, kiedy przyjęty na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, 
pracuje nad doktoratem z fizyki. Tych 8  lat z życia bohatera narracja filmu 
prezentuje bardzo fragmentarycznie, z dużymi, nieokreślonymi czasowo elip-
sami pomiędzy poszczególnymi scenami. Narracja, jak i  w  tradycyjnym fil-
mie fabularnym, unaocznia pewne punkty „szczytowe” w biografii Franciszka, 
o charakterze zwrotów w życiu (Franciszek zdaje na studia przed komisją eg-
zaminacyjną – Franciszek poznaje Agnieszkę18, z którą ma romans – Agniesz-
ka zrywa z Franciszkiem – Franciszek idzie do łóżka z Małgosią – Franciszek 
odbywa z Małgosią dramatyczną rozmowę, odwodząc ją od aborcji – Fran-
ciszek bierze z Małgosią ślub – Franciszek z powodu trudności materialnych 
prosi dziekana o urlop, by podjąć pracę zarobkową – znajomość Franciszka 
z poznanym w klinice psychiatrii matematykiem, który nie przeżywa opera-
cji guza mózgu – Franciszek szuka pokoju ducha w opactwie kamedułów na 
krakowskich Bielanach – Franciszek po włóczędze wraca do domu, do żony 
i  syna  –  Franciszek zdaje egzamin magisterski  –  Franciszek zostaje przyję-

16 M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, dz. cyt., s. 12.
17 Por.: M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, dz. cyt., s. 60–64. Bachtina zainspi-
rowała książka W. Szkłowskiego Za i protiw: Zamietki o Dostojewskom, Moskwa 1957.
18 Tak postać, grana przez Monikę Dzienisiewicz-Olbrychską, nazywa się w opublikowa-
nym scenariuszu, choć nie zauważyłem, by w filmie padało jej imię. Dla wygody będę ją 
nazywał Agnieszką.
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ty na studia doktoranckie – od znajomego lekarza Franciszek dowiaduje się 
o nerwicy serca). Ale narracja przeplata te kulminacyjne punkty biografii bo-
hatera ze scenami, które w sjużecie mogą zajmować więcej miejsca, a z punk-
tu widzenia „fabularnej zdarzeniowości” nie są tak istotne albo przynajmniej 
nie wydają się takie przy pierwszym wrażeniu. 

Na przykład pierwsza po czołówce sekwencja filmu obrazuje nam Fran-
ciszka podczas jakichś badań medycznych i psychofizycznych testów. Ujęcia, 
dość krótkie i ostro montowane, eksponują nam cielesność człowieka (ogólny 
plan rozebranej sylwetki, rękę, stopę, plecy, oko, ucho), a suche, rzeczowe ko-
mendy i komentarze lekarzy sprawiają wrażenie, że oglądamy jakiś dokument, 
a nie sceny z życia fikcyjnego bohatera, głównej postaci filmu. Dowiadujemy 
się o tym ex post: po sekwencji badań komentarz spoza kadru na tle ujęcia 
przedstawiającego wynik badań informuje nas, że wykazały one „wielokie-
runkowe uzdolnienia, wysoki poziom inteligencji, a również zainteresowania 
poznawcze i zdolność do refleksji”, dzięki czemu badany może osiągnąć po-
wodzenie na dowolnie wybranym kierunku studiów. Retrospektywnie zatem 
rozumiemy, iż Franciszek przed podjęciem decyzji o kierunku studiów chciał 
podeprzeć ją jakimiś empirycznymi wytycznymi – a zatem ta dziwna, wyglą-
dająca niemal na film oświatowy sekwencja, przedstawiała dość istotny epi-
zod jego życia! 

Dużo miejsca w  sjużecie zajmują sceny o  charakterze liryczno-kontem-
placyjnym: Franciszek w górach wspina się lub kontempluje przyrodę i wspi-
naczy – Franciszek po opuszczeniu opactwa wałęsa się po Krakowie (widzi-
my go na Plantach, koło mostu nad Wisłą) – Franciszek w pracowni otwiera 
okno i patrzy, jak wpadły zza okna śnieg topnieje mu w dłoni – Franciszek na 
nadwiślańskiej plaży, w towarzystwie żony i syna, kontempluje płynącą wodę, 
lecące mewy). Sceny te nie przedstawiają nam takich „kamieni milowych” 
życia bohatera, jak „egzamin na studia”, „ślub” czy „dyplom”. A jednak może 
są jeszcze istotniejsze w  biografii bohatera jako momenty wyciszenia, prze-
łomu duchowego, refleksji przed jakimiś przełomowymi decyzjami; są może 
momentami czy etapami… iluminacji? Tym bardziej, gdy uwzględnimy ich 
najbliższy kontekst albo – bynajmniej nie eksponowane przez narrację – ele-
menty ich zawartości (w pierwszej sekwencji górskiej przewija się na drugim 
planie Małgosia, przyszła żona bohatera; także w Tatrach bohater pierwszy 
raz styka się z bliska z fizycznością czyjejś śmierci; w sekwencji krakowskiej, 
mimo iż na pozór „nic się w niej nie dzieje”, mamy pewne sygnały, że bohater 
nosił się, ze szczęśliwie zarzuconą, myślą o samobójstwie: tłucze butelkę wód-
ki, odłamki szkła, kontemplowane rzuca w końcu do rzeki; scena ze śniegiem 
zza okna jest kontrapunktem dla słyszanego w górskim schronisku komuni-
katu o zajściach marca 1968 na Uniwersytecie Warszawskim i czarno-białego 
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archiwalnego zdjęcia pokazującego tłum przed bramą uniwersytetu; scena na 
plaży jest ostatnia w całym filmie – choć następuje ona po sekwencji ukazują-
cej gorączkową pracę bohatera nad doktoratem i po scenie, w której znajomy 
lekarz obwieszcza mu nerwicę serca, ma tonację pogodną, kontemplacyjną, 
bohater zaś wydaje się szczęśliwy, a może pogodzony z losem, a może przeży-
wa… iluminację?).

Sens sceny finałowej czy np. sekwencji krakowskiej wydaje się jedynie jak-
by lekko zasugerowany, ale wcale nie jakoś jednoznaczny i  definitywny. Ta 
znaczeniowa otwartość czy nieokreśloność oczywiście współgra z  fragmen-
tarycznością narracji, pełnej elips i naprawdę krótkich migawek z 8 lat życia 
bohatera (podczas niespełna 90 minut projekcji), w dodatku „urwanej” w mo-
mencie jakoś „mało konkluzywnym”. Brak tego „totalizującego” domknięcia 
jest właśnie atrybutem Bachtinowskiej polifoniczności: niedookreślony, jakby 
tylko momentami „chwytany mimochodem” bohater pozostaje dla nas ta-
jemnicą, kimś nieprzeniknionym i niejednoznacznym, widzianym „po części”, 

„jak (w rozbitym) zwierciadle”, innym p o d m i o t e m  – a nie tylko przedmio-
tem reifikującej i ujednoznaczniającej odautorskiej narracji;

2) s z k i c o w o ś ć, b r u l i o n o w o ś ć, s p o n t a n i c z n o ś ć:
Atrybuty te pojawiają się w Iluminacji jako rezultat metody twórczej – re-

alizacji filmu bez żelaznego scenariusza, na podstawie luźnych notatek okre-
ślających tylko z  grubsza zarys scen i  sytuacji, improwizowanych dialogów 
niezawodowych aktorów, włączenia w  fikcję spontanicznych wypowiedzi 
profesjonalistów (autorytetów nauki, studentów) na ramowo jedynie określo-
ny temat. Bardzo instruktywne jest w tym wypadku skonfrontowanie wersji 
ekranowej z  opublikowanym scenariuszem filmu19. Ów opublikowany sce-
nariusz zawiera zarówno to, co sam autor (scenarzysta i  reżyser zarazem) 
zaplanował przed realizacją, jak i – nieco uproszczony – zapis dyskusji, jak 
faktycznie przebiegła na planie. Rozważmy np. pierwszą z uczelnianych de-
bat w filmie – grono studentów dyskutuje o odpowiedzialności naukowca za 
rezultaty swoich badań. Ma ona w  swoim ekranowym kształcie nieco inny 
przebieg, niż przewidywał to pierwotny projekt Zanussiego, który zaplano-
wał, iż studenci omówią zagadnienia odpowiedzialności naukowca za własne 
odkrycia, uprzywilejowanej pozycji naukowca w  społeczeństwie, obowiąz-
ku naukowców wobec społeczeństwa, oraz że dyskusja „może się rozwinąć 
w kierunku problemów przyszłości” – np. doskonalenia człowieka w sensie 
czysto materialnym, protez umysłu z maszyn liczących, genetyki twórczej czy 
tropu ekologicznego (dewastacja środowiska naturalnego). W filmie studenci 

19 K. Zanussi, Scenariusze filmowe [I], Warszawa 1978, s. 195–241.
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(czy też grający studentów niezawodowi aktorzy) owszem, poruszyli kwestę 
odpowiedzialności fizyka na – modelowym chyba w latach 60. – problemie 
bomby atomowej, po czym szybko przeszli do dylematów, jakie stworzy praw-
dopodobnie genetyka, oraz do kwestii istotnych motywacji naukowców: zro-
bienia osobistej kariery, dorobienia się, zdobycia uznania i statusu20.

W gotowym filmie nie znalazła się w ogóle zaplanowana w scenariuszu ko-
lejna „dokumentalna” sekwencja, która miała prezentować debatę w gronie 
studentów i asystentów fizyki na temat wyboru specjalizacji – ostatecznie po-
została tylko rozmowa Franciszka z kolegą na ten temat, odbywająca się pod 
gołym niebem, przed wejściem do Instytutu21.

Ostatnia w filmie improwizowana dyskusja – w gronie pracowników na-
ukowych Instytutu Fizyki na temat zaangażowania społecznego naukowca 
i jego stosunku do polityki – odbiega w sposób dość istotny od tego, co zapla-
nował scenariusz, który przewidywał zderzenie przeciwnych poglądów: tezy 
o szczególnej moralnej odpowiedzialności naukowca za to, co się wokół niego 
dzieje, a  zwłaszcza za wydarzenia polityczne, z  tezą o  ograniczeniu moral-
ności naukowca do jego sfery zawodowej. Takiego zderzenia nie było, gdyż 
naukowcy (prawdziwi) jednoznacznie opowiedzieli się za pierwszym z tych 
dwu stanowisk; drugie zaś było w dyskusji obecne jako coś, „na co nie można 
pozwolić”22. Trzeba dodać, iż w filmie powstałym A.D. 1972 wypada uznać tę 
scenę za dość odważną politycznie, skoro kontekstem dyskusji naukowców są 
wypadki marca ‘68.

Konfrontacja wielu innych scen gotowego filmu (już nie tych „dokumen-
talnych”, ale stricte fabularnych, dotyczących zdarzeń z życia Franciszka Ret-
mana) z  ich postacią w  scenariuszu także odsłania znaczny stopień impro-
wizowania przez aktorów dialogów – szczególnie wyraźnie demonstruje to 
scena odwiedzin Małgosi w jednostce wojskowej, gdy bohater odwodzi ją od 
usunięcia ciąży, czy jego finałowa rozmowa z kolegą lekarzem, kiedy dowia-
duje się o nerwicy serca. 

Dzięki współkonstytuującej ową „szkicowość” czy „brulionowość” impro-
wizacji na planie ujawnia się zatem może najważniejszy aspekt polifoniczno-
ści Iluminacji – 

3) b r a k  u p r z e d m i o t o w i e n i a  w s z e l a k i c h  „d y s k u r s ó w” i   p o-
s t a w  p o s t a c i  (i c h  w y p o w i e d z i, d i a l o g ó w, d z i a ł a ń); n i e z a m y-
k a n i e  i c h  w   o b r ę b i e  w ł a s n e g o  w s z e c h o g a r n i a j ą c e g o  d y s-
k u r s u; p o s z a n o w a n i e  i c h  p o d m i o t o w o ś c i  i   w o l n o ś c i:

20 Por. K. Zanussi, Scenariusze filmowe, dz. cyt., s. 202–205.
21 Por. K. Zanussi, Scenariusze filmowe, dz. cyt., s. 212–214.
22 Por. K. Zanussi, Scenariusze filmowe, dz. cyt., s. 235–237.
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Oczywiście wszystko to jest w znacznej mierze rezultatem metody twór-
czej, sankcjonującej spontaniczność i wolność „aktorów”. Wolność tę Zanussi 
mógł łatwiej osiągnąć niż pisarz w materii słowa, choćby i z tej racji, iż miał 
na planie do czynienia z realnymi ludźmi, a nie z bytami językowymi (jak po-
staci literackie), które pisarz sam powołuje do istnienia, jedynie pozorując ich 
ontyczną samoistność. Niemniej metoda ta groziła niebezpieczeństwem za-
równo estetycznym (popadnięciem formy w pewną bezkształtność czy bez-
sensowność, czego film szczęśliwie uniknął), jak i etycznym: zatarciem granic 
między fikcją a  realną, pozafilmową rzeczywistością (co mogło być –  i  rze-
czywiście jest – w  Iluminacji frapujące estetycznie, ale co niepokoi i budzi 
wręcz metafizyczny dreszcz, gdy uwzględnimy stopień podobieństwa losów 
filmowego Franciszka Retmana i odtwórcy tej roli, Stanisława Latałły; doku-
mentalny film Marcina Latałły Ślad każe się zastanowić, czy metoda twórcza 
nie naruszyła jednak w Iluminacji jakiejś linii demarkacyjnej, jakiejś granicy, 
która powinna być nieprzekraczalna);

4) r o z g r y w a n i e  s i ę  d i a l o g u  n i e  t y l k o  p o m i ę d z y  m i ę d z y 
w i e l o m a  o s o b a m i, j a k  w   d r a m a c i e  (ten niekoniecznie musi być 
dyskursem polifonicznym), a l e  t a k ż e  m i ę d z y  i n n y m i  e l e m e n t a-
m i  ś w i a t a  p r z e d s t a w i o n e g o  o r a z  s t r u k t u r y  f o r m a l n e j:

W Iluminacji dynamiczne napięcie powstaje: a) oczywiście pomiędzy bo-
haterami; b) pomiędzy jawnie fikcjonalnymi i  autentycznymi zdarzeniami, 
faktami, postaciami; c) między różnymi stylami narracji czy też formułami 
kina; d) między różnymi światopoglądami czy odmiennymi wykładniami tych 
samych faktów.

a) Oczywiście z  punktu widzenia fragmentarycznie prezentowanej linii 
fabularnej (dzieje Franciszka Retmana) najważniejsze są relacje bohatera 
z dwiema kobietami jego życia – Agnieszką i Małgosią. W dialogiczną sytua-
cję bohaterowie wchodzą mniej przez słowa, lecz raczej przez działanie, przez 
sytuacje, w których się znajdują (vide zakłopotanie Franciszka podczas pierw-
szych randek i z Agnieszką, i z Małgosią – i odmienna reakcja na nie każdej 
z partnerek; wtrącenie się na przyjęciu w kłótnię Agnieszki z jakimś mężczy-
zną i reakcja Agnieszki – brutalne odtrącenie Franciszka; wódka, którą Mał-
gosia częstuje Franciszka podczas stypy w schronisku, a którą ten rozlewa; 
niemy powrót „męża marnotrawnego” do domu po krakowskiej eskapadzie 
i gwałtowna reakcja żony – wystawianie za drzwi jego rzeczy). Oczywiście 
ważne są też słowa: to właśnie czułe słowa opiekuńczego, odpowiedzialne-
go, zakochanego Franciszka podczas wizyty Małgosi w  jednostce odwiodą 
zdesperowaną, przerażoną, choć udającą spokój i pewność siebie dziewczynę 
od decyzji aborcji. To właśnie w pełnych ironii słowach spotkana po latach 
Agnieszka trafnie scharakteryzuje życiową sytuację i osobowość Franciszka, 
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choć z drugiej strony – właśnie go urzeczowi tą ironią, dystansem i tonem ex 
cathedra. Niemniej urzeczowi go Agnieszka, a nie odautorska narracja filmu. 
Diagnoza bohaterki – rozpoznanie egocentryzmu Franciszka – i rada, jakiej 
mu ona udziela („Myślę, że nie powinieneś się tak bardzo sobą przejmować. 
Chyba nie jesteśmy tacy ważni, jak nam się wydaje…”), w odczuciu widza są 
trafne. Choć z drugiej strony dialektyka polifonicznej narracji Iluminacji mie-
rzy trochę w samą Agnieszkę – to iż ma lekki, ironiczny, niefrasobliwy ton, iż 
zarzuca Franciszkowi na szyję ramiona, demaskuje ją samą jako osobę z b y t 
m a ł o  s e r i o, i także egocentryczną (choć inaczej niż Franciszek).

Relacje Franciszka z innymi osobami – z kolegami ze studiów i z pracy, ze 
znajomym lekarzem  –  mają charakter raczej zderzania się w  debatach od-
miennych światopoglądów niż osób w  życiu. Choć niepewność Franciszka, 
czy aby dobrze wybierze specjalizację, i  jego złość (w dyspucie z kolegą) na 
to, iż musi już dokonać wyboru, są przecież przejawem „życia”, wyrażając 
dyskomfort życiowej sytuacji, w jakiej się znalazł. Podobnie zresztą jak jego 
początkowy niepokój o zdrowie i ulga, gdy choroba okazuje się „tylko” nerwi-
cą serca w przedfinałowej rozmowie z lekarzem. Z całą pewnością ekspresją 

„życia” jest moment, gdy poruszony śmiercią znajomego matematyka, która 
w jego ocenie zdaje się nie robić wrażenia na koledze lekarzu, tłucze w zlewie 
słój z mózgiem zmarłego, nie dopuszczając do urzeczowienia materialnych 
szczątków znanego mu człowieka jako po prostu „preparatu”;

b) Dialektyka autentyczności i  fikcjonalności w  Iluminacji jest bardzo 
skomplikowana i  wielopłaszczyznowa. Oczywiście Franciszek Retman jest 
postacią fikcyjną  –  ale jego dzieje, prezentowane fragmentarycznie przez 
narrację, chwilami wydają się tematem filmu dokumentalnego, a  nie fabu-
larnego filmu fikcji, jakim jest Iluminacja. Co jakiś czas kolejny etap w życiu 
i karierze naukowej Franciszka narracja podsumowuje ujęciem przedstawia-
jącym wyglądający j a k  p r a w d z i w y  coraz to nowy dokument: wynik te-
stów psychologicznych, świadectwo maturalne, indeks, wezwanie dziekanatu 
o zadeklarowanie wyboru specjalizacji, ogłoszenie w gazecie o poszukiwaniu 
mieszkania, podanie o urlop dziekański, książeczkę mieszkaniową, podanie 
do dziekana o powrót na studia, dyplom magistra, ogłoszenie prasowe o na-
borze na studia doktoranckie, decyzję rektora o  przyjęciu na studia dokto-
ranckie i  przyznaniu stypendium. Życie Franciszka  –  choć inscenizowane 
i  zagrane przez aktorów  –  wcale się takim nie wydaje, gdy kontrapunktują 
je wyglądające niezwykle wiarygodnie, z odpowiednim drukiem, datami, pie-
czątkami i podpisami, dobrze znane w rzeczywistości PRL-u dokumenty. Ży-
cie Franciszka Retmana wydaje się widzowi chwilami dane mu w filmie do-
kumentalnym, a nie w filmie fikcji, tym bardziej że narracja zawiera wstawki 
o istotnie dokumentalnym charakterze (obrazy osób chorych na schizofrenię 
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w różnych fazach choroby, ujęcie pająka krzyżaka tkającego nieprawidłową 
sieć pod wpływem płynu mózgowo-rdzeniowego schizofrenika, czarno-

-białą fotografię spod bramy Uniwersytetu Warszawskiego w marcu ‘68) lub 
elementy zręcznie na dokument, w typie filmu oświatowego, wystylizowane 
(rozmaitą ikonografię, wykresy, ponadkadrowy „naukowy” komentarz). Co 
istotne, dokumentalno-oświatowe elementy komentują życie samego bohate-
ra (narracja raczy nas wykładem o fazach snu w sekwencji, w której widzimy 
śpiącego Franciszka, dorabiającego spaniem dla celów naukowych w klinice 
medycznej) lub przynajmniej to, z czym sam się zetknął (neurofizjologiczny 
eksperyment z budzeniem elektrodami agresji u małpy, guz mózgu wywołu-
jący padaczkę objawową u poznanego w klinice matematyka).

Nasz fikcjonalny bohater wydaje się też żyć w dobrze znanym polskiemu 
widzowi A.D. 1972 świecie: w którym 4 lata wcześniej miały miejsce „zajścia” 
na Uniwersytecie Warszawskim, w którym 3 lata wcześniej wydarzeniem było 
lądowanie człowieka na Księżycu i w którym młode inteligenckie małżeństwo 
z dzieckiem raczej nie pozwala sobie na szaleństwo zakupu herbaty za 17,50, 
pijąc najtańszą z herbat – „Ulung” (osoby pamiętające PRL nie mogą nie pa-
miętać tej herbaty, pozbawionej smaku i zupełnie niechcącej się zaparzyć).

Bardzo poruszającym aspektem dialektyki autentyczności i fikcjonalności 
jest obecność w świecie tego filmu – w świecie fikcji – wielkich autorytetów 
nauki i moralności jako ich samych, pod własnymi nazwiskami i/lub we włas-
nej roli. Wykład profesora Władysława Tatarkiewicza – autora znanej wszyst-
kim wykształconym Polakom Historii filozofii – zamieszczony między napisa-
mi czołówki, otwiera film (co nie jest bez znaczenia, jako iż dotyczy tytułowego 
pojęcia „iluminacji”). Fizyk-teoretyk, profesor Iwo Birula-Białynicki, mówi 
o niewykluczanej przez współczesną naukę, choć nie bardzo możliwej do po-
jęcia przez człowieka koncepcji czasu, w której przyszłość byłaby już poniekąd 
zawarta w teraźniejszości, tak jak przeszłość w pamięci, i być może możliwa 
do poznania (kontrapunktuje ten wykład przebitka wcześniejszej sceny filmu, 
w której Cyganka na ławce w parku wróżyła z ręki Franciszkowi przyszłość; 
przebitka ta jako unaoczniająca „inny rodzaj poznania” komentuje wykład 
uczonego trochę ironicznie, a zarazem trochę serio – bo osobowość i przyszłe 
zdarzenia z życia Franciszka, fikcyjnego bohatera, Cyganka przepowiedziała 
jednak trafnie, choć na dużym poziomie ogólności). Fizyk, profesor Włodzi-
mierz Zonn gra wprawdzie dziekana, ale to, co mówi dwukrotnie bohaterowi 
(gdy ostrzega go przed braniem urlopu z  racji trudności powrotu do nauki 
i gdy po powrocie bohatera na studia dywaguje o bezzasadności oczekiwania 
od nauki prawdy absolutnej), mówi od siebie. No i wreszcie opat, który opro-
wadza Franciszka po bielańskim klasztorze, to prawdziwy ówczesny przeło-
żony krakowskich kamedułów. W filmie nie pada jego nazwisko, ale wiadomo, 
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iż to Piotr Rostworowski, człowiek wielce świątobliwy, wybitny znawca życia 
duchowego i autor znakomitych, poruszających prac z tej dziedziny.

Dialektyka fikcjonalności i autentyczności, może najbardziej poruszająca 
widza, dotyczy relacji między postacią Franciszka a odtwórcą jego roli, Stani-
sławem Latałłą. Zrealizowany w 1996 roku przez syna aktora film Ślad, uka-
zujący postać jego ojca, który rok po ukończeniu Iluminacji zginął w Himala-
jach podczas tragicznej wyprawy na Lhotse, porusza i niepokoi. Uzmysławia 
on widzowi trafność odczuć podczas projekcji: postać i odtwórca stopili się 
jakoś nierozerwalnie, a  kreacja Stanisława Latałły wydaje się a ż - n a z b y t-

-pr a w d z i w a. Do wrażenia tego, prócz subtelności, prostoty i  spontanicz-
ności amatorskiego aktorstwa Latałły, przyczyniał się u mnie zawsze motyw 
wspinaczki i śmierci w górach: Franciszek z filmu Zanussiego co prawda sam 
nie ginął, lecz unikał śmierci, n i e  i d ą c na feralną wyprawę (odwrotnie 
niż Latałło), ale jednak tatrzańska sekwencja Iluminacji jakoś à rebours zapo-
wiadała to, co w rzeczywistości stało się później w Himalajach. Film Latałły 
juniora ma strukturę trochę taką, jak Obywatel Kane, Człowiek na torze czy 
Człowiek z marmuru: usiłuje z relacji osób znających nieżyjącego już człowie-
ka zrekonstruować jego portret. I portret ten niepokojąco przypomina boha-
tera Iluminacji, tak jakby Stanisław Latałło rolę Franciszka Retmana grał da-
lej w swoim życiu… Aktorstwo Latałły seniora, jego kultowa (sic!) rola, jakoś 
mimochodem przywołuje „życiopisanie” rozmaitych „kaskaderów literatury” 
w  rodzaju Edwarda Stachury z  racji zatarcia granic między życiem a  fikcją 
i  podobnie tragicznego końca. Oczywiście trudno obwiniać Krzysztofa Za-
nussiego za los Stanisława Latałły, ale ten ostatni – przynajmniej w perspek-
tywie filmu Ślad – ujawnia, iż metoda realizacyjna Iluminacji (improwizacja, 
uautentycznianie fikcji elementami dokumentalnymi i udziałem ludzi w  ro-
lach samych siebie) ma jednak swoje, choć trudne do precyzyjnego wytycze-
nia, granice.

c) Iluminacja jest dziełem szalenie zróżnicowanym stylistycznie, co two-
rzy w  niej jakąś „polifonię stylów”, wzajemnie się kontrapunktujących i  do-
pełniających (choć mogła grozić tu ich raczej kakofonia niż polifonia). W tej 
stylistycznej polifoniczności film Zanussiego przypomina bodaj najlepsze fil-
my Jean-Luc Godarda z nowofalowego okresu jego twórczości: Żyć własnym 
życiem (1962) i Szalonego Piotrusia (1965). Fragmentaryczność i nieciągłość 
w  prezentacji linii fabularnej wraz z  aktorami amatorami, improwizowany-
mi na planie dialogami i  typem fotografii („byle jakie” kadrowanie, częste 
użycie rozmazujących któryś z planów długich obiektywów) jest oczywiście 
w  stylistyce podretuszowanego na dokument n o w o f a l o w e g o  f i l m u 
f a b u l a r n e g o. Ujęcia fikcyjnych dokumentów dotyczących Franciszka, 
eksponujące rozmaite „kulminacje” i „zwroty” w jego biografii, zdają się prze-
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kształcać ten w końcu t y l k o  f a b u l a r n y  i   f i k c j o n a l n y film w jakiś 
f i l m  d o k u m e n t a l n y  w   r o d z a j u  Roku Franka W. (1967) Kazi-
mierza Karabasza. Wstawki ikonograficzne, ujęcia o  charakterze autentycz-
nie dokumentalnym (wykład profesora Tatarkiewicza, obrazy schizofreników 
w klinice neurologicznej, pająk tkający nieprawidłową sieć), wykresy i  tabe-
le oraz ponadkadrowy komentarz zupełnie w poetyce filmów WFO stylizu-
ją spore partie filmu na f i l m  o ś w i a t o w y. Sekwencje „gadających głów” 
podczas debat studentów i  naukowców, z  rozmazanym ziarnem, w  bardzo 
bliskich planach, z jakby przypadkowym kadrowaniem znajdujących się tuż 
przed kamerą osób świadczą, iż były realizowane na „szesnastce”, przy użyciu 
stuprocentowego zapisu dźwięku – upodabnia je to zresztą do afirmowanego 
w owym czasie przez krytykę i samoświadomych filmowców, i niebędącego 
jeszcze zabytkiem historii kina, stylu cinéma verité. A z wymienionymi do-
tąd paradokumentalnymi z ducha poetykami kontrastuje jeszcze w dodatku 
k r e a c y j n e  k i n o  o n i r y c z n e, mogące przypominać późniejsze filmy 
Piotra Szulkina.

Tę ostatnią stylistykę ewokują: 1) gwałtownie zmontowana sekwencja 
bardzo krótkich ujęć, pokazujących zdarzenia z przyszłego życia Franciszka; 
wydaje się ona czymś w rodzaju „strumienia świadomości” – pytanie tylko, 
czy Franciszka mającego „wizję” lub „przeczucie” swego losu (właśnie oglądał 
swą dłoń, jakby próbując odczytać z niej przyszłość, co narracja uwypukliła 
wstawką rysunku dłoni ze schematami chiromanckimi), czy też mądrzejszej 
i od bohatera, i od widza (przynajmniej oglądającego film po raz pierwszy23) 
samoświadomej narracji filmu; 2) sfilmowane w obiektywie „rybiego oka”, od-
realnione ujęcie karpia duszącego się w zbyt małym akwarium – wizja Fran-
ciszka będąca echem rozmowy z kolegą w pracy o rybach w akwarium, a zara-
zem metaforyczny obraz jego aktualnej sytuacji życiowej, w której on się „dusi” 
i która go „ogranicza”; 3) również sfilmowany w „rybim oku” sen Franciszka, 
śniony dla zarobku podczas eksperymentów w klinice: wizja jakiegoś podwór-
ka-studni w ponurej czynszowej kamienicy, po którym mężczyzna z siekierą 
ściga uciekającą przed nim kobietę z dzieckiem, które, gdy ten już ich dopada, 
zamienia się w pieska; narracja wizualizuje dla widza sen, o którym Franci-
szek mówi eksperymentatorom, iż opowiedzenie go jest niemożliwe; chyba 
możemy dopatrzeć się w nim wyrazu jakiegoś poczucia winy bohatera wobec 
żony i dziecka czy też frustracji, iż „zabija” rodzinę, nie dając rady jej utrzy-
mać; 4) wizja pogrzebu mnicha, jaką Franciszek ma po rozmowie z opatem 

23 Zresztą widz nie jest wiele mądrzejszy i przy n-tym oglądzie filmu, jeśli jest to ogląd 
„normalny”, ciągły, bez stop-klatek i  drobiazgowej analizy obrazu. Szybko zmontowana 
sekwencja w normalnym odbiorze jest na krawędzi percepcji.
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kamedułów o tym, co się dzieje, gdy ktoś w eremie umiera; muzyka i styl foto-
grafii sekwencję tę dość jednoznacznie odrealniają.

Polifoniczność estetyczna przejawia się też wyraźnie w rewelacyjnej muzy-
ce tego filmu, skomponowanej przez Wojciecha Kilara. Po raz pierwszy poja-
wia się ona na tle napisów czołówki – szybka, nerwowa, zgrzytliwa, właściwie 
niemal kakofoniczna. Taka też będzie pojawiać się w sekwencjach kryzysu bo-
hatera czy dla wyrażenia jakiejś gorączki, nerwowości jego trybu życia. Z ko-
lei cicha i melancholijna muzyka jest tłem dla sekwencji wyrażających jakby 
spokojną rezygnację i pogodzenie się bohatera z losem. Wreszcie wspaniała, 
majestatyczna, przejmująca, wybucha ze szlachetnym patosem, kiedy w mo-
mentach kontemplacji przyrody (gór, płynącej rzeki, ptaków na tle nieba) bo-
hater zaznaje radości istnienia i czegoś w rodzaju uniesienia czy Kantowskie-
go poczucia wzniosłości24 (czyżby były to momenty iluminacji?).

d) Polifoniczność w filmie Zanussiego – tak jak i w unaoczniających ją we-
dle Bachtina powieściach Dostojewskiego  –  realizuje się przede wszystkim 
na płaszczyźnie ideologicznej, w starciu odmiennych światopoglądów. Sama 
narracja nie opowiada się wprost, w postaci wyrażonego expressis verbis sta-
nowiska, za jakąś opcją, co nie znaczy, by Dostojewski czy Zanussi byli zwo-
lennikami relatywizmu poznawczego czy moralnego: wręcz przeciwnie, dość 
powszechnie skądinąd25 o  nich wiadomo, iż w  centrum ich twórczości po-
zostaje kategoria p r a w d y (w aspekcie epistemologicznym, etycznym i  re-
ligijnym), a  ich światopogląd można określić jako zasadniczo chrześcijański, 
co relatywizm wyklucza. W samej twórczości Dostojewskiego i w Iluminacji 
(bo tylko o  ten film Zanussiego mi tu chodzi) brak jednak homofonicznych, 
ujednoznaczniających i  uprzedmiotawiających inne poglądy definitywnych 

„dopowiedzeń” ideowych, zaś idea czy światopogląd, za którym opowiada się 
narracja (i autor), musi zostać wywnioskowana przez odbiorcę z unaocznienia 
ich w starciu z innymi ideami czy światopoglądami. Zajęcie stanowiska przez 
odbiorcę ma wynikać z refleksji nad d i a l e k t y k ą ścierających się stanowisk.

Emblematyczna dla tak pojętej polifoniczności wydaje się następująca sek-
wencja filmu: po ujęciu przedstawiającym Franciszka w kościele kamedułów, 
gdy przygląda się od tyłu rozmodlonemu mnichowi (zbliżenie jego łysawej 
głowy; w  ścieżce dźwiękowej chóralna modlitwa brewiarzowa po łacinie), 
narracja przechodzi w stylistykę filmu oświatowego. Na tle ryciny mózgu po-
nadkadrowy komentarz lektora informuje, jak stany mistyczne ujmuje neu-

24 Odsyłam tu do poczucia wzniosłości (das Erhabene), szczególnie wzniosłości przyrody, 
tak, jak rozumie ją Kant w swej Krytyce władzy sądzenia (I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, 
przeł. J. Gałecki, Warszawa 1964, s. 130–184).
25 Np. z rozmaitych wypowiedzi pozaartystycznych.
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rofizjologia: „Przeżywanie stanów, potocznie zwanych mistycznymi, wielu 
badaczy wiąże z układem limbicznym w mózgu. W regulowaniu tych stanów 
bierze udział substancja zwana neuromediatorem” (tu następuje przebitka 
poprzedniego ujęcia  –  modlącego się mnicha; komentarz zdaje się uprzed-
miotawiać go w demonstracji i dyskredytować jego stan). Dalszy ciąg komen-
tarza: „Przyspieszenie przemian określonych neuromediatorów może być 
wynikiem ukierunkowanego wysiłku psychicznego jednostki. Może również 
nastąpić pod wpływem środków farmakologicznych, na przykład LSD” (tu 
narracja demonstruje planszę, przedstawiającą wzór strukturalny LSD).

Materialistyczne wyjaśnienie wydaje się podważać sens kontemplacyjne-
go życia mnichów i poszukiwań Franciszka w klasztorze. Ale czy potrafi ono 
w oczach widza sprowadzić do wyłącznie fizjologii wrażenie mądrości i głębi, 
jakie płynie od opata kamedułów w rozmowie z bohaterem? Czy potrafi za-
dać kłam słowom opata, który mówi Franciszkowi o sensie życia zakonnego: 

„Widzi pan, żaden człowiek nie poświęci swego życia dla zupełnej pustki. Więc 
jeżeli tutaj są ludzie, i to często młodzi, to dlatego, że tu coś znajdują”? Chyba 
jednak jest raczej odwrotnie (choć oczywiście ocena zależy też od światopo-
glądu samego widza): tamto pierwsze wrażenie jest zanegowaniem zadufane-
go scjentyzmu komentarza, wytwarzając dialektyczne napięcie między tym, 
co duchowo odczuwalne, acz nieweryfikowalne przez naukę, a „naukowością”, 
która przy pozorach podania wyjaśnienia nie oferuje żadnej wiedzy istotnej. 

Co więcej, pozostawanie wyłącznie na poziomie „naukowym” grozi an-
tyhumanitaryzmem, czy wręcz  –  nieludzkością, a  konsekwentny do końca 

„pragmatyzm” i  „racjonalizm” może prowadzić do totalitarnego w  charakte-
rze uprzedmiotowienia drugiego człowieka, a nawet do zbrodni. W sekwencji 
kliniki neurologicznej wstrząsające wrażenie robią scenki pokazujące cho-
rych, pozbawionych podmiotowości, a w skrajnych wypadkach wydających 
się wieść życie co najwyżej czysto wegetatywne, roślinne: wywiad z chorym, 
który nie wie, czy sam myśli, czy też ktoś mu myśli „podsyła”; punkcję z kręgo-
słupa schizofrenika; przypadek „schizofrenii paranoidalnej w stanie defektu”, 
człowieka powtarzającego bezmyślnie i  mechanicznie bezsensowne słowa; 
drgawki chorej spowodowane elektrowstrząsami (chora boi się ich i  broni 
przed nimi); rozmaite zmysłowe i emocjonalne odczucia człowieka, którego 
otwarty mózg drażniony jest elektrodami podczas operacji. Choć powinni-
śmy wierzyć, iż to, co widzimy, dzieje się dla dobra pacjentów, nie sposób 
nie przerazić się ich traktowaniem, a przy okazji niemal nie zwątpić w god-
ność człowieka, w sens życia, w duszę. Ale czy to nasze przerażenie i zwąt-
pienie (wzmocnione jeszcze jedną, zamieszczoną w tej sekwencji „oświatową” 
wstawką, pokazującą pająka krzyżaka, który nie potrafi prawidłowo utkać 
sieci pod wpływem płynu mózgowo-rdzeniowego schizofrenika) mają prawo 
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usankcjonować pogląd kierowcy, który wozi Franciszka do kliniki. Dywaguje 
on, czy aby Hitler nie miał racji, likwidując chorych psychicznie: „Ja się też 
zastanawiam, po co ci ludzie żyją. Sami sobie kłopot robią. A ile forsy na to 
idzie.…”. Franciszek, nazwawszy kierowcę „bydlęciem”, każe zatrzymać samo-
chód i wzburzony wysiada.

Powyższe przykłady pokazują, iż zasadnicze ideowe starcie w  Iluminacji 
ma miejsce między światopoglądem materialistycznym, jakimś wulgarnym 
scjentyzmem, sprowadzającym człowieka jedynie do materii i procesów w niej 
zachodzących, a  wykładnią rzeczywistości uznającą konieczność wzniesie-
nia się ponad ten poziom, choćby z  takich powodów, jak po prostu ż y c i o-
w a  p r z y z w o i t o ś ć (poczucie obowiązku Franciszka jako męża i  ojca), 
g o d n o ś ć  c z ł o w i e k a (zwłaszcza w  jego chorobie i  stanach fizycznego 
ubezwłasnowolnienia), t a j e m n i c a  ż y c i a  i   ś m i e r c i. W związku z  tą 
ostatnią narracja eksponuje zarówno f i z y c z n o ś ć  c i a ł  l u d z i  ż y w y c h 
(badany przez lekarzy Franciszek, niezręczne obnażanie się Franciszka i Mał-
gosi podczas randki w akademiku, opalające się w Tatrach dziewczyny, w finale 
rozebrany Franciszek na nadrzecznej plaży), jak i  s z c z ą t k ó w  c z ł o w i e-
k a  p o  ś m i e r c i (martwe ciało taternika, które Franciszek ogląda w świetle 
latarki, guz z mózgu zmarłego po operacji matematyka, szczątki kamedułów 
w grobowej krypcie podczas wizyjnej sekwencji pogrzebu mnicha). Poprzez 
tę eksplorację cielesności ani narracja filmu, ani bohater, nie docierają do ta-
jemnicy życia i śmierci, co jednak chyba jakoś dyskredytuje światopogląd na-
iwnie materialistyczny. Narracja jednak nie proponuje jednoznacznie jako roz-
wiązania światopoglądu religijnego, choć z pewnością jest ono sugerowane (z 
drugiej jednak strony, jest ono zarazem dyskredytowane „oświatową” wstawką 
w sekwencji kamedulskiej). Franciszek, deklarujący podczas egzaminu wstęp-
nego na studia, iż wybrał fizykę, szukając „rzeczy pewnych” (co jakby mogło 
zeń czynić stronnika opcji materialistycznej), musi jednak dojść do konkluzji, 
którą po jego powrocie na studia wyrazi w rozmowie z nim dziekan – profesor 
fizyki, dziedziny, w której Franciszek upatrywał gwaranta pewnego poznania: 

„Bo przecież zdajemy sobie sprawę, że ani astronomia, ani fizyka, tak jak i inne 
nauki, nie dają absolutnego poznania. Może zbliżają nas do niego, co najwy-
żej… Ale przecież nikt nie myśli, że jakiekolwiek równanie może złapać za 
ogon prawdę absolutną”. I może ta mądrość, wypowiedziana przez człowieka 
nauki, w połączeniu z doznanymi już przeżyciami i rozczarowaniami bohatera 
i w obliczu tych, które jeszcze przed nim, jest jakimś, nie najmniej ważnym 
ogniwem czy etapem w dokonującej się procesualnie i l u m i n a c j i bohatera.

Wyjaśniwszy już poprzez powyższe egzemplifikacje Bachtinowską poli-
foniczność tego dzieła, spróbujmy powrócić do Schopenhauerowskiego wy-
miaru filmu Zanussiego jako unaocznienia idei. Skoro w krótkim prologu, za-



164 tomasz kłys

mieszczonym pomiędzy planszami z napisami czołówki, profesor Władysław 
Tatarkiewicz udziela zwięzłego wykładu na temat tytułowego filozoficznego 
terminu „iluminacji”, widz mógłby oczekiwać, iż – mniej więcej tak jak w Nie-
tolerancji (1916) Davida W.  Griffitha  –  postacie, sytuacje, wypadki świata 
przedstawionego „wypełnią” to dane tytułem abstrakcyjne znaczenie poprzez 
dość oczywiste „zilustrowanie” go. Zanussi poniekąd wykorzystuje w swym 
dziele takie oczekiwania odbiorcy, ukształtowane przez dotychczasowy wzo-
rzec filmu dyskursywnego, po to by go zanegować, czy też może raczej uka-
zać, że rzetelny dyskurs jest czymś bardziej złożonym niż proste ilustrowanie 
pojęć.

W opublikowanym scenariuszu filmu znajduje się następujący komentarz 
reżysera:

„Iluminacja”, czyli oświecenie, oznaczała nagły przypływ wiedzy, który zda-
rzał się czasem świętym mędrcom i  filozofom. To archaiczne nieco pojęcie 
będzie miało w filmie wyraz gorzki, jeśli nie szyderczy. Mój bohater nie dozna-
je żadnego olśnienia – przeciwnie, jego intelektualna biografia znaczona jest 
chwilami gwałtownych rozczarowań i zwątpień. Ale mimo wszystko tym, co 
mu pozwala tyle razy odzyskać równowagę, jest nadzieja, że kiedyś, w jakiejś 
chwili, suma wszystkich wysiłków ducha złoży się w  jedną, klarowną całość 
pozwalającą zrozumieć sens otaczającego nas świata26.

Komentarz ten, niezamieszczony w samym filmie, niewątpliwie współgra 
z odczuciami odbiorcy po projekcji: choć nie wprost i nie w sposób oczywisty, 
dalszy tok filmu jednak jakoś wiąże się z  rozpoczynającym film wykładem 
profesora Tatarkiewicza. Profesor mówi w filmie, co następuje: 

Iluminacja jest to nazwa i pogląd Augustyna. Nazwa i pogląd utrzymywały się 
przez całe wieki średnie, w całej średniowiecznej filozofii. W myśl tego przeko-
nania osiągamy wiedzę przez oświecenie umysłu. Wtedy, w takim momencie 
oświecenia, umysł bezpośrednio widzi prawdę, jak oczy widzą realny świat. 
Widzi ją wprost, bez rozumowania. Iluminacja nie jest bezmyślną ekstazą, za-
chwyceniem; przeciwnie – jest spotęgowaniem myśli. Aby osiągnąć ten stan, 
potrzeba tylko czystości serca. Ta czystość serca jest ważniejsza od działania 
umysłu. 

Warto zwrócić uwagę, iż to wyjaśnienie udzielone przez autorytet n i e 
j e s t  d e f i n i c j ą  p o j ę c i a, lecz jest jedynie próbą ujęcia w słowa – a więc 
w  sposób nieadekwatny  –  czegoś, co jest i  m o m e n t e m, i  p r o c e s e m, 

26 K. Zanussi, Scenariusze filmowe, dz. cyt, s. 197.
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i   p e w n y m  n i e p r z e k a z y w a l n y m  s t a n e m. I mimo iż nie sposób 
wskazać w życiu bohatera filmu jakiegoś konkretnego momentu, w którym 
jego umysł „bezpośrednio widział prawdę” (jak zresztą widz miałby to oce-
nić?), ani nie da się zawyrokować, czy posiadł on będącą niezbędnym wa-
runkiem iluminacji „czystość serca” (czym ona tak naprawdę jest? i jak orzec 
o niej z   z e w n ą t r z?), widz ma poczucie wyrażenia j a k o ś – i przez struk-
turę formalną filmu, i przez dzieje bohatera –  i d e i iluminacji. Jest ona udzia-
łem i postaci, i – na płaszczyźnie metadiegetycznej – poruszonego widza.

Iluminacja, z  pewnością nie reprezentując niefortunnego estetycznie 
typu „sztuki upojęciowionej”, przynależy chyba do afirmowanej przez Scho-
penhauera, a tak rzadkiej – s z t u k i  w y r a ż a j ą c e j  i d e e  u c h w y c o n e 
w   i c h  n a o c z n o ś c i. Określa zarazem poziom artystyczny i intelektualny, 
możliwy do osiągnięcia przez dyskursywny typ filmowej fikcji, co pięknie ujął 
w swej recenzji Aleksander Jackiewicz: „Film Zanussiego należy do tych rzad-
kich momentów w dziejach kina, kiedy ono samo wydaje się doznawać łaski 
iluminacji”27.

27 A. Jackiewicz, Moja filmoteka – kino polskie, Warszawa 1983, s. 427.
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Barwy ochronne  
Krzysztofa Zanussiego –  
produkcja, recepcja i cenzura

– Tak z czystej ciekawości. Jak pan to z nimi załatwił?
– Zwyczajnie, kogo trzeba postraszyłem, komu trzeba 
pochlebiłem, zaapelowałem do poczucia odpowie-
dzialności i zmiękli1.

rozmowa docenta jakuba szelestowskiego  
z magistrem jarosławem kruszewskim 

Choć Krzysztof Zanussi należy do grona tuzów rodzimej kinematografii, zwy-
kło się go postrzegać jako moralistę, reżysera hermetycznego, realizującego 
filmy głównie dla snobistycznej publiczności. Niewiele mówi się o jego twór-
czości telewizyjnej, dokumentalnej czy międzynarodowych koprodukcjach, 
a gros filmoznawców proponuje schematyczne analizy, w których aż roi się 
od haseł: tęsknota, niepokój, kino intelektualne, arystokratyzm ducha. W peł-
nych emfazy metafizycznych dociekaniach brakuje miejsca na ukazanie kon-
stytutywnych faktów.

Barwy ochronne, najsłynniejsze bodaj dzieło Zanussiego, wzbudziły zain-
teresowanie widzów już w epoce, przede wszystkim za sprawą walorów arty-
stycznych, ale także przez wzgląd na kontekst polityczny. Wraz z Człowiekiem 
z marmuru (reż. Andrzej Wajda, 1977), który wszedł na ekrany kin niecały 
miesiąc później, stanowiły dla odbiorców integralny zestaw produkcji anty-
systemowych. Czy rzeczywiście Krzysztof Zanussi chciał ugodzić w  Polskę 
Ludową, a  nieświadomi zagrożenia komunistyczni luminarze sfinansowali 

1 Cytat pochodzi z filmu Barwy ochronne (1977).
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produkcję i  nagradzali reżysera? Wydaje się, że bez rekonstrukcji procesu 
produkcji, recepcji oraz działań cenzuralnych Barwy ochronne wciąż skazane 
będą na obiegowe odczytania.

Jak Wstęga Moebiusa zamieniła się w Barwy ochronne

Inspiracją do powstania filmu był obóz naukowy, na którym młodzież prezen-
towała swoje osiągnięcia. Od uczestniczących w nim studentów reżyser dowie-
dział się o zakulisowych grach, jakie prowadzą między sobą uczelniane frakcje. 

To, że takie obozy mają miejsce, uświadomiło mi, że jest nowa płaszczyzna 
współżycia ludzi, której dotąd nie znałem. Pomyślałem, że jest ona nośna dra-
maturgicznie, a na wyjeździe naukowym wiele się może wydarzyć. Nauczycie-
le i  studenci byli wyrwani z gabinetów, sal wykładowych, niektórzy chodzili 
w majtkach na słońcu, więc siłą rzeczy wiele form relacji uległo zawieszeniu. 
Bardzo mnie to śmieszyło2 – podkreślał reżyser. 

Nad scenariuszem Barw ochronnych Krzysztof Zanussi pracował w trakcie 
20-godzinnego lotu z Sydney do Warszawy3. Pierwotną koncepcję filmu za-
warł we wstępie noweli Wstęga Moebiusa, którą złożył w Zespole Filmowym 

„Tor” 12 maja 1976 roku. 

Przebieg poszczególnych scen, ich wycieniowanie, szczegóły dialogu – wszyst-
ko to musi pozostać w sferze improwizacji. Zależenie od temperamentu wy-
konawców poszczególne akcenty mogą ulec przesunięciu, a  ostateczna rów-
nowaga utworu zależy nie tyle od uściśleń scenariuszowych, co od decyzji 
podjętych podczas montażu4 – wyjaśniał. 

Jako uzasadnienie wybranej metody realizacji wymienił filmowe ekspery-
menty Jerzego Skolimowskiego, Krzysztofa Wojciechowskiego, a także włas-
ne doświadczenia zdobyte przy realizacji Za ścianą (1971) oraz Iluminacji 
(1973). 

Zanussi pisał scenariusz z myślą o konkretnych aktorach. W roli magistra 
Jarosława Kruszewskiego planował obsadzić Piotra Fronczewskiego. Bohate-
ra zagrał jednak Piotr Garlicki, który wspominał: „Proszę pamiętać, że była to 
moja pierwsza duża rola w filmie. Zupełnie nie wiedziałem, jak się zmierzyć 

2 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim, 19 stycznia 2015, nagranie w ar-
chiwum autora.
3 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
4 K. Zanussi, Wstęga Moebiusa. Nowela dla filmu pełnometrażowego, 9 maja 1976, Archi-
wum Filmoteki Narodowej (dalej AFN), APF-779, s. 1.
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z człowiekiem, którego gra Zapasiewicz”5. Kreując postać diabolicznego Jakuba 
Szelestowskiego, reżyser wzorował się na Januszu Wilhelmim6, owianym czarną 
legendą redaktorze naczelnym „Kultury”, wiceministrze kultury i sztuki. Uznał, 
że najbardziej odpowiednią osobą do odegrania tej roli będzie Zbigniew Zapa-
siewicz. Aktor odmówił przez wzgląd na nadmiar obowiązków zawodowych7, 
niemniej po wielu namowach zgodził się. W dniu rozpoczęcia zdjęć znów zmie-
nił zdanie. Całą sytuację zrelacjonował kierownik produkcji, Tadeusz Drewno:

Kierowca do mnie dzwoni z  teatru:  –  „Pan Zapasiewicz mówi, że nie poje-
dzie”. – „Proszę go zatrzymać, zaraz to wyjaśnimy”. W parę minut byłem na 
miejscu. Zapasiewicz mówi: – „Nie będę grał. To ponad moje siły. Codziennie 
spektakl, próby… Jestem strzępem człowieka. Poza tym ta rola mi nie odpo-
wiada, nie chcę być już docentem”8. – „Niech pan to osobiście powie Zanus-
siemu”. On na to: – „Nie wystarczy, jak pan powie?”. – „Nie, bo pomyśli, że ze-
psułem sprawę. Panie Zbyszku, jest taksówka, zapraszam”. Dojechałem na plan 
przed nim. Zanussi zbladł, ale mówi: – „To jest zwierzę aktorskie. Rozstawiamy 
światło, ustawiamy jazdę do pierwszej sceny”. Z  Edkiem Kłosińskim włączy-
liśmy wszystkie lampy. Zapasiewicz przyjechał, cała ekipa gotowa, lampy się 
paliły, wie pan, Hollywood. Nie było już żadnych rozmów9. 

Nelly Livington-Pawluk, stypendystkę z Anglii, zagrała Christine Paul, któ-
rą Zanussi poznał w Londynie za pośrednictwem pisarza Stanisława Dygata. 

„To pod nią napisałem tę rolę. Chodziło mi o to, aby w filmie pojawił się demon 
Zachodu, a nie znalazłem Polki mówiącej z takim akcentem”10 – podkreślał 
reżyser. Z kolei aktorka wspominała: „Byłam symbolem nadchodzących cza-
sów, taka goła i bezwstydna, bardziej zresztą na duszy niż na ciele. Podobno 
zapowiadałam rewolucję obyczajową”11.

Z archiwalnych dokumentów wynika, że do pracy nad filmem planowano 
zaangażować Jadwigę Jankowską-Cieślak (Olga), Krystynę Jandę (Marysia) 

5 Rozmowa Elżbiety Dolińskiej z Piotrem Garlickim, Bez charakteryzacji, „Film” (1978) 
nr 18, s. 16.
6 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
7 Do południa uczestniczył w próbach sztuki Kubuś Fatalista (reż. Witold Zatorski, 1976), 
wieczorami grał w różnych spektaklach teatralnych. Zob. B. Hollender, Z. Turowska, Ze-
spół Tor, Warszawa 2000, s. 72.
8 W filmie Za ścianą (1971) Zapasiewicz zagrał docenta Jana, natomiast w Ocaleniu (reż. 
Edward Żebrowski, 1972) docenta Adama Małeckiego.
9 Rozmowa Michała Dondzika z Tadeuszem Drewno, 30 stycznia 2015, nagranie w archi-
wum autora.
10 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
11 H. Wach-Malicka, Krystyna otwiera szufladę, „Dziennik Zachodni” (2006) nr 89, s. 25.
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oraz Ewę Dałkowską (Ania). Na prośbę Zbigniewa Zapasiewicza Anię zagrała 
Iwona Słoczyńska, ówczesna żona aktora12. Rolę deklamującej wiersze artyst-
ki Zanussi chciał powierzyć Irenie Jun, jej akompaniatora zaś Karolowi Stras-
burgerowi. W milicjantów aresztujących studenta z Torunia mieli wcielić się 
Krzysztof Majchrzak oraz Kazimierz Kaczor13. Statystów, którzy odegrali role 
studentów, wytypowano na drodze eliminacji spośród kilkuset kandydatów14. 
W gronie wybrańców znała się m.in. Ilona Łepkowska i Karol W. Małcużyński 
(syn dziennikarza Karola Małcużyńskiego). 

Wstęga Moebiusa została skierowana do realizacji 23 lipca 1976 roku. 
Okres przygotowawczy, kiedy to wybierano aktorów i  szukano lokalizacji, 
trwał do 5 września 197615. Niezwykle ważne było skoncentrowanie obiek-
tów zdjęciowych w niedalekiej odległości od bazy produkcyjnej, jaką była 
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych w Warszawie, bowiem przewóz ekipy 
filmowej pochłaniałby zbyt dużo czasu. W zamian za „dostarczenie 2  ton 
cementu i postawienie słupków do siatki”16 PGR „Grzmiąca” wyremontował 
widoczny w  filmie kort tenisowy. Zdjęcia przyrody nakręcono w  Warsza-
wie i  w  słynącym z  występowania licznych gatunków ptaków rezerwacie 

„Stawinoga”. Sceny rozgrywające się nad rzeką zrealizowano w miejscowości 
Świdry Małe (dzisiejszy Józefów)17. Jako główną lokalizację wybrano Roza-
lin pod Warszawą18. Tam kręcono w  zespole pałacowo-parkowym, który 
w okresie Polski Ludowej był zaanektowany na potrzeby komunistycznych 
organizacji młodzieżowych. Do Rozalina przetransportowano domki cam-
pingowe i  ustawiono je za pomocą dźwigu19. Zdjęcia powstałe w  owych 
obskurnych domkach cechują się autentyzmem, dają efekt lepszy aniżeli 
wytworzony dzięki najlepszej dekoracji. Podobnie nieestetyczne są inne lo-
kalizacje: latryna, w  której roznegliżowani wykładowcy rywalizują z  mło-
dzieżą w kolejce do pisuarów, a także świetlica, w której uczestnicy obozu 
usadzeni zostają w szkolnych ławkach. Azylem zdaje się pałac, ale i tu widać 

12 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
13 Szczegółowy plan filmu Wstęga Moebiusa, oprac. T. Drewno, Przedsiębiorstwo Realiza-
cji Filmów Zespoły Filmowe, Zespół „Tor”, 25 sierpnia 1976, Archiwum T. Drewno (dalej 
ATD), k. 18–19.
14 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), 
oprac. T. Drewno, ATD, k. 5.
15 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), k. 4.
16 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), k. 23.
17 K. Banachowska, Na filmowym planie w Świdrach Małych, „Sztandar Młodych” (1976) 
nr 230, s. 4.
18 mm, Na planie. Barwy ochronne, „Ekran” (1976) nr 43, s. 12–13.
19 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), k. 24.
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znamiona socjalistycznej współczesności. Oznaki dawnej świetności (rzeź-
by, obrazy, antyki) zestawiono z atrybutami siermiężnego systemu. W sali 
obrad stół ozdabia „gustowne” zielone sukno, na nim zaś piętrzą się szklanki 
z niedopitą przez uniwersytecką elitę kawą. 

Realizacja Barw ochronnych nie stanowiła większego wyzwania dla wydzia-
łu budowy dekoracji. W Rozalinie adaptowano stołówkę i świetlicę. Wybudo-
wano podium, mównicę, namalowano napisy, wycięto ze styropianu godło 
Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Poza tworzeniem rozmaitych 
tabliczek informacyjnych, ogłoszeń, malowaniem parkowych rzeźb i ogrodo-
wych wazonów najwięcej pracy miał przysporzyć pomost nad wodą – plano-
wano skonstruować trzysegmentową przystań z balustradą, drewnianą altanę 
z trzyspadowym dachem, a nawet gablotki na sprzęt ratowniczy20. W rzeczy-
wistości udało się zmontować drewniane schodki na brzegu rzeki i rachitycz-
ny mostek.

Mimo że akcja Barw ochronnych rozgrywa się w trakcie lata, zdjęcia reali-
zowano od 6 września do 18 października 1976 roku, w sumie przez 43 dni21. 
Szybkie tempo produkcji wynikało z ewentualności pogorszenia pogody, któ-
ra mogłaby przerwać zdjęcia plenerowe. Krótki czas prac możliwy był dzięki: 

„skoncentrowaniu 90% obiektów w dwóch miejscowościach”, „systematyczne-
mu przeprowadzaniu prób sytuacyjnych i tekstowych”, „szczególnie staranne-
go przygotowania zdjęć oraz przyjęcia odpowiedniej konwencji inscenizacyj-
nej, mającej na celu łączenie scen”22.

Na planie filmu zwyczajowo odbywała się narada, w której uczestniczyli: 
Krzysztof Zanussi, Edward Kłosiński (operator) i Zbigniew Żmudzki (kierow-
nik planu). Ustalano wówczas harmonogram dnia i sposób realizacji poszcze-
gólnych scen. Zdarzało się, że do rozmów dołączali aktorzy, Piotr Garlicki 
i Zbigniew Zapasiewicz23. 

My jeszcze sami do końca nie wiemy, jak ten film dalej się potoczy. W takiej 
sytuacji instynktownie nie prze się naprzód, bo im dalej, tym więcej błędów. 
Dopiero jak zrozumiemy co jest źle, będziemy mogli ruszyć. […] Improwizacji 
w tym filmie nie zabraknie24 – deklarował reżyser.

20 Szczegółowy plan filmu Wstęga Moebiusa, k. 66–67.
21 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), 
k. 24.
22 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), 
k. 5. 
23 Rozmowa Michał Dondzika ze Zbigniewem Żmudzkim, 14 stycznia 2015, nagranie 
w archiwum autora.
24 K. Banachowska, Na filmowym planie w Świdrach Małych, dz. cyt., s. 4.
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Zdjęcia zrealizowano kamerą Arriflex 35 mm BL25 na taśmie Eastmancolor 
(na cały film zużyto 12.188 mb)26. Jak podkreślał Edward Kłosiński: „Kamera 
winna być ruchliwa, chwytać życie z bliska, pokazywać reakcje postaci, twarz, 
gesty, możliwie najbardziej naturalnie”27. Większość zdjęć nakręcono z ręki, 
szwenkował sam Kłosiński. Wykorzystano kran Elemac28, za pomocą którego 
poprowadzono między innymi jazdę kamery wzdłuż basenu. Zrezygnowano 
z wykonywania zdjęć w nocy, a sceny rozgrywające się o tej porze (na przy-
kład finał filmu) nakręcono w dzień, stosując noc amerykańską29. 

Dźwięk nagrano bezpośrednio na planie przy użyciu magnetofonu Nagra. 
Co ciekawe, wypożyczono dwa komplety mikroportów30, które w 1976 roku 
były w  Polsce technologiczną rewelacją. Dźwięk rejestrowano także trady-
cyjnym mikrofonem z tyczki. Jego cień jest widoczny w kilku scenach filmu. 

„Przy szarpiącym, ostrym wietrze źle dźwiękowcom nagrywać tekst. Aktorzy 
chodzą z mikrofonami ukrytymi pod ubraniem, z kablami, które plączą im się 
pod nogami, wyskakując z nogawek spodni”31 – relacjonowała z planu dzien-
nikarka. W przeciwieństwie do popularnych w polskiej kinematografii post-
synchronów dźwięk stuprocentowy, kosztem nieczytelności części dialogów, 
brzmi naturalnie, nadając filmowi wymiar paradokumentalny32. 

Zaplanowany przez Krzysztofa Zanussiego tytuł dzieła brzmiał Wstęga 
Moebiusa. 

W matematyce jest to figura (przypominająca ósemkę) przestrzenna, ale ma-
jąca tylko jedną stronę. Znajdując się gdziekolwiek na powierzchni wstęgi, 
możemy się ruchem ciągłym przedostać na stronę przeciwną. W elementar-
nych wykładach z fizyki ten paradoks ilustruje świadomość płaszczaków, czyli 
tworów dwuwymiarowych, które żyjąc na powierzchni wstęgi, nie zrozumieją 

25 Szczegółowy plan filmu Wstęga Moebiusa, k. 38.
26 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), k. 8.
27 J. A. Łużyńska, Artysta wobec współczesności. O Zanussim inni, Warszawa 1996, s. 117.
28 Zob. przyp. 22, k. 25.
29 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), 
k. 25, k. 9. Noc amerykańska to technika pozwalająca przy dziennych zdjęciach uzyskać 
na ekranie złudzenie nocy.
30 Szczegółowy plan filmu Wstęga Moebiusa, k. 39.
31 K. Banachowska, Na filmowym planie w Świdrach Małych, dz. cyt., s. 4.
32 Odpowiedzialna za dźwięk Wiesława Dembińska do wykonywanej pracy podchodziła 
bardzo rzetelnie. Potrafiła przerwać zdjęcia z powodu odgłosu ledwie słyszalnego trakto-
ra, który przejeżdżał kilka kilometrów dalej. W rejestracji dźwięku przeszkadzały także 
zlatujące do parku stada wron oraz lądujące na Okęciu samoloty. Rozmowa Michał Don-
dzika ze Zbigniewem Żmudzkim.
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nigdy, że żyją po dwóch przeciwległych stronach świata. Jako metafora wstęga 
Moebiusa może służyć do zilustrowania wszelkiej dwoistości zjawisk33 – wy-
jaśniał reżyser. 

Tadeusz Drewno stworzył projekt plakatu filmowego, na którym ludzie 
maszerujący po wstędze wciąż trafiają w to samo miejsce34. Dlaczego zatem 
zmieniono tytuł Wstęga Moebiusa na Barwy ochronne? Zdaniem Zanussiego 
do ministerstwa kultury dotarła rozsiewana przez Marka Piwowskiego plotka, 
że wstęga Moebiusa „to jest coś takiego, co się kupuje na Zachodzie w sex 
shopach”35. Tę anegdotę warto skonfrontować z wypowiedzią reżysera 1976 
roku:

Dwukrotnie chciałem użyć jej [wstęgi Moebiusa – dop. M. D.] w filmie (raz 
w Strukturze kryształu, raz w Iluminacji). Tak się złożyło, że oba razy metafora 
okazała się zbędna. Może to samo okazać się i tym razem. Wtedy za tytuł po-
służy mi zapewne jakiś termin z dziedziny etologii36. 

Wydaje się, że rezygnacja z  pierwotnego tytułu była spowodowana kon-
frontacją scenariuszowych założeń z pracą na planie – film bliższy jest pra-
widłom darwinowskiej przyrody aniżeli abstrakcyjnej metaforze matema-
tycznego obiektu.

33 K. Zanussi, Wstęga Moebiusa. Nowela dla filmu pełnometrażowego, dz. cyt., s. 21.
34 Udostępniona przez Tadeusza Drewno kopia rysunku znajduje się zbiorach autora.
35 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
36 K. Zanussi, Wstęga Moebiusa. Nowela dla filmu pełnometrażowego, s. 21.

Koncepcja plakatu zaproponowa przez Tadeusza Drewno



174 miChał doNdzik

Montaż, muzyka i finał

Montaż i  udźwiękowienie Barw ochronnych zajęły ekipie realizatorskiej 
26 dni. Prace trwały od 19 października do 16 listopada 1976 roku37. Przebie-
gały sprawnie, ponieważ jak zauważył reżyser, „nie było w czym wybierać”38. 
W trakcie przeglądu nakręconych materiałów okazało się, że pojawiły się trud-
ności w montażu jednej ze scen – kiedy Kruszewski flirtuje z Nelly, jest ubrany 
jedynie w slipki, chwilę później ma na sobie także koszulkę. Zanussi rozwiązał 
problem „rozbijając” scenę za pomocą krótkiego ujęcia rejestrującego przebie-
gającego po pomoście kota39. Poważniejszy problem sprawiła scena finałowa. 
Reżyser nakręcił ją raz jeszcze, dodając dialogi, które zmieniły wymowę fil-
mu. Nowela, na podstawie której powstał scenariusz, kończyła się następują-
co: „Dwóch ludzi na plaży wczesnym świtem. I stada mew nad morzem. Ich 
przykładem Jakub ilustrował okrutne prawa przyrody. Niech więc w ostatniej 
scenie na chwilę odwrócą się rolę. To ptaki będą teraz obserwować ludzi”40. 
W scenopisie zaznaczono, że akcja rozgrywa się nad rzeką, a obok pary głów-
nych bohaterów siedzą dwie rybitwy dojadające resztki wyłowionej ryby. 

Jakub popatrzył na nie, uśmiechnął się i z pewną przekorą powiedział: „A co 
to jest sumienie? W przyrodzie nie ma takich pojęć…”. Popatrzył na Jarka za-
czepnie, gotów podjąć dawną dyskusję. Nie spotkał zachęty. Obaj znużeni po-
patrzyli na ptaki. A ptaki patrzyły na nich, przekrzywiając zdziwione głowy 
i połykając kęsy strawy. Dniało41. 

Finałowa scena miała nawiązywać do wcześniejszej rozmowy bohaterów, 
w której Szelestowski perorował na temat sumienia, przyrody oraz walki o byt. 
Podkreślał: „Są instynkty, odruchy i  poza tym jest pustka i  nic więcej. Cały 
wszechświat jest pustką”, „kto jest – ten zwycięża, a kto ginie, ten nie miał racji”42.

Zdjęcia ostatecznej wersji zakończenia nakręcono pod koniec października 
1976 roku. „Było zimno, wszyscy ciepło ubrani, wciąż padał deszcz”43 – wspo-

37 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), k. 6.
38 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
39 Rozmowa Michał Dondzika ze Zbigniewem Żmudzkim.
40 K. Zanussi, Wstęga Moebiusa. Nowela dla filmu pełnometrażowego, dz. cyt., s. 20.
41 K. Zanussi, E. Kłosiński, Scenopis filmu Barwy ochronne (tyt. roboczy „Wstęga Moebiu-
sa”), Zespół Filmowy „Tor”, Warszawa, sierpień 1976, AFN, sygn. S-20773, s. 103–104.
42 K. Zanussi, E. Kłosiński, Scenopis filmu Barwy ochronne (tyt. roboczy „Wstęga Moebiu-
sa”), dz. cyt., s. 102.
43 Rozmowa Michała Dondzika z Haliną Słobodzin, 30 stycznia 2015, nagranie w archi-
wum autora.
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minała odpowiedzialna za script Halina Słobodzin. Toczony przez cały film 
słowny pojedynek Jakuba i  Jarosława zamienia się w  fizyczną konfrontację. 
Zepchnięty z urwiska Jakub leży jak martwy. Gdy okazuje, się że to kolejna 
prowokacja, Jarosław wpada w szał i atakuje rywala. Zmęczeni walką, uma-
zani w błocie, prowadzą ze sobą ostatni, wydyszany z trzewi dialog: „No i co? 
Jednak wylazło z ciebie zwierzę? – Gdyby wylazło, to byś nie żył! – Kto wie, 
może tak byłoby lepiej dla mnie” – przyznaje Jakub. Jego stwierdzenie przy-
wołuje na myśl Pismo Święte, słowa wypowiedziane przez Jezusa do Judasza 
podczas ostatniej wieczerzy: „Biada temu człowiekowi, przez którego Syn 
Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie na-
rodził” (Mt 26, 24). Jakub jawi się więc jako bohater o wysokiej samoświado-
mości, postać niejednoznaczna, wręcz tragiczna. Zakończenie Barw ochron-
nych rozgrywa się podczas deszczowego poranka. Czy budzący się dzień jest 
zwiastunem odnowy duchowej bohaterów? A może stanowi kolejną odsłonę 
pojedynku Szelestowski–Kruszewski?

W filmie wykorzystano gotową ilustrację muzyczną44. Jedyny skompono-
wany przez Wojciecha Kilara motyw słychać w czołówce i w finale. Jest on 
przetworzeniem utworu z  telewizyjnego filmu Zanussiego Rola (Die Rolle, 
1971)45. Muzykę w  wykonaniu Orkiestry Państwowej Filharmonii w  Łodzi 
pod batutą Zdzisława Szostaka nagrano w  Wytwórni Filmów Fabularnych, 
a nie jak planowano – w studiu Polskiego Radia46. 

Obecne w  Barwach ochronnych dźwięki mają swe źródło w  filmowym 
świecie. Muzycznym tłem rozmowy docenta z magistrem na pałacowym bal-
konie jest dobiegający z pobliskiego parku śpiew ptaków. Trel trwa do chwili, 
gdy Szelestowski wypowiada słowo „gestapo”, wtedy to z głośnika rozbrzmie-
wa hit Maryli Rodowicz Sing-sing. Fragment tekstu piosenki („Sing-sing 
nazywają go, bo ma w oczach coś takiego – samo zło. Nie hoduje zbóż, ma 
w kieszeni nóż, a ja nie wiem – po co”) deprecjonuje rozmowę, jest również 
prześmiewczym komentarzem do relacji bohaterów. Formy muzyczne po-
służyły Zanussiemu do konfrontacji sztuki wysokiej z nieprzystającą do niej 
rzeczywistością Polski Ludowej. W trakcie posiłku rozochocona wódką pani 
Magda śpiewa rektorowi: „To dawny mój znajomy. Ja zawsze wspomnieniem 
mym ku niemu dążę, gdyż wiele mnie przeżyć z tym młodzieńcem wiąże. Ja 
kochałam go”. „Miłosna” pieśń jest fragmentem opery Casanova Ludomira 
Różyckiego. Nieudolny recital wywołuje knajacki rechot naukowców. Sposo-
bem na „ukulturalnienie” uczestników obozu jest występ artystki (w tej roli 

44 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), k. 6.
45 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
46 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), k. 23.
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Halina Mikołajska). W jej repertuarze znalazła się recytacja wierszy – Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego [*** Ciężkie słowo, ale przecież lżejsze / niżeli warga, 
co je długo waży] oraz Pod jedną gwiazdką Wisławy Szymborskiej. Nawiąza-
nia do powstania warszawskiego (którego Zanussi był świadkiem), „prawdy, 
powagi i  tajemnicy bytu” podkreślone zostały poprzez patetyczną deklama-
cję z akompaniamentem muzyki Fryderyka Chopina. Aktorka filmowana jest 
z żabiej perspektywy, co ma zaakcentować doniosłość wypowiadanych przez 
nią słów. Scena unaocznia rozdźwięk pomiędzy wzniosłą poezją a zblazowa-
ną akademicką publiką, jednocześnie ukazuje powtarzający się w filmach Za-
nussiego dualizm – dobra i zła, piękna oraz brzydoty.

Natura, kultura i „bachory”

Barwy ochronne otwiera niezwykła czołówka – tłem napisów są rysunki żyją-
cych w Polsce zwierząt. Po kolei pojawiają się: ropucha plamista, lelek, jasz-
czurka zwinka, słonka, stornia, ropucha szara, nietoperz, słowik szary, sum, 
gniewosz, pójdźka, kumak, padalec, kropiatka, szczupak, żaba zielona, żółw 
błotny47. Ukazane zwierzęta prowadzą skryty tryb życia, kamuflaż umożliwia 
im zdobycie pożywienia i maskuje przed zagrożeniem48. Początkowe napisy to 
nie tylko oczywiste zobrazowanie tytułu, poszczególne zwierzęta charaktery-
zują twórców filmu – słowik jest hołdem dla muzyki Wojciecha Kilara, a sowa 
(zwierzę o znakomitym słuchu) podkreśla zasługi odpowiedzialnej za dźwięk 
Wiesławy Dembińskiej. Reżyser zaprezentował się jako gad. Zaznaczył: „Wy-
brałem żółwia, żeby się jakoś nazwać. Chciałbym być jak żółw – odporny, ale 
nie powolny, bo taki nigdy nie byłem”49. Dlaczego głównych aktorów ukazano 
wraz z lelkiem? Co Halina Mikołajska miała wspólnego z nietoperzem? Czy 
Tadeusz Drewno pożerał „drobnicę” niczym szczupak? 

Szelestowski namiętnie podpatruje i fotografuje przyrodę, którą uznaje za 
nauczycielkę życia. Zwierzęce landszafty są oświatowym dodatkiem do po-
święconych naturze rozważań docenta. „Przyroda tworzy tak jakby jedną ca-
łość. Jak człowiek tak ją poobserwuje, to się może wiele nauczyć, szczególnie 
o nas samych” – peroruje, przyglądając się mrowisku, do którego podrzucił 

47 Podziękowania dla Profesora Tomasza Kłysa za pomoc w rozpoznaniu pojawiających 
się w filmie ptaków.
48 Osobliwy opis czołówki przedstawił Marek Radziwon: „Nie są to zwierzaki ładne w po-
wszechnym rozumieniu. Nie ma tam drapieżników, jedynie gady i płazy (sic!), stworzenia 
tchórzliwe, niezdolne do samodzielnej walki”. Zob. M. Radziwon, Barwy ochronne nie wy-
blakły, „Kwartalnik Filmowy” (1997) nr 18, s. 136.
49 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
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martwego ptaka. W trakcie obserwacji zjadanego przez mrówki truchła ma-
nipuluje Kruszewskim, obciążając go odpowiedzialnością za przyjęcie spóź-
nionej pracy studenta z Torunia. Przyrodnicze eksperymenty Szelestowskie-
go znajdują kontynuację w przestrzeni kultury. Zanussi wyjaśniał: 

To był właśnie czas, kiedy budowano teorię antykultury i teorię, która miała 
naturze przydać tę rolę przewodnią: natura miała być dobra, a kultura z natury 
zła. Ja oczywiście tym ludziom chciałem „pokazać język”, chciałem pokazać, 
jakie to jest wszystko poplątane50.

Bohaterów Barw ochronnych otacza przyroda. W  plenerze pojawiają się 
przebitki na latającego po łące motyla, taplające się w  stawie kaczki, wiszą-
ce nad rzeką gniazdo remiza czy fotografowane przez Szelestowskiego mewy 
i  gawrony. W  scenie czyszczenia przez studentów basenu pan Franek stro-
fuje kierownika ośrodka słowami: „Obrady właściwie za chwilę się kończą, 
a wy co? W lesie zupełnie jesteście” (rozmowa odbywa się na tle lasu). Natura 
ukazana jest w filmie także w mniej oczywisty sposób. Między rozgorączko-
wanymi sporem mężczyznami ustawiono kaktus, symbolizujący niemożność 

50 Krzysztof Zanussi – sylwetka artysty. Z reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym 
Krzysztofem Zanussim rozmawia Iga Czarnawska, Warszawa 2008, s. 178.

Cyt. za: http://fototeka.fn.org.pl/public/cache/1-F-90-60-1500x.jpg, Sygnatura: 1-F-90-60.
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porozumienia. W rozmowach bohaterów pojawiają się określenia: „czatować 
na prorektora”, „miłe pogwarki”, „oni razem podgryzają Toruń”, „Pani Magda 
nie jest zbyt lotna”. 

Napięcia pomiędzy kulturą i naturą ujawniają się w Barwach ochronnych 
poprzez cielesność. W  klaustrofobicznej toalecie roznegliżowani studenci 
koegzystują z  akademickimi nauczycielami. Przeciwieństwem wymuszone-
go fizjologią zetknięcia kadry z  wychowankami jest kąpiel nagich studen-
tów w pobliskiej rzece. Radosną atmosferę tej chwili przerywa Szelestowski, 
który powołując się na „gorszenie maluczkich”, rozpędza dziatwę. Zakazu 
jako jedyny nie pojmuje Włoch nudysta. Krzyczy: „Co pan robi? Ja pana za 
bardzo nie rozumiem. Proszę powiedzieć  –  czy oni panu przeszkadzają?”. 
Jemu, jako przedstawicielowi innego świata, wykładowca pozwala bezkar-
nie brodzić w  wodzie. Uprzywilejowanym osobnikiem jest również opasły 
prorektor, w  scenie skoku do basenu wystrojony w  opinające monstrualny 
brzuch kąpielówki. Zanussi pokazuje binarny porządek w postrzeganiu cie-
lesności  –  cielesność zakazaną (kiedy wyraża szczenięcy bunt studentów) 
oraz cielesność usankcjonowaną (gdy staje się uprawnieniem podkreślają-
cym pozycję bohaterów).

Stosunki seksualne w  Barwach ochronnych są prawem silniejszego. Nel-
ly pod pretekstem masażu bolącej głowy Kruszewskiego zaciąga wykładow-
cę do łóżka, odwracając stereotypowy układ damsko-męski. Dla asystenta 
uwiedzenie Angielki przed wyjazdem na stypendium naukowe do Londynu 
byłoby dobrym interesem. Zanim zaczyna obłapiać dziewczynę, przezornie 
pyta: „Długo będziesz studiować w Polsce?”. Kiedy uzyskuje satysfakcjonują 
odpowiedź, Nelly rezygnuje ze zbliżenia. Przypomnieniem seksualnej klęski 
Kruszewskiego jest scena, w  której Jakub pokazuje bohaterowi „przyrodni-
czą ciekawostkę” – kochającą się ze studentem Nelly. Co więcej, jako miejsce 
miłosnego spotkania para wybrała pomost, na którym wcześniej Angielka 
flirtowała z magistrem. Kluczowe jest jednak nie zawłaszczenie miejsca, ale 
wybrana przez dziewczynę osoba. „Widziałeś z  kim? Widziałeś kto to był? 
Kogo byś się spodziewał?” – dręczy asystenta Jakub. „Oczywiście, mógł to być 
ratownik, bo ze względu na rozmiary. Mógł być oczywiście prorektor, tylko to 
byłoby banalne, poza tym on jest za ciężki. Tymczasem okazało się, że to był 
nikt, zero, anonim”. Według scenopisu omawiana scena miała rozgrywać się 
w osadzonej na palach altance, z której dobiegały „odgłosy przypominające 
dalekie porykiwanie jeleni”51. Kto w filmie wcielił się w rolę tajemniczego ko-
chanka? Jak wspominał Zbigniew Żmudzki: 

51 K. Zanussi, E. Kłosiński, Scenopis filmu Barwy ochronne (tyt. roboczy „Wstęga Moebiu-
sa”), s. 97.
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Trzeba było przymusić jakiegoś aktora do sceny erotycznej z Angielką. Drugi 
reżyser, Witek Holtz, wpadł na pomysł, żeby był to Mieczysław Hryniewicz. On 
się strasznie bronił, tłumacząc, że nago nie będzie grał. Dopiero kierownik pro-
dukcji, Tadeusz Drewno, powiedział: „Panie Mieczysławie, to jest w pana roli. 
Pan podpisał umowę i musi w tej scenie wziąć udział”. I Hryniewicz wystąpił52. 

Przedstawicielem bezwzględnego świata natury w Barwach ochronnych jest 
kot. Przyniósł do stołówki martwego ptaka. Obrzydzenie spowodowane wido-
kiem zwierzęcia nie przeszkadza młodzieży w objadaniu się kiełbasą. Wegeta-
rianinem jest jeden z docentów (gra go Lech Emfazy Stefański), który na wi-
dok półmiska z szynką stwierdza: „Jestem wierny zasadzie niejadania trupów”. 
Deklaracja naukowca jest aluzją do słów Adolfa Hitlera, który będąc jaroszem, 
odpowiadał za zagładę milionów ludzi53. Dwulicowe podejście bohaterów do 
zabijania ujawnia się w  traktowaniu kota. Nelly zakłada zwierzęciu obrożę 
z dzwonkiem, aby ocalić życie „ptaszków i myszek”. Kiedy Jarosław pyta An-
gielkę, czy kot będzie zadowolony z obroży, w odpowiedzi słyszy: „Nie wiem, 
czy lubi, ale musi nosić, tak się robi, naprawdę”. Intuicyjna potrzeba ratowa-
nia „niewinnych” zwierząt skonfrontowana jest z podejściem Szelestowskiego. 
Oswobadza on kota, z satysfakcją stwierdzając: „Niech sobie pomorduje”.

Przeciwieństwem uosabiającego dziką naturę kota jest pies, zwierzę po-
jawiające się w większości fabularnych filmów Zanussiego. Wilczur docenta 
Ciszewskiego jest modelowym przykładem powiedzenia „Pies to największy 
przyjaciel człowieka”. Naukowiec nie odstępuje pupila na krok. W relacji czło-
wiek–zwierzę widoczne jest odwrócenie ról. Na spacerach to pies prowadzi 
Ciszewskiego, odciąga go nawet od rozmowy z rektorem. Czworonóg obecny 
jest na obradach jurorów czy przy elitarnym stole kadry naukowej. Zaszczyt 
współbiesiadowania z wykładowcami nie spotyka nawet rektorskiego szofera, 
który został odesłany na posiłek ze studentami.

Dzieci ukazane w filmie zdają się częścią świata natury. Rozwydrzony sy-
nek rektora jest w  stanie wymusić zainteresowanie matki, natomiast ojciec 
nie zwraca na niego najmniejszej uwagi. Odgłosem, jaki słychać z ust malca, 
jest pełne wyrzutów kwilenie, dość dziwne w  jego wieku. Podobny dźwięk 
wydaje z siebie potomek Ani, którego nieustanny płacz wyraźnie drażni ojca 
dziecka i  część kadry. Kiedy Szelestowski ze zdziwieniem zauważa, że pies 
Ciszewskiego szczeka i nikomu to nie przeszkadza, zdegustowana pani Zofia 
stwierdza: „Ja już wolę psy niż bachory”.

52 Rozmowa Michał Dondzika ze Zbigniewem Żmudzkim.
53 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
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Sokrates, Dostojewski i Birkut

Przestrzeń, w  której rozgrywa się akcja Barw ochronnych, ograniczona jest 
do pałacu, parku i okolic rzeki. Bohaterowie odizolowani są od reszty świata. 
W  scenie konferencyjnego wystąpienia studentki Marii Piechowiak docent 
Szelestowski koncentruje się na umieszczonym w  sali akwarium. Niereali-
styczny bulgot wody stopniowo narasta, aż w końcu zagłusza nudny wykład 
prelegentki. Świat rybek pływających wśród roślin jest metaforą obozowe-
go życia. Zanussi zredukował również perspektywę czasową  –  nie wiado-
mo, czym zajmował się rektor przed przyjazdem do ośrodka czy też jaki los 
spotkał wywiezionego przez milicję studenta z Torunia. Akcja całego filmu 
rozgrywa się w  przeciągu trzech dni. Hermetyczność czasu i  przestrzeni 
skontrastowana jest z rozbudowanymi dialogami. Długie rozmowy, których 
wiarygodność często podważa kolejna konwersacja, wymagają od widza nie-
ustannej czujności. 

Istotną rolę w filmie pełnią nawiązania do antyku grecko-rzymskiego. Ja-
kub testuje na Kruszewskim swoiście pojętą metodę elenktyczną. 

Sokrates doprowadzał rozmówcę do uznania […] własnej niewiedzy. Zmuszał 
do zdefiniowania tematu […], drążył ową definicję, ujawniał błędy i sprzeczno-
ści, do jakich prowadziła; następnie zapraszał do sprawdzenia kolejnej definicji 
i w taki sam sposób ją zbijał, i czynił tak dopóty, dopóki rozmówca nie uznał 
się za ignoranta54.

Docent podważa kluczowe przekonania magistra, a gdy ten zdradza swoją 
naiwność, stara się zaszczepić mu własne cyniczne poglądy. Perswazja i ma-
nipulacja, jakie stosuje Szelestowski, bliskie są metodom sofistów. W  nega-
tywnym znaczeniu „sofistą nazywa się kogoś, kto posługując się podstępnymi 
rozumowaniami z jednej strony usiłuje osłabić i ukryć prawdę, a z drugiej […] 
wzmocnić fałsz, przybierając go w  pozory prawdy”55. Jarosław, komentując 
jedną z wypowiedzi docenta, stwierdza: „To jest sofistyka”. Szelestowski jest 
zdania: „Teraz jest pan na zakręcie. Niedługo zacznie pan oszukiwać samego 
siebie, kłamać, a to już naprawdę bez sofistyki szkodzi”. Zgodnie z zamysłem 
Zanussiego Barwy ochronne są „filmem perypatetycznym”56. Bohaterowie, na 
wzór uczniów Arystotelesa, toczą polemiki podczas przechadzek. Nawiąza-
nia do antycznej Grecji widoczne są także w scenografii – rzeźby głów męd-
rców pojawiają się w scenach posiłków oraz obrad kadry naukowej. 

54 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I, przekł. E. I. Zieliński, Lublin 1993, s. 376.
55 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I, dz. cyt., s. 235.
56 J. A. Łużyńska, Artysta wobec współczesności, dz. cyt., s. 117.
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Poza filozoficznymi nawiązaniami do metod Sokratesa, sofistów i  ary-
stotelików reżyser odwołał się również do dziedzictwa starożytnego Rzymu. 
Szelestowski tłumaczy swoją życiową postawę za pomocą łacińskiej senten-
cji „Video meliora proboque, deteriora sequor” (Widzę i rozumiem, co dobre, 
a gorsze wybieram57), a studenci, podczas zabawy integracyjnej, przywołują 
słynną maksymę Juliusza Cezara „Veni, vidi, vici” (Przybyłem, zobaczyłem, 
zwyciężyłem). Kiedy Jarosław dziwi się, że wysoki blondyn jest Włochem, 
słyszy: „Myślisz, że każdy Włoch musi być mały i czarny?”. Słowa te można 
odebrać jako autoironiczny żart reżysera58.

W Barwach ochronnych nie zabrakło także aluzji literackich. W  scenie 
rozdania nagród za najlepszą pracę naukową Konrad Raczek gryzie rektora 
w ucho. Podobnego czynu dokonał rewolucjonista Mikołaj Wsiewołodowicz 
Stawrogin59, bohater Biesów Fiodora Dostojewskiego. Wybryk Raczka nie jest 
aktem buntu przeciw uosabianej przez rektora władzy, wynika raczej z  py-
chy – wyróżnienie w konkursie to dla niego zbyt mało. Piętnując zachowanie 

57 Owidiusz, Metamorfozy, t. II, przekł. A. Kamieńska, S. Stabryła, Wrocław 2004, s. 188. 
58 Krzysztof Zanussi ma włoskie korzenie.
59 F. Dostojewski, Biesy, przekł. Z. Podgórzec, Wrocław 2002, s. 71.

Cyt. za: http://fototeka.fn.org.pl/public/cache/1-F-90-11-1500x.jpg, 
Sygnatura: 1-F-90-11
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studenta z  Torunia, Zanussi rozlicza się z  pokoleniem ówczesnej młodzie-
ży. Filmowi studenci jawią się jako niezorganizowana, konformistyczna gru-
pa, której sprzeciw sprowadza się do groteskowej okupacji stołówki i biega-
nia nago. Przyczyn takiej postawy reżyser upatruje w rewolucji obyczajowej 
z 1968 roku. Wspominał: „Ja tę rewolucję oglądałem, przypominała błazeń-
stwo. Tłukły się szyby, paliły samochody, ale to wszystko nie miało znaczenia. 
Raczek jest buntownikiem nieautentycznym, ponieważ niczego nie osiąga, 
o nic uczciwie nie walczy, robi ze swojej rebelii widowisko”60. 

Niewinne żarty z realiów PRL-u (czyszczenie basenu na przyjazd rektora czy 
legendarna czarna Wołga61) zestawiono z ideologiczną aluzją. Kiedy docent Ci-
szewski krytykuje wystąpienie Raczka, w jego wypowiedzi pojawia się „cień wiel-
kiego językoznawcy”62. Jak podkreślał reżyser: „[…] Tam były cały czas odniesie-
nia do jedynych słusznych teorii językoznawczych, które wygłaszał Stalin”63. 

Barwy ochronne i Człowiek z marmuru to filmy pod wieloma względami 
bliskie. Łączą je chociażby twórcy  –  Witold Holtz (drugi reżyser), Edward 
Kłosiński (operator) czy też miejsce produkcji  –  Wytwórnia Filmów Doku-
mentalnych w  Warszawie. Przestój w  realizacji produkcji wynikał z  „odstą-
pienia ekipy i  sprzętu dla KPF Człowiek z  marmuru wykonującego zdjęcia 
z  chorym aktorem J. Radziwiłowiczem”64. W obu filmach jako element sce-
nografii pojawia się rzeźba stalinowskiego przodownika pracy, Mateusza Bir-
kuta65. W Barwach ochronnych jest ona usytuowana na parterze rozalińskie-
go pałacu66. Gdy rozpoczynano zdjęcia, była już na planie67. Jedną z rozmów 
Jakuba z Jarosławem zainscenizowano tak, aby widz zwrócił uwagę właśnie 
na rzeźbę – magister stoi odwrócony plecami do interlokutora i wpatruje się 
w posąg, docent przyjmuje taki sam wyraz twarzy jak Birkut. Wykorzystanie 

60 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
61 Widoczna w filmie Wołga to prawdziwy resortowy samochód. „Czarną Wołgę rekwi-
zytor wypatrzył w  garażach bezpieki na Iwickiej. Wypożyczyliśmy ją razem z  kierow-
cą” – wspominał Tadeusz Drewno. Rozmowa Michała Dondzika z Tadeuszem Drewno. 
62 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
63 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
64 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), k. 9.
65 Obecnie rzeźba Birkuta znajduje się w Muzeum Kinematografii w Łodzi. 
66 Zdaniem Tadeusza Lubelskiego „rekwizyt znalazł się na planie przypadkiem: niektóre 
zdjęcia do Barw ochronnych kręcone były w łódzkiej wytwórni wczesną jesienią 1976 roku, 
dosłownie kilka tygodni po okresie zdjęciowym Człowieka z marmuru […]”. Zob. T. Lubel-
ski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Chorzów 2009, s. 382. 
67 Tadeusz Drewno wspominał: „Birkut był już na planie, oczywiście można było go usu-
nąć, ale Zanussi stwierdził, że pokazanie w filmie rzeźby będzie ukłonem w stronę mi-
strza”. Rozmowa Michała Dondzika z Tadeuszem Drewno. 
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w  filmie monumentu „to oczywisty ukłon w  stronę Wajdy”68. Zanussi pod-
kreślał: „Wiedziałem, co on kręci i ile lat o to zabiegał. Obaj zdawaliśmy sobie 
sprawę, że robimy filmy, które są na krawędzi cenzuralności. Pamiętam, jak 
Wajda żartował, że jeśli jego film nie wejdzie na ekrany, to przynajmniej Bir-
kut pojawi się u mnie pod schodami”69. 

Kolaudacja, Halina Mikołajska i towarzysz Tejchma

Przed kolaudacją twórcy filmu zorganizowali projekcję dla Zespołu Filmo-
wego „Tor”. Po pokazie Stanisław Różewicz (kierownik artystyczny) i Witold 
Zalewski (kierownik literacki) uznali, że Barwy ochronne to film ważny70. 
Poznać dzieło Zanussiego chciało również inne gremium. Jak wspominał 
Edward Kłosiński: „Wokół tego filmu odbywały się jakieś dziwne korowo-
dy. […] Barwy ochronne oglądali jacyś ludzie, oddawało się kopię, ta kopia 
znikała”71. „Towarzysze sobie film oglądali i knuli, co z nim zrobić”72 – dodał 
Zanussi. 

Kolaudacja odbyła się 16 listopada 1976 roku73. Dyskusja pod przewod-
nictwem Jerzego Bajdora rozpoczęła się od euforycznych opinii. Aleksander 
Ścibor-Rylski, scenarzysta Człowieka z marmuru, powiedział: „Jestem osobi-
ście szalenie tym filmem zbulwersowany, przejęty i zadowolony, przy czym, 
lubiąc Krzysztofa Zanussiego, uważam, że to jest najlepszy jego film […]”74. 

„Uważam, że to jest film znakomity”75 – zachwycał się Jerzy Jesionowski. Pełen 
entuzjazmu był także redaktor Zbigniew Klaczyński, mówił: „Przypuszczam, 

68 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
69 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
70 B. Hollender, Z. Turowska, Zespół Tor, dz. cyt., s. 72.
71 B. Hollender, Z. Turowska, Zespół Tor, dz. cyt., s. 72.
72 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
73 W literaturze przedmiotu kolaudację filmu opisywano zazwyczaj niezgodnie z prawdą. 
Zdaniem Anny Misiak reżyser „musiał wprowadzić do filmu zmiany w dialogach, wyciąć 
kilka scen i zmienić zakończenie”. Zob. A. Misiak, Kinematograf kontrolowany, Kraków 
2006, s. 299. Z kolei Mariola Marczak napisała: „Niesubordynowany reżyser, przywoływa-
ny do porządku przez Komisję Kolaudacyjną, jeszcze pod koniec 1976 r. wraz ze swoim 
dziełem wymknął się spod kontroli”. Zob. M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec 
wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego, Olsztyn 2011, s. 198–199.
74 Stenogram z posiedzenia Komisji Kolaudacyjnej Filmów Fabularnych w dniu 16 listopa-
da 1976 r. Na porządku dziennym: omówienie filmu pt. Barwy ochronne zrealizowanego 
przez reż. Krzysztofa Zanussiego w Zespole „Tor”, AFN, sygn. A-344, poz. 128, k. 1 [dalej 
skrót: Stenogram i nr karty].
75 Stenogram, k. 2.
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że zobaczyliśmy tutaj najlepszą rolę Zapasiewicza, nie mówiąc już o drama-
turgii, która jest czymś o wysokiej jakości […]”76. Redaktor Ryszard Koniczek, 
gratulując reżyserowi, stwierdził: „Uwag kolaudacyjnych nie mam i sądzę, że 
wszystkie drobnostki nie warte są dyskusji”77. 

Falę peanów przerwała profesor Kuczyńska, przedstawicielka środowiska 
naukowego. Zwróciła uwagę na „zupełnie nową interpretację relacji pomię-
dzy kulturą a naturą”78 i próbowała dociec, dlaczego w filmie nie ma pozytyw-
nego bohatera. Nie kryła zadowolenia z obnażenia uniwersyteckich przywar: 

„To jest kapitalny temat – konflikt postaw występujący w środowisku naukow-
ców. Doskonale zostały uchwycone te wszystkie ambicje, te quasi-przyjaźnie, 
te negacje. Myślę, że gdyby Dante pisał na nowo swe dzieło, to […] naukow-
cy znaleźliby się w czyśćcu czy piekle”79. Aleksander Jackiewicz, wykładowca 
Zanussiego ze szkoły filmowej, stwierdził: „Nie odebrałem tego filmu z  tak 
wielkim entuzjazmem, jak moi przedmówcy”. Jackiewiczowi nie spodobała się 
postać docenta. „On był dla mnie zbyt jednorodny, za mało skomplikowany 
[…]”80 – narzekał. Zdaje się, że najboleśniejszym ciosem, jaki dotknął naukow-
ca, był obraz wykładowców81: „Nie wiem, czy mówiąc o tych sprawach, trzeba 
było bazować właśnie na tym środowisku i tutaj przeprowadzać te doświad-
czenia natury moralnej. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że tak źle w tym 
środowisku nie jest […]”82. Solidarność z Jackiewiczem wykazał członek PZPR, 
profesor Henryk Jankowski. Jego tyrada, wbrew intencjom autora, uwiary-
godniała ukazany w filmie obraz moralnego rozkładu. Kolaudant rozpoczął 
od wyjaśnienia kwestii domniemanego plagiatu, jakiego dopuścił się w filmie 
rektor: „Był taki prorektor, sprawa zdarzyła się raz w ciągu 30-tu lat na jednej 
uczelni. Przy czym doszło do weryfikacji i ten prorektor został ukarany. Tutaj 
ta sprawa została wykorzystana i wpisana w monografię tego środowiska”83. 
Zdaniem Jankowskiego „jest nie do pomyślenia, aby na oczach studentów 
przedstawiciele ciała profesorskiego jedli zupełnie inne jedzenie niż studenci 

76 Stenogram, k. 4.
77 Stenogram, k. 9.
78 Stenogram, k. 3.
79 Stenogram, k. 2–3.
80 Stenogram, k. 9.
81 Dwa lata po kolaudacji filmu Jackiewicz przyznał: „Po Barwach ochronnych Zanussiego 
poczułem się tak, jakby mój zawód pracownika naukowego czy też nauczyciela akade-
mickiego został sponiewierany”. Zob. Skazani na wielkość. O polskim kinie rozmawiają: 
Maria Malatyńska i Aleksander Jackiewicz, „Życie Literackie” (1978) nr 36, s. 3.
82 Stenogram, k. 10.
83 Stenogram, k. 11.
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i pili wódkę. […] Może dochodzić do takich bankietów, ale po cichu, […]”84. 
Niezadowolenie naukowca wzbudził również fakt zbyt ugrzecznionego wize-
runku studentów: „Środowisko studenckie nie wyszło tak, jak powinno. Nie 
widzę wśród tych młodych ludzi ani jednej bijatyki, […] ani jednej butelki 
piwa, a przecież wiemy, jak przy takich okazjach te sprawy wyglądają”85. Pro-
fesorskie pouczenia starał się zneutralizować reżyser Czesław Petelski: 

Mają rację moi przedmówcy, którzy uważają, że to jest najlepszy film Zanus-
siego. Jestem przekonany, że ten film będzie wzbudzać szerokie dyskusje, że 
skłania on do głębokich refleksji na temat spraw ogólnospołecznych, daleko 
wychodzących poza środowisko naukowe. Od strony warsztatowej to majster-
sztyk, nie ma najmniejszego słabego punktu i dlatego chciałbym panu Krzysz-
tofowi jak najserdeczniej pogratulować86. 

Obecny podczas kolaudacji Andrzej Wajda identyfikował się z niedolami 
magistra Kruszewskiego.

Jestem za tym chłopcem, czuję jego zmagania, jego walkę o prawdę, wiem, z ja-
kimi się styka trudnościami, i  dlatego ten film jest tak bardzo dramatyczny, 
to jest film serio, film poważny, ale absolutnie po jego obejrzeniu nie odno-
szę wrażenia, że to są sytuacje bez wyjścia. […] Możemy tylko sami dopowie-
dzieć sobie, że nasz bohater odniesie zwycięstwo. To jest piękny, wspaniały 
film87 – podkreślał.

Krzysztof Zanussi wydawał się zadowolony z przebiegu spotkania: „Bardzo 
dziękuję tym, którzy film przyjęli życzliwie. Wysłuchałem też zastrzeżeń, ale 
nie czuję się na siłach udowodnić, że mam rację, bo to jest kwestia osobiste-
go odbioru i własnych interpretacji. […] Cieszę się, że tak dobrze film został 
przez państwa odebrany”88. W podobnym tonie wypowiedział się przewodni-
czący. Stwierdził: „Dyskusja wyraźnie tutaj spointowała pozytywnie problemy, 
jakie się znalazły w  tym filmie. […] Nie było też zastrzeżeń szczegółowych. 
[…] Film przyjmujemy”89. Protokół z kolaudacji wysłano do Zespołu Filmo-
wego „Tor” 20 listopada 1976 roku90. Filmowcy oczekiwali pisma potwierdza-
jącego przyjęcie kolaudacji niemal miesiąc (czas ten władze wykorzystały na 

84 Stenogram, k. 12.
85 Stenogram, k. 12.
86 Stenogram, k. 13.
87 Stenogram, k. 15.
88 Stenogram, k. 15–16.
89 Stenogram, k. 18.
90 Ręczna adnotacja, pierwsza kartka protokołu kolaudacji.
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cenzurowanie filmu), otrzymali je 15 grudnia91. Barwom ochronnym przyzna-
no pierwszą (najwyższą) kategorię artystyczną92.

Barwy ochronne, podobnie jak Człowiek z  marmuru, zogniskowały we-
wnątrzpartyjny spór między popierającym film Józefem Tejchmą, ministrem 
kultury, a Jerzym Łukaszewiczem, sekretarzem KC PZRP do spraw kultury93. 
Pretekstem ataku Łukaszewicza na film Zanussiego stał się występ Haliny Mi-
kołajskiej, która odegrała epizodyczną rolę artystki deklamującej poezję. Za 
współtworzenie i  działalność w  Komitecie Obrony Robotników aktorka zo-
stała uznana za wroga Polski Ludowej. Zima 1976 roku była dla niej okresem 
szczególnie bolesnych represji94. Ponoć w sprawie dopuszczenia do dystrybu-
cji filmu z „zakazaną” Mikołajską zasięgnięto rady samego Edwarda Gierka95. 
8 grudnia 1976 roku Józef Tejchma zanotował w swoim dzienniku: „Zdener-
wowany szef kinematografii [Mieczysław Wojtczak  –  dop. M.  D.] zaprosił 
mnie na pokaz filmu Zanussiego Barwy ochronne, aby zadecydować, czy moż-
na go dać na ekrany, bo epizodyczną rolę gra w nim Halina Mikołajska, członek 
KOR-u”96. Minister wezwał na rozmowę reżysera i  zasugerował wyrzucenie 
newralgicznej sceny97. Zanussi odpowiedział: „Proszę pana, można usunąć, ale 
pan sobie zdaje sprawę, jakie to będzie miało echo w Wolnej Europie? Żad-
na aktorka nie zagra tej sceny”98. Ostatecznie zgodził się na pewne ustępstwa: 

„Parę rzeczy wyciąłem, niektóre idiotyczne. Włoch, który się pojawia w filmie, 
po występie dał kwiatek Mikołajskiej. Tejchma powiedział, że towarzysze są 
wściekli, bo to jest hołd złożony KOR-owi przez zagranicę”99. Poza usunięciem 
tego fragmentu skrócono występ bohaterki („mówiła może jedną zwrotkę 

91 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), k. 6.
92 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), k. 5.
93 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
94 Aktorce „[…] niszczono zamki w drzwiach i pozorowano napady na mieszkanie […]. 
W  sposób zagrażający bezpieczeństwu uszkodzono jej samochód. Grupa nieznanych 
osobników, wdarłszy się do jej mieszania, zapowiadała pobicie i  obrzucenie na scenie 
zgniłymi jajkami”. Zob. Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony 
Społecznej „KOR”, wstęp i oprac. A. Jastrzębski, Warszawa 2014, s. 155.
95 Rozmowę Edwarda Gierka z  Jarosławem Iwaszkiewiczem zreferował Mieczysław Ra-
kowski: „Przyszli do mnie z pytaniem, czy należy puścić film Zanussiego, w którym gra 
Halina Mikołajska. Zapytałem, czy występuje tam jako aktorka, czy też jako opozycjonist-
ka. Odpowiedziano mi, że jako aktorka. A więc, co to za problem? – zapytałem i kazałem 
puścić film”. Zob. M. F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1976–1978, Warszawa 2002, s. 174.
96 J. Tejchma, Kulisy dymisji. Z dzienników ministra kultury 1974–1977, Kraków 1991, s. 234.
97 Zob. Tren na śmierć cenzora: wypowiedź Krzysztofa Zanussiego, „Reżyser” (1992) nr 11, s. 4.
98 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
99 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
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mniej”100) i  zredukowano liczbę ukazujących ją zbliżeń101. Na reżyserze wy-
muszono zagęszczenie napisów czołówki. Pierwotnie plansza z informacją, że 
wiersze recytuje Halina Mikołajska, znajdowała się osobno. W  wyniku kon-
densacji widz może nie zwrócić uwagi na nazwisko aktorki102. W pamięci re-
żysera utkwiła także zmiana kwestii docenta Szelestowskiego. W zdaniu „Od 
tego są inni, żeby dbać o dobór kadr” słowo „kadr” zastąpiono wyrazem „ludzi”. 
Jak podkreślał Krzysztof Zanussi, pierwsza wersja to cytat z Lenina. 

Przymykaliśmy oczy – deklarował Tejchma – na rzeczy powiedziane pośred-
nio, metaforycznie, wydawało nam się, że w ten sposób nienaruszone zostaną 
pewne wartości […], a równocześnie powstaną wypowiedzi artystyczne wno-
szące do kultury jakieś nowe spojrzenie na życie społeczne i życie ludzkie103.

Premiera, recepcja i cenzura
Realizację Barw ochronnych ukończono w  ciągu 162 dni kalendarzowych 
(75 dni wcześniej niż planowano)104. Prace końcowe i wykonanie wzorcowej 
kopii trwały od 15 do 31 grudnia 1976 roku. Całkowity kosz produkcji wyniósł 
6.363.585 zł, zakładano zaś kwotę 9.411.000 zł. Kwota 3.047.415 zł oszczędno-
ści wynikała ze znacznego skrócenia okresu realizacji105.

Mimo akceptacji filmu przez ministra kultury premierę Barw ochronnych 
odłożono w czasie. 6 stycznia 1977 Marian Brandys odnotował: „Film Zanus-
siego, puszczony już przez Tejchmę, znowu zatrzymano, korzystając z wyjaz-
du Zanussiego za granicę. Oczywiście – z powodu Haliny”106. 

W trakcie produkcji filmu w prasie pisano o nim stosunkowo dużo (uka-
zały się cztery relacje z  planu oraz wywiad z  reżyserem107). Po premierze 
uległo to zmianie. W  pierwszym numerze „Filmowego Serwisu Prasowego” 
z 1977 roku Barwy ochronne wymieniono w dziale Filmy w produkcji, nie zaś 

100 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
101 Po zobaczeniu zmodyfikowanej sceny mąż aktorki napisał: „Halina w swoim epizodzie 
(bardzo niestety okrojonym) – piękna i kryształowo czysta”. Zob. M. Brandys, Dziennik 
1976–1977, Warszawa 1996, s. 90.
102 Rozmowa Michał Dondzika ze Zbigniewem Żmudzkim.
103 Wypowiedź Józefa Tejchmy, film dokumentalny Wycinanki pana N  (reż. Tomasz Or-
licz, 2002).
104 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), k. 4.
105 Sprawozdanie organizacyjno-ekonomiczne filmu Wstęga Moebiusa (Barwy ochronne), k. 18.
106 M. Brandys, Dziennik 1976–1977, dz. cyt., s. 71.
107 Inteligencja czy mądrość. Z  Krzysztofem Zanussim rozmawiał Andrzej Markowski, 

„Kultura” (1977) nr 5, s. 14.
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w rubryce W styczniu na ekranach108. Dopiero z kolejnego numeru109 można 
było zaczerpnąć podstawowe informacje o produkcji, a także dowiedzieć się 
o  premierze. W  skromnym artykule opublikowanym 26 stycznia omówio-
no przebieg pokazu prasowego i  konferencji. Podkreślono wyjątkowo dużą 
frekwencję110. Marian Brandys opisał incydent, do którego wówczas do-
szło – Wojciech Roszewski, redaktor czasopisma „Ekran”, „w drański sposób 
zaatakował Halinę i został za to nazwany przez Zanussiego prowokatorem”111.

27 stycznia 1977 roku cenzura określiła obowiązującą strategię działań wy-
mierzonych w Barwy ochronne. 

W dniu 27. I. 1977 r. odbędzie się premiera filmu K. Zanussiego Barwy ochron-
ne. Nie należy podawać żadnych informacji o tej imprezie, jak również wzmia-
nek, omówień, reklamy filmu, zarówno przed, jak i po premierze. Wszystkie 
recenzje z Barw ochronnych muszą posiadać akceptację Wydziału Prasy, Radia 
i TV KC PZPR. Bez konsultacji można zwalniać tylko informacje repertuaro-
we112 – brzmiała tajna dyrektywa. 

Premiera Barw ochronnych miała miejsce jednak 28 stycznia w warszaw-
skim kinie Wars113. Zanussi wspominał: 

Powiedziano mi, że jeżeli na premierze będą prowokacje, to film nie wejdzie. 
[…] Zapowiedzieliśmy, że cokolwiek się będzie działo na sali, będziemy foto-
grafować. I wtedy zobaczymy, kto prowokuje. Sfotografowani zaczęli szybko 
uciekać, bo to byli podstawieni ubecy, którzy mieli rozkołysać atmosferę114.

Na projekcji obecny był sam Mieczysław Moczar. „Przede mną siedział 
[…] generał Moczar i bił brawo jak szalony. Zapuścił sobie artystyczną grzywę 
i jest teraz pewnie całym sercem po stronie kontestatorów”115 – pisał Brandys. 

Po premierze starano się zdyskredytować film w oczach kadry naukowej116. 
W tym celu w Jadwisinie zorganizowano konferencję dla rektorów uniwersyte-

108 Filmy w produkcji, „Filmowy Serwis Prasowy” (1977) nr 377, s. 24.
109 K. J. Nowak, Długi metraż. Barwy ochronne, „Filmowy Serwis Prasowy” (1977) nr 378, 
s. 3–5.
110 mś, Spotkanie z Krzysztofem Zanussim, „Słowo Powszechne” (1977) nr 20, s. 1–2.
111 M. Brandys, Dziennik 1976–1977, dz. cyt., s. 141.
112 T. Strzyżewski, Wielka księga cenzury PRL w dokumentach, Warszawa 2015, s. 140.
113 Kina, „Słowo Powszechne” (1977) nr 22, s. 8.
114 B. Hollender, Z. Turowska, Zespół Tor, dz. cyt., s. 73.
115  M. Brandys, Dziennik 1976–1977, dz. cyt..
116 O tym, że nie wszyscy rektorzy byli zachwyceni filmem, świadczy notatka Leszka Pro-
roka: „Podobno rektor UJ, prof. Miecz. Karaś –  tak głosi fama – zażądał zdjęcia filmu 
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tów. Efekt był odwrotny do zamierzonego. „Za Gierka powstało wiele prowin-
cjonalnych uniwersytetów, które były solą w oku starych uczelni. Wobec tego, 
gdy rektorzy zobaczyli Barwy ochronne, uznali że jest to film o tym, z czym 
oni walczą, i bardzo go poparli”117 – wyjaśniał reżyser. Mając na względzie 
sugestię Józef Tejchmy, Zanussi – w celu uniknięcia ewentualnych prowoka-
cji – po premierze Barw ochronnych zdecydował się na wyjazd za granicę118.

Od 31 stycznia Barwy ochronne były wyświetlane dziesięć razy dziennie 
w kinie Luna, mieszczącym wówczas siedmiuset widzów119. Tadeusz Drewno 
podkreślał: 

Wymyśliliśmy dwusalowe kino Luna na Marszałkowskiej. Jedną kopią filmu 
można było obsłużyć dwie projekcje. W zespole mówili, że to kino na uboczu, że 
nikt nie będzie przychodzić, ale okazało się, że to była dobra decyzja. Gdy ktoś 
się spóźnił na seans, nie czekał dwóch godzin, za godzinę miał kolejny pokaz120. 

„Kina wyświetlające film Zanussiego Barwy ochronne są okupowane przez 
młodzież akademicką. Równie entuzjastycznie nie był przyjmowany jeszcze 
żaden współczesny film polski”121 – wspominał Marian Brandys. 

Pamiętam, jak przyjechałem do Łodzi i z okien tramwaju zobaczyłem ciągnącą 
się aż do ulicy Kościuszki kolejkę do kina Młoda Gwardia. Sala była nabita, 
publiczność reagowała niesamowicie, wyłapała wszystkie polityczne niuanse. 
Podobnie wspominam seanse w Warszawie – opowiadał Zbigniew Żmudzki122.

W 25 recenzjach Barw ochronnych, które ukazały się pomiędzy styczniem 
a kwietniem 1977 roku, próżno szukać informacji o popularności filmu. Od 
17 lutego obowiązywała nowa wersja instrukcji cenzorskiej: 

Wszelkie recenzje filmu […] zgłaszane w  terenowych środkach masowego 
przekazu muszą być uzgadniane z  kierownictwem GUKPPiW. Warunkiem 
publikowania recenzji tego filmu w  pismach (redakcjach) warszawskich jest 
każdorazowa akceptacja przez Wydział Prasy, Radia i TV KC PZPR. Zalecenie 
jest przeznaczone tylko do wiadomości cenzorów123.

z  ekranów (w piśmie do KC), bo zniesławia świat naukowy”. Zob. L.  Prorok, Dziennik 
1949–1984, Kraków 1998, s. 181.
117 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
118 Rozmowa Michała Dondzika z Krzysztofem Zanussim.
119 Dziś w Warszawie. Kino, „Życie Warszawy” (1977) nr 25, s. 7.
120 Rozmowa Michała Dondzika z Tadeuszem Drewno.
121 M. Brandys, Dziennik 1976–1977, dz. cyt., s. 98.
122 Rozmowa Michał Dondzika ze Zbigniewem Żmudzkim.
123 T. Strzyżewski, Wielka księga cenzury PRL w dokumentach, dz. cyt., s. 140.
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„Zaakceptowane” recenzje powielały schemat – oceniano Barwy ochronne 
jako film „interesujący”124, „znaczący”125, „o walorach artystycznych”126. Mi-
chał Misiorny z „Trybuny Ludu” napisał nawet: 

Zanussi kieruje się bowiem wrażliwością, wyczuleniem na przejawy fałszu 
i kłamstwa, ostrzega przed przyjmowaniem barw ochronnych tam, gdzie trze-
ba walczyć o prawdę i  sprawiedliwość. I  jest to kierunek słuszny, w którym 
intencja artysty zbiega się z wysoką inspiracją socjalizmu i naszej partii127.

Z drugiej strony wylewano na film potok kalumnii. Filmowy docent, 
„nosiciel zła i moralnej ohydy”, wraz z „harcerzykowatym magisterem” mieli 
„narzucić publiczności akceptację konformizmu, podłości, bezwzględności 
[…] i  rozkoszy płynących z  przyjęcia barw ochronnych”128  –  straszył re-
cenzent „Sztandaru Młodych”. Nie mniej przerażającą wizję przedstawiono 
w  „Walce Młodych”: „Film Zanussiego wprowadza widza w  zaklęty krąg 
niemożności. Łańcuch deprawacji jest tak silny, iż nie ma szans jego prze-
rwania129”. Z kolei Jacek Kozak zauważył: „Filozofia Zanussiego zaprezento-
wana w Barwach ochronnych jest nie do przyjęcia, dlatego że jest zbytnio 
uproszczona, westernowa i stoi w niezgodzie z prawdą”130. Wiele krytycz-
nych uwag starano się złagodzić nieświadomością reżysera131: „materia 
dzieła, niczym ów baśniowy dżin, wymknęła się nieco z rąk twórcy”132 – pi-
sał jeden z  autorów. Wojciech Roszewski, aby zdyskredytować film, sfor-
mułował serię niecodziennych argumentów: „Zanussi jest swoistym kon-
tynuatorem zwulgaryzowanej nieco tradycji platońskiej”, „Barwy ochronne 
jawią się jako kolejna wersja ezopowej przypowieści o lisie, kruku i kawałku 
sera”133. W ramach walki z filmem Roszewski powołał armię autorytetów 
z  różnych dziedzin, m.in. św. Augustyna, Siegfrieda Kracauera, Tomasza 
Manna, Siergieja Eisensteina, André Bazina i  Stanisława Brzozowskiego. 
Andrzejowi Kijowskiemu udało się w jednym tekście skrytykować aż trzy 
niepraworządne filmy: 

124 S. Grzelecki, Barwy ochronne także płowieją, „Życie Warszawy” (1977) nr 40, s. 8.
125 M. Donat, Przypadek docenta S., „Kurier Szczeciński” (1977) nr 39, s. 7.
126 T. Miłkowski, Filozofia przycupnięcia, „Walka Młodych” (1977) nr 8, s. 12–13.
127 M. Misiorny, Pęknięte prawdy, „Trybuna Ludu” (1977) nr 35, s. 8.
128 B. Maciejewski, Barwy ochronne, „Sztandar Młodych” (1977) nr 35, s. 2.
129 T. Miłkowski, Filozofia przycupnięcia, dz. cyt., s. 12–13.
130 J. Kozak, Western w barwach ochronnych, „Radar” (1977) nr 3, s. 30.
131 S. Grzelecki, Barwy ochronne także płowieją, dz. cyt., s. 8.
132 M. Donat, Przypadek docenta S., dz. cyt., s. 7.
133 W. Roszewski, Czarodziejski wzgórek, „Argumenty” (1977) nr 979, s. 13.
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Blizna Kieślowskiego jest opowieścią o młodym dyrektorze, Barwy ochronne 
Zanussiego są opowieścią o młodym asystencie, odpowiedzialnym za nauko-
wy obóz studencki, a Człowiek z marmuru, choć początkowo tylko prostaczek 
z baraku, zmienia się w osobowość polityczną wcielającą wszystkie rozkosze 
i gorycze władzy. Schemat jest zawsze ten sam134. 

W kilku recenzjach postać Jakuba Szelestowskiego identyfikowano z szata-
nem. „Docent ma cechy diaboliczne. Wywieść go można z tradycji faustycz-
nych: to diabeł, który usiłuje zdeprawować ofiarę, podobny do kreacji zarów-
no z utworów Johanna Wolfganga Goethe jak i Fiodora Dostojewskiego”135, 

„[…] jawi się więc jako wąż-kusiciel, który posiadł wyższego rzędu wiedzę 
o życiu”136 – pisał Wiesław Saniewski.

Jako ilustracje licznych recenzji i wywiadów wybrano zdjęcia, na których 
filmowy Jakub wykrzywia twarz w złowrogim grymasie137. Z lubością ekspo-
nowano też fotosy z  roznegliżowanymi studentami czy pocałunkiem Nelly 
i Jarosława138, sugerując erotyczny charakter filmu. Nagość wykorzystywano 
na potrzeby promocji Barw ochronnych. 

W Łodzi film wszedł do Młodej Gwardii139 i tam w gablocie powieszono zdjęcia 
ze sceny erotycznej. W związku z tym ludzie zaczęli iść do kina, bo w tamtym 
czasie sceny rozbierane bardzo przyciągały widzów. W trakcie projekcji okaza-
ło się, że w filmie nie ma golizny, za to są inne równie ciekawe rzeczy – relacjo-
nował Zbigniew Żmudzki140.

Analizując opinie krytyków, zauważyć można budzący zdumienie brak 
głosu Zygmunta Kałużyńskiego, dyżurnego wroga filmów Zanussiego. Swoją 
ocenę opublikował dopiero w 1981 roku. Pisał: 

134 Dedal [Andrzej Kijowski], Bajki, „Twórczość” (1977) nr 3, s. 148–149.
135 J. Skwara, Kiedy przychodzi diabeł, „Barwa” (1977) nr 3, s. 11.
136 W. Saniewski, Diabeł wcielony w docenta, „Opole” (1977) nr 4, s. 23.
137 M. Donat, Przypadek docenta S., dz. cyt., s. 7.
138 Zob. Opcja przekorna za świadomością, Rozmowa Teresy Krzemień z Krzysztofem Za-
nussim, „Kino” (1977) nr 2, s. 2–8.
139 Do łódzkiego kina przyszedł także ksiądz Andrzej Luter: „W tym samym czasie w ob-
skurnym kinie Młoda Gwardia, na rogu Piotrkowskiej i  Zielonej, wyświetlano Barwy 
ochronne Krzysztofa Zanussiego. Na sali było słychać turkot kół każdego przejeżdżające-
go tramwaju. Byłem wtedy na I roku prawa. Jak myśmy z przyjaciółmi kochali ten film za 
prawdę!”. Zob. A. Luter, Moje kino, „Tygodnik Powszechny” (1996) nr 35, s. 12.
140 Rozmowa Michał Dondzika ze Zbigniewem Żmudzkim.
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Ciekawym przykładem są losy dwóch filmów najważniejszych w ostatnim dzie-
sięcioleciu, jako akty krytyki: Człowiek z marmuru i Barwy ochronne. „Polityka” 
miała niejaki udział w sprawie, ponieważ recenzje z obydwu filmów w naszym 
piśmie nie mogły się ukazać141.

Nad wstrzymaniem „żarliwej” recenzji zatytułowanej Gorączka sumienia 
bolał Janusz Zatorski: „Wychodziło się wobec czytelników na idiotę, który mil-
czy na temat najważniejszego filmu roku”142. Z kolei Bożena Janicka wspominała 
o pomyśle przechytrzenia cenzury – zamówiono recenzję u Andrzeja Kuśnie-
wicza, bowiem partyjnemu pisarzowi film się podobał. „I oto cenzura recenzji 
nie puściła. Dlaczego? Bo nazwisko Kuśniewicza nie figurowało na liście osób, 
którym wolno było pisać o tym filmie”143. Nieopublikowane w gazetach opinie 
można odnaleźć w dziennikach niektórych liczących się krytyków. „Byłem na 
Barwach ochronnych Zanussiego. Świetny film, zdumiewająco ostry”144  –  za-
notował Jan Józef Szczepański, zachwytu natomiast nie okazał Krzysztof Mę-
trak: „W Barwach ochronnych Krzysztofa Zanussiego cwaniacy (milicja) kon-
tra głupcy (studenci) – nad nimi artysta, który rozumie tę sytuację. Gdyby był 
wewnątrz niej, nic by nie rozumiał poza strachem, heroizmem i nonszalancką 
butą ryzyka”145. Cenzuralny zapis uniemożliwił rzetelną debatę na temat filmu, 
dzieląc środowisko dziennikarzy na dwa antagonistyczne obozy. Na podsta-
wie „recenzji” Mętraka można przypuszczać, że odbiór filmu przez milczących 
w epoce krytyków nie był aż tak entuzjastyczny, jakby się mogło wydawać. 

Działania władzy (m.in. blokady recenzji, ograniczanie tradycyjnej rekla-
my) uruchomiły „szeptaną” promocję filmu. Widzowie, którzy chcieli zoba-
czyć „zakazane” dzieło Zanussiego, nie mieli z tym większych problemów. Do 
dystrybucji trafiły bowiem 24 kopie na taśmie 35 mm oraz 30 kopii na taśmie 
16 mm. Zorganizowano 6.766 seansów146. W Warszawie Barwy ochronne we-
szły na ekrany kin 28 stycznia i były wyświetlane aż do 22 kwietnia 1977 roku147. 
W Łodzi zaś projekcje trwały od 12 lutego do 5 kwietnia148. Barwy ochronne 

141 Z. Kałużyński, Polak z celuloidu, „Polityka” (1981) nr 20, s. 10–11.
142 J. Zatorski, Głową w ekran, „Kierunki” (1990) nr 7, s. 15.
143 Filmowcy. Polskie kino według jego twórców, red. B. Janicka, Warszawa 2006, s. 112.
144 J. J. Szczepański, Dziennik. Tom IV: 1973–1980, Kraków 2015, s. 351.
145 K. Mętrak, Dziennik 1969–1979, Warszawa 1997, s. 154.
146 Mały rocznik filmowy 1977, Warszawa 1978, s. 67. 
147 Ostatnie projekcje odbyły się w kinach Femina i Tęcza. Zob. Kino, „Życie Warszawy” 
(1977) nr 94, s. 7. 
148 Ostatnie projekcje odbyły się kinie Zachęta. Zob. Kina, „Express Ilustrowany” (1977) 
nr 76, s. 6.
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obejrzało ponad milion widzów (1.000.116 tysięcy), dzięki czemu film zajął 15 
miejsce w gronie produkcji o najwyższej frekwencji w 1977 roku149.

Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku Barwy ochronne 
zdobyły Grand Prix, nagrodę za scenariusz, zdjęcia i pierwszoplanową rolę 
męską (otrzymał ją Zbigniew Zapasiewicz)150, co było częścią machinacji sze-
fa kinematografii, Janusza Wilhelmiego. Poprzez wyróżnienie filmu i  pomi-
nięcie w konkursie Człowieka z marmuru Wilhelmi chciał skonfliktować śro-
dowisko filmowców. Solidaryzując się z Andrzejem Wajdą, Krzysztof Zanussi 
nie przyszedł na wręczenie nagród (odebrał je kierownik produkcji, Tadeusz 
Drewno151). Przyznanie Barwom ochronnym Grand Prix w  Gdańsku było 
oficjalnym potwierdzeniem akceptacji filmu przez władze. Dzieło zaczęto 
promować poza granicami kraju152, zgłaszać na międzynarodowe festiwale153, 
film zgłoszono do Oscara154. 

W przeciągu roku, począwszy od września 1976 (rozpoczęcie zdjęć) do 
września 1977 (data uznania Barw ochronnych za najlepsze dzieło polskiej 
kinematografii), film przeszedł szereg perturbacji. Jego produkcja, cenzura 
i recepcja ściśle wiążą się z ówczesnym czasem. Barwy ochronne stały się za-
równo metaforą zmęczenia i  frustracji obywateli Polski Ludowej, jak i  „za-
worem” bezpieczeństwa służącym do rozładowania społecznych nastrojów. 
Historia filmu Zanussiego nie jest jednoznaczna, dużo w niej niedomówień 
i niejasności, co czyni ją tak interesującą.

149 Mały rocznik filmowy 1977, dz. cyt., s. 67.
150 Mały rocznik filmowy 1977, dz. cyt., s. 5.
151 Rozmowa Michała Dondzika z Tadeuszem Drewno.
152 Na potrzeby promocji we Francji zaprojektowano specjalny plakat filmu. Zob. T. K., 
Sukces Barw ochronnych w Paryżu, „Słowo Powszechne” (1977) nr 253, s. 2.
153 Krzysztof Zanussi nagrodzony w Chicago, „Express Wieczorny” (1977) nr 258, s. 2.
154 Kinematografia w  Polsce Ludowej 1945–1980, oprac. E.  Nowak, Krzysztof Nowak, 
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Trzy szczeble pomostu  
albo drabina docenta Jakuba 

Do mnie tu, do mnie, tu będziem razem
Po wodnym pląsać krysztale.

Adam Mickiewicz, Świtezianka

Trzeba odróżnić most od pomostu. Pomost, nazywany też molem, nie łączy 
brzegów, lecz pozwala przejść pewien odcinek ponad głębszą wodą, zarazem 
zabezpieczając brzeg przed obsunięciem. Bezpiecznie prowadzi ku głębszej 
wodzie, przybliżając tajemnice zwierząt: z pomostu można obserwować fau-
nę wodną, płazy i gady bytujące między wodą a lądem lub żerowanie ptaków 
gnieżdżących się na obrzeżach zbiorników wodnych. Bywa on też przystanią 
dla łodzi, kutrów i żaglówek, ale może również pełnić funkcje czysto rekrea-
cyjne. Jego symbolika oscyluje wokół tego, co związane ze strefą przybrzeż-
ną, graniczną, ale zarazem przezwyciężaniem jej ograniczeń oraz zbliżaniem 
sprzecznych żywiołów i światów. 

Pomost często figuruje w nazwie stowarzyszeń. „Pomostem” nazwało się 
na przykład poznańskie stowarzyszenie na rzecz porozumienia Niemców 
i Polaków czy łódzkie – pomagające osobom z problemami psychicznymi. Na 
stronie Stowarzyszenia Pomost-Pasarelle, wspierającego Polaków na emigra-
cji, czytamy, że słowo użyte w nazwie organizacji symbolizuje przejście z sy-
tuacji beznadziejnych ku nabyciu wiary we własne siły i w szansę na tak zwane 

„normalne życie”1.
Pomost pojawia się trzy razy w Barwach ochronnych Zanussiego, za każ-

dym razem będąc ważnym odniesieniem dla tytułowego mimetyzmu. Według 

1 http://www.pomost-passerelle.org/pl/ (2.01.2015).
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powszechnie dostępnego internetowego źródła informacji barwy ochronne, 
czyli rodzaj mimikry, to właśnie odmiana mimetyzmu, 

przystosowanie ochronne występujące u  zwierząt (zwłaszcza owadów), po-
legające na upodabnianiu się zwierząt bezbronnych do zwierząt zdolnych do 
obrony […] lub upodobnianiu się do siebie różnych gatunków zwierząt zdol-
nych do obrony […] poprzez przybranie ich kształtu, barwy, zachowania lub 
innych właściwości. U  roślin mimikra to zjawisko upodabniania się roślin 
do otoczenia, a  także upodabniania się kwiatów do samic owadów zapylają-
cych – mimikra seksualna2.

„A on jej kwiatki do wianka”

Po raz pierwszy pomost ukazuje się naszym oczom przy wtórze chichotów 
i pisku oblewanej zimną wodą dziewczyny. Flirtującej parze – magistrowi Jaro-
sławowi Kruszewskiemu i młodej stypendystce z Londynu, Nelly Livingtone-
Pawluk  –  z  pewnego oddalenia przypatruje się docent Jakub Szelestowski, 
miłośnik przyrodniczych obserwacji. Niewinny żart sprawi, że treścią niezo-
bowiązującej rozmowy młodych staje się próba odpowiedzi na pytanie, kto de-
cyduje o uczelnianych losach studentów. Magister twierdzi, że to na przykład 
on – jako przedstawiciel kadry – ma na nie wpływ3. Nelly uważa, że to studenci 
przesądzają o karierze asystenta: gdy ten im się nie spodoba i zostanie przez 
nich negatywnie oceniony, nie zagrzeje na uczelni miejsca4. 

Początkowo może się nam wydawać, że w omawianej tu scenie sztywne 
reguły gramatyczne zostają przeciwstawione próbie żywiołowej komunikacji: 
wszak Jarosław konfrontuje własną językoznawczą, akademicką wiedzę z ko-
munikacyjnymi umiejętnościami energicznej studentki, posługującej się w tej 

2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Mimikra (2.01.2015). Warto już na samym wstępie zazna-
czyć, że angielskojęzyczna wersja tytułu filmu o studenckim lingwistycznym obozie na-
ukowym (Camouflage) pozornie rozszerza krąg znaczeń, choć w istocie odejście od przy-
rodniczo rozumianej mimikry zawęża i raczej spłyca sens oryginalnego tytułu.
3 Parę scen później ten sam magister w rozmowie z docentem na pokrewny temat, doty-
czący akademickiej kariery, będzie utrzymywał, że zależy ona włącznie od kompetencji 
i wiedzy, kwestionując możliwość wpływu rektora na jego uczelniane losy. Po raz pierwszy 
przyłapujemy Kruszewskiego na niekonsekwencji w działaniach i słowach.
4 Dziś obowiązujący zachodni model oceniania kadry sprawia, że młodsi widzowie przy-
znają rację urodzonej w Anglii dziewczynie o polskich korzeniach, przypisując megalo-
manię twierdzącemu inaczej magistrowi. W realiach połowy lat 70. w Polsce rzeczywiście 
było inaczej niż w krajach Zachodu. To samo o Anglii tamtego czasu mówi Nelly: „Kiedyś 
u nas też tak było”.
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rozmowie mieszanką trzech języków. Obserwujemy popis wiedzy „języko-
znawczej”, w którym nie o wiedzę chodzi: słowa wyrażają coś innego niż to, co 
płynie bezpośrednio z ich znaczenia. Dlaczego asystent podważa wiedzę stu-
dentki, bagatelizuje znaczenie jej europejskich podróży? Dałaby sie obronić 
psychologiczna interpretacja, że niepewny siebie i swojej pozycji, Kruszewski 
nie może niczym innym zaimponować „dziewczynie z Zachodu”5 poza statu-
sem uniwersyteckiego asystenta – więc próbuje oprzeć relację z Nelly na wpę-
dzaniu jej samej w niepewność. Nie wydaje się ona jednak satysfakcjonująca.

Flirciarski nastrój tej filmowej sceny i lekki temat są tak samo mylące jak 
fakt, że akcja rozgrywa się na n a u k o w y m  obozie studenckim, kierowanym 
przez uczelnianą kadrę. Świetne aktorstwo akcentuje wewnętrzne napięcie 
obojga bohaterów, obecne w  dialogu i  nerwowych gestach. Jedynie bardzo 
powierzchowne spojrzenie pozwala tutaj na wniosek, iż to, co ambitny Jaro-
sław traktuje ze śmiertelną powagą, dla Angielki jest raczej elementem walki 
płci, uwodzenia bez zobowiązań, towarzyskiej paplaniny bez konsekwencji. 
Na pozór żartobliwe pogwarki obnażają obopólną konfrontację siły: walkę 
o dominację w nowej sytuacji, w której nie istnieją wyraziste wyróżniki po-
zycji społecznej. Asystent i studentka siedzą półnadzy na pomoście, słowami 
i gestami kreując stabilny układ zależności, analogicznie względem później-
szej sceny, w której prorektor w samych kąpielówkach pływa w basenie, ale 
jego uniwersytecką „togę” stanowią w tym momencie klakierskie oklaski. 

To, co rozgrywa się między Jarosławem a Nelly, stroi się w godowe piórka, 
a we wzmiankowanej scenie basenowej udaje promowanie sportowej kondy-
cji, choć rektor waży ze 120 kilogramów. W drugiej ze scen obrzeża basenu 
pełnią podobną funkcję do interesującego nas pomostu i  wcale nie chodzi 
w niej o popis umiejętności pływackich, tylko o tryumf kogoś, kto wymusił 
na uczestnikach obozu syzyfową pracę napełniania i czyszczenia basenu dla 
jednego „pańskiego” skoku do wody. Warto zestawić te dwie odległe sceny: 
w trakcie rozwoju akcji okaże się bowiem, że przytaczana tu rozmowa na po-
moście otwiera w filmie naprawdę poważną dyskusję na temat tego, kto musi 
się z kim liczyć i dlaczego. Sygnalizuje ona feudalną strukturę uczelnianego 
środowiska, bezlitośnie obnażoną w wątku rektora. Pokazuje też wszechobec-
ne k ł a m s t w o  o b r a z u, uzmysławiając liczne ograniczenia naszej percep-
cji i schematy rządzące okiem interpretatora.

Gdy z perspektywy basenu raz jeszcze spojrzymy na pierwszą odsłonę po-
mostu, zwracamy uwagę na inne elementy i nabieramy podejrzeń, że film Za-

5 W latach 70. status Nelly w socjalistycznej Polsce był czymś, co trudno dziś wytłumaczyć 
młodemu widzowi  –  jej pozycja była niezwykle uprzywilejowana z  racji „zachodniego” 
pochodzenia.
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nussiego nie eksponuje ani „moralnej troski”, ani nawet sfery psychologii, lecz 
traktuje obie te maski jako mimikrę, demaskując nasze myślenie schematami, 
wzbudzone przez skonwencjonalizowany obraz. Cechą filmowego obrazu 
w Barwach ochronnych jest kontrast tego, co widzimy i słyszymy, z prawdą 
o rozgrywających się wydarzeniach – ilustrowanie „życia na niby”, „prawdy na 
niby”, „tożsamości na niby”. Sfera tego, co „na niby”, poszerza się powoli, lecz 
konsekwentnie, a w grze kontrastów uczestniczą także same konwencje sfil-
mowania poszczególnych scen, jak choćby paradokumentalizm i sentymenta-
lizm w jego współczesnych przebraniach.

Nagość na niby

Także i po raz drugi ku pomostowi prowadzi nas czujny wzrok docenta. Po-
most z leżącymi na nim ubraniami Włocha (reszta uczestników sceny zabiera 
je z nabrzeża) pojawia się teraz jako tło akcji w scenie wyganiania z wody na-
gich studentów przez oburzonego Szelestowskiego. Ci twierdzą, że nie traktu-
ją ośrodka jako plaży nudystów (co zarzuca im docent), tylko chcą się porząd-
nie umyć z uwagi na złe warunki w studenckiej łazience. Studenci kłamią, bo 
w istocie naśladują włoskiego gościa, który lekceważąc wszystko i wszystkich, 
paraduje nago w płytkiej wodzie, ostentacyjnie broniąc swojej „wolności”. Jego 
obnażone męskie wdzięki pełnią funkcję kurtki z  wężowej skóry  –  „znaku 
wolności i niezależności” – Sailora ze słynnego filmu Davida Lyncha Dzikość 
serca (1990). Domyślamy się, że dziewczyny popisują się przed przystojnym 
i  „wyzwolonym” Włochem, a mężczyźni stają do walki na oznaki męskości 
i ich odważną prezentację. Docent „w ziemię patrzy skromnie” i – popatrując 
na co ładniejsze studentki – oburza się niczym Gombrowiczowski profesor 
Pimko. Jakub pomstuje na gorszenie maluczkich, choć strategia domniema-
nego moralnego prowokatora i gorszyciela-hipokryty wydaje się jego sposo-
bem na życie.

Wygnana z hippisowskiego raju studentka śmiało prowokuje docenta, bły-
skając nagą pupą, jak i  prowokacyjnym pytaniem („kogo my gorszymy?6”), 
stając się w tym jednym momencie zwierciadlanym odbiciem Jakuba i  jego 
własnej postawy. Wśród, na ogół bezimiennych, postaci studentów, można 
znaleźć liczne odpowiedniki kadry, zależne od kryteriów, jakie przyjmiemy 
w  takiej zabawie w  rozpoznawanie osób na zdjęciach z  młodości. Płeć nie 
ma tutaj znaczenia – postacie są tylko znakami postaw na prawach charak-
terystycznych np. dla komedii sofistycznej, dlatego też często pozbawione są 

6 Wszystkie cytowane wypowiedzi bohaterów pochodzą ze ścieżki dźwiękowej filmu.
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imion, jak pytająca dziewczyna. Błyskające pupy to motyw przewijający się 
przez cały film, co ostentacyjnie prowadzi nas ku skojarzeniom z Ferdydurke 
Mistrza Witolda. Pupą u Zanussiego jest w tej scenie „kontestacja młodych” 
i „drobnomieszczaństwo starszych” uczestników obozu, a ta pozorna opozy-
cja wciąż powraca jako ukryty rdzeń spotkań, rozmów, dysput i rozważań. 

Dlaczego pozorna? Gdy słyszymy rozmowy studentów, obserwujących 
bankietującą kadrę, widzimy tryumf tego samego kołtuństwa po obu stro-
nach – „kontrkulturowej” i międzypokoleniowej – barykady. Pogarda to ka-
muflaż dla poczucia niższości, odreagowywanie upokorzeń, których źródłem 
jest wspólna zgoda na peerelowską tandetę, bylejakość, świat utkany z pozo-
rów, do których należy także „młodzieżowy bunt”, tak samo jak i  „wspólne 
zwycięstwo” i „umiłowanie wiedzy”, o których mówi docent w komentarzu do 
werdyktu. Gdy słyszymy werdykt jury (a wcześniej słyszeliśmy fragment na-
grodzonego referatu), wiemy już, kto zostanie zatrudniony na uczelni. Kryte-
ria wyboru „miłującej wiedzę” kadry są następujące: brak konkurencji wobec 
nich samych, przeciętność sięgająca absolutu, niewykraczanie poza obowią-
zujące schematy, niezapędzanie się w sferę ideologii.

Nagość – dosłowna i symboliczna – nie jest w tym filmie nagością niosącą 
jakąkolwiek prawdę (niechby to była choćby prawda biologicznego instynktu 
czy podłego charakteru!), tylko jednym z kostiumów społecznego spektaklu. 
Na ekranie wciąż toczy się desperacka walka o takie czy inne wykorzystanie 
drugiego człowieka, choćby jako oburzonego lub zachwyconego widza albo 
współuczestnika scen wymagających wielu „aktorów”. Zwycięzcą w  drugiej 
scenie pomostowej jest Włoch wciągający otoczenie w obręb swojej autokre-
acji i kreacji świata na niby. Na podstawowym poziomie społecznej komuni-
kacji zwycięzca nic z tego nie ma poza utwierdzeniem się w poczuciu – takiej 
czy innej – przewagi nad współuczestnikiem danej sytuacji komunikacyjnej. 
Poziomów da się jednak wyodrębnić znacznie więcej.

Na inauguracyjnym ognisku pani Magda zaprasza Włocha do zabawy: ma 
on zainscenizować gestami znaną maksymę. Wybrane przez włoskiego gościa 

„Veni, vidi, vici”, zgodnie z duchem maksymy, podkreśla nie wynik wojny, ale 
tempo i  samą oczywistość zwycięstwa  –  w  filmie rzecz można odnieść do 
przewagi Włocha nad „tubylcami”, kimkolwiek by nie był „zwycięzca”. Czym-
że jest to łatwe i oczywiste „zwycięstwo” Włocha, który nasuwa skojarzenia 
z  włoską podróbką westernów? Przybysz z  idealizowanego i  mitologizowa-
nego Zachodu stanowi z  pewnością obiekt westchnień, jest swego rodzaju 
towarem luksusowym, jak artykuły ze sklepów dewizowych. Patrząc z przy-
rodniczego punktu widzenia docenta, musielibyśmy zaakcentować przewagę 
atrakcyjnie „upierzonego” samca, na którą składają się nie tylko męska uro-
da i modne ubrania, przeciwstawione tandecie i bylejakości socjalistycznego 
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odzienia studentów, ale i wyzywająca pewność siebie, poczucie własnej war-
tości. Polscy studenci w filmie Zanussiego, podobnie jak asystent Jarosław, są 
sfrustrowani, dziecinni i, co najwyżej, pełni kompensacyjnej pychy. 

Dziś, prawie czterdzieści lat po premierze filmu, postać Włocha odsyła do 
rozmywania tożsamości w pozornej wielokulturowości i w równie pozornej 
mnogości doświadczeń wpisanych w ten sam, tak naprawdę niczego nieroz-
wijający, schemat. Tak jak podwójne nazwisko Nelly wskazuje na połączenie 
elementów polskich i angielskich (Nelly mówi o rodzicach Polakach i „british 
paszporcie”), a  jej mentalność na iście wybuchową mieszankę sprzecznych 
elementów, tak film Zanussiego ujawnia złowrogie zwiastuny przewrotnego 
łączenia Zachodu i  Wschodu. Mowa o  sztucznym integrowaniu wszelkich 
opozycji nie na bazie jakiejkolwiek realnej płaszczyzny aksjologicznej, sięga-
jącej do wspólnych korzeni, lecz albo z pozycji socjalistycznej przemocy, albo 
na gruncie uznania okcydentalnej przewagi w dwuznacznym uścisku.

Włoski student to zapewne członek jakiejś komunistycznej organiza-
cji młodzieżowej, gdyż inaczej trudno byłoby mu przyjechać do ówczesnej 
Polski na czyjekolwiek zaproszenie: mamy więc do czynienia z hippisem po-
dwójnie farbowanym. Fakt, że tzw. eurokomunizm Włoch w latach 70. odrzu-
cał przywództwo Moskwy, wywołuje ostentacyjne złe traktowanie studenta 
przez rektora, co zwiększa sympatię polskich rówieśników do gościa. Mło-
dzi Polacy traktują Włocha jako układ odniesienia dla własnych zachowań 
i postaw, które sami utożsamiają z buntem i odwagą. Ci sami studenci kilka 
scen wcześniej szybko dają się złamać sprytnemu Jakubowi, manipulującemu 
lękiem i ambicjami otoczenia, kiedy słusznie protestują przeciwko fałszywie 

„ogólnopolskiemu” statusowi obozu naukowego, z  którego wyeliminowano 
ośrodek toruński z powodu personalnych rozgrywek rektora7.

Przewaga Zachodu w stłamszonej Europie Środkowej była dla mieszkań-
ców Europy Środkowej i Wschodniej gębą nie do zdarcia, przypominającą do-
żywotnią „przewagę” rodziców nad dziećmi: wszak wymuszanie przez starsze 
pokolenia postaw, będących w istocie parodią czwartego przykazania, przy-
brało charakter międzypokoleniowej sztafety8. Zanussi nie ośmiesza kontr-

7 Gdy Kruszewski zdziwi się błyskawicznej pacyfikacji buntowniczych studenckich na-
strojów, zadowolony z siebie docent powie: „Kogo trzeba, postraszyłem, komu trzeba po-
chlebiłem”.
8 Okcydentalizm w  pokoleniu rodziców bazował jeszcze na mitach przewagi intelektu-
alnej, cywilizacyjno-technicznego postępu, mitach lepszego świata za żelazną kurtyną, 
pełnego wyrafinowanych form, opartego o  silne tradycje. W  latach tzw. rewolucji mło-
dzieżowej, kiedy to lewica na wszelkie sposoby kokietowała młodzież, „Zachód” stał się 
synonimem uogólnionej „kontestacji”, a w istocie gadaniny o bliżej nieokreślonej wolności, 
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kulturowego epigonizmu z lat 60. – który w następnej dekadzie robi wrażenie 
jedynie po wschodniej stronie żelaznej kurtyny – lecz traktuje go jako jeden 
z wariantów mimikry. To samo odnosi się w filmie do innych gier, w których 
stawką jest uzyskanie przewagi nad uczestnikiem pozornego dialogu.

 „Kto jest dziewczyna? – ja nie wiem”

Także i w ostatniej odsłonie pomost pojawia się w kontekście owej gry pozo-
rów i zarazem „odkryć przyrodniczych” Szelestowskiego. Scena ta znacząco 
poszerza nasze rozumienie zasad i stawki w oglądanej na ekranie grze. Docent 
budzi zaspanego magistra w środku nocy, chcąc mu pokazać „przyrodniczą 
scenę”, którą młodszy kolega „koniecznie musi zobaczyć”. Nocnym odkryciem 
okazuje się akt seksualny Nelly i włoskiego studenta na pomoście, na co Jaro-
sław zareaguje gniewem urażonego samca.

W szyderczym śmiechu i  złośliwym komentarzu Szelestowskiego po-
brzmiewa tryumf zwycięzcy: oto jego wizja ludzi jako elementu środowiska 
przyrodniczego wygrała z naiwnością, a może i głupotą, idealistycznego ma-
gistra. Docent surowo (choć wszystko to dzieje się przy wtórze chichotu) ob-
naża też zawiedzione nadzieje Kruszewskiego na pozyskanie „zagranicznej 
narzeczonej” na czas stypendium w Anglii, komentując w ten sposób żywio-
łową reakcję zwabionego w  okolice pomostu Jarka. Krztusi się ze śmiechu, 
gdy bezlitośnie ocenia postawę Nelly wobec zalotów Włocha: „On nawet się 
specjalnie nie starał. Ot, przyszedł i wziął jak swoją” – mówi Jakub, najpraw-
dopodobniej wracający z nocnej schadzki z wulgarną pomocą kuchenną. Czy 
przypadkowo nasuwa się fraza z wiersza Wisławy Szymborskiej, którego inny 
fragment słyszymy w filmie z ust Haliny Mikołajskiej: „Niech się nie gniewa 
szczęście, że b i o r ę  j e  j a k  s w o j e”? W tej opowieści, konsekwentnie roz-
wijającej ten sam temat, kompozycja nie wydaje się przypadkowa. Mowa o te-
macie konsumpcyjnego zagarniania wszelkich dóbr i posługiwania się ludźmi, 
kulturą, tradycją, który objawia się tutaj na różne sposoby. Wspomniana re-
cytacja na uroczystości wręczenia nagród – przewrotna w kontekście ogląda-
nych przez widza zdarzeń – stawia przysłowiową kropkę nad „i”.

tryumfu winylowych płyt i dżinsowych fatałaszków, dostępnych w „Peweksie” czy „Balto-
nie” za dewizy. Pikanterii dodaje tu fakt, że w Polsce ukazanej przez Zanussiego na tego 
typu zakupy najczęściej stać było dzieci gorliwych utrwalaczy władzy ludowej. Władza 
nie obawiała się więc takich form buntu i wspierała je na swój sposób, gderając na wzór 
Profesora Pimki – co było znacznie skuteczniejsze dla kształtowania niewolniczej świa-
domości niż terror policyjnego niesuwerennego państwa czy socjalistycznej przaśności. 
W konsekwencji wszelka kontestacja zostawała przekierowana na z gruntu fałszywe tory.
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Jakub jest bardzo sugestywny w  swoim występie szydercy. Słuchając go, 
przypominamy sobie scenę z domku campingowego Jarosława i zaczynamy 
myśleć, że wykreowana na ekranie Nelly nie jest ani głupia, ani naiwna, ani 
nawet spontaniczna, tylko konsekwentnie zmierza do celu. We wspomnianej 
scenie Nelly pomaga w „zdejmowaniu bólu”, ostro i  śmiało prowokując sek-
sualnie magistra, po czym wychodzi, jakby przypominając sobie o zasadach. 
Chwilę wcześniej znacząco odpowiada na pytanie magistra o  to, jak długo 
zamierza pozostać w Polsce: „To zależy….”. Czy okręca sobie wokół palca czło-
wieka, u którego chyba (jak wynika z pierwszej sceny „pomostowej”) będzie 
zaliczać gramatykę porównawczą? Taka interpretacja wydaje się teraz uza-
sadniona. Można podać inny przykład: grę w tenisa, w której Nelly poniekąd 
zagarnia dla siebie boisko, nie widząc bezradnej partnerki z tej samej strony 
kortu. Scena pokazuje ekspansywność skrytą pod pozorami spontaniczności, 
parcie ku wygranej bez liczenia się z kimkolwiek.

 To spojrzenie wstecz nie odnosi się tylko do postaci Angielki. Także inne 
sceny zaczynają w mroku nocy wyglądać inaczej. Teraz możemy obejrzeć 
film jeszcze raz i  zapewne wyłowimy migawkowy, łatwy do przeoczenia 
epizod, który jasno pokazuje, że to magister zainicjował lizusowskie napeł-
nianie basenu dla jednego rektorskiego skoku do wody. Która Nelly i który 
Jarosław są prawdziwi? Jaka jest naprawdę lekcja trzeciej odsłony pomostu, 
skoro Jakub nie dopowiada podjętej kwestii na ten temat, bo krztusi się ze 
śmiechu? W wypadku „człowieka bez właściwości” wiarygodna odpowiedź 
nie jest możliwa: zmienne okoliczności kształtują równie niestabilne praw-
dy o człowieku.

Z punktu widzenia zdrowego rozsądku i z uwagi na powściągliwą emocjo-
nalność Jarosława trzecia scena z pomostem w tle wygląda jak źle rozegrana 
przez scenarzystę i reżysera w jednej osobie, pozbawiona wiarygodności psy-
chologicznej i  społecznej. Podkreślmy: męskie posiadanie Nelly przez Jaro-
sława jest w Barwach ochronnych sferą czystej potencjalności. Nelly nie ma 
żadnych zobowiązań wobec Jarosława, a on sam przez cały czas trwania filmu 
nie wykazuje pasji zdobywcy – wręcz wygląda na bardziej zainteresowanego 
rozmowami z  docentem, w  których rozwija swój nieprawdziwy wizerunek. 
Poza tym studenci oraz kadra obozu i tak uważają, że Angielka jest „jego” za 
sprawą zręcznej prowokacji dziewczyny9. 

To Jakub widzi kompleksy magistra i  prowokuje urażoną męską 
dumę  –  rozdrapując świeżą ranę w  jego m i ł o ś c i  w ł a s n e j, powstałą 
w wyniku utraty względów rektora i  zawodowej pozycji, a nie, jakkolwiek 

9 Dodajmy też, że prowokacja ta bardzo utrudniłaby odmowę zaliczenia u asystenta.
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rozumianej, „miłości” do kobiety. Porażka ta zostaje przypieczętowana 
grzecznym wykonaniem przez Jarosława rektorskich poleceń (z którymi 
początkowo polemizował), choć jest oczywiste, że wywożony przez mili-
cję student cierpi na psychiczne zaburzenia i najprawdopodobniej zmieszał 
leki z alkoholem. Szelestowski wykorzystuje nie tylko popołudniową kom-
promitację, ale też kilkudniową migrenę, zmęczenie, gwałtowne wyrwanie 
Kruszewskiego z głębokiego snu. Epizod przypomina strategię przesłuchań, 
a otumaniony i zbolały magister sam zaczyna wierzyć w to, co nie istnieje. 
Dlaczego docent z taką desperacją przekazuje młodszemu koledze własne 
widzenie sytuacji, wymusza na nim utożsamienie się z rolą sponiewieranego 
moralnie kochanka?

Jak już zostało powiedziane, w filmie Zanussiego ludzie posługują się sobą 
na wszelkie możliwe sposoby: manipulacja jest tu wszechobecna. Istotą ma-
nipulacji niekoniecznie są zmyślne strategie, plany i gry o wyrazistych regu-
łach. Manipulacja to walka o własną fikcję człowieka niepewnego nie tylko 
swej pozycji (studenci, obsługa obozu), ale także tożsamości – walka despe-
racka i podtrzymywana wszystkimi metodami, bazująca zarówno na instynk-
cie i intuicji, jak również na intelekcie. To w takiej właśnie fikcji, tworzonej 
na użytek mamionego człowieka, karmi się on iluzjami własnej nadzwyczaj-
ności, omnipotencji, wyjątkowości na tle pogardzanych „innych”; przewagi, 
której bazą mogą być zarówno spryt i bezwzględna realizacja własnych celów, 
jak i  wyobrażona przewaga moralna. Pochylone przez wodny żywioł drze-
wo nad pomostem staje się przypadkowym symbolem fałszywej wspinaczki, 
drzewem z przysłowia o skaczących na nie kozach. W Barwach ochronnych 
zarówno wspinający się na szczyty kariery „uczeni”, jak i zapatrzona w nich 

„gawiedź” rojąca o drugim brzegu w istocie nie opuszczają pomostu lub za-
wisają tuż nad nim. 

 To w takim świecie toczy się ustawiczna, pojęta po Gombrowiczowsku gra 
wymuszająca na innych określone zachowania i postawy społeczne. Ma ona 
potwierdzić własne wyobrażenia samego siebie – zbieżne z realizowanymi ce-
lami, jednak społeczny cel jest pochodną, a nie przyczyną sprawczą podejmo-
wanych działań. Skuteczne działanie, dobrze rozegrany „teatr”, w którym inni 
zagrają schematyczne role, generuje wiele celów dodatkowych.

Młodopolska pieśń z opery Casanova Ludomira Różyckiego – O dawny 
mój znajomy – do której zaśpiewania Szelestowski sprowokuje doktor Mag-
dę, tylko pozornie może się wydawać złośliwą i  całkowicie bezinteresowną 
prowokacją, która przypomina zebranym o  niegdysiejszym romansie rek-
tora i  śpiewającej podstarzałej kobiety. W  istocie docent generuje sytuację, 
która pozwala siedzącej przy stole kadrze poczuć się kimś lepszym, ewokuje 
wdzięczność otoczenia i swoiste uznanie dla prowokatora, a jego tupet staje 
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się w tym świecie na opak synonimem odwagi. Feudalna struktura wymagała 
obecności etatowego błazna jako tła dla królewskiej mądrości. W zdegenero-
wanych feudalnych modelach współczesnych już nie błazen (którego udaje 
Szelestowski), ale dyżurny idiota dowolnej płci jest niezbędnym elementem 
tworzenia sztucznych hierarchii wartości, mile łaskoczącym ego współpra-
cowników, zaworem bezpieczeństwa dla wszelkiej maści frustracji. Każde 
środowisko potrzebuje „doktor Magdy”.

Uśmiech docenta, rzadko schodzący z  jego ust, nie jest ani uśmiechem 
błazna, ani nawet szyderczym grymasem  –  a  w  jego własnym odczuciu to 
znak „wtajemniczenia”, wiedzy o tzw. „życiu”, ale zwłaszcza wiedzy o innych, 
konkretnych ludziach. Sam docent uważa (czy przynajmniej tak głośno twier-
dzi), że to wiedza przyrodnicza, bazująca na traktowaniu ludzi jako ssaków, 
uzupełniona wiedzą psychologiczną, socjologiczną, historyczną, antropolo-
giczną, językoznawczą, dodatkowo wzbogacona znajomością kompromitują-
cych czy po prostu osobistych sekretów.

Jakub nie ukrywa, że pragnie posiąść wiedzę „globalną” o zasadach rządzą-
cych jego światem – rozumianą jako suma wszelkich informacji na temat tego, 
co konkretnie dzieje się na obozie i w różnych punktach otaczającego ośro-
dek lasku. W konsekwencji swoich starań wie, gdzie trwa kopulacja, a gdzie 
ostrożna przymiarka do niej, gdzie ujawnia się struktura grupy, a gdzie ostroż-
ne przegrupowanie, i kto jest przedmiotem, a kto podmiotem zaistniałych sy-
tuacji. W istocie nie wiemy, za co Jakub płaci pomocy kuchennej, choć docent 
stara się zasugerować Jarosławowi usługi seksualne, przy okazji ostentacyjnie 
promując obraz kobiet jako dziwek. Jego aparat fotograficzny utrwala więcej, 
niż wynikałoby z zainteresowania ptakami. W konsekwencji zdjęcia nagich 
tyłków i narządów płciowych złośliwie zrobione przez studentów aparatem 
Szelestowskiego (docent zwykł wywoływać zdjęcia w uczelnianym laborato-
rium) paradoksalnie pasują do zawartości tegoż aparatu. W  realiach lat 70. 
mogłyby też sprawić, że to sam docent stanie się obserwowanym obiektem. 

Syndrom docenta Jakuba to postawa, którą nie tylko spłycimy, nazywając 
ją cynizmem, ale wręcz przekłamiemy: wszak cynizm to ostentacyjne lekce-
ważenie powszechnie szanowanych wartości, a tych nikt nie szanuje w zapre-
zentowanym na ekranie świecie. Podobny błąd popełnia Kruszewski, zarówno 
w ocenie postawy Szelestowskiego, jak i swojej własnej, bazującej na naiwnym 

„antycynizmie” – dlatego szybko staje się ofiarą docenta, który bierze go „jak 
swojego”, „nawet się szczególnie nie starając”. Chociaż na ekranie widzimy 
Angielkę i anonimowego studenta (grał go Mieczysław Hryniewicz) – praw-
dziwie intymny akt pełen wyrafinowanej przemocy rozgrywa się między do-
centem a magistrem. Pierwszy z nich udaje, że gwarzy o przyrodzie, drugi 
pozoruje, że się przemocy opiera.
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Libido dominandi 

W dialogach Jakuba i Jarosława nieustannie przewija się temat przyrody jako 
nauczycielki życia. W jednej z ważniejszych scen docent mówi do magistra: 

Widzi pan, ja sobie tak dosyć bacznie obserwuję przyrodę. N o,  w i a d o m o 
[podkreśl. M. D.], tutaj rządzi przede wszystkim prawo walki o byt. Kto jest, 
ten zwycięża, kto ginie, ten nie miał racji. Hmm, oczywiście, nie powinien pan 
tego, co ja mówię, traktować wulgarnie, no bo, powiedzmy, ludzie mają ja-
kieś możliwości głębszych odczuć, chociaż zwierzęta podobnie. Na przykład 
zwierzęta bardzo często występują w  obronie młodych czy słabych, czy ma-
łych. Mogą być wierne, mogą być monogamiczne, mogą być altruistyczne… 
No, z tym, że ta analogia się tutaj kończy, bo grupy ludzkie zawsze wytwarzają 
jakiś system wartości, które mają sens właściwie tylko dopóty, dopóki pozwa-
lają przetrwać… One są w naszej podświadomości zakodowane właściwie już 
w dzieciństwie i tworzą to, co my nazywamy sumieniem. Naturalnie na szczęś-
cie posiadamy jeszcze świadomość, która nam to sumienie pozwala modyfi-
kować, no i wskutek tego wyzwolić się z rozmaitych nakazów i zakazów; po 
prostu pozwala przetrwać w tym (z sarkazmem) świecie. Taaa… Ale sumienie 
czasem bywa kulą u nogi. (milczenie, uśmiech). Szczególnie jeśli ukształtowało 
się w  innych warunkach, innych czasach. Ja wiem, że to, co mówię, nie jest 
miłe, że pański konserwatyzm staroświecki nieco się buntuje przeciwko temu, 
a ja po prostu chciałbym pana namawiać (obejmuje ręką Kruszewskiego), żeby 
pan tę kulę odrzucił. I kiedy pan się już poczuje wyzwolony, wtedy może sobie 
pana tam zmierzać do tego, co chce pan osiągnąć.

To ze wszech miar ciekawa wypowiedź, nie tylko dlatego, że – w wykładni 
docenta – człowiek to żałosna parodia leśnych zwierząt zamieszkujących la-
sek, w którym obradują językoznawcy, podobnie zmieniający futro czy upie-
rzenie, tyle że nie na lato czy zimę, lecz stosownie do nastroju szefa i aktual-
nej koniunktury. W cytowanej wypowiedzi i w całej sytuacji z nią związanej 
jest wiele pozornych niekonsekwencji. Docent deklaruje postawę współpracy 
z  prawami przyrody, a  jednocześnie widzimy, że postanowił wyłącznie zy-
skiwać, poprzestając na niezbyt wygórowanych oczekiwaniach; że asekuru-
je się przed rozczarowaniem i wszelką przegraną. Szelestowski nie wchodzi 
w żadne relacje, tylko używa ludzi do rozmaitych celów, zabezpieczając się 
tym samym przed kłopotami, cierpieniem, kryzysem. Jest on więc doskona-
le impregnowany na wszystko to, co na drodze cierpienia, zmagania, czystej 
walki, utraty, porażki warunkuje rzeczywistą dojrzałość, co przynosi rozwój 
intelektualny, emocjonalny, moralny i duchowy. Konsekwentny postęp reali-
zowanych planów, a nie przemienność progresu i regresu, określa jego życie. 
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Tymczasem w przyrodzie zatrzymanie cyklu wegetacyjnego, głęboki kryzys 
są warunkami rozwoju – którego nie da się kontrolować. 

Bylibyśmy naiwnymi i nieuważnymi widzami, sądząc, że filmowa postać 
została „źle pomyślana” lub przypisując temu wątkowi próbę nawrócenia Ja-
rosława na wiarę w prawa przyrody. Wiersz Szymborskiej Pod jedną gwiazdką, 
którego fragment słyszymy w filmie, zaczyna się znamienną frazą: „Przepra-
szam przypadek, że nazywam go koniecznością / Przepraszam konieczność, 
jeśli jednak się mylę”. Monologi Jakuba w zderzeniu z akcją wielokrotnie ujaw-
niają, że przyroda w  tych dysputach jest maską „historycznej konieczności” 
i w gruncie rzeczy to prawa historii, a nie przyrody, są osią marksistowskich 
homilii Jakuba, jakkolwiek przyroda (czytaj: zwulgaryzowana teoria ewolucji) 
pojawia się nie tylko jako element osobistych pasji bohatera. Marksiści wcie-
lający w życie „historyczną konieczność” dostarczyli wielu dowodów pozor-
nego czerpania wzorów z praw przyrody, której nie rozumieli i którą w istocie 
pogardzali, tak samo jak i wszelką manifestacją nieupozowanego i niedające-
go się kontrolować życia.

Podejmując po 1945 roku grę z historią, „ukąszeni przez Hegla” manipulo-
wali też wszelką wiedzą. Arbitralnie orzekli, że prawa historii są poza dobrem 
i złem, jakoby przypominając prawa przyrody. W ten sposób pragnęli prze-
widzieć jej wyroki, uprzedzić rozstrzygnięcia, jak i  szukali łatwych rozgrze-
szeń. Gdy sumienie usiłowało oprotestować niemoralne działania i wybory, 
tłumili je maską historycznej słuszności, chcąc uprzedzić rzekomo im zna-
ne wyroki historii. Kazimierz Wyka zwracał uwagę, że obecny w nich „czło-
wiek historyczny” n i e  b y ł  o b ł u d n y  a n i  c y n i c z n y  [podkreśl. M. D.] 
w głuchocie na głos sumienia i nie eliminował w żaden sposób wewnętrznego 

„człowieka moralnego”, świetnie odróżniającego kłamstwo od prawdy. „Czło-
wiekiem historycznym rządzi jedynie to, co skuteczne, i to, co celowe. Libido 
dominandi10 jest jego władzą naczelną” – pisał autor Życia na niby. Za moral-
ny priorytet zostaje uznane działanie zgodne z prawami historii, bo tylko ono 
pozwala na zwycięstwo prawdy.

10 K. Wyka, O porządkach historycznych, [w:] Wędrując po tematach, t. 1, Kraków 1971, 
s. 328–329. Autorem przywoływanego przez Wykę pojęcia libido dominandi był zbunto-
wany uczeń Freuda, Adler, przypisujący instynktowi władzy główną rolę w elementarnych 
motywacjach działania. W ostatnich latach pojęcie to zostało odświeżone w świadomości 
społecznej za sprawą głośnej książki pod takim właśnie tytułem. Michael Jones, Ame-
rykanin, w  pewien sposób godzi ojców psychoanalizy, pokazując, jak lewicowa władza 
manipuluje freudowsko pojętym libido dla budowania społeczeństwa niewolników. Zob. 
http://www.prawy.pl/rodzina/4445-sukces-warszawskiej-prelekcji-michaela-jonesa-

-autora-libido-dominandi (12.11.2014).
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Poznanie przyrody i jej kontemplacja jako jedna z dróg do Boga w myśli 
św. Tomasza z  Akwinu uświadamia nam, że poglądy marksistowskie także 
i w tym aspekcie bazują na parodiowaniu chrześcijańskiej tradycji we wszyst-
kich możliwych aspektach. „Prawda” kryjąca się w  zagajniku, najlepiej do-
strzegalna nocą i  odbita w  działaniach zastraszonego czy przypartego do 
muru człowieka, znajduje w  przyrodoznawstwie łatwe i  tanie alibi. Jednak 
powiedzmy wyraźnie: Jakub niczym rasowy oficer prowadzący czy milicjant 

„dobry wujek”11 przyjacielsko agituje za czymś innym niż wiara w historycz-
ną konieczność. Docent, zgodnie ze spostrzeżeniem Wyki, „nie jest obłudny 
ani cyniczny” – bez wątpienia wierzy, że kontrolując rzeczywistość społeczną, 
stymulując wydarzenia, wpływając na ludzi, ich zachowania, wybory, emocje, 
służy urzeczywistnieniu „lepszej” historii. Bez wątpienia nie walczy nie tylko 
o słuszność swoich wyborów z wczesnych lat 50., o których krótko wspomi-
na, bo nie jest już zdolny do żadnej walki. Tak naprawdę chodzi mu raczej 
o kontrolę nad własnym wykastrowanym człowieczeństwem, możliwą przez 
wymuszenie na innych takiej czy innej postawy życiowej czy zachowania. 
Skuteczność i  celowość w  postawie filmowego Jakuba ujawniają ze wszech 
miar ciekawe oblicze, burząc wszelkie stereotypy karierowiczostwa czy in-
nych form dążenia po trupach do celu. Instynkt władzy objawia się tu na wiele 
różnorakich sposobów.

Cechą kulminującą w  wątku Jakuba, lecz w  istocie łączącą różne posta-
cie w  Barwach ochronnych, jest złudne poczucie kontrolowania oswojonej 
i  k r e o w a n e j  p r z e z  s i e b i e  s y t u a c j i, mylnie pojmowane jako kon-
trolowanie rzeczywistości społecznej, a więc i historii. Odtwarzanie wciąż tej 
samej roli daje poczucie panowania nad tym, co jest kreowane i generowane, 
a wciąż ta sama fikcja wydaje się rzeczywistością. W konsekwencji największą 
ofiarą manipulatora staje się on sam: zamknięty niczym w klatce w za ciasnym 
kostiumie, za małych „butach”, otoczony pomniejszonymi przez niego papie-
rowymi postaciami, które nie mogą dać mu żadnego prawdziwego spełnienia 
i opuszczą go lub zdradzą, gdy ktoś inny zapewni im większe korzyści. Przy-
pominają się w tym miejscu Mickiewiczowskie Zdania i uwagi: „Szatan, choć 
sobie mądrość i siłę przyznaje, / Wie, że kłamie, i wiary sam sobie nie daje; 
/ Dlatego rad śród ludzi zdania swoje szerzyć, / By je słysząc z ust cudzych, 
mógł im sam uwierzyć”12.

11 Tak nazywają rzecz między sobą dwaj funkcjonariusze z Przepraszam, czy tu biją? Pi-
wowskiego – filmie z tego samego roku, co Barwy…
12 A.  Mickiewicz, Dlaczego kłamie?, [w:] A.  Mickiewicz, Dzieła, wyd. rocznicowe, t.  I, 
Wiersze, oprac. C. Zgorzelski, Warszawa 1993, s. 388.
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Asekuranckie wybory Jakuba (i podobnych jemu) czynią go więźniami sy-
tuacji ciasnych, ograniczonych i  nieprzynoszących żadnej rzeczywistej wie-
dzy – choć to przecież wiedza jest dla niego instrumentem zdobywania wła-
dzy nad innymi ludźmi i kontrolowania otaczającej go rzeczywistości. Wiedza 
lingwistyczna została w filmie ostentacyjnie potraktowana jako sztuczny ję-
zyk i  sztuczny system poznawczy, instrument, a zarazem nisza do robienia 
kariery przez grupę „byłych idealistów” i zwyczajnych cwaniaków, żerujących 
na wielowiekowym dorobku europejskiej kultury i państwowych funduszach 
na rozwój nauki. Analogicznie prowokowany do istnienia i  manipulowany 
przez docenta świat generuje nieograniczone liczebnie multiplikacje tych 
samych sytuacji, które stanowią parodię fenomenu przyrodniczych fraktali. 
Taki jest nie tylko Szelestowski: także i „docent z Wrocławia” ogranicza swój 
świat do relacji z  wytresowanym owczarkiem niemieckim, a  sfrustrowana, 
pomstująca na „płaczącego bachora” pani Zofia zamyka się w świecie resenty-
mentów. Obraz sukcesu życiowego monstrualnie otyłego rektora (ożenionego 
albo z sekretarką, albo z nierozgarniętą byłą studentką) pokazuje, że w tym 
świecie „zwycięzcy” to ci, którzy z niesłychanym uporem dążą do wygranej 
z czasem, wchodząc wciąż w nowe warianty tych samych sytuacji. Można by 
powiedzieć, że Mariola, żona rektora, to zapewne klon dawnej pani Magdy, 
a zarazem oboczny wariant Nelly, jakkolwiek ta antypatyczna, pretensjonalna 
i monstrualnie głupia kobieta nie ma nawet cienia ich wdzięku. 

To postępujące zawężanie jakoby poszerzanego świata sprawia, że to, co 
miało być głęboką wiedzą, pozwalającą kontrolować jakiś obszar rzeczywi-
stości społecznej, może być co najwyżej treścią ubeckiego, pracowniczego czy 
innego donosu. Budując postać Jakuba, Zanussi jakby na marginesie i nieko-
niecznie świadomie tworzy genialny portret mentalności współpracownika 
wszelkich tajnych służb jakiegokolwiek zakątka świata. Portret ten nie ma nic 
wspólnego z  jakimikolwiek stereotypami „ubeka”, stanowiąc raczej świetny 
komentarz do Tischnerowskiego obrazu homo sovieticus jako człowieka prze-
rażonego wolnością – dodajmy, że i własną, i cudzą. 

Przypomnijmy w  tym miejscu rzecz świetnie wydobytą przez Zinowie-
wa, że celem donosu nawet we wspominanych przez Jakuba z  mieszaniną 
resentymentu i  nostalgii latach stalinowskich nie było dostarczenie wiedzy 
o kimkolwiek – wszak wyroki najczęściej nie miały nic wspólnego z prawem. 
Celem „raportowania” miało być eksperymentowanie z  tworzeniem dającej 
się kontrolować historii poprzez kontrolowanie ludzkich zachowań w wymia-
rze jednostkowym i  grupowym i  niszczenie przebudowujących możliwości 
cierpienia. Skutkiem rzeczywistym było powiększanie armii donosicieli, by 
powstało społeczeństwo ludzi złamanych, podatnych na wszelką manipulację, 
zastraszonych, a wiec chętnie podzielających złudną wiarę w kontrolowanie 
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procesów historycznych  –  choć celem rzeczywistym władzy były kontrolo-
wanie sztucznie wytworzonego systemu ekonomicznego i  manipulacja kur-
sem marnej złotówki wobec silnego dolara. Na tym poziomie film Zanussie-
go wchodzi w  ciekawy dialog ze wzmiankowanym już (zob. przypis nr 11) 
filmem Marka Piwowskiego. Widza Przepraszam, czy tu biją? nie opuszcza 
pytanie, do czego milicja tak bardzo potrzebuje zastraszonego studenta, po co 
z takim nakładem sił i środków aranżuje sytuację wciągania w pułapkę pospo-
litego złodziejaszka. Słowem: kto jest tutaj upolowaną zwierzyną i dlaczego 
się na nią poluje?

Szelestowski nie jest głupcem, więc w cytowanym monologu nie dąży do 
tego, by antyteza przeszła w tezę: docent po witkacowsku prowokuje obłapkę 
tezy i antytezy, buduje dwuznaczną moralnie relację, z której nigdy nie „urodzi 
się” jednoznaczna i żywa synteza. Taką interpretację potwierdza trzecia lekcja 
pomostu. Magister wierzy, że bijąc Jakuba, okaże się mężczyzną, że zachował 
honor. W istocie ani nie była to sprawa honoru, ani walka nie miała charakteru 
jakiejkolwiek inicjacji czy przywracania utraconego ładu. Szarpanina między 
dwójką bohaterów zostaje pokazana jako ten rodzaj rozładowania frustracji 
i kontrolowanej prezentacji siły, który ostatecznie z a p r z y j a ź n i a  z   w r o-
g i e m, wiąże go nicią wspólnej nocnej tajemnicy, uzależnia od niego, usypia 
moralnie i duchowo, wpędza w przewrotność, zabija autentyczność protestu. 
Sprawia, że „tak” na zawsze zamienia się w dwuznaczne „czemu nie?”. Magi-
ster i docent mają wielkie szanse na to, by w dwuznacznym tandemie, z ob-
łudną miną, a może nawet przy wtórze filozoficznych dysput, „przepraszać 
wielkie pytania za małe odpowiedzi”, wspólnie budować świat sezonowych 
panów rektorów i ich podnóżków, wspólnie popijać wódkę z tymi, którymi się 
pogardza, których się nienawidzi i z którymi trzyma się wzajemnie w klinczu 
wspólnych sekrecików i całkiem dużych sekretów. „Ironia historyczna” spra-
wi, że Jakub przypadkowo wypowie ewangeliczną prawdę, niesłusznie utoż-
samiając biologiczny byt z ontologicznym istnieniem. „Kto jest, ten zwycięża, 
kto ginie, ten nie miał racji”. Istotnie: j e s t  ten, kto zbudował tożsamość na 
Słowie, a nie na wytwarzaniu gadania przez taką czy inną gębę, nie miał racji 
ten, kogo rozdmucha puste gadanie – własne i cudze – brzmiące w fałszywym 
unisono.

Upiory, zjawy, wampiry

W Barwach ochronnych bardzo wyeksponowano podskórne życie, strefę tego, 
co przemilczane, robione ukradkiem, z  innych motywacji niż deklarowane, 
nieszczere. Bohaterowie zachowują się tak, jakby wierzyli, iż rzeczy widziane 
z perspektywy nocy są inne niż te widziane w pełnym słońcu – jakby stawiali 
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znak równości między tym, co skryte, ukradkowe, tonące w mroku a prawdą. 
Także i widzowi mogłoby się wydawać, że gdy słychać pohukiwanie puszczyka, 
objawia się prawda: wszak noc w omawianym filmie to czas unikania niewy-
godnych albo po prostu cudzych problemów, pora gier językowych przy ogni-
sku, dotkliwego bólu głowy po stresach dnia, śmiałych zalotów, przewrotnych 
prowokacji, eksmisji nieobliczalnego studenta. 

Ktokolwiek pamięta PRL, musi zdawać sobie sprawę, że Krzysztof Zanus-
si trafił w przysłowiowy środek tarczy, dokumentując tę wszechogarniającą 
iluzję, która nadawała kształt społecznym relacjom, ową wszechobecną se-
kretność: od towarów spod lady poprzez tajemnice kołtuńskiej alkowy aż po 
sekrety i literaturę opozycji oraz czujny wzrok sąsiada. Uczestnicy tego spo-
łecznego spektaklu nie mieli świadomości, że utożsamiając prawdę z tym, co 
nie może zobaczyć światła dziennego, budują świat na opak i w konsekwencji 
stają się ofiarami rozmaitych „nocnych ptaków” – ludzi czerpiących korzyści 
ze świata stojącego na głowie i pogrążonego w mroku. 

Człowiek, który nie zbudował tożsamości, jest ofiarą idealną w każdych 
realiach historycznych i społecznych. Niezdolność do redukcji własnej prze-
strzeni i  wieczna potencjalność stwarzają fałszywe poczucie siły i  postępu. 
Niezakorzeniony w czymkolwiek, co stabilne i trwałe, lub słabo w tym zako-
twiczony, unikający cierpienia, fałszywie postrzegający istotę międzyludzkich 
relacji, ślepy i głuchy na prawdę o prawach rządzących bytem, interpretujący 
siebie i otaczający go świat poprzez ulotne ideologie –  taki człowiek wciąż 
zmaga się z nienasyceniem, niepokojem, niepewnością, lękiem i  łatwo pod-
sunąć mu fałszywą wizję ich zaspokojenia. Gdy jego miłość własna (umoc-
niona przez „odpowiednie” lektury i filmy) przystroi się w piórka altruizmu, 
odpowiedzialności czy jakichkolwiek „nieugiętych zasad”, wówczas człowiek 
ten ostatecznie odbiera sobie szanse klęski, ocalającej katastrofy, zamienia się 
w upiora.

 Byt upiorowy, nocne wyprawy nad jezioro, parę metrów bezpiecznego 
wkraczania w jego toń to znany motyw z tradycji romantycznej. W Świtezian-
ce Adama Mickiewicza w istocie nie ma morału, bo ukazany świat jawi się jako 
przewrotny, wymyślony przez człowieka i  wykorzeniony z  wszelkiej trady-
cji. Ballady i romanse uzmysławiają, że czas średniowiecza, ale i oświecenia, 
skończył się bezpowrotnie, a zło chętnie przychodzi w kostiumie atrakcyjnym 
zarówno dla uzbrojonych w szkiełko i oko pogromców ludowego bajania, jak 
i dla sentymentalnych miłośników nieskażonej natury; że wręcz uwielbia an-
turaż niesiony przez aktualne trendy zarówno wysokiej, jak i masowej kultury, 
modne filozofie. Kostiumy te maskują utraconą tożsamość świata, wykorze-
nionego z  natury, religii, kultury i  powlekają barwami ochronnymi posta-
wę p o w i e r z c h o w n e j  z n a j o m o ś c i  r z e c z y  bez zaangażowanego 
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uczestnictwa i bez odpowiedzialności za przestrzeń równie powierzchowne-
go życia. 

W przywoływanej balladzie granica między archetypowo pojmowaną 
„wodą” a  „lądem”, synonimicznie wobec „dnia” i  nocy” to odwieczna arena 
walki o prawdę, duszę i tożsamość. Bohater utworu sprzed dwóch wieków nie 
tylko zapomniał reguły tej walki tak samo, jak i ten XX-wieczny z filmu Za-
nussiego. Także i on nie jest nawet świadom, że takowa walka się toczy i że on 
sam znalazł się w jej centrum (choć zapewne bez trudu napisałby uczony esej 
o Balladach i romansach). Strzelec mógłby co najwyżej uznać, że uległ powa-
bowi półnagiej tajemniczej dziewoi, podobnie jak magister, nierozumiejący, 
jakie zagrożenie dla niego stanowi Jakub. Taka sytuacja jest możliwa, ponie-
waż bohater Mickiewicza poznał rzeczywistość poprzez krąg sentymental-
nych lektur, a teraz próbuje połączyć wzbudzoną przez nie iluzję z własnymi 
pragnieniami i sferą popędów; z kolei bohaterowie Zanussiego czerpią wiedzę 
o rzeczywistości z własnych zranień, z akademickich podręczników i innych 
książek, kontrkulturowej mody, powielanych stereotypów, podglądania ludzi 
i zwierząt ze z góry założoną tezą. W obu wypadkach obserwujemy wyparcie 
wszelkiej możliwej prawdy – ciągłą pogoń za marami nocy, skazującą na za-
tracenie w mroku. 

U Zanussiego jezioro zostaje zastąpione przez rzeczne rozlewisko, ale 
i tutaj – w symbolicznym wymiarze świata przedstawionego – człowiek nie 
ma świadomości uniwersalnych zagrożeń duchowych, jakie czają się „między 
wodą a  lądem”, „między nocą a  dniem”  –  „wokół pomostu”, czyli sztucznie 
przedłużonego lądu, dającego namiastkę stąpania po wodzie. Pomost i płyt-
ka woda łudzą panowaniem człowieka nad przyrodą, choć sfatygowanie po-
mostu i pochyłość drzewa nad nim przypominają o skrytej potędze żywiołu. 
Podobnie bohaterowie brodzą w  płytkiej wodzie, dosłownie i  w  przenośni, 
nieświadomi niebezpieczeństw własnej, wypełnionej byle czym głębi. Praco-
wicie „wyskrobują nitki z trenu13” wielowiekowej kultury, tkając z nich własną 
karierę i pojedynkując się na sztuczne grymasy. 

Jarosław wierzy w swoje nienaganne morale jako punkt oparcia w społecz-
nym świecie i w swój talent jako podstawę kariery, a sztuczne języki, z który-
mi wiąże planowany doktorat, mają pomóc mu w zbudowaniu wieży z kości 
słoniowej, bo relacje z ludźmi nie są jego mocną stroną. W latach stalinow-
skich nosił pieluchy, a w 1968 roku miał zaledwie osiemnaście lat, co oszczę-
dziło mu konfrontacji z Historią, więc wygłasza swoje okrągłe zdania spod 
ochronnego klosza. Pozbawiona kompleksów Nelly polega na swoim uroku 

13 Wiersz Wisławy Szymborskiej Pod jedną gwiazdką, wygłoszony podczas uroczystego 
zamknięcia obozu; fraza: „Ścierp, tajemnico bytu, że wyskrobuję nitki z twojego trenu”.
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osobistym i magii przybyszki z lepszego świata, bo nie tylko intelekt, ale na-
wet uroda dziewczyny na tle bezdyskusyjnie ładnych polskich studentek są 
wątpliwe. Jarosław nie wie, że – za sprawą własnego lęku przed ludźmi oraz 
iluzji zbudowanej przez docenta – wchodzi do bardzo głębokiej wody. Nelly 
nie wie, że już tonie i nie trzeba tak wiele czasu, by w dowolnej części świata 
i w dowolnym zawodzie została – z jej znajomością języków, obyciem, pew-
nym doświadczeniem podróżniczki i wątpliwym intelektem – dyżurną idiot-
ką, panią Magdą, która stanowi w tym filmie alter ego dziewczyny. 

Życie fikcją ma swoje prawa: jeśli Jarosław nie zrozumie istoty rozgrywa-
jącej się obok pomostu sytuacji – podobnej w wymowie do prowokowania 
pani Magdy przez Jakuba, by zaśpiewała pieśń o kontekstowo dwuznacznym 
tytule  –  wyniesie z  tej fałszywej „lekcji prawdy” zarówno fałszywą wiedzę 
o  naturze kobiet, jak i  o  naturze otaczającego go świata i  utrwali fałszywą 
tożsamość. Także i ten fakt wymaga uzupełnienia: jak podkreśla się w filmie, 
Jarosław nie jest już w wieku studenckim, dlatego bardziej prawdopodobne 
wydaje się to, że albo docent manipuluje plotkarskimi informacjami na temat 
wcześniejszych doświadczeń osobistych magistra, albo serwuje sobie same-
mu teatr wspomnień, w  którym uczynił Jarosława odtwórcą roli „młodego 
Szelestowskiego”. 

Tak czy inaczej, pogłębiając traumę urażonej ambicji, docent wierci w in-
nej ranie i umiejętnie prowokuje eskalację konformizmu jako odpowiedzi na 
ruinę wszystkich planów i dążeń. Potrójnie urażona ambicja (kompromitacja 
przed studentami, kadrą obozu naukowego, a teraz jeszcze przed Szelestow-
skim) zrodzi resentyment, a ten stworzy świetny grunt do tego, by zawalczyć 
o  zachowanie statusu i  złożyć samokrytykę przed rektorem. Można rzecz 
wyrazić mniej subtelnie: Szelestowski pomaga urodzić się bydlęciu w  Kru-
szewskim. W scenie, w której podtopiony przez magistra Szelestowski powie: 

„A jednak wylazło z ciebie bydlę”, Kruszewski stwierdza: „Gdyby wylazło, już 
byś nie żył”. W istocie możemy podejrzewać, że lekcja życia na niby powiodła 
się – oto edukacja przechodzi na bardziej zaawansowany poziom. Zapewne 
niebawem magister „obleje” niezbyt mądrą studentkę – już nie wodą w zalot-
nym geście, ale w znaczeniu „postawienia dwói”, którą ją żartobliwie straszył14. 

W istocie więc dramat Kruszewskiego, który rozgrywa się na naszych 
oczach, nie tylko nie jest melodramatem podwójnego odrzucenia  –  przez 
władzę i kobietę – lecz ukazuje modelowe przyczyny romansu szarego czło-
wieka z władzą i nie tyle narodziny, co chrzest homo sovieticusa wodą z rozle-

14 Jest to niezwykle dowcipne wykorzystanie w filmowym obrazie wieloznaczeniowości 
słowa w kontekście lingwistycznego obozu naukowego, co również odnosi się do gry sło-
wem „zaliczenie”.
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wiska. Widzimy przegraną człowieka szukającego bezpiecznej niszy, do której 
nie zaglądają ani prawa przyrody, ani prawa historii, a do wytworzonej w ten 
sposób próżni wnika niebezpieczna fikcja. Trywialne podglądanie kopulują-
cej pary staje się groteskową parodią iluminacji – wciągając magistra w krąg 
mrocznego resentymentu. Aby odzyskać prawdę, trzeba by opuścić strefę 
nocy. Tego się nie robi, kiedy fundamenty świetlanej kariery są zbudowane 
w oparciu o  jej mroczne prawa. Noc dwóch mężczyzn nad rzeką jest swoi-
stym negatywem ostatniej sceny Iluminacji. Tam rodzina w słońcu na piasz-
czystej plaży, tu dwóch przegranych mężczyzn nad rozlewiskiem w środku 
nocy. Tematem wcześniejszego o cztery lata filmu jest poszukiwanie prawdy, 
najpierw poprzez wiedzę, później poprzez tytułową iluminację, by w finale 
filmu postawić znak równości między prawdą a jasno określoną tożsamością, 
nie budowaną czyimkolwiek kosztem, lecz jednocześnie z przyjęciem ryzyka 
i odpowiedzialności za nią. Tematem Barw ochronnych jest tożsamość budo-
wana w oparciu o wypowiadane słowa, głęboko utrwalone wyobrażenia spo-
łeczne i mity ich kontestacji.

Wijąc się wokół Jarosława, Jakub mógłby cytować inny fragment cytowa-
nego już wiesza noblistki:

Przepraszam wszystko, że nie mogę być wszędzie.
Przepraszam wszystkich, że nie umiem być każdym i każdą.
Wiem, że póki żyję, nic mnie nie usprawiedliwia,
Ponieważ sam[a] sobie stoję na przeszkodzie15.

Słowa, zdania i  uwagi pełne erudycji, ale pozbawione wagi, jak również 
prowokowane nimi sytuacje ewokują nastroje i  emocje. To w  ten sposób 
tworzy się pozór rzeczywistości. Nastrój i emocje magistra wpływają na jego 
samoocenę i postrzeganie świata – a już wcześniej dostrzegamy głęboką za-
leżność tej postaci od cudzych ocen, uśmiechów, grymasów. Szelestowski fa-
chowo odsłania pupę „zdradzonego kochanka”, wywołując jego agresję wobec 
rozpadu sztucznej formy. Przeniesienie istoty frustracji sprawia, że Kruszew-
ski nie ma szans na zbyt dociekliwe wgryzanie się we właściwy sens swojej 
porażki akademickiej i  z  łatwością przyjmie prostacko uproszczone „przy-
rodnicze” widzenie rzeczy. To niezwykle niebezpieczny moment, w którym 
odarty z przejściowej tożsamości Jarosław jest w stanie przyjąć każdy kostium 
zasłaniający jego prawdziwą nagość. Obnażona została nie słabość, tylko cho-
robliwa ambicja, wstydliwy, bardzo silny instynkt rywalizacyjny, aktywny tak-
że wtedy, gdy cel i obiekt rywalizacji pozostają mglistą abstrakcją. 

15 W. Szymborska, Pod jedną gwiazdką, [w:] W. Szymborska, Wszelki wypadek, Warszawa 
1972.
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Symboliczna staje się tu scena, w której Kruszewskiemu odebrany zostaje 
but obok pastwiska. Nieuchronnie kończy się to wejściem magistra w zwie-
rzęce odchody. Jarosław z ulgą przyjmuje podane mu obuwie, koncentrując 
się na myciu brudnej i cuchnącej stopy i daje się sprowokować do uderzenia 
Jakuba. Sącząc do świadomego i  nieświadomego umysłu magistra fałszywą 

„samowiedzę”, docent przejmuje duchową władzę nad Jarosławem – ani przez 
moment nie obnażając właściwego sensu wypowiadanych słów. Mefistofe-
liczność tej postaci sprowadza się do rozbijania iluzji bardziej niebezpieczną 
iluzją w imię obiektywnej wiedzy tożsamej z prawdą i przy pomocy zranionej 
miłości własnej kuszonego delikwenta.

Po Gombrowiczowsku rozumiana walka o zamknięcie drugiego człowieka 
w skodyfikowanej formie staje się tym bardziej desperacka, im większy amor-
fizm cechuje tożsamość walczących i  im silniejszy resentyment tkwi u pod-
staw tego lękliwego samorozproszenia. Człowiek uznający wykorzenienie za 
zasadę tego świata podtrzymuje fałszywą wiarę w  determinizm toczących 
się w jego obrębie procesów i sam pada jego ofiarą. Nie wytworzywszy cech 
indywidualnych, posiłkując się gotowymi formami, w  pewnym momencie 
nieuchronnie zostanie on zastąpiony innym odpodmiotowionym elementem 
(młodszym, bardziej uległym, jeszcze bardziej plastycznym) – więc na oślep 
niszczy to, co mogłoby mu potencjalnie zagrozić. Niszczenie to może przybie-
rać niezwykle wysublimowane formy, nie mając nic wspólnego z jakąkolwiek 
formą jawnej czy „zwyczajnie” obłudnej przemocy.

„Pokolenie szalonych marksistów”?

Warto w tym miejscu cofnąć się w czasie do lat wspominanych przez Jakuba 
i jego przechwałek o niszczeniu ludzi, gdy urodzony w 1950 roku Jarosław 
był jeszcze w pieluchach. Przywrócony do życia w wyniku odwilży „Tygodnik 
Powszechny” w 1957 roku opublikował pełen pasji artykuł Marii Rzeuskiej 
Ratujmy polską naukę o  literaturze. Była to nie tylko katastroficzna, lecz 
jednocześnie całkowicie zgodna z  prawdą wizja stanu nauki polskiej, dra-
matyczny bilans stalinizmu. Przede wszystkim artykuł stanowił oskarżenie 
samych naukowców – z wyjątkiem starej profesury urodzonej w XIX wieku, 
bliskiej emerytury i na różne sposoby odsuwanej od możliwości wywiera-
nia bezpośredniego „wpływu wychowawczego”, marginalizowanej w  życiu 
naukowym. Głównym obiektem ataku stało się ówczesne pokolenie 40-lat-
ków  –  rówieśników autorki z  generacji 1910, lecz autorka nie zostawiła 
suchej nitki także na rocznikach dwudziestych  –  bez wątpienia generacji 
filmowego Jakuba i rektora. Dla naszych rozważań ważny pozostaje fakt, że 
Maria Rzeuska nazywa roczniki dwudzieste „pokoleniem szalonych marksi-
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stów”, „doktrynerów”, „fanatyków”, ludzi, którzy sprzeniewierzyli się wszel-
kim wartościom i zasadom, i teraz, wraz ze starszymi kolegami, deprawują 
młodych16. Michał Głowiński odnotował: „Tuż po przełomie październiko-
wym Maria Rzeuska widziała naszą dyscyplinę [polonistykę – M. D.] jako 
ziemię spaloną. Jej sytuacja była najfatalniejsza z możliwych, nawet jeszcze 
gorsza niż socjologii, którą w okresie stalinowskim w ogóle ze spisu nauk 
wykreślono17”.

W Polsce po 1944 roku w  oficjalnym obiegu słowa pisanego negatywna 
ocena rozmaitych zjawisk często była manipulowana politycznie, niezależnie 
od intencji autora, i służyła nagonce na określone osoby lub środowiska twór-
cze, co szczególnie wyraziście dało o sobie znać wiosną 1968 roku. Tego typu 
wypowiedzi, jak artykuł ze wszech miar uczciwej Rzeuskiej, nieuchronnie wy-
rwane z szerszego kontekstu kultury i historii powojennej, całkowicie niwe-
czyły pamięć o dziedzictwie roczników dwudziestych, ich nauczycieli i star-
szych i młodszych braci18. Artykuł, przy jego wielkich atutach, nieuchronnie 
pomijał kwestię powodów takiego, a  nie innego doboru kadry uniwersyte-
ckiej w latach powojennych, zwłaszcza od 1948 roku.

Od Października ‘56 za największy grzech środowisk naukowych i  twór-
czych konsekwentnie uznawano partycypację w  tworzeniu stalinowskiej 
kultury, a nie zdradzone testamenty wojennej formacji19. Noc stała się „nocą 
stalinowską” lub „okupacyjną”. Tworzyło się zamknięte koło przewrotnej 
przemocy. Im bardziej wyszydzano wspomniany udział w stalinowskiej kul-
turze i odmawiano prawa do godności twórcom i ludziom kultury z roczni-
ków dwudziestych – z bardzo różnych powodów uwikłanym w stalinizm, tym 
silniej etosowe niedobitki, będące wyłącznie ofiarami stalinizmu, alienowały 

16 M. Głowiński, Polonistyczne drogi do niezależności, [w:] Dzień Ulissesa i inne szkice nie-
mitologiczne, Kraków 2000, s. 166. W komentarzu do artykułu Michał Głowiński stwier-
dza, że „Maria Rzeuska, sama budująco niezłomna, miała w świeżej pamięci, co w tzw. 
poprzednim okresie wypisywano, jakimi narzędziami się posługiwano, jak wykreślano 
z historii literatury ogromne jej połacie, a wśród średniej i młodszej generacji nie dostrze-
gała nikogo, kto mógłby podjąć wysiłek, by sytuację zmienić i działać na rzecz odrodzenia 
dyscypliny”.
17 M. Głowiński, Polonistyczne drogi do niezależności, dz. cyt., s. 155–166.
18 Z całą ostrością ujawniła się fundamentalna cecha totalitaryzmu: przewrotne kłamstwo, 
niemożliwe do odróżnienia od prawdy, wyuczone na pamięć poprzez pedagogiczny terror 
Stalina. Im większe rozczarowanie nauczycielami, tym większe możliwości manipulator-
skiego wykorzystania potencjału tkwiącego w naprawdę poszukujących uczniach.
19 W latach 70., w których rozgrywa się akcja filmu Zanussiego, narzekano na konformizm, 
dorobkiewiczostwo i drobnomieszczaństwo (w konsekwencji to przeciwko tym cechom 
buntowali się młodzi!).
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się ze społeczeństwa i pogrążały w fatalizmie. Był to ważny element strategii 
socjoinżynieryjnych o sowieckim rodowodzie20.

Po drugie, wielu wyobcowanych, upokorzonych przedstawicieli twór-
czych i naukowych elit zamykało się w kręgu ekspiacyjnych obsesji i zaczy-
nało wierzyć w  fatalistyczne mity zdecydowanie odrzucone po 1939 roku 
przez własne pokolenie21. Niejako z  urzędu potępiając polityczny konfor-
mizm z lat 50., nie rozpoznawano postaci, jaką przybierał on w rzeczywisto-
ści odwilżowej i w późniejszych dekadach. W ten sposób raz jeszcze Polacy 
wzgardzili wielkim dorobkiem pokolenia wojennego, budując sztuczną gra-
nicę na linii „my” i  „oni”. Wszystkie wymienione tu konsekwencje uderza-
ły zarówno w przekaz tradycji, jak i we wspólnotowe więzi, i nie przestały 
działać do dziś.

Patrząc na docenta Jakuba, nie możemy zapomnieć o tym aspekcie sprawy: 
być może patrzymy na złamanego przedstawiciela jednej z najpiękniejszych 
generacji prawdziwie wolnej Polski. Czy to upadły z własnego wyboru anioł, 
czy złamany bohater wiersza Zbigniewa Herberta Przesłuchanie anioła? Tego 
nie wiemy, a niewiedza ta, studząca zbyt łatwy osąd, otwiera ciekawy horyzont 
poznawczy. Barwy ochronne przestrzegają przed skutkami fałszywego samo-
poznania i  równie fałszywego postrzegania rzeczywistości społecznej  –  co 
dotyczy także oceny tego, co widzimy na ekranie, i pochopnego osądu przez 
pryzmat jakiejkolwiek ideologii lub antyideologii. 

Wykorzenienie bohaterów stroi się tu w szaty umiłowania przyrody, wiedzy, 
ojczystego języka, podróży w poszukiwaniu korzeni, a poznanie jest w istocie 
dopasowywaniem rzeczywistości do wszechobecnych schematów – afirmu-
jących lub kontestujących rzeczywistość. Każdy z nich staje się następnie alibi 
do łatwych ocen i w konsekwencji jeszcze łatwiejszych wyborów. Zauważmy 
też, ze wciskając amorficzną rzeczywistość w ramy tych ciasnych schematów, 
Jakub nieustannie posługuje się plotką, i nigdy nie możemy być pewni, które 
wydarzenia są prawdziwe. Na podobnej zasadzie Zanussi pozoruje „moralną 
troskę”, dobijając się w  istocie o  przywrócenie widzowi zdolności do prze-
żywania katharsis zamiast pakowania go w  pułapkę moralnego samozado-
wolenia magistra czy obłudnego „moralnego niepokoju” kultury lat 70. Gdy 
w filmie słyszymy nocną przyrodę, przypomina się raczej szekspirowska fraza 

„Cóż to był za głos? To pewnie sowa, ta złowroga płaczka, towarzysząca trum-

20 Ułatwiało to również manipulację resentymentem tego środowiska przez niebezpiecz-
nych misjonarzy komunizmu, jak Stefan Żółkiewski, który we wspomnieniach twórców 
i badaczy z roczników dwudziestych z okresu PRL-u jawi się jako ich opiekun.
21 W tym kręgu pielęgnowano też mity okcydentalistyczne, idealizując zachodnią kulturę 
i sztukę i traktując je jako lekarstwo dla wyjałowionej przez hitleryzm i komunizm Polski.
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nie nocy22”. Ten zabieg naprawdę się udaje i trzeba podkreślić wagę filmowej 
opowieści utrzymanej w  stylu dokumentalizujących fabuł filmowych kina 
moralnego niepokoju, a  jednocześnie otwartej na przesłania wielkiego eu-
ropejskiego dramatu. Brudny świt nad rozlewiskiem sprawia wrażenie, jakby 
dzień nigdy już nie miał nadejść, leżący Jarosław wygląda jak człowiek o zła-
manym kręgosłupie, bezsenność przypomina raczej „zabity sen”, a w krzyku 
ptaków pobrzmiewa niepokój.

Trudno byłoby tylko obronić tezę, że ukazana historia jest moralitetem, nie 
tylko dlatego, że Zanussi nie próbuje odsłaniać konformizmu jakiegokolwiek 
środowiska, bo nawet konformizm i cynizm są tutaj czystą mimikrą. Mora-
litet jest niemożliwy, bo kryteria odróżniania dobra i zła zostały całkowicie 
rozmyte wraz z  tożsamością ludzi tworzących ukazany mikroświat. Ekspo-
nując proces duchowego (a nie moralnego!) łamania młodego pracownika 
akademickiego, film przejmująco dotyka tematu tabu w  polskiej kulturze: 
łamania wartościowych reprezentantów jednego z  najwybitniejszych poko-
leń XX-wiecznej Polski, czyli urodzonego w  latach 20. pokolenia wojenne-
go. Strategia Jakuba wobec Jarosława tak samo jak skryty, niewypowiedziany 
dramat docenta, tonący w odmętach „stalinowskiej nocy”, obnaża mechani-
zmy niewolenia i wykorzeniania o wiele bardziej perfidne i niebezpieczne niż 
sam agresywny terror. W  tym kontekście widzimy, że scenariusz filmu jest 
jednym z najlepiej napisanych w historii polskiego powojennego kina. „Dra-
bina Jakubowa” – poprzez kolejne szczeble iluzji prowadzi do piekła. Jest to 
zarówno społeczne piekło zaniżonego poczucia wartości, frustracja „nic-nie-

-znaczenia”, jak i duchowa ciemność tych, którzy roztopili własną tożsamość 
w świecie totalnie upupionym. 

Film przejmująco pokazuje, że rewersem pustki nie jest pełnia, to, co nie 
istnieje naprawdę, nie może utworzyć żadnej tożsamości – a w taką pułapkę 
w  Barwach ochronnych wpada nie tylko Jakub. Pustka zasysa czyste zło ni-
czym gąbka, a dobro, o którym roi Jarosław, nigdy nie jest przez człowieka 
po prostu wchłaniane z poezji, muzyki czy jakiegokolwiek przekazu kultury. 
To częsty temat u Zanussiego, najsilniej wyeksponowany w Bilansie kwartal-
nym – filmie poprzedzającym Barwy… Nie zmienia to faktu, że omawiane tu-
taj dzieło filmowe niesie w sobie prawdziwą Tajemnicę – przeciwieństwo se-
kretów i sekrecików z okalających rzeczkę krzaków. Odsłania płynność granic 
między agresorem a ofiarą, budowniczym a dewastatorem, wskazuje na real-
ne duchowe zagrożenia współczesnej podmiotowości i nie lokuje ich w sferze 
mglistej abstrakcji. Obnaża też jedną z najniebezpieczniejszych fikcji skołtu-

22 W. Szekspir, Makbet, przeł. S. Barańczak, Poznań 1992, s. 87.
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niałej kultury XX wieku: lokowanie prawdy w  sferze tego, co skryte przed 
oczami ludzi, mroczne, oparte na ciemnych instynktach. Pomaga uświadomić 
sobie, że fikcja ta wiedzie ku pułapkom najpokrętniejszych odmian gnozy, sa-
kralizuje prawa historii, trywializuje prawa biologii, deformuje wyobrażenia 
wolności, potęguje lęk przed życiem, zamienia dumę w pychę, godność w za-
dęcie i coraz bardziej ogranicza przestrzeń tego, co ludzkie – choć obiecuje 
jej poszerzanie.

Jak każdy pomost, także i ten z Barw ochronnych Krzysztofa Zanussiego 
ułatwia „rekreację”, tyle że na ogół zapominamy, iż słowo to oznacza w istocie 
stawanie się na nowo, głębokie odradzanie w duchu, a nie mniej lub bardziej 
leniwy relaks. Przypominając o tym, film uzmysławia też, że pomost mógłby 
ułatwić popełnienie samobójstwa, gdyby którykolwiek z bohaterów traktował 
ze śmiertelną powagą cokolwiek poza własną karierą; gdyby granica między 
życiem na niby a teatralnie zapowiadaną przez Jakuba śmiercią nie była w tym 
filmie zatarta.

Mariola Dopartowa, Trzy szczeble pomostu albo drabina docenta Jakuba, [w:] Cier-
pienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. 
rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż, 
Michał Legan OSPPE, Kraków 2015, s. 195–218.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.12
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Między zwątpieniem a nadzieją
Poszukiwanie sensu życia w Spirali  
Krzysztofa Zanussiego

Pytania o  sens życia oraz o  wartość ludzkich czynów są kwestiami, które 
pojawiały się najczęściej, jawnie lub skrycie, we wczesnym etapie twórczo-
ści Krzysztofa Zanussiego. Z  jednej strony czołowy reprezentant tzw. kina 
metafizycznego artykułował w ten sposób moralny niepokój trapiący duszę 
Europejczyka – zwłaszcza Polaka – w dobie gwałtownych przemian społecz-
no-politycznych, mentalnościowych i  moralnych drugiej połowy ubiegłego 
stulecia. Z drugiej strony, pytając o wartość i sens życia, twórca stawiał po-
ważnie kwestię chrześcijańskiej nadziei, jakby nie chcąc dopuścić, by u pro-
gu postmoderny ludzka egzystencja zamieniała się w  zmierzający donikąd, 
amorficzny strumień doraźnych zamierzeń, przypadkowych wyborów i  po-
zornych sukcesów. Z perspektywy czasu, w dobie ponowoczesnej dekonstruk-
cji pojęć, cynicznych podejrzeń wobec duchowych doświadczeń człowieka, 
lecz także gorzkich rozczarowań materialistycznym lub czysto racjonalnym 
wyjaśnianiem świata stawiane przez Zanussiego przed laty problemy stają się 
na powrót aktualne, tchną znowu swoistą świeżością, rozszerzając, wbrew pa-
nującym tendencjom, perspektywę refleksji nad współczesnym człowiekiem 
i jego zmaganiami.
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Trudne pytania

Od początku działalności twórczej jako reżyser i  jednocześnie scenarzysta 
większości swych filmów Krzysztof Zanussi świadomie podejmuje zagadnienia 
związane z aksjologią, duchowością i religią chrześcijańską. Stara się to czynić 
z perspektywy egzystencjalnej, umieszczając swoich bohaterów w zaskakują-
cych uwarunkowaniach, w złożonych okolicznościach życia, przed trudnymi 
decyzjami moralnymi ze wszystkimi ich konsekwencjami. Autor stawia często 
swoich bohaterów niejako pod murem, bez możliwości odwrotu, zmuszając 
ich do dokonania jakiegoś wyboru. Takie mniej lub bardziej graniczne sytu-
acje skłaniają zarówno ich samych, jak i widzów do refleksji nad wartościami, 
w  które wierzą, i  życiowymi zasadami, które wyznają. Stworzone przez sce-
narzystę okoliczności filmowe obnażają często słabość przekonań i deklaracji 
bohaterów, a ukazując ich prawdziwe, przyziemne motywacje, zmuszają ich 
niejednokrotnie do zweryfikowania spojrzenia na samych siebie. W podobny 
sposób filmowe opowieści niepokoją widza, budzą jego wrażliwość i wydoby-
wają na wierzch pytania zagrzebane w zakamarkach świadomości.

W filmowych historiach Zanussiego na pierwsze miejsce wysuwa się przy 
tym dyskurs, słowo jako narzędzie ludzkiej myśli1. Nie przestając operować 
sugestywnym obrazem, religijną metaforą, nie zawsze łatwym do uchwyce-
nia symbolicznym kontekstem, twórca chętnie werbalizuje myśli bohaterów, 
zmienia je w dialogi o dużym ciężarze intelektualnym, czasem wręcz w praw-
dziwe dyskusje filozoficzne, nie stroniąc od dokuczliwego zadawania tzw. 
trudnych pytań.

Jednym z  filmów, w  którym Zanussi stawia najmocniej fundamentalną 
kwestię sensu życia człowieka, jest dramat zrealizowany w 1978 roku pt. Spi-
rala. Krytycy i filmoznawcy dostrzegli w tym obrazie przede wszystkim prob-
lem ludzkiego cierpienia, śmierci i umierania2. Rzeczywiście, filmowa historia 
ukazuje, że życie głównego bohatera ześlizguje się nieuchronnie w dół, jakby 
po jakiejś mrocznej spirali, i zmierza ku śmierci. Wydaje się jednak, że Zanus-
si, mierząc się w filmie z kwestią kruchości ludzkiego życia, zmierza dalej, wy-
chodzi poza wymiar egzystencjalny i stawia radykalne pytanie metafizyczne 
o wartość i sens życia (i umierania) człowieka w ogóle. 

Wskazywałby na to choćby fakt słabo zarysowanej sylwetki bohatera: 
wszystko, co o nim wiemy, sprowadza się do paru ogólnych informacji. Po-

1 Por. M. Marczak, Zanussi Krzysztof, [w:] Światowa encyklopedia filmu religijnego, Kra-
ków 2007, s. 603.
2 Por. M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanus-
siego, Olsztyn 2011, s. 214.
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dobnie zresztą dzieje się z  innymi pozostałymi postaciami tego filmowego 
eseju – nie znamy żadnych szczegółów ich życia, nie wiemy prawie nic o ich 
relacjach z  innymi. Wszyscy bohaterowie zjawiają się tu jakby wyłącznie 
w celu postawienia mniej lub bardziej filozoficznych pytań i dania odpowiedzi 
dostarczających nowych argumentów w prowadzonym przez twórcę dyskur-
sie. Są trochę jak recytujące swe kwestie postaci z Teatru Rapsodycznego Kot-
larczyka albo – lepiej – jak rozmówcy we wczesnych dialogach Platońskich, 
a  główny bohater  –  niczym Sokrates  –  zbija w  trakcie dyskusji argumenty 
i twierdzenia swoich interlokutorów, nie proponując w zamian żadnych kon-
struktywnych wniosków. Właśnie ze względu na konsekwentną koncentrację 
wokół jednego filozoficznego tematu film bywał określany jako „filozoficzne 
rozmyślanie”3. Wydaje się, że Zanussi rzeczywiście prowadzi w Spirali filozo-
ficzny dyskurs, który wychodząc od ludzkiej egzystencji, zdominowanej przez 
śmierć, koncentruje uwagę widza wokół pytania o wartość i sens życia. 

Spirala przedstawia historię Tomasza Piontka, człowieka w średnim wie-
ku, dobrze usytuowanego i  niezależnego, przyzwyczajonego do władania 
podległymi mu ludźmi, lubiącego górską wspinaczkę, który nieoczekiwa-
nie staje w obliczu nieuleczalnej choroby, wiodącej szybko i niechybnie ku 
śmierci. Po pierwszej diagnozie i próbach leczenia, w ostrej depresji, ucieka 
on ze szpitala i wyjeżdża w Tatry, aby tam zakończyć swoje życie, popełnia-
jąc samobójstwo. Pierwsza scena filmu ukazuje bohatera, który zatrzymuje 
się na zakręcie oblodzonej drogi do schroniska, aby strącić w przepaść wo-
dospadu kluczyki samochodu, którym przyjechał. Tomasz czyni to powoli, 
z  namysłem i  rezygnacją w  oczach; chce pozbawić się życia, które niespo-
dziewanie znalazło się na ostatnim zakręcie. Scena ta rozpoczyna pierwszą 
część filmu, ukazującą burzliwy pobyt Piontka wśród turystów i taterników 
stłoczonych w schronisku Morskie Oko, chwilowo odgrodzonym od świata 
ze względu na złą pogodę.

Krótkie sceny nagromadzone w  tej części filmu naświetlają dramat, któ-
ry rozgrywa się we wnętrzu Tomasza, wyrażający się w niepokoju i  agresji. 
W spotkaniach z mieszkańcami schroniska bohater szuka zaczepki i wulgar-
nie prowokuje do pełnej złości wymiany zdań. Nieuzasadniony gniew wywo-
łują w nim na przykład zasłyszane przypadkiem banalne rozmowy młodych 
ludzi, którzy dyskutują o przyszłości, o tym, jak zarobić trochę pieniędzy, ku-
pić dom, samochód, jak „ustawić się” materialnie. Złość Piontka budzą tak-
że starsi, którzy dorobili się już społecznej pozycji i korzystają z życia dzięki 
przywilejom i władzy, jaką mają nad innymi. Sceny te uświadamiają widzowi, 

3 Por. S. Bobowski, Dyskurs filmowy Zanussiego, Wrocław 1996, s. 5–7, 81–106.
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że zajęci przyziemnymi sprawami goście schroniska są w rzeczywistości od-
biciem dotychczasowych zapatrywań i postaw Tomasza. Również on „ustawił 
się” w życiu i uniezależnił, lecz wszystkie jego osiągnięcia straciły nagle swą 
wartość. Bohater nie może już myśleć o przyszłości i  jej kształtować. Zapo-
wiadana przez nieubłaganie postępującą chorobę śmierć całkowicie pozbawia 
sensu wszelkie jego marzenia i plany, odbiera mu nadzieję na przyszłość. Dla-
tego pytany przez młodych turystów, gdzie się wybiera w kiepską pogodę, od-
powiada znakiem podniesionej w górę ręki. Jest to gest ambiwalentny: może 
oznaczać zarówno wyprawę na szczyty, jak i odejście z tego świata. Bohater 
zapewnia też dwuznacznie, wbrew prognozom meteorologicznym, że pogoda 
na pewno będzie dobra, sugerując w ten sposób, że na planowane przez niego 
samobójstwo każda pogoda jest odpowiednia.

Główny wniosek, jaki przebija z zachowań i dialogów prowadzonych przez 
Piontka w  tej części filmu, jest taki, że istnienie śmierci radykalnie podwa-
ża wartość życia; śmierć sprawia, że życie traci całkowicie swój sens, dlatego 
trzeba pozbyć się życia, zakończyć je, i to jak najszybciej. (Na uwagę Teresy 
[Maja Komorowska], że Tomasz pewnie się nudzi, ten odpowiada cierpko: 

„Przeciwnie, nie mogę nadążyć”4).
Ponure odkrycie śmierci stanowi dla Tomasza olbrzymi wyłom w  jego 

dotychczasowej egzystencji. Bohater wydaje się zupełnie nieprzygotowany 
do zmierzenia się z kwestią wartości życia zmierzającego ku śmierci. Wy-
gląda na to, że nigdy wcześniej nie próbował zająć się z  tym problemem, 
pochłonięty karierą, planowaniem i „ustawianiem” się w życiu – podobnie 
jak jego rozmówcy. Oni także nie zadają sobie trudnych pytań, nie myślą 
o  śmierci, jakby zupełnie nie istniała, nie zastanawiają się więc także nad 
sensem czy bezsensem życia5. Ich konwersacje budzą w  Tomaszu złość, 
gdyż zawierają w sobie bezzasadną nadzieję na przyszłość, której on został 
boleśnie pozbawiony. Pewnie dlatego napastliwie odnosi się do Marii (Zofia 
Kucówna), dojrzałej już kobiety, która spodziewa się dziecka. W rozmowie 
posądza ją, że zdecydowała się na potomstwo z egoizmu, że bezrefleksyjnie 
ulega instynktowi samozachowawczemu. Z perspektywy Tomasza jej decy-

4 K. Zanussi, Scenariusze filmowe II, Warszawa 1985, s. 13.
5 Reżyser spogląda krytycznie na cywilizację XX wieku, która unika refleksji na końcem 
ludzkiego życia i organizuje je, jakby śmierć nie istniała: „Mamy w sobie tę infekcję stra-
chu [przed śmiercią]. I dlatego żeby zweryfikować nasz sposób życia, nasze wartości […], 
musimy pamiętać, że śmierć człowieka jest katastrofą, że śmierć nie jest ani naturalnym 
procesem, ani normalnym faktem do zaakceptowania. Śmierć jest procesem niezwykle 
trudnym, i wydaje mi się, że nasza cywilizacja, unikając konfrontacji z nią, pokazuje swoją 
słabość”, [w:] K. Zanussi, G. Origlia, Zanussi: sei film, Bologna 1979, s. 372.
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zja wydaje się ślepym okrucieństwem, gdyż on sam odkrył właśnie, że życie 
pozbawione jest sensu.

Wiadomość o bezwarunkowej śmierci staje się dla Piontka swego rodzaju 
wtajemniczeniem w wymiar życia, którego dotąd nie dostrzegał: w jego bez-
sens. Bohater odkrywa ciemną stronę egzystencji, ponurą tajemnicę i odtąd 
porusza się jakby w innym wymiarze. Ukazują to dwuznaczne dialogi, jakie 
prowadzi z mieszkańcami schroniska. Na zwykłe, przyziemne uwagi turystów 
reaguje w dziwaczny sposób (kelnerka w schronisku nazywa go „Bzikiem”), 
wypowiada zdania, które poza znaczeniem dosłownym zawierają inny, często 
metafizyczny sens. Na przykład snute przez jednego z turystów plany dobre-
go zarobku za granicą bohater kwituje stwierdzeniem: „To bez sensu”, a gdy 
ten docieka, co ma on na myśli, Tomasz odpowiada: „Nie o to chodzi…”. Wi-
dać, że w swej myśli porusza się na innym niż pozostali poziomie. Również na 
stwierdzenie Teresy, która nie pojmuje jego słów, odpowiada: „Nie wszystko 
w życiu trzeba rozumieć”6. Bardziej niż nawiązaniem do konkretnej sytuacji 
wypowiedź ta jest aluzją do stanu zagubienia bohatera, niezrozumienia sensu 
jego dalszej egzystencji.

Ból bez-sensu

W dobie ponowoczesności, w  której z  horyzontu myślowego znikają nie 
tylko pytania o dobro i zło, ale i o sens ludzkiego życia, i która wszelkimi 
sposobami próbuje oswoić przerażającą rzeczywistość śmierci, Spirala Za-
nussiego odważnie prowokuje do szczerej aż do bólu medytacji nad ludzką 
egzystencją. To nie filozofowie, nie religie, ale samo życie przez fakt swego 
nieuchronnego kresu zmusza człowieka do postawienia samemu sobie naj-
bardziej radykalnych pytań. Obrazując szczegółowo nerwowe zachowania 
Piontka w schronisku, reżyser wskazuje, że źródłem cierpienia bohatera jest 
nie tyle (słabo eksponowana w filmie)7 choroba fizyczna czy sam tylko lęk 
przed bólem i śmiercią (wtedy Tomasz nie planowałby z taką determinacją 
samobójstwa), ile wynikająca z nich pustka egzystencjalna, brak poczucia 
wartości życia. 

Doświadczenie pustki egzystencjalnej, egzystencjalnej frustracji, poczucia ja-
łowości życia jest formą duchowego cierpienia, i to jedną z najbardziej dojmu-
jących. Stan ten jest przeciwieństwem poczucia sensu życia, przeświadczenia, 
że moje istnienie jest usprawiedliwione i piękne. Ten stan ducha jest pokrewny 

6 K. Zanussi, Scenariusze filmowe II, dz. cyt., s. 13.
7 M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt. s. 212.
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melancholii, depresji i chandrze. I dlatego dość często jest z nimi utożsamiany. 
O ile bowiem melancholia, depresja, czy chandra to schorzenie naszej psychiki 
[…], o tyle pustka egzystencjalna jest chorobą ducha, defektem sfery duchowej 
człowieka czy utratą czegoś istotnego z tej dziedziny8.

Śmierć jest dla Zanussiego najbardziej kategorycznym z pytań, powodu-
jącym przerażenie, psychiczny ból, który trudno uśmierzyć bez odnalezienia 
jego sensu9. W czasie pobytu Piontka w szpitalu lekarze starają się złagodzić 
jego wewnętrzne cierpienie, lecz jednym lekiem, jakim dysponują, są środki 
uspakajające. Oferują one tylko chwilowe „ogłupienie” pacjenta, „żeby się nie 
bał, żeby żył i umierał”10. Rozgoryczona bezradnością medycyny Teresa pyta 
więc ordynatora: „Czy pan myśli, że można lżej umierać, jak się nic nie wie…?”. 
Ten jednak daje jej do zrozumienia, że na pytanie o  sens życia i umierania 
każdy sam musi znaleźć odpowiedź: „Pani ma pretensję do mnie, do medycy-
ny, że współczesna etyka, współczesna filozofia nie dają odpowiedzi? Pani już 
wie, na co…”11.

Dojmujący ból wywołany pustką egzystencjalną domaga się sensownej re-
akcji, rozwiązania, w przeciwnym razie zamienia się w agresję przeciw sobie 
lub innym. Rzeczywiście, w jednej z pierwszych scen filmu widzimy Tomasza 
chowającego się samotnie w nieoświetlonej toalecie schroniska. Patrzy w sufit 
i ciężko wzdycha, zdradzając bolesne wewnętrzne strapienie. Jednak nie jest 
ono spowodowane cierpieniem fizycznym ani wyłącznie lękiem przed umie-
raniem. Jest to bardziej lęk przed nieistnieniem12 i brakiem sensu życia. Aby 
go zmniejszyć, Tomasz otwiera okno i  dłonią zgarnia z  dachu śnieg, który 
najpierw przykłada sobie do policzka, a potem spożywa, jakby próbując uga-
sić trawiący go we wnętrzu ogień. Następnie, w  ciemności, z  boleśnie wy-
krzywioną twarzą, skulony w sobie osuwa się na podłogę na znak zgnębienia 
mrocznym doświadczeniem.

8 J. Galarowicz, Zrozumieć człowieka cierpiącego, Kraków 2014, s. 60.
9 G. Świętochowska, Śmiertelna choroba, „Kwartalnik Filmowy” (2004) nr 45, s. 227.
10 Galarowicz wyjaśnia: „Depresję leczy psycholog i  psychiatra, natomiast pustkę egzy-
stencjalną duszpasterz, bliska osoba i sam człowiek cierpiący. Dopowiedzmy bardzo wy-
raźnie, że wcale nie jest łatwo rozróżnić te dwa rodzaje cierpień; tak naprawdę mogą to 
zrobić tylko specjaliści, a i im nie zawsze się to udaje. Jest to zrozumiałe, ponieważ czło-
wiek jest jednością duchowo-psychiczno-cielesną”, [w:] J. Galarowicz, Zrozumieć człowie-
ka cierpiącego, dz. cyt., s. 61.
11 Cytaty pochodzą ze ścieżki dźwiękowej filmu.
12 J. Kopania, Metafizyka moralności w perspektywie XXI wieku, [w:] Etyka wobec proble-
mów współczesnego świata, red. H. Promieńska, Katowice 2003, s. 45.
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Cierpienie Tomasza jest tym większe, że nie wierzy on w Boga, jego wnę-
trza nie olśniewa choćby blade światło wiary. Przypomina raczej „niewierne-
go Tomasza” z Ewangelii, którego właśnie doświadczenie umierania i śmier-
ci pozbawiło wiary i nadziei na jakiś wyższy sens. Być może imię głównego 
bohatera Spirali jest zamierzoną aluzją do zwątpienia biblijnego Tomasza13. 
Filmowy Tomasz ukazany jest jako człowiek bez wiary; w żadnej z jego wypo-
wiedzi, a także w dialogach prowadzonych przez jego filmowych interlokuto-
rów nie ma nawet najmniejszych odniesień do Biblii czy religii. 

Film ukazuje właściwie całe środowisko, które nie postrzega ludzkiego ży-
cia w perspektywie wiary, nie stawia już w ogóle kwestii Boga. Nawet w dru-
giej części filmu, obrazującej pobyt Tomasza w klinice, nikt z życzliwych mu 
osób nie odnosi się do chrześcijańskiej wizji życia i umierania. W świadomo-
ści ordynatora obecność księdza w szpitalu sprowadza się wyłącznie do „re-
ligioterapii”. Doktor wyznaje Teresie, że sam jest niewierzący, a jego „chorzy 
też nie [wierzą], nawet, jeżeli myślą, że wierzą”. W końcu zadaje jej retoryczne 
pytanie: „Czy pani spotkała tu kogoś, kto żyje sub specie aeternitatis?”. Cyto-
wane tu określenie Barucha Spinozy podkreśla, że współczesny człowiek nie 
wychodzi poza własną ograniczoną perspektywę, by spojrzeć na życie z punk-
tu widzenia wieczności, nie stawia już pytania o  sens, który przekraczałby 
ludzką śmierć.

Impulsywne konfrontacje z  turystami schroniska objawiają alienującą 
wyjątkowość doświadczenia Tomasza. Uświadamia on sobie bowiem, że 
inni nie widzą bezsensu własnej egzystencji, zmierzającej ku śmierci: żyją, 
jakby życie miało wartość. Nie stawiając sobie najważniejszych pytań, tkwią 
w straszliwej iluzji, w amoku codzienności, nieświadomi prawdy, której gro-
zę on sam poznaje w  całej pełni. Dlatego bohater powtarza napotkanym, 
że „nic nie rozumieją” i że „nie o to chodzi”. Jego obraźliwe i prowokujące 
zachowania względem rozmówców są wyrazem nie tylko osobistego bólu, 
lecz także chęci obudzenia ich jaźni, próbą otwarcia im oczu na dramat ist-
nienia-bez-sensu.

Na początku Tomasz nie potrafi przebić się przez gęsty kokon niezrozu-
mienia swoich rozmówców. Jego metafizyczne stwierdzenia są pojmowane 
opacznie, powierzchownie, czasem wyśmiewane lub zupełnie nierozumiane. 
Ból spowodowany doświadczeniem bezsensu popycha w końcu Piontka do 
stawiania swym interlokutorom ważkich pytań. Bohater chce się dowiedzieć, 
po co żyją, o co naprawdę chodzi im w życiu. Do starszego wiekiem Henryka 
(Jan Świderski) zwraca się z niespodziewanie: „A pan czego chce?”. Na jego 

13 Mariola Marczak sugeruje, że imię bohatera Spirali nawiązuje raczej do filozofa i teolo-
ga św. Tomasza z Akwinu; por. M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt. s. 207.
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zdziwioną minę Tomasz dopowiada: „Czego pan chce w życiu, w ogóle?”. Za-
jęty rąbaniem drewna, Henryk unika jednak odpowiedzi i odkłada rozmowę 
na „lepszą okazję”.

Zamknięcie

Obojętność mieszkańców schroniska wobec problemu sensu prowadzi 
bohatera do pogardy, do oskarżania ich o niskie instynkty, o  ignorowanie 
straszliwej tajemnicy życia. W rzeczywistości jednak w  ich postawach bo-
hater dostrzega siebie i kłóci się z sobą samym. Przypadkowo spotkaną Te-
resę posądza, iż górskie wyprawy są dla niej wyłącznie okazją miłosnych 
przygód14, tak jak to było w jego dotychczasowym życiu. Otwarcie buntuje 
turystów przeciwko Henrykowi, partyjnemu prominentowi, próbującemu 
narzucić swoją wolę innym – podobnie jak czynił to kiedyś Piontek. Gdy 
jednak Maria wyznaje, że decyzja o wydaniu na świat dziecka była jej świa-
domą decyzją, odrzuceniem życia zniewolonego egoizmem, niezdolny do 
takiej przemiany Piontek ucina dyskusję i odchodzi zaplątany w swych my-
ślach. Podobnie gdy jeden z turystów stawia Tomaszowi pytanie o sens ży-
cia, ten reaguje niepohamowaną złością, gdyż czuje się sprowokowany do 
zmiany swojej postawy, do uznania swego myślowego zamknięcia. Broni się 
wtedy zajadle i unika odpowiedzi: „A co to w ogóle ma do rzeczy?!”. Dopro-
wadzony do ostateczności, wytyka rozmówcy ignorancję i  dorzuca pełne 
goryczy zdanie podsumowujące głównie jego własne doświadczenie życia: 

„Jak już to wszystko trzeba będzie podsumować, weźmiesz [je] w garść, na-
ciśniesz, to wyjdzie ci między palcami śmierdzące gówno, rozumiesz?”. To-
masz ma poczucie, że przegrał życie, odkrywa, że w doczesnej perspektywie 
nie ma ono wartości.

Wspomniana scena uświadamia, że Tomasz właściwie nie szuka głębsze-
go kontaktu z napotkanymi ludźmi ani prawdziwego światła, które mogłoby 
odmienić jego życie. Nie podejmuje z nimi rzetelnego dialogu, miota się za-
mknięty w swym egoizmie i zadaje retoryczne pytania. Prawdopodobnie po-
stępował tak samo przez całe życie, skoncentrowany wyłącznie na swym ego. 
Brak autentycznych więzi z  innymi jest źródłem jego izolacji i wzmaga ból 
bezsensu istnienia. Piontek wręcz odrzuca więzi międzyludzkie, co obrazuje 
arogancki sposób traktowania życzliwej mu Teresy i znajomych ze schroniska 
odwiedzających go w szpitalu. Nie nawiązuje relacji nawet z umierającym jak 
on pacjentem tej samej sali szpitalnej, a gdy później widzi w prosektorium 

14 Por. K. Zanussi, Scenariusze filmowe II, dz. cyt., s. 13.
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jego martwe ciało, popada w rozpacz, zwijając się w kłębek i płacząc nad sa-
mym sobą.

Teresie, przejętej wewnętrznym cierpieniem Tomasza, ordynator kliniki 
(Aleksander Bardini) próbuje postawiać diagnozę duchowego stanu swego 
pacjenta: „Widzi pani, jest to typ bardzo zorientowany na to swoje «ja»”. A gdy 
ta, broniąc Piontka, argumentuje, że przecież dużo w życiu pracował, a pra-
cuje się nie tylko dla siebie, lekarz uświadamia jej: „Tak, ale czy użyłaby pani 
w stosunku do tej jego pracy słowa «służba»? Chyba nie pasuje… To jest typ, 
że tak powiem, konsumpcyjny. U takiego faza agresji trwa o wiele dłużej i jest 
trudniejsze pogodzenie się…”. Wypowiedź doktora dobrze określa duchową 
sylwetkę bohatera, wskazuje też na przyczyny buntu wobec życia naznaczo-
nego śmiercią. Składają się na nie przede wszystkim brak prawdziwych więzi 
z drugimi ludźmi oraz nieumiejętność przyjęcia innego sensu życia niż tylko 
doczesny. Chociaż bohater ma poczucie, że zmarnował swoje życie, jednak 
teraz nie wykorzystuje danego mu czasu. Zamykając się w szczelnej kapsule 
egoizmu i  laickiego światopoglądu, cierpi i buntuje się, czego wyrazem jest 
próba samobójcza wśród górskich szczytów – w miejscu, w którym niegdyś 
doświadczał pokoju i radości.

Absurd czy nadzieja?

Spirala ukazuje całą gamę zachowań obrazujących wewnętrzne cierpienie 
głównego bohatera, wynikające z odkrycia przygodności własnego bytu i bez-
sensu egzystencji naznaczonej umieraniem. Jest ono tak mocne i uporczywe, 
że wiedzie Tomasza Piontka poprzez zaciekły bunt i desperackie zachowania 
ku samobójstwu. Po drodze jednak bohater podaje w wątpliwość jeden z fila-
rów swej dotychczasowej egzystencji – przesadny racjonalizm, który wobec 
faktu nieubłaganego końca życia okazuje się bezsilny. W dzień samobójstwa 
Tomasz mówi do Teresy: „Co rozumiesz?… Zresztą po co ci rozumieć, nie 
trzeba rozumieć. Nie rozum…”. Jednak nadal trwa w swoim zamknięciu, a jego 
wewnętrzne życie zmierza nieuchronnie do całkowitego fiaska.

Tomasz znajduje się jakby na śmietniku życia, przeżywa skrajne rozdarcie 
i  straszliwą ciemność. „Zanussi oddaje sprawiedliwość laickiemu heroizmo-
wi objawiającemu się w zetknięciu ze śmiercią. Heroizmowi, który musi być 
tragiczny, ponieważ pozbawiony jest nadziei”15. Ten rodzaj duchowej agonii 
porównać można chyba tylko do tej opisanej na kartach Ewangelii, a przeży-
wanej przez Jezusa umierającego na krzyżu w Wielki Piątek – w mroku wiary 

15 Por. M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 208.
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i w opuszczeniu przez Ojca. Możliwe nawet, że reżyser nadał bohaterowi na-
zwisko Piontek, aby podkreślić charakter jego cierpienia i delikatnie zasuge-
rować trop biblijny w postrzeganiu tej postaci. W tej perspektywie bohater 
Spirali byłby więc typem Tomasza, ucznia Chrystusowego, kimś, kogo życie, 
przez chorobę i brak wiary, zamieniło się w ciemną noc zwątpienia – w Wiel-
ki Piątek16. Trzeba jednak pamiętać, że właśnie tę ciemną noc ludzkiej bez-
nadziei Chrystus przyjął i odkupił swoim wielkopiątkowym konaniem. Jeśli 
tylko dotknięty ciemnością człowiek zechce Mu zawierzyć, może przyjąć Jego 
największy dar – „nadzieję wbrew nadziei” (Rz 4, 18).

Obraz cierpienia w  filmie Zanussiego nabiera szczególnego wymia-
ru, zwłaszcza w epoce upatrującej ludzkie spełnienie w tym, co doczesne 
i  przemijające. Paradoksalnie, istnienie bólu płynącego z  bezsensu życia 
wskazuje najdobitniej, że natura człowieka zakłada sens i koniecznie się go 
domaga, toteż burzy się i przeżywa skrajne rozdarcie, gdy znika on z życio-
wego horyzontu. Jednocześnie ów ból mocno podważa materialistyczną 
czy hedonistyczną koncepcję życia, której wyznawcą i ucieleśnieniem jest 
filmowy Piontek. Obnaża bowiem jej sprzeczność z najgłębszym pragnie-
niem samego bohatera, osiągającym swoje apogeum w  jego bezwzględ-
nym buncie wobec śmierci. W  refleksji nad swoim osobistym doświad-
czeniem Czesław Miłosz również dochodzi do wniosku, że człowiek nie 
może osiągnąć szczęścia, zamykając się na pełną prawdę o sobie. Unikając 
szczerego poszukiwania ostatecznego sensu, sprowadza swoje życie do nie-
znośnego absurdu: „I właśnie poezja swoim zachowaniem przerażonego 
ptaka tłukącego się o przezroczystą szybę poświadcza, że nie umiemy żyć 
w fantasmagorii”17.

W Spirali doświadczenie bólu i buntu głównego bohatera przeciw bezsen-
sowi życia jest elementem otwierającym przed widzem perspektywę nadziei. 
Sam twórca dostrzega zresztą dramatyczną i  nie do ocalenia niespójność 
wewnętrznej sylwetki Tomasza, określając jego życie jako reductio ad absur-
dum18. Mariola Marczak podkreśla wagę plastycznego ukazania tej niespójno-
ści w obrazie filmowym poprzez znakomite aktorstwo: 

Kreacja Jana Nowickiego jako Piontka stanowi mistrzowskie wykonanie tego 
zamierzenia. Jest wiarygodna, nasycona całą paletą emocji: i  tych skrajnych, 
jak przerażenie, panika, gniew, i  tych, które trudno nazwać ze względu na 

16 Por. M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 217.
17 C. Miłosz,Traktat teologiczny, „Tygodnik Powszechny” (2001) nr 11–12, s. 11.
18 Por. Krzysztof Zanussi – sylwetka artysty. Z reżyserem, scenarzystą i producentem filmo-
wym Krzysztofem Zanussim rozmawia Iga Czarnawska, Warszawa 2008, s. 187.
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ich niuansowość, jak zagubienie, zakłopotanie, wstyd. Od szamotania się po 
schronisku, poprzez kulenie się w pozycji embrionalnej pod łóżkiem starej ko-
biety, aż po jedyną w swoim rodzaju scenę samobójstwa, w której pełen lęku, 
skurczony, stara się sturlać z parapetu okiennego19.

Nieustanne i  pełne niepokoju szamotanie się oraz trzykrotnie pojawia-
jąca się w filmie sylwetka skurczonego „w embrion” Tomasza symbolicznie 
diagnozują duchową chorobę bohatera. To człowiek skoncentrowany na so-
bie, sparaliżowany przez swoje „ja” i przez to nierozwinięty, jak biblijny „płód 
poroniony”, który nie ma w sobie życia (1 Kor 15, 3–8). Święty Paweł używa 
tego symbolicznego obrazu w stosunku do własnej egzystencji, zanim spot-
kał Chrystusa pod Damaszkiem (Dz 9). W  tamtym okresie jego życie było 
pozbawione źródła prawdziwego dynamizmu, nacechowane lękiem, skażone 
sprzecznościami i nienawiścią.

Podobnie jak Michael Haneke20 Zanussi okazuje się w Spirali„ okrutnym 
moralistą”, który nie poucza, lecz stawia widzowi przed oczy tragiczną syl-
wetkę człowieka zamkniętego we własnym egoizmie i zniewolonego przez la-
icką i hedonistyczną wizję życia. Człowiek ten, zsuwając się w dół „po spirali 
śmierci”, nie potrafi, a właściwie nie chce się zatrzymać. Nie chce otworzyć się 
na głębsze relacje międzyludzkie, na szczere poszukiwanie sensu przekracza-
jącego śmierć – na Transcendencję. Chce być sam dla siebie najwyższą miarą 
i spełnieniem – lecz nie jest. Spowodowane zamknięciem w sobie cierpienie 
okazuje się bowiem na dłuższą metę nie do zniesienia. Dlatego bohater sza-
moce się między pozornym szukaniem sensu a odrzuceniem możliwych od-
powiedzi, między bliskością z drugim człowiekiem a tchórzliwym trwaniem 
w zamknięciu samowystarczalności. Zanussi zarysowuje tym samym ducho-
wą sytuację współczesnego człowieka – może bardziej aktualną dziś niż przed 
36 laty: naznaczony śmiertelną kruchością życia, Europejczyk zmuszony jest 
wybierać między nadzieją a zwątpieniem.

Spirala Krzysztofa Zanussiego obliczona jest na mocną reakcję oglądają-
cych. Główny bohater wobec niemożności trwania w dojmującym bólu bez-

-sensu decyduje się na krok ostateczny. Krok ten nie jest jednak decyzją he-
roiczną: Tomasz nie skacze w dół z parapetu szpitalnego okna, tylko kładąc 
się tyłem, tchórzliwie ześlizguje się w  przepaść... Scena ta chce „zniszczyć 
u  myślącego widza poczucie wewnętrznego komfortu; to swoiste «memen-
to mori» wymierzone jak policzek dwudziestowiecznej cywilizacji, pragnącej 

19 Por. M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 215.
20 Por. R. Syska, Michael Haneke – okrutny moralista, „Kino” (2009) nr 509, s. 23.
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sobie wmówić, że śmierci nie ma”21. Opowiedziana konsekwentnie i w szcze-
gółach niezwykle tragiczna historia współczesnego człowieka ma obudzić 
wewnętrzny sprzeciw, wywołać zdrową reakcję intelektualną i duchową. Spi-
rala Zanussiego inspiruje widza do egzystencjalnej i metafizycznej refleksji 
przygotowującej miejsce nadziei, która jest łaską Boga. W zakończeniu filmu 
prześwieca jej delikatny zarys: przy dźwiękach uduchowionej muzyki Tomasz 
Piontek idzie w stronę górskich szczytów – zmierza jednak na spotkanie z Ta-
jemnicą, której tak bardzo się lękał22.

21 Fragment opisu filmu Spirala z Internetowej Bazy Filmu Polskiego, http://www.filmpol-
ski.pl/fp/index.php?film=12613 (17.08.2014).
22 Por. M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt. s. 216.
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Szkoda, że nie powstał ten film 
O scenariuszu Krzysztofa Zanussiego  
Śmierć pośrodku drogi

Śmierć – duch – religia – kultura – człowiek
Wiele wskazuje na to, że duch, a  ściślej idea ducha wyłoniła się ze śmierci. 
A precyzyjniej – z reakcji człowieka na śmierć. Z uświadomienia sobie skoń-
czoności ludzkiego życia. Z niezgody, z buntu przeciw śmierci. To musiało 
być wtedy, kiedy życie ludzkie zaczynało nabierać takich kształtów i wymia-
rów egzystencjalnych, o jakich pisze Czesław Miłosz w wierszu: Upadek:

Śmierć człowieka jest jak upadek państwa potężnego, 
Które miało bitne armie, wodzów i proroków, 
I porty bogate, i na wszystkich morzach okręty, 
A teraz nie przyjdzie nikomu z pomocą, z nikim nie zawrze przymierzy, 

Bo miasta jego puste, ludność w rozproszeniu, 
Oset porósł jego ziemie kiedyś dającą urodzaj, 
Jego powołanie zapomniane, język utracony, 
Dialekt wioski gdzieś daleko w niedostępnych górach1. 

Być może było to wtedy, jak sugerują archeolodzy i  religioznawcy, kie-
dy odbywały się pierwsze pochówki, a  więc w  średnim paleolicie, w  epo-

1 C. Miłosz, Upadek, [w:] C. Miłosz, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 695.
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ce mustierskiej, środkowej części paleolitu (100 tys.–40 tys. lat temu). Po-
chówki i sposób traktowania zmarłych ukazywały silne, „nienaturalne” (tu: 
nieanimalne) przywiązanie ludzkiej istoty do życia. Chociaż prawdę mó-
wiąc, pewne zachowania niektórych ssaków nieco podkopują myśl o  tym, 
iż to człowiek pierwszy i jedyny zauważył śmierć. Na przykład szympansy 

„objawiają emocje w obliczu śmierci członka swej grupy, następuje u nich 
milcząca adoracja zwłok i wyraźnie przygaszony nastrój w najbliższych po 
niej godzinach”2. O słoniach wiadomo, iż czasem przez kilka dni ochraniają 
zwłoki jednego z nich przed hienami i sępami, a słonica przez klika dni nosi 
na kłach padłe słoniątko3. Chociaż te przykłady zwierzęcego przywiązania 
do bliskich są niezwykle poruszające, to jednak konsekwencję w  postaci 
d u c h a  ze śmierci wyprowadził tyko człowiek. Niezgoda na śmierć, orga-
nizowanie ceremoniałów pochówkowych, wierzenia religijne, religia były 
wyrazem pragnienia pokonania śmierci. Były zaczynem duchowości i  kul-
tury ludzkiej.

Pierwsze groby powstawały kilkadziesiąt tysięcy lat temu we wspomnianej 
epoce mustierskiej. Wygląda na to, że we wcześniejszych okresach ludzkie czy 
może przedludzkie istoty nie zajmowały się specjalnie umieraniem, które nie 
było jeszcze „jak upadek państwa potężnego”. 

Być może biblijna opowieść o raju – czytamy w książce Krzysztofa Kowalskie-
go  –  zawiera poetycką prawdę o  pierwszych milionach lat ludzkości, która 
bytowała beztrosko, nie kłopocząc się śmiercią  –  bo nie zdając sobie z  niej 
sprawy. W tym sensie przyczyna śmiertelności podana przez Biblię – zerwa-
nie owocu z drzewa wiadomości – jest rewelacyjnie prawdziwa4.

W tym sugestywnym rozumowaniu, zauważmy, świadomość śmierci, jej 
uświadomienie, stając się „przyczyną śmiertelności”, staje się jednocześnie 
początkiem podmiotowości człowieka, początkiem człowieczeństwa.

W okresie mustierskim udoskonalono obróbkę kamienia, apogeum roz-
woju osiąga rasa neandertalska, schodząc z areny dziejów i ustępując homo 
sapiens. Wówczas właśnie pojawiają się pierwsze groby, co przekonuje, że 
uobecniają się także idee religijne, pierwsze bóstwa, rozwija się mowa 
i w ogóle system symboliczny ludzkiego, zbiorowego bytowania. Neandertal-
czycy, pisze Kowalski, byli silni fizycznie i duchowo. „Raj, jeśli był, to w okre-
sie mustierskim, Adam i  Ewa byli neandertalczykami, a  wąż skusił ich jab-

2 K. Kowalski, Eros i kostucha, Warszawa 1990, s. 21.
3 K. Kowalski, Eros i kostucha, dz. cyt. za: V. B. Dröscher: Reguła przetrwania, Warszawa 
1996.
4 K. Kowalski, Eros i kostucha, dz. cyt., s. 25. 
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łkiem z drzewa wiadomości między 85 a 40 tysiącleciem, archeologowie mają 
tego niezbite dowody: groby neandertalskie, pierwsze, najstarsze groby na 
świecie”5. Idea nieśmiertelności narodziła się w okresie mustierskim.

Matka Ziemia z  jej cudownym fenomenem „uśmiercania” i  odradzania 
ziarna tchnęła w ludzi nadzieję, że życie nie jest przypadkowe i jednokrotne, 
lecz że można żyć wiele razy; „pokazała, że cokolwiek w niej spoczywa, odra-
dza się na nowo. Mocni ludzie zaufali Matce Ziemi, złożyli w jej łonie zmar-
łego. W ten sposób przecięli ostatnią nić łączącą człowieka ze zwierzętami”6. 
Ale tego przecięcia nie byłoby, gdyby nie ogromne napięcie wspomnianej nici 
w postaci – „nienaturalnego” – jak już napisałem – przywiązania człowieka 
do życia. Ludzkie/przedludzkie istoty sprzed okresu mustierskiego odczuwa-
ły śmierć jako rodzaj snu. Horda nie odrzucała zmarłego, którego utrzymy-
wano w pozycji siedzącej i obdzielano jak innych żywnością. Zimno zwłok 
próbowano wyeliminować układaniem ciała nieboszczyka na ciepłym popie-
le, a ich bladość starano się usuwać rumieńcami z czerwonej ochry. W końcu, 
bezradni wobec rozkładu ciała, ludzie zakopywali je w  pozycji embrional-
nej, aby gotowe były do odrodzenia, a  nierzadko nosili ze sobą sam szkie-
let7. Śmierć była – przekonuje Włodzimierz Szafrański – wielką fascynacją 
człowieka młodego paleolitu. Jak również dialektyka życia i śmierci. Widać 
tę pasję, według Szafrańskiego, w najstarszych malowidłach naskalnych. Kult 
Matki Ziemi, kulty płodnościowe, wybór jaskiń, grot na miejsca magicznych 
obrzędów (jaskinia = łono = śmierć = życie), motywy tanatyczno-orgiastycz-
ne w  malarstwie paleolitycznym  –  wszystko to wiązało się z  ową obsesją 
dialektyczną. „Świadome zlokalizowanie malarstwa paleolitycznego w jaski-
niach było sposobem aktywnego ustosunkowania się człowieka paleolitu do 
fenomenu śmierci i próbą interwencji w porządku magicznym przeciw jego 
paraliżującej grozie”8. I jeszcze jedno zdanie przytoczmy z mądrego artykułu 
polskiego badacza: „Istotnym elementem strukturalnym religii pierwotnej, 
będącym jej rdzeniem, jest swoista reakcja człowieka młodszego paleolitu 
na urzeczenie fenomenem życia i  śmierci”9. To urzeczenie zrodziło religię. 
Zrodziło ducha. Zrodziło kulturę.

5 K. Kowalski, Eros i kostucha, dz. cyt., s. 34.
6 K. Kowalski, Eros i kostucha, dz. cyt., s. 35. 
7 W. Szafrański, Religie prahistoryczne, [w:] Zarys dziejów religii, red. zbiorowa, Warszawa 
1988, s. 32. Kult szkieletu, cześć dla kości zmarłego, trwał i trwa nadal w wielu religiach, 
jako że one jako jedyne z elementów ludzkiego ciała nie poddają się rozkładowi, zatem to 
w nich może przechowywać się duch.
8 W. Szafrański, Religie prahistoryczne, dz. cyt., s. 33.
9 W. Szafrański, Religie prahistoryczne, dz. cyt.
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W jaskini w  Lascaux uwiecznione są na ścianach sceny polowań, moty-
wy zoomorficzno-magiczne, mające zapewnić skuteczne, pomyślne polowa-
nie. Oprócz tego widoczne są symbole płciowe męskie i żeńskie: ranny żubr 
w interpretacji psychoanalitycznej może być odpowiednikiem kobiety, a jego 
rana – rodnego narządu żeńskiego; koń może być symbolem męskim, a strza-
ła czy jego oszczep symbolem rozrodczego narządu męskiego. Owo ekspono-
wanie narządów rozrodczych, seksualności w kontekście tematu polowania, 
a więc zabijania, daje obraz fascynacji człowieka pierwotnego tajemnicą życia 
i śmierci. 

Utożsamienie w sztuce jaskiniowej młodszego paleolitu wyobrażenia śmiertel-
nej rany z żeńskim organem narodzin i śmiercionośnego oszczepu przenikają-
cego głąb rany z męskim narządem fallicznym w akcie seksualnym rodzącym 
życie ujawnia głębię mistyczno-symbolicznej treści zawartej w  przekonaniu 
o wzajemnym powiązaniu tajemnicy śmierci z misterium narodzin, o uwarun-
kowaniu płodzenia życia śmiercią10.

Jakże można się zdziwić, natrafiając na dowody słuszności owego niepoko-
jącego rozumowania Szafrańskiego jeszcze w obyczajowości czy mentalności 
niektórych ludów żyjących w połowie XX wieku. Oto na przykład Dajakowie, 
półrolniczy lud żyjący na Borneo, ściśle uzależniali prokreację od umiejętno-
ści zadawania śmierci. Mężczyzna, aby móc być płodnym i aby móc się ożenić, 
musiał zabić jakiegoś wroga i zdobyć jego głowę. Co więcej, antropolog Kaj 
Birket-Smith pisał jeszcze w połowie XX wieku, iż: „Gdy kobieta zaszła w cią-
żę, a mąż jej nikogo nie zabił, to istnieją tereny na naszym globie, gdzie karze 
się ją za cudzołóstwo, gdyż jej mąż nie mógł być ojcem”11.

Śmierć jako sen. Czy homo sapiens uwolnił się od owego neandertalskiego 
wyobrażenia śmierci jako snu? W poezji metafora ujmująca śmierć w postaci 
snu to odwieczny topos. „Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany” – pisał 
w Trenie VII Jan Kochanowski o swojej Urszuli. W sytuacjach pozaliterackich, 
kiedy ludzie mówią o śmierci bliskich, też czasem, chcąc być delikatni, mó-
wią o „zaśnięciu”, o „śnie”. Podobna formuła pojawia się także na nagrobkach. 
Czesław Miłosz natomiast w wierszu No tak, trzeba umierać zdaje się sugero-
wać, iż współcześnie ludzie coraz częściej po prostu godzą się na obraz życia 
jako jednostronną podróż znikąd donikąd: 

No tak, trzeba umierać,
Śmierć jest ogromna i niezrozumiała.

10 W. Szafrański, Religie prahistoryczne, dz. cyt., s. 32–33.
11 K. Birket-Smith, Ścieżki kultury, przeł. K. Evert-Vaedtke, T. Evert, Warszawa 1974, s. 363.
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Na próżno w Dzień Zaduszny chcemy usłyszeć głosy
Z ciemnych podziemnych krain, Szeolu, Hadesu.
Jesteśmy igrające króliczki, nieświadome, że pójdą pod nóż.
Kiedy zatrzyma się serce, następuje nic,
Mówią moi współcześni wzruszając ramionami […]12.

Tak bywa dzisiaj, jednakże wszelkie dawniejsze tradycje grzebalne raczej 
nie zaświadczają o obojętności na śmierć jako perspektywie nicości. 

W kulturze mustierskiej grzebano ciało człowieka w  pozycji na boku 
z  nogami podkurczonymi, ułożone jak do snu, w  pozycji „żywej” („żywy 
trup”), embrionalnej, gotowe do ponownego urodzenia przez Matkę Ziemię. 
Grzebanie było więc powrotem do łona Matki Ziemi. Wszelkie odmiany 
grzebania zmarłych w ziemi mają genetycznie ten sam sens – zaprzeczenie 
śmierci i zapowiedź następnych narodzin. Dodatkowo kształt grobów czy 
grobowców, kurhanów, przypominający brzuch kobiety ciężarnej wzmacnia 
tę zmartwychwstaniową symbolikę pogrzebu ziemnego. Ideę nieśmiertel-
ności czy „nieśmierci” wyrażały groby w  formie domu dla zmarłego albo 
umieszczenie grobowca w samym osiedlu żywych, tuż przy miejscu zamiesz-
kania zmarłego, blisko jego krewnych. Formą ekspresji niewiary w śmierć 
jest wszelkiego rodzaju mumifikacja zwłok. Również ich wystawianie na 
platformach czy w  koronach drzew pod gołym niebem wyraża brak afir-
macji śmierci – chodzi w tym rycie o zapewnienie duszy szybszej drogi do 
nieba. Barbarzyńskie, wydawałoby się, pozostawianie zwłok na żer sępom 
czy dzikim zwierzętom (jak np. w lamaizmie tybetańskim) ma swój głęboki 
sens, skoro chodzi w nim o to, by dusza, właścicielka ciała, jak najszybciej 
powróciła do świętego kręgu życia. Oczywista jest też antytanatyczna wy-
mowa kremacji, w której ideą główną jest uwolnić duszę od ciała, aby mogła 
swobodnie unieść się w byt wyższy, wieczny. Również przerażający endoka-
nibalizm, czyli rytualne zjadanie zwłok, ma sens soteriologiczny – w niektó-
rych kulturach starych, niedołężnych ludzi dobijało się dla ich dobra, zanim 
stracą całkowicie witalność, a ciała ich zostają zjedzone, imiona zaś przejęte 
przez innych żywych, by ich poprzedni właściciele uzyskali nieśmiertelność, 
prolongatę swej obecności w  kole życia. Także wszelkie dary pozostawia-
ne w grobowcach dla zmarłych były, jak powszechnie wiadomo, wyrazem 
przekonania o  złudności śmierci fizycznej. Menhiry, kromlechy, dolmeny 
z epoki megalitów też potwierdzają, jak zapewniają religioznawcy, spirytua-
listyczne ujmowanie aktu śmierci.

12 C. Miłosz, No tak, trzeba umierać, [w:] C. Miłosz, Wiersze wszystkie, dz. cyt, s. 1270.
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Tragiczna miłość dom Pedra i Inês de Castro

W gotyckich przestrzeniach największej portugalskiej świątyni Mosteiro de 
Santa Maria de Alcobaça co roku odbywa się, przeznaczona głównie dla tu-
rystów, piękna pantomima odtwarzająca dramatyczne i  tragiczne przypadki, 
jakie rozegrały się w tym miejscu sześć i pół wieku temu: miłość dom Pedra, 
następcy portugalskiego tronu, i damy jego dworu – Inês de Castro. „Artyści 
w bogatych strojach z epoki odgrywają sceny tej miłości, zasztyletowania Inês 
i wynoszenia na ramionach jej ciała obok wspaniałych marmurowych sarkofa-
gów, w których po śmierci spoczęli rzeczywiście kochankowie – bohaterowie 
tamtych wydarzeń”13. Dalszej części tej historii nie odtwarza się mimicznie, 
ponieważ była nazbyt makabryczna. Pedro, syn króla Alfonsa IV, zakochał 
się w dwórce, ale ze względów dynastycznych został zmuszony przez ojca do 
poślubienia infantki kastylijskiej Constanzy Manuel. Młoda królewna wcześ-
nie zmarła, wówczas kochankowie zamieszkali razem, mieli ze sobą czworo 
dzieci i zawarli tajny związek małżeński. Ojciec królewicza, powodowany ra-
cjami stanu, postanowił zabić Inês (1355). Po jej śmierci dom Pedro wszedł 
na drogę wojny z własnym ojcem i jego poplecznikami. Matce Pedra udało się 
cudem doprowadzić do niejakiej zgody między jej mężem i jej synem, ale po 
śmierci króla (1357) Pedro, już jako monarcha – Pedro I Sprawiedliwy – do-
konał okrutnej zemsty na wykonawcach wyroku śmierci na jego ukochanej. 
Potem oświadczywszy, że Inês była jego żoną, kazał wykopać jej zwłoki, przy-
odziać w królewskie szaty, posadzić na tronie i koronować (24 kwietnia 1361). 
Dworzanie zostali zmuszeni do całowania dłoni zwłok królewny i głośnego za-
pewniania o swojej lojalności. Dopiero po tej ceremonii Inês została złożona 
w pięknym sarkofagu na wieczny spoczynek. Naprzeciwko zaś sarkofagu zbu-
dowano podobny grobowiec dom Pedra, tak ustawiony, aby w dniu przebudze-
nia zmarłych, w dniu Sądu Ostatecznego kochankowie od razu się zobaczyli. 
W tym też sarkofagu król został, zgodnie ze swoją wolą, pochowany14.

Dom Pedro i Inês Krzysztofa Zanussiego

Wstęp do scenariusza Śmierć pośrodku drogi brzmi następująco: „Portugalski 
następca tronu kazał odkopać zwłoki swej zmarłej żony i  ukoronował je, sa-
dzając obok siebie na tronie, ponieważ nie wierzył w śmierć. To historyczne 

13 C.  Rudziński, Portugalia: Alcobaça  –  tragiczna miłość dom Pedra i  Inês De Castro. 
http://www.globtroter.info/europa-artykuly-36/86-portugalia/1616-portugalia-alcobaca-

-tragiczna-mio-dom-pedra-i-ines-de-castro (20.12.2014).
14 C. Rudziński, Portugalia: Alcobaça – tragiczna miłość dom Pedra i Inês De Castro, dz. cyt. 
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wydarzenie przypominane kilkakrotnie przez pisarzy, legło u  podstaw tego 
scenariusza”15. Dom Pedro jest żywym dowodem na tezę, iż ludzie w swojej na-
turze nie wierzą albo nie chcą wierzyć, albo też nie potrafią uwierzyć w śmierć, 
która jest definitywnym końcem. Nie dość, że po śmierci swego ojca ogłosił, iż 
wziął potajemny ślub z kochanką, to na dodatek ekshumował jej zwłoki, by ją in-
tronizować, a dopiero potem z honorami pochować. Niezależnie, czy ta historia 
jest do końca prawdziwa, czy jest po prostu piękną legendą, trzeba przyznać, że 
wyraża się w niej niezłomne przekonanie o istnieniu świata Ducha. Dom Pedro 
wydaje się tylko szalonym z  bólu miłośnikiem  –  jednak jego czyn ma głębo-
ki wymiar symboliczny. Śmierć jest ułudą: „Ze snu krótkiego zbudzi się dusza 
człowieka / W wieczność, gdzie Śmierci nie ma; Śmierci, śmierć cię czeka”16. 

Można mieć wrażenie, że wszystkie filmy Krzysztofa Zanussiego dotyka-
jące bezpośrednio tematu umierania wyrażają tę zacytowaną piękną, religijną 
myśl angielskiego księcia poetów: śmierć zostaje pokonana przez życie, przez 
ducha, który jest… życiem. Tomasz Piontek – niewierny Tomasz – przerażo-
ny, porażony wręcz grozą swej bliskiej śmierci, w ostatnim – pięknym – uję-
ciu filmu już jako duch patrzy łagodnie w kamerę, a potem odchodzi w dal 
ku wierzchołkom gór, naturalnym symbolom duchowości. Inny niewierny 
Tomasz  –  doktor Berg z  Życia jako śmiertelnej choroby przenoszonej drogą 
płciową – także przestraszony jak dziecko perspektywą rychłej śmierci, od-
najduje wiarę – w Boga, w ludzi, w harmonię świata. W innych przypadkach 
bohaterowie Zanussiego pod wpływem przeżycia czyjejś śmierci lub bliskości 
własnej poszerzają swój świat wewnętrzny, swój świat duchowy. Stają się doj-
rzalsi, rozumniejsi, ludzko pełniejsi. Student ze Śmierci prowincjała opuszcza 
klasztor w porze wiosennej po przeżyciu nieuświadomionego rytuału inicja-
cji jako inny człowiek, zapoznany z grozą i nędzą śmierci, bardziej otwarty 
na życie, a więc na ducha. Jan ze Struktury kryształu swoją franciszkańskość, 
refleksyjność, skłonność do kontemplacji „zawdzięcza”  –  być może  –  ze-
tknięciu się ze śmiercią w górach, z ciężkim wypadkiem, któremu uległ. Inny 
kandydat na świętego z  bohaterów Zanussiego  –  Franciszek Retman z  Ilu-
minacji – intensyfikuje swoje poszukiwania poznawcze, potem metafizyczne 
również po zetknięciu się ze śmiercią innych – kolegi w górach czy zaprzyjaź-
nionego pacjenta szpitalnego. Kolejne wcielenie Retmana – Augustyn z Impe-
ratywu – dotyka w swoich metafizyczno-filozoficznych poszukiwaniach sza-
leństwa, obłędu po śmierci swojego duchowego mistrza, profesora z Serbii, 
z którym permanentnie prowadził zajmującą dyskusję filozoficzną. 

15 K. Zanussi, Scenariusz filmowe, Warszawa 1978, s. 245.
16 J. Donne, Sonet X z cyklu Sonety święte. Cyt. za: Stanisław Barańczak: Antologia angiel-
skiej poezji metafizycznej XVII stulecia, Warszawa 1991, s. 132.
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U Zanussiego człowiek pokonuje śmierć i  cierpienie. Czasem mniej spek-
takularnie, bardziej horyzontalnie, kiedy na przykład uczy się czegoś o życiu 
dzięki świadomości śmierci. Marcie z Bilansu kwartalnego uświadomienie so-
bie kruchości i krótkości życia pomaga uregulować swoje emocjonalne relacje 
z mężem; podobnie trzeźwiąco działa kontemplacja umierania, przemijania na 
Franciszka Retmana. Zgon trochę szalonej Polki w Pokuszeniu budzi w jej super-
racjonalnym mężu Szwajcarze okruchy refleksji na temat wymiarów i zagadek 
ludzkiej egzystencji. Jeszcze wyraźniej taka relacja jest sformułowana w filmie 
Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest… Rozsądny, racjonalny mąż pod wpływem swojej 
nadwrażliwej, chciałoby się powiedzieć – uduchowionej – żony jeszcze wiele lat 
po jej śmierci nie może zaznać spokoju. Nie tylko przez tęsknotę za nią, ale przez 
świat wartości, który jej wrażliwość otwierała w jego psychice. Bo u Zanussiego 
ducha budzą dwie siły: śmierć i ktoś drugi, ktoś uduchowiony – albo kobieta, 
albo mężczyzna (częściej jednak kobieta). W scenariuszu Śmierci pośrodku dro-
gi z 1971 roku występują obie te siły. Obie płci żeńskiej – śmierć i dziewczyna.

Śmierć jako plot point 

Scenariusz Zanussiego jest wzorowy, jeśli chodzi o reguły dramaturgii filmo-
wej. Zawiera ekspozycję, punkty zwrotne, gradację napięcia, element zagadki, 
sugestywną antycypację (śmierci bohaterki), kulminację i rozwiązanie, a także 
epilog. A przy tym nie jest pozbawiony zalet literackich, zalet dobrej, zwartej 
noweli, w której intrygujący konflikt przeplata się z ciekawymi obserwacjami 
psychologicznymi i społecznymi. Kompozycja i narracja są podporządkowa-
ne sceniczności: w narracji dominuje w sensie gramatycznym czas przeszły, 
ale czytelnik ma nieodparte wrażenie naoczności opisywanych zdarzeń, co 
osiągnięte zostało przez subtelną równowagę między często stosowanymi 
równoważnikami zdań (jakby z  natury rzeczy sugerującymi teraźniejszość) 
i czasownikami w czasie przeszłym. Temat fabularny sprowadza się do prze-
życia przez protagonistę traumy utraty kogoś bliskiego i wychodzenia z niej. 
Rzecz dzieje się w Irlandii, w ten sposób Zanussi uniknął ryzyka interwencji 
peerelowskiej cenzury, która miałaby wiele zastrzeżeń wobec fabuły o treści 
i wymowie religijnej, a konkretniej katolickiej. 

Anna i Paweł biorą ślub i wyruszają w podróż poślubną, podczas której 
mają pewne kłopoty ze… skonsumowaniem małżeństwa z powodu szczegól-
nej wrażliwości dziewczyny. Niespodziewanie, zupełnie przypadkowo dziew-
czyna ginie od uderzenia kamieniem, który wypadł spod pędzącej ciężarówki. 
Paweł, w szoku, nie wierzy w śmierć Anny i udaje przed innymi, a także przed 
sobą, że dziewczyna tylko śpi. Podróżuje nawet samochodem z martwą żoną 
na bocznym siedzeniu. W końcu, ścigany i schwytany przez policję, godzi się 
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na jej śmierć, ale bez rozpaczy, ponieważ nagle, pod wpływem iluminacji – tak 
można założyć – całkowicie przekonuje się o tym, że jego młoda, wyjątkowo 
wrażliwa żona, mówiąc w rozmowach z nim o złudności życia materialnego 
i realności życia duchowego, miała rację. Paweł wydaje się wierzyć, że tylko 
ciało Anny umarło, a ona sama żyje i kiedyś się spotkają.

W pierwszej części scenariusza figurą kierunkową akcji jest dążenie kochan-
ków/małżonków, a właściwie jednego – Pawła – do pokonania neurotycznego 
lęku Anny przed zbliżeniem z nim, figurą poznawczą zaś jest oczywiście po-
znanie przyczyny tej fobii17. W drugiej części po śmierci dziewczyny przeważa 
figura poznawcza: dlaczego Paweł postępuje jak szaleniec? Jak się skończy jego 
szaleństwo? Pierwsza część zresztą także zawiera silny motyw poznawczy18: 
dlaczego młodzi małżonkowie mają w podróży poślubnej kłopot ze zbliżeniem 
cielesnym? Dlaczego małżeństwo nie zostaje skonsumowane? 

Mistyczka Anna

Właściwie od samego początku akcji scenariusza zaznacza się, narastając, 
jakaś awersja Anny do cielesnego aspektu małżeństwa. Przed ołtarzem tuż 
przed momentem wypowiedzenia zgody na wzięcie za męża Pawła Anna 
zdaje się być psychicznie poza zdarzeniami fizycznymi, w których uczestni-
czy: „Dziewczyna podniosła oczy, ukazała twarz łagodną, rozmodloną, jak-
by nieobecną”19. Potem, kiedy goście weselni domagali się pocałunku młodej 
pary, Paweł wyczuł u żony „ledwie widoczny opór”20. Matka Anny, co nie jest 
bez znaczenia, została scharakteryzowana jako „łagodna mistyczka”21. Dziew-
czyna wyraźnie dziedziczy matczyną skłonność do religijnej kontemplacji, do 
oderwania od fizycznej rzeczywistości, do pogardy dla niej. Do niechęci dla 
cielesnych impulsów, pożądań, pragnień. Dziewczyna, która przecież kocha 
swego młodego, przystojnego i dobrego męża, która czekała na niego kilka lat, 
wymieniając z nim jedynie miłosną korespondencję – Paweł najpierw studio-

17 Figury kierunkowe to motywy akcji, w których dominują losy bohaterów i zasada iden-
tyfikacji odbiorcy z nimi, implikują one pytania kierunkowe: co będzie dalej? jak bohater 
postąpi? co się z nim stanie?; figury poznawcze natomiast to te motywy, które implikują 
pytania analityczne: dlaczego?, po co?, jak?, w jaki sposób?. Zob. K. Bartoszyński, O bada-
niach układów fabularnych, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznaw-
stwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.
18 To oczywiste, że obie funkcje – kierunkowa i poznawcze – są zawsze współobecne. Jest 
jednak zawsze tak, że któraś ma przewagę.
19 K. Zanussi, Scenariusz filmowe, dz. cyt., s. 245.
20 K. Zanussi, Scenariusz filmowe, dz. cyt., s. 247. 
21 K. Zanussi, Scenariusz filmowe, dz. cyt., s. 245.
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wał w Ameryce (to jest dość ważne, jeśli chodzi o jego kontrastowość wobec 
duchowości Anny, o jego zdroworozsądkowy sceptycyzm), a potem uczestni-
czył jako żołnierz w misjach w egzotycznych krajach (prawdopodobnie Trze-
ciego Świata, gdyż mowa jest o tym, że pomagał krzewić cywilizację) – a więc 
ta wrażliwa, uduchowiona dziewczyna podczas podróży poślubnej szuka 
wszelkich pretekstów, aby swoje cielesne zbliżenie z Pawłem odłożyć w czasie, 
a  może nawet uniemożliwić. Sympatyczny, cierpliwy młodzieniec w  końcu 
w przypływie namiętności i irytacji chce przymusić ją do stosunku, czego po-
tem bardzo się wstydzi. To bardzo istotne, żeby podkreślić, iż Paweł, choć jak 
wielu męskich bohaterów Zanussiego uosabia zdroworozsądkowy racjona-
lizm, jest człowiekiem moralnie wrażliwym i potrafiącym być wobec kobiety 
uprzedzająco grzecznym, czułym i cierpliwym. W pewnym momencie pyta 
Annę z troską, czy aby w dzieciństwie nie przeżyła jakiejś traumy molestowa-
nia, skoro tak neurotycznie boi się cielesnej z nim bliskości22. 

Anna ocenia siebie krytycznie, mówi, że jest histeryczką, przeprasza swego 
męża. Wygląda na to, iż faktycznie nie jest zdrowa psychicznie (w fabułach 
Zanussiego religijna wrażliwość nierzadko z perspektywy laickiej obserwacji 
bliska jest zaburzeniu psychicznemu), ale jednocześnie pamiętamy o jej mat-
ce wyglądającej na mistyczkę, słyszymy, jak w rozmowie o śmierci Anna mówi, 
że teraz mogłaby umrzeć, bo jest w stanie łaski (tuż po sakramencie małżeń-
stwa), czytamy w dialogach, jak bardzo zdumiewa ją agnostycyzm Pawła, to, 
że nie dba o życie po śmierci, że po prostu o tym nie myśli. Obserwujemy, jak 
żarliwie przekonuje go o tym, iż świat bez metafizycznej podszewki byłby po-
zbawiony sensu. Wszystko w nim, łącznie z miłością, byłoby absurdalne, bo 
bezsensowne. Widzimy więc, że pierwszą część scenariusza Zanussiego obok 
motywu kierunkowego (jak potoczą się starania Pawła o  małżeński seks?) 
i poznawczego (jakie źródło ma fobia Anny?) wypełnia, tak ja większość sce-
nariuszy i filmów tego artysty, d y s k u r s, czyli rozważanie, medytacja, dys-
kusja, spór. I  jest to też bardzo typowy dla świata duchowego polskiego Mi-
strza dyskurs: mistyka ze sceptykiem/racjonalistą:
• Kiedy oboje wreszcie uwalniają się od gości obecnych na ślubie i jadą sa-

mochodem w podróż poślubną, Racjonalista/Paweł mówi: „No i po wszyst-
kim”, a  Mistyczka/Anna żartobliwie odpowiada: „Po? Chyba «przed»”. 
Niech nas nie zmyli żartobliwy ton Anny. Rzecz w tym, że dla Racjonalisty 
rytuały są tylko obowiązkiem, a życie i  tak toczy się według prawideł ra-
cjonalno-empirycznych, zaś dla Mistyka rytuały to zobowiązania, zadania 

22 W filmie Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest… (1988) wymuszenie przez męża na podobnie do 
Anny wrażliwej żonie stosunku seksualnego staje się przyczyną jej trwałego, głębokiego 
kryzysu psychicznego.
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na przyszłość. Zadania, od których nie można uciec, gdyż inaczej łamie się 
święte reguły świata.

• Na żart Anny dotyczący tego, iż w dawnych czasach może mogliby być parą 
kochających się platonicznie zakonników  –  Klarą i  Franciszkiem  –  Ra-
cjonalista Paweł odpowiada, że to nie byłoby możliwe, gdyż Franciszek 
podobno rozmawiał ze zwierzętami, a  on lubi polowanie. Natomiast na 
smutne pytanie o to, czy „naprawdę lubi zabijać”, odpowiada swojej żonie 
mistyczce, że lubi strzelać, a poza tym ona też lubi jeść mięso. 

• Podczas brawurowej jazdy, którą popisuje się Paweł, na uwagę o możliwej 
śmierci w wypadku odpowiada, że na pewno nie zginą, co dziewczyna ripo-
stuje: „To nie jest w naszych rękach”, Paweł zaś bardzo błyskotliwie zauważa, 
że jeśli mieliby w takim pięknym momencie swego życia zginąć z preme-
dytacji sił wyższych, „to nie byłoby fair”23. Wszakże jeśli nawet przytoczyć 
prześwietną regułę teodycei Gottfrieda Leibniza, to z  punktu widzenia 
dwojga młodych, niewinnych, pełnych nadziei na szczęście, kochających się 
ludzi nic, co zabiera im szczęście – poza ordynarnym przypadkiem – nie 
może być fair. Adwokatura teodycei wielkiego Niemca też tu nie wystarczy.

• Anna przyjmuje Komunię w kościele, Paweł trąbi przed kościołem klakso-
nem, przypominając, że czeka na nią. Jakby Zanussi chciał przypomnieć 
stary laicki argument, że życie z Bogiem odciąga człowieka od życia z in-
nym człowiekiem, z ludźmi. Że te dwie egzystencje – blisko ludzi i blisko 
Boga – rozmijają się.
Jednakże ów dyskusja między Anną i  Pawłem nie jest definitywnie filo-

zoficzna, albowiem Paweł nie jest do końca racjonalistą. To raczej dyskurs 
Przebudzonego z Nieprzebudzonym24. Kiedy Anna mówi, że smutno jej z po-
wodu monistycznego myślenia Pawła, które w jej superwrażliwej optyce czyni 
wszystko bezsensownym, on odpowiada, że wcale tak (monistycznie, materia-

23 K. Zanussi, Scenariusz filmowe, dz. cyt., s. 253.
24 Skojarzenie z buddyzmem jest oczywiste, ale mnie inspiruje także refleksja chrześcijań-
ska, na przykład Gabriel Marcel, który w swoich antropologicznych rozważaniach zauwa-
ża, iż pełnia ludzkiej osoby domaga się „obudzenia”, że osoba sama w sobie nie jest dobra 
czy „jest dobrem”, że jest ona „sama w sobie raczej poza dobrem i złem. „Skłony byłbym 
sądzić – pisze Marcel – że «ja» w tej mierze, w jakiej pozostaje zamknięte samo w sobie, 
to znaczy, w jakiej pozostaje więźniem swego odczuwania, swoich pożądań i drążącego je 
głuchego niepokoju, znajduje się w istocie rzeczy poza złem i poza dobrem. Dosłownie nie 
jest ono jeszcze o b u d z o n e  [wyróżnienie – S. B.] do rzeczywistości. […] Wydaje mi się, 
że każdy z nas w znacznej części swego życia czy swego istnienia jest jeszcze nie obudzony, 
czyli że rozwija się na marginesie rzeczywistości jak istota cierpiąca na somnambulizm”. 
G. Marcel, Homo viator, Warszawa 1959, s. 23.
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listycznie) nie myśli,: „Nie zastanawiałem się nad tym i to wszystko”25. Zdro-
worozsądkowy sceptycyzm Pawła nie ma charakteru filozoficznego, jest wy-
razem naturalnego agnostycyzmu, tego, co Michaił Bachtin nazwał „ideologią 
życiową”, a inni badacze „spójnym światem zdrowego rozsądku”, „globalnym 
modelem świata”, „wspólnym światem doświadczenia ludzkiego”, „naturalnym 
światopoglądem” czy „zdroworozsądkowym światem życia codziennego”26.

Nieprzebudzenie Pawła to stan przed drugimi narodzinami, które w koń-
cu następują, a których akuszerką jest śmierć. Zapowiedzią tego przebudze-
nia jest pierwszy bunt chłopaka wobec fobii cielesnej Anny, którą on odczuwa 
jako odtrącenie jego osoby27. Krzyczy wtedy o swoim cierpieniu, biedna Anna 
być może po raz pierwszy w życiu uświadamia sobie, że dążenie do świętości 
może ranić innych, może być przyczyną ich cierpień. Paweł w końcu nawet 
biczuje się kawałkiem liny „wyrzuconej przez morze na piasek” zakończo-
nej ostrym kolcem i rani sobie ciało, w ten sposób antycypując swoją drogę 
krzyżową, jaką jest trauma śmierci Anny, która niebawem następuje. Anna 
ginie w sposób cichy, niezauważalny i absurdalny. Pośrodku drogi, uderzona 
kamieniem wyrzuconym przez podwójne koła pędzącej ciężarówki. A Paweł 
jak człowiek paleolityczny, jak portugalski monarcha Dom Pedro zamiast po-
chować ciało swej żony, zajmuje się nią jak żywą istotą, wozi ją samochodem, 
okłamuje wszystkich pytających o nią, wmawiając im, że ona żyje.

Paweł w finale, gdy wychodzi z kostnicy po obejrzeniu ciała Anny i przygląda 
się ludziom na plaży, jakby ich pierwszy raz widział, chłonie ich cielesność, jest 

„radosny, wyzwolony”, z uśmiechem patrzący w słońce. Wygląda na to, że uwie-
rzył w byt wieczny i w to, że kiedyś na pewno spotka swoją Annę. Jest p r z e-
b u d z o n y , przeżył autentyczne powtórne narodziny jak św. Paweł w drodze 
do Damaszku. Te narodziny z ducha są stopniowe. Najpierw chłopak po prostu 
zaprzecza śmierci. Potem próbuje pytać miejscowego księdza o życie wieczne 
(duchowny, jak nierzadko u Zanussiego, nie jest w sprawach ducha zbyt biegły). 
Kolejna stacja to zdjęcie z  hotelowej ściany świętego obrazka, ucałowanie go, 
klęknięcie przy łóżku zmarłej. Stacja następna to gwałtowny płacz, który wstrzą-
sa chłopakiem, gdy z plecaka Anny wypadają jego listy, które pisał do niej, będąc 
w Ameryce. W kolejnej scenie dowiaduje się od starszej pani, sąsiadki z hotelu, 

25 G. Marcel, Homo viator, dz. cyt., s. 263.
26 Zob. B. Żyłko, Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska, Gdańsk 2009, rozdz. 9, 
Prymarne i wtórne systemy modelujące, s. 113–115.
27 Zwróćmy uwagę na wyraźną dialektykę libido i Tanatosa, tak nachalnie obecną w erze bu-
dzenia się człowieczeństwa okresu mustierskiego i tak często goszczącą w filmach Zanussie-
go (np. w Życiu jako śmiertelnej chorobie…, kiedy doktor Berg umiera w szpitalu, jego młodzi 
przyjaciele kochają się w jego mieszkaniu, do którego dostali od niego samego klucze).
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że Anna zwierzyła się jej, iż bardzo go kocha, że jest nim zachwycona i że miłość 
jest rodzajem tajemnicy, że jeśli ktoś nie odczuwa takiej tajemnicy, to nie potrafi 
kochać. Kulminacją Przebudzenia, które jest buntem Pawła, jest scena, w której 
domaga się on od księdza pozwolenia na nocleg w plebanii, mimo że są miejsca 
w hotelu i mimo że ksiądz nie może nikogo gościć. Krzyczy wtedy do kapłana, 
że chrześcijanin nie pyta o nic, tylko po prostu udziela potrzebującemu pomocy: 

„Jest obowiązek miłości i do bliźnich trzeba wychodzić z miłością!”28.

* * *

Może być też jednak tak, że Przebudzenie Pawła nie musi być pisane wiel-
ką literą, że ma ono raczej charakter wyzwolenia się od złudzeń duchowości. 
Oto sugestywna scena z kostnicy: „Paweł spojrzał przez drzwi. Na marmuro-
wym stole zwłoki Anny. Kładli jej do brzucha trociny, Paweł podszedł bliżej, 
mimo protestów. Widział twarz Anny. Czaszka zaszyta niestarannie”29. Kiedy 
posługacz mówi, że grzebanie w ziemi po katolicku jest ładniejsze, Paweł od-
powiada trzeźwo: „Czy to ważne? […] Przecież to tylko ciało”30. Czy opowieść 
Zanussiego można spuentować cytowanymi już przeze mnie niezrównanymi 
wersami z Sonetu X  Johna Donne’a, w którym angielski poeta kpi sobie ze 
śmierci, czy raczej wierszem Marii Konopnickiej Gdybym ze złota powstał…: 

Gdybym ze złota powstał, mógłbym się tym smucić,
Że w proch i glinę ziemi mam się zaś obrócić;
Mógłbym, nakrywszy głowę, ze skargą siąść w progu,
Przeciw śmierci głos podnieść i przeciwko Bogu.

I gdybym z złota powstał, mógłbym mieć za zmianę,
Że w popiół się rozsypię i prochem zostanę,
Że zgasną moje blaski i jasność się zetrze,
Kiedy rosa mnie zgryzie, a sczeznę na wietrze.

Alem ja z prochu tego, z tej wzięty jest ziemi,
Dokąd się zaś powrócę za laty mojemi.
Po co mi skargi szerzyć, że stanę się pyłem?
Do domu mego wrócę i będę, czym byłem31.

28 K. Zanussi, Scenariusz filmowe, dz. cyt., s. 286.
29 K. Zanussi, Scenariusz filmowe, dz. cyt., s. 288.
30 K. Zanussi, Scenariusz filmowe, dz. cyt., s. 289.
31 Cyt. za: 128 bardzo ładnych wierszy, stworzonych przez sześćdziesięcioro poetek i poetów 
polskich, wybrał L. Kołakowski, Kraków 2003, s. 87.
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Czy Paweł odkrył prawdę religijną, czy epikurejską? Nie potrafię jedno-
znacznie zdecydować. I właściwie cieszy mnie ta dwuznaczność zakończenia 
scenariusza. Podobnie jak kontentują mnie dwuznaczności finałów innych 
wielkich filmów Krzysztofa Zanussiego dotyczących kwestii najważniejszych, 
fundamentalnych: co tak naprawdę przeżył młody historyk sztuki w klaszto-
rze w Śmierci prowincjała? Kto ma rację w sporze o to, jak żyć – Marek czy 
Jan – w Strukturze kryształu? Czy Wit w Życiu rodzinnym jest tylko zimny 
i nieczuły, czy też jest po prostu człowiekiem szukającym wolności? Co zna-
lazł Franciszek w płynącej rzece w finale Iluminacji – obietnicę zrozumienia, 
iluminacji czy jedną z epikurejskich konkluzji przemijania: carpe diem. Czy 
Tomasz Piontek rzeczywiście jawi się na ekranie po swoim samobójstwie jako 
duch, czy może jako poetyckie i piękne – nasze i reżysera – pium desiderium? 
Czy doktor Berg rzeczywiście uwierzył w Boga na łożu śmierci, czy po pro-
stu – odłączając kroplówki od swych żył – zbuntował się przeciw śmierci jak 
niegdyś Tomasz Piontek? Cieszą mnie te wszystkie ambiwalencje, ponieważ 
rymują się z moimi niepewnościami.

Raduje mnie także w końcu postawienie kropki nad „i” przez Zanussiego 
w ostatnim – świetnym! – filmie o naszych czasach, w Obcym ciele. Wreszcie 
jednoznacznie Mistrz stanął po stronie człowieka, po stronie „ideologii ży-
ciowej”, po stronie „spójnego świata zdrowego rozsądku”, „wspólnego świata 
doświadczenia ludzkiego”, „zdroworozsądkowego świata życia codziennego32”. 
Perwersyjna korporacyjna harpia, grana pysznie przez Agnieszkę Grochow-
ską, przegrywa walkę o byt, ponieważ w świecie „nieustannej transgresji”, do 
którego należy i  który wielbi, nie ma zasad, czego ofiarą pada właśnie ona 
sama, wykluczona z gry o pieniądze i władzę przez bardziej drapieżną i bez-
duszną koleżankę. Przegrywa także sympatyczny Włoch Angelo, który miał 
nieszczęście zakochać się w mistyczce, na której sercu, po tym jak się zakocha-
ła we Włochu, jakby z zazdrości – Pan Bóg położył swoją pieczęć i powołał ją 
do zakonu. Na amen. Tak więc i Włoch, i harpia pogrążają się w nocy utraty 
wiary – on katolickiej, ona lewacko-liberalnej. Ale zwycięża w filmie żebrzą-
cy młodzieniec, który zbiera pieniądze na drogie urządzenie podtrzymujące 
sztucznie oddech ciężko chorego ukochanego ojca. Urządzenie, które posiada 
aktualnie, jest wysoce niedoskonałe – wystarczy krótka przerwa w dostawie 
prądu i ojciec może umrzeć. Puenta filmowa jest porywająca. Warszawę zale-
gają ciemności z powodu chwilowej awarii prądu, na dachu wieżowca harpia 
przeżywa swoją klęskę. Podobnie Włoch – oboje czują się odrzuceni, nieko-
chani: jemu ukochaną „zabrał” Bóg, a  w  rysie charakterologicznym harpii 

32 Por. B. Żyłko, Semiotyka kultury, dz. cyt., s. 113–115.
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wyraźnie podkreślony jest brak miłości (fatalne relacje z umierającą matką). 
W zakończeniu filmu żebrzący chłopak pędzi w szaleńczym tempie z ogniem 
piekielnej troski i strachu w oczach do swojego ojca. Zastaje go jednak żyją-
cego i oddychającego… bez maszyny. Ten cud jednak nie jest zupełnie ważny 
(jako motyw deus ex machina kompromituje nieco scenariusz Zanussiego) 
wobec siły, żaru i piękna miłości syna do ojca, która bije z tej finalnej sekwen-
cji. Zanussi przeciwstawia chorobom dzisiejszego świata – permisywizmowi 
i rozpasanemu egoizmowi – nie mury klasztorów, a ludzką miłość.

Wybaczam Krzysztofowi Zanussiemu, mojemu Mistrzowi, wszelkie drob-
ne niedociągnięcia w  jego scenariuszach czy filmach, tym bardziej celowe 
dwuznaczności czy wieloznaczności. W końcu film to nie kazanie czy agitka 
(choć do katechezy Zanussi skłonności też miewa, co widać w jego słabszych 
filmach). Nie mogę wybaczyć tylko autorowi pięknego scenariusza Śmierci po-
środku drogi, że tak łatwo jego bohater pogodził się z odejściem w niebyt mło-
dego, wabiącego ciała swojej dopiero co poślubionej żony. Może stało się tak 
dlatego, że właściwie swoje ciała mieli poznać dopiero po ślubie, byli przecież 
irlandzkimi, praktykującymi katolikami. Ale problem jest głębszy. Krzysztof 
Zanussi, jak wielu chrześcijan, ma kłopot z pochyleniem się nad ludzką ero-
tyczną namiętnością z  błogosławieństwem, z  solidarnością człowieka, któ-
ry wie, co to „grzech” cielesny, i zna jego moc. Brakuje mi w jego mądrych 
filmach prawdziwych namiętności, głębokich, mrocznych „nieprzebudzeń”; 
brakuje prawdziwie pociągających kobiet i  mężczyzn. Jego muzy aktorskie 
to – z całym szacunkiem i sympatią dla obu pań! – kobiety o nieoczywistej 
urodzie: Maja Komorowska i teraz Agata Buzek (grająca mistyczkę w Obcym 
ciele). A  przecież błogosławieństwo dla tego rodzaju postrzegania miłości 
znajduje się pod ręką każdego chrześcijanina – w Pieśni nad pieśniami.

Sławomir Bobowski, Szkoda, że nie powstał ten film. O scenariuszu Krzysztofa Za-
nussiego „Śmierć pośrodku drogi”, [w:] Cierpienie i  nadzieja w  twórczości filmowej 
Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiu-
tu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż, Michał Legan OSPPE, Kraków 
2015, s. 231–245.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.14
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Prawdziwa H(h)istoria
Rozważania wokół Roku spokojnego słońca

Historia, którą opowiadam, zdarzyła się naprawdę. Usłyszałem ją na jakimś 
spotkaniu autorskim na Śląsku. Tuż po wojnie pewna polska repatriantka zza 
Buga zakochała się w zachodnim oficerze, nie pamiętam już, Amerykanie czy 
Angliku. Jej matka była za słaba, żeby podołać trudom ucieczki przez zielo-
ną granicę. Chcąc ułatwić córce wyjazd, przeziębiła się – jak to mówią – nau-
myślnie i umarła. Nosiłem tę historię w pamięci przez długie lata i w stanie 
wojennym pomyślałem, że może pora do niej wrócić. Wydawało mi się, że 
żyjemy w czasie trochę podobnym do tego tuż po wojnie. Niekiedy musimy się 
pocieszać, że klęska bywa zwycięstwem i że w cierpieniu też można znaleźć 
jakiś sens1.

Oglądany z 30-letniego dystansu czasowego Rok spokojnego słońca (1984), 
o którym w zacytowanej wyżej wypowiedzi mówił Krzysztof Zanussi, wydaje 
się jednym z tych filmów, które zrealizowane w reakcji na doraźną sytuację, 
w miarę upływu lat zyskują walor uniwersalności. Wartościowe i ważne w mo-
mencie realizacji, z czasem jeszcze szlachetnieją, a ukryte w nich znaczenia 
stają się wyraźniejsze i bardziej nawet istotne niż w chwili, gdy powstały. 

Rok spokojnego słońca jest bardzo szczególnym obrazem: specyficznym, 
niejednoznacznym, opowiedzianym i  pokazanym szeptem, w  ciemności ra-
czej niż w słońcu – wbrew tytułowi niespokojnemu i niedającemu poczucia 

1 Wypowiedź Krzysztofa Zanussiego cyt. za: B. Hollender, Z. Turowska, Zespół Tor. War-
szawa 2000, s. 157.
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bezpieczeństwa. O wadze i wartości tej opowieści świadczy nie tylko jej wizu-
alna uroda, nie tylko mistrzowski sposób realizacji, ale także (przede wszyst-
kim…) możliwość różnorodnych jej odczytań, wśród których jako najbardziej 
podstawowe (choć niekoniecznie najważniejsze) narzuca się to w kluczu hi-
storycznym. To niewątpliwie także opowieść o miłości, ale przecież nie wy-
łącznie o tej między kobietą i mężczyzną. To traktat o patriotyzmie pojmo-
wanym nie tylko jako przywiązanie do miejsca urodzenia i związanych z nimi 
symboli, ale do pewnego konstruktu ojczyzny – niemierzalnego, ale przecież 
w jakiś sposób namacalnego. To esej o poświęceniu i cierpieniu, które staje się 
odkupieniem niezawinionej winy. O wojennej traumie. O…

Ukształtowana w formę melodramatu determinowanego Historią fabuła 
jest jedynie – jak zwykle u Zanussiego – pretekstem, „elementem wtórnym, 
dobieranym do idei – pisze Tadeusz Sobolewski. – Jest tylko sposobem po-
dania nurtującej autora uprzednio kwestii filozoficznej i moralnej. A także 
sposobem prezentacji postaci będącej ucieleśnieniem pewnego pytania”2. 
Tym pytaniem, bezpośrednio sformułowanym w  trakcie spowiedzi przez 
Emilię, bohaterkę filmu, jest – „czy każdy człowiek ma prawo do szczęścia?”. 
Pogubiona i niepewna w sytuacji, w jakiej się znalazła (i nie chodzi tu wy-
łącznie o osobisty jej wymiar), mówi: „Nie wiem, czego się teraz trzymać. 
Wszystko mi się pomyliło. Może nie warto się nad tym zastanawiać, ale ja nie 
wiem, co teraz trzeba zrobić, co jest dobre. Nie wiem, czy wolno mi chcieć 
być z człowiekiem, którego nie znam”. „Każdy ma prawo do szczęścia, jeżeli 
tylko nie krzywdzi innych i jest w zgodzie z własnym sumieniem” – odpo-
wiada ksiądz, starając się pomóc Emilii, ale wprawia ją w  jeszcze większą 
konfuzję. Co bowiem znaczy „nie krzywdzić innych”, skoro właściwie każdy 
gest wobec drugiego, nawet najbardziej niewinny i intencjonalnie przyjazny, 
może okazać się dramatyczny w skutkach? Co znaczy „być w zgodzie z su-
mieniem”, gdy należy ono do ludzi zmaltretowanych wojną, okaleczonych 
psychicznie, niemających żadnego punktu oparcia? Według jakich kryte-
riów oceniać, rozumieć i porządkować rzeczywistość, która miast wyostrzać 
kontury, zdaje się stawać magmą, w której trudno się poruszać, myśleć i po 
prostu być.

Oto jest rok 1946. 40-letnia Emilia i jej mocno już starsza, schorowana 
matka, jadą bydlęcym wagonem opatrzonym krzywym napisem „Wracamy 
na ziemie ojców”. To repatriantki zza Buga, dawne ziemianki  –  mimo nę-
dzy, w jakiej się znajdują, ich szlachetne pochodzenie można rozpoznać po 
delikatności obejścia, języku, staranności ubogiego ubioru. Straciły na tej 

2 T. Sobolewski, Nam się nie należy…, „Kino” (1985) nr 4, s. 5.
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wojnie wszystko oprócz siebie – rodzinny dwór spłonął, zmarł mąż Emilii, 
z(a)ginęli, rozsiani gdzieś w Sowietach, krewni i przyjaciele, zniknęła dawna 
ojczyzna, zagarnięta przez złowrogiego sąsiada. Dawny, bezpieczny świat 
symbolizowany przez ocalone z trudem fotografie bliskich i domu, zostaje 
zastąpiony przez zniszczone, ponure miasto gdzieś na Ziemiach Zachod-
nich. Wszystko tu, wbrew propagandzie, jest obce i  nieprzyjazne. Goty-
cka architektura zniszczonego działaniami wojennymi miasteczka kojarzy 
się raczej ze scenerią horroru lub koszmaru sennego zamiast z  miejscem, 
gdzie będzie się rodziło nowe życie. Wciąż pełno tu śladów ludzi, którzy 
zostali stąd chwilę wcześniej wysiedleni. Niektórzy z dawnych mieszkańców 
wciąż tu są – pozornie niewinni, pokorni, nieobarczeni odpowiedzialnością 
za zbrodnie nazistów, ale przecież daje do myślenia ich znakomita znajo-
mość wojskowych i obozowych komend i wyraźna przyjemność odczuwa-
na w momencie, gdy można je, udając zabawę, wygłosić gromkim głosem 
wobec człowieka w obcym mundurze. Nad miastem góruje wielki budynek 
więzienia. Nie sposób tu znaleźć ani jednej pięknej, bezpiecznej przestrzeni, 
ani jednego przyjaznego, ciepłego wnętrza3. Rozświetlone zimowym słoń-
cem pole, gdzie spotykają się zakochani, okazuje się zaminowane. Ludzie, 
których Los i Historia rzuciły w to miejsce, nawet jeśli mają prowizoryczne 
schronienie, są wewnętrznie bezdomni. Żyją w zawieszeniu, niepewni jutra. 
Nie stanowią społeczeństwa, lecz zbiorowisko, nie są wobec siebie solidarni, 
nie pomagają sobie nawzajem. Relacje między nimi w najlepszym wypadku 
oparte są na wymianie usług lub dóbr, ale znacznie częściej ich kształt wy-
znacza przemoc, w najróżniejszych jej postaciach. Ubecy i szemrani przed-
stawiciele nowej (równie szemranej) władzy, szabrownicy, złodzieje – oto ci, 
którzy jako najsilniejsi i najbardziej bezwzględni znaczą tutaj najwięcej i od 
których najwięcej zależy. 

Jakże to inny obraz od tych nielicznych w  polskim kinie, których auto-
rzy podejmowali temat zasiedlania terenów, które przed wojną należały do 
Rzeszy. Sylwester Chęciński w popularnej do dziś komedii Sami swoi (1967) 
sprowadził opowieść o tych czasach i miejscu do perypetii dwóch zwaśnio-
nych chłopskich rodzin, które przesiedlone z Kresów do tej samej poniemie-
ckiej wsi, przeniosły zadawniony konflikt na nowy grunt. Kolonizacja odbywa 

3 „Piękno w sztuce – mówi Zanussi – bardzo często występuje poprzez zaprzeczenie, po-
przez negację, poprzez protest, poprzez krzyk wobec podłości, ohydy, natomiast piękno, 
które zostaje pozbawione tajemnicy, staje się pięknem na sprzedaż. To jest piękno skun-
dlone […]”. Cyt. za: H. Karolak, Zawsze jest jakaś niewiadoma. Rozmowa z Krzysztofem 
Zanussim, [w:] H. Karolak, Jest jeszcze czas. Bardzo różne rozmowy o sprawach najważ-
niejszych, Warszawa 2005, s. 30. 
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się szybko i  sprawnie, ludzie błyskawicznie wracają do rytmu normalnego 
życia wyznaczanego pracą w  gospodarstwie, a  zalecenia komunistycznych 
władz przyjmują jeśli nie z uznaniem, to przynajmniej z akceptacją. Podobnie 
podchodzi do tematu Kazimierz Kutz w  noweli Wdowa, stanowiącej jedną 
z trzech opowieści Krzyża walecznych (1958). Narracja mówiąca o oswajaniu 
nowych terenów zostaje ograniczona do wątku młodej dziewczyny, wdowy 
po kapitanie Joczysie, którego dawni podkomendni razem ze swoimi rodzina-
mi sprowadzili się do poniemieckiego miasteczka. Joczysową – śliczną dwu-
dziestolatkę, która po zakończeniu żałoby chciałaby ponownie ułożyć sobie 
życie – chcą traktować jak żywy pomnik, kontrolują każdy jej ruch, dbając by 
nie wyszła poza przewidziany dla niej schemat. Zmęczona tym dziewczyna 
w końcu ucieka, ale zanim do tego dojdzie, mieszka przez jakiś czas w prze-
ślicznym miasteczku, pełnym zieleni i kwiatów, gdzie na użytek swój i matki 
dostaje zgrabny domek z ogródkiem i schludną obórkę z żywym inwentarzem. 
Wizualnie Ziemie Odzyskane wydają się rajem na ziemi, zaś nowi mieszkań-
cy tego miejsca stanowią zgraną, może nieco zbyt pryncypialną, ale przecież 
sympatyczną zbiorowość. 

Pozbawiony tego lukru jest powstały dwa lata później Nikt nie woła (1960) 
tego samego autora. W zabytkowym mieście lądują Zabużanie, ale też ludzie, 
którzy na Ziemiach Zachodnich próbują zacząć wszystko od nowa, wykorzy-
stując powojenny bałagan, by przybrać nową tożsamość. Choć dotknięci woj-
ną, starają się jednak odbudować życie – w bardzo skromnym, jednostkowym 
wymiarze. Niepowodzenie nie jest jednak determinowane miejscem akcji, ale 
przeszłością bohatera, za którą ten musi zapłacić określoną cenę.

Protagonistki Trzech kobiet (1956) Stanisława Różewicza, w różnym stop-
niu naznaczone wojenną traumą, także traktują Ziemie Zachodnie jako miej-
sce dziewicze, otwierające przed nowymi mieszkańcami możliwości, których 
nie mieliby prawdopodobnie w  innych regionach zrujnowanego kraju. Ich 
los jest kształtowany nie tyle przez uwarunkowania polityczne, ile przez ich 
osobiste wybory – kobiety samodzielnie podejmują decyzję o zamieszkaniu 
w tym miejscu, oswajają je, odbudowują w nim swoją egzystencję. Jeśli jed-
nej z nich się to nie udaje, jest to konsekwencją jej wieku i niemożności wej-
ścia w związek z mężczyzną, nie zaś nieprzyjaznej aury miejsca, w którym się 
znajduje i okoliczności, które ją tam przygnały. 

I wreszcie niezwykły w historii polskiego kina, zrealizowany w konwencji 
westernowej film Prawo i pięść (1964) Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzew-
skiego. Tutaj tereny poniemieckie pokazane są jak Dziki Zachód, który odważ-
nym, silnym, pracowitym i wytrwałym pozwoli zapuścić korzenie, ale zanim 
to nastąpi, „szeryf” musi wygnać z miasteczka złoczyńców, którzy chcieliby 
zagarnąć mienie należące się osadnikom. Do opuszczonego już przez Niem-
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ców, a niezasiedlonego jeszcze przez nowych mieszkańców pięknego miasta, 
przybywa grupa ludzi z  zamiarem wyszabrowania stamtąd wartościowych 
przedmiotów. Kradzież uniemożliwia były więzień obozu koncentracyjnego, 
który wbrew początkowym deklaracjom, że na niczym mu już poza nowymi 
spodniami nie zależy, z narażeniem życia walczy o rzeczy potrzebne niezna-
nym mu przecież przesiedleńcom. Ci zaś, pokazani w ostatniej scenie filmu, 
jak powoli zmierzają w wiosennym słońcu do nowych domów, wydają się być 
godni poniesionego dla nich poświęcenia. 

Ten króciutki przegląd obejmujący filmy, których historycznym tłem są 
lata tużpowojenne i  zagospodarowywanie Ziem Zachodnich (świadomie 
staram się unikać lansowanego przez komunistyczną propagandę określenia 

„Ziemie Odzyskane”, ponieważ trudno uznać za ziemię odzyskaną i rdzennie 
polską teren, który Lachowie zajmowali przez chwilę w średniowieczu) nie 
wyczerpuje oczywiście całości zagadnienia. Gdybyśmy jednak przypomnieli 
wszystkie zrealizowane w  PRL-u filmy i  seriale mniej lub bardziej ociera-
jące się o  ten wątek, ich konkluzja zawsze byłaby ta sama: oto w  wyniku 
sprawiedliwości dziejowej Polska odzyskała swe pradawne, bardzo piękne 
ziemie, gdzie dzięki wysiłkowi, odwadze i  solidarności osadników szybko 
zaprowadzono nowe porządki. Wizja, którą w Roku spokojnego słońca pro-
ponuje Zanussi, jest diametralnie odmienna, ale jednocześnie najbardziej 
zbliżona do prawdy. Udziałem przesiedleńców była na ogół rozpacz związa-
na z utratą całego dotychczasowego życia, lęk przed tym, co spotka ich w no-
wym miejscu, brak poczucia bezpieczeństwa, nędza i świadomość fatalnych 
uwarunkowań politycznych, z  którymi nie sposób walczyć4. Bezkarność 
sowieckich żołnierzy dopuszczających się nagminnie kradzieży, gwałtów 
i mordów nie mogła oczywiście zostać pokazana w polskim filmie zrealizo-
wanym przed 1989 rokiem, ale przecież widz wiedział, że skoro Emilia i jej 
matka napadnięte przez bezwzględnych oprychów – Polaków – nie decydu-
ją się na zgłoszenie sprawy milicji, nie wierząc w jej skuteczność, tak samo 
nie zdecydowałyby się na to, gdyby napadli jej ludzie w sowieckich mundu-
rach – na co, jako samotne kobiety, byłyby z pewnością narażone. Nie ma in-
stancji, do której mogłyby się zwrócić o pomoc i ochronę. Rzeczywistością 
tużpowojenną na Ziemiach Zachodnich rządzi chaos, brak jest skutecznie 
organizujących nowe życie instytucji. Ciężko chora matka Emilii powin-
na leżeć w szpitalu, sama zaś Emilia, posiadająca przecież humanistyczne 
wykształcenie i  znająca francuski, mogłaby organizować szkołę, pracować 

4 Na ten temat por. np.: M. Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja 
na kryzys, Kraków 2012; A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005. Roz-
dział Nowa rzeczywistość, s. 94–142.
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z młodzieżą, wreszcie wykonywać choćby prace biurowe – powojenny głód 
ludzi z maturą był przecież ogromny. Tymczasem walczy o przetrwanie pie-
kąc ciastka i jest to jedyna forma aktywności, jaką tolerują obserwujący ją 
stale, jako byłą ziemiankę, ubecy. 

Rabunek dokonany przez mężczyzn mówiących tym samym językiem jest 
bardziej dojmujący, niż gdyby dokonali go obcy, ze strony których można się 
go spodziewać. Zmiana społecznego porządku, fakt, że byli ziemianie jako 
elita II Rzeczpospolitej zostali wyjęci spod prawa, ośmiela trzech napastni-
ków pewnych bezkarności. Kilka lat wcześniej mogliby ewentualnie nieśmiało 
ukłonić się Emilii i jej matce, dziś zwracają się do nich per „ty”, bezceremonial-
nie wchodzą do ich mieszkania, przeszukują kąty. Jest to możliwe wyłącznie 
dzięki innej kradzieży skutkującej całkowitym odwróceniem społecznej hie-
rarchii. O skali tej kradzieży Zanussi powiedzieć nie może, ale odbiorca filmu 
wiedział przecież doskonale, dlaczego kobiety musiały opuścić znajdujący się 
na Kresach dom, kto zabrał należący do ich rodziny majątek, wreszcie – kto 
przywłaszczył sobie wschodnią część ich kraju. I wiedział także, co stało się 
z mężem Emilii.

Emilia jest wdową. Jej staż małżeński nie był długi – była żoną zaledwie 
kilka miesięcy, wyszła za mąż krótko przed wojną, a wrzesień 1939 był koń-
cem jej świata także w sferze prywatnej. Potem przyszło pewnie kilka kartek 
z Ostaszkowa, Starobielska lub Kozielska, a po kilku latach niemiecka gadzi-
nówka wydrukowała listę nazwisk polskich oficerów, których ciała znalezio-
no w masowych grobach w Katyniu. Zanussi o tym wszystkim nie informuje 
widza, nie podaje dat ani faktów, nie nazywa miejsc, w których doszło do tra-
gedii. Nie może tego zrobić w momencie realizacji filmu – choć wszyscy znali 
prawdę, wciąż obowiązywała wersja, że za mord odpowiedzialni są Niem-
cy. Sygnały katyńskiego dramatu są jednak czytelne. Oto Emilia uczestniczy 
w ekshumacji ciał amerykańskich lotników, pochowanych w masowym gro-
bie. Sekwencja odsłaniania, badania i ustalania tożsamości rozkładających się, 
czarnych zwłok, jest wyraźnie stylizowana na zdjęcia dokumentalne zrealizo-
wane przez niemieckich operatorów po odkryciu w Katyniu grobów polskich 
żołnierzy. Ludzie zgromadzeni nad mogiłą patrzą na zmarłych w  niemym 
przerażeniu, lekarze i patolodzy pozornie beznamiętnie rozcinają zniszczone 
tkaniny i wyciągają z kieszeni martwych nienaruszone niemal zdjęcia ich bli-
skich, monety, portfele, osobiste drobiazgi. Emilia wpatrzona w ten przedziw-
ny, potworny spektakl, traci na chwilę przytomność, a  potem, już w  domu 
(domu?) długo wpatruje się w fotografię mężczyzny. Wie, co się z nim stało, 
choć wie także, że prawdopodobnie nigdy nie będzie mogła o tym mówić. 

Nietrudno więc zrozumieć, że w  nową rzeczywistość Emilii i  jej matce 
trudno wejść z  nadzieją, skoro architektami tego świata są ci sami ludzie, 
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na których ciąży odpowiedzialność za Katyń. Emilia stara się co prawda za-
chować pogodę ducha, ale jej rozpaczliwym próbom przeczą realia: mieszka 
razem z  matką w  zrujnowanej norze, która nie zapewnia prywatności, nie 
chroni przed zimnem ani złymi ludźmi. Jako przedstawicielka dawnej klasy 
ziemian jest pilnie obserwowana przez Urząd Bezpieczeństwa. Jest przeraźli-
wie sama i samotna – dla tych, którzy nie należą do jej klasy, jest zagrożeniem, 
kimś, z kim kontaktów lepiej na wszelki wypadek unikać. Jedyną osobą, która 
w nowej rzeczywistości stoi na drabinie społecznej jeszcze niżej, jest prosty-
tutka Stella5, sąsiadka Emilii. Każdy niemal kadr, każda niemal sytuacja, w ja-
kiej Zanussi stawia swoją bohaterkę, zdają się świadczyć, że w tym świecie nie 
ma miejsca dla niej ani ludzi jej podobnych. 

Emilia nie potrafi się bronić ani walczyć, nie ma w niej cienia bezwzględ-
ności niezbędnej do przetrwania. Ale jednocześnie jest w niej jakaś ogromna 
wewnętrzna godność i  czystość, które kobiecie tak głęboko doświadczonej 
pozwalają się nie bać. „Pan nie ma nade mną żadnej władzy” – powie prosto 
w oczy śledzącemu ją ubekowi, który próbuje zabrudzić i zniszczyć wszystko, 
co w  jej życiu jest sferą prywatnych doznań i  doświadczeń. Dla ubeka wła-
dza to możność zamknięcia przed nią możliwości wyjazdu, połączenia się 
z ukochanym człowiekiem. Dla niej – to możliwość ochrony własnej godno-
ści. I tego ubek, symbolizujący całą brzydotę i okrucieństwo nowych czasów, 
nie jest w stanie jej odebrać. W świecie, w którym zostały odwrócone niemal 
wszystkie znaki wartości, Emilia wydaje się jedynym człowiekiem, którego 
moralna czystość nie została naruszona. Kobieta czyni swoje cierpienie, na-
rzucone jej przez Los i Historię, dobrowolną ofiarą. Godzi się z nim i je akcep-
tuje, czyniąc z tego aktu manifestację wolności. 

Może to właśnie  –  wewnętrzne piękno tej kobiety, jej mądrość i  pra-
wość – tak ujmuje Normana, amerykańskiego żołnierza, który przyjechał do 
poniemieckiego miasteczka jako członek komisji badającej mord dokonany 
przez nazistów na amerykańskich jeńcach wojennych. Podobnie jak ona jest 
człowiekiem okaleczonym przez wojnę, a w powojenną rzeczywistość nie po-
trafi wejść z entuzjazmem i pieśnią na ustach. Zbyt wiele oboje widzieli, zbyt 
wiele przeżyli, by mogli się tak po prostu z tego otrząsnąć. Żadne z nich nie 
jest już najmłodsze, są ukształtowani, zastygli w formie wybranej przed laty. 
Światu na zewnątrz przyglądają się z lękiem, ale przede wszystkim ze zdziwie-
niem – więc tak daleko to wszystko zaszło? Więc tkwi w ludziach zdolność 

5 Bardzo interesująco analizuje wątek tej postaci Agnieszka Morstin-Popławska. Por. 
A. Morstin-Popławska, Ziemie Odzyskane – życie utracone. O „Roku spokojnego słońca” 
Krzysztofa Zanussiego, [w:] Kino polskie wobec II wojny światowej, red. P. Zwierzchowski, 
D. Mazur, M. Guzek, Bydgoszcz 2011, s. 214–228.
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do bezinteresownego zła? Jak mamy się przed tym obronić? Komu zaufać, na 
kim się oprzeć? 

Wzajemna fascynacja narasta powoli, ze spojrzeń, gestów – bo przecież 
nie słów, żadne z nich nie zna języka drugiego ani żadnego wspólnego – ro-
dzi się bliskość, przywiązanie, poczucie odpowiedzialności za drugiego czło-
wieka, wreszcie pragnienie fizycznego spełnienia. Rozumieją się mimo bra-
ku możliwości ujęcia w słowa emocji. Łączy ich świadomość wewnętrznego 
pęknięcia, ale też fakt, że w zalewie brudu każde z nich wyczuwa w drugim 
czystość intencji i myśli, dobro i – mimo wszystko – nadzieję. Każde z nich 
z sytuacji, które innych mogłyby zniszczyć na zawsze, zabić w nich jakąkol-
wiek wiarę, wychodzi obroną ręką. W konwencji sennego koszmaru Zanussi 
pokazuje wojenne doświadczenia Normana – był niemieckim jeńcem, prze-
żył potworny strach człowieka przekonanego, że za chwilę umrze. Pamięta 
śmiech wymuskanych, ubranych w  ciepłe mundury niemieckich oficerów, 
gdy chwiał się naprzeciw nich, próbując utrzymać równowagę, wygłodzo-
ny, przemarznięty, w zanieczyszczonych własnymi odchodami łachmanach. 
Podczłowiek w obecności nadludzi, przekonany, że ich szyderczy śmiech bę-
dzie ostatnim usłyszanym przez niego dźwiękiem. Dziś jest żołnierzem zwy-
cięskiej armii, ale pamięć tamtego zwierzęcego lęku wciąż w nim tkwi. To 
godność Emilii, jej spokój i pogoda dają mu siłę, choć wydaje się, że powin-
no być odwrotnie – to on przecież ma dokąd wrócić, podczas gdy jej przy-
szłość rysuje się w zdecydowanie ciemnych barwach. Emilia staje się ważna 
dla Normana nie dla swojej porażającej urody (grająca ją Maja Komorowska 
jest kobietą interesującą, ale trudno byłoby ją uznać za piękną i  pełną sex 
appealu), nie dla majątku, którego przecież nie posiada, wreszcie nie dla per-
spektyw i możliwości, którymi mogłaby się z nim podzielić. „Zanim Cię spot-
kałem, byłem pustym człowiekiem” – mężczyzna próbuje wyjaśnić kobiecie 
rolę, jaką ta odegrała w jego życiu. Potrafiła obudzić w nim coś, co, jak sądził, 
umarło tego zimowego dnia na placu apelowym w niemieckim obozie. Nie 
mając właściwie powodów, by mieć nadzieję, umiała samą swoją obecnością 
dać ją komuś innemu. 

„Będzie dobrze”  –  mówi do matki Emilia, choć jej słowa, w  obliczu co-
dziennych doświadczeń, zakrawają na szaleństwo. Matka zirytowana jej wy-
rozumiałością i niezmąconym spokojem wyrzuca córce: „Zawsze wszystkich 
usprawiedliwiasz”. „Lepiej usprawiedliwiać, niż sądzić” – odpowiada Emilia 
i to jedno zdanie, ze wszystkich przez nią wypowiedzianych, charakteryzuje 
ją najlepiej. Emilia jest miłosierna, w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa. 
Nigdy z  jej ust nie wyrwie się złorzeczenie, pretensja czy gniew. Nigdy nie 
pozwoli sobie na wyrażenie krytyki. Potrafi wybaczać, nawet tym, którzy ją 
upokarzają i niszczą. Jest krucha, słaba i fizycznie bezbronna, więc z miło-



PraWdziWa h(h)istoria 255

sierdzia i z dobrowolnego poświęcenia czyni sobie tarczę. Z jednej strony to 
postawa godna podziwu i pochwały, heroiczna, niezwykła i piękna. Z drugiej 
jednak uważnego widza zastanawia, na ile wynika ona z  określonego pro-
gramu życiowego, z rzeczywistego heroizmu, a na ile z  lęku i niemożności 
podjęcia wyzwania.

Rok spokojnego słońca został zrealizowany w koprodukcji ze Stanami Zjed-
noczonymi i Niemcami Zachodnimi. O ile zatem polski widz zobaczył w Emi-
lii przede wszystkim ucieleśnienie typowo polsko-katolickich cnót  –  zdol-
ności do poświęcenia w  imię wyższych wartości, usuwania się w  cień, 
pokory – o tyle widzowie zachodni zapewne nie byli w stanie zrozumieć po-
stawy kobiety odrzucającej możliwość połączenia się z głęboko kochającym ją, 
wartościowym mężczyzną tylko dlatego, że ceną za własne szczęście okazy-
wało się przyjęcie, niewymuszonego przecież i nieoczekiwanego, poświęcenia 
matki6. Oto matka Emilii, zdając sobie sprawę z niemożności przeprawienia 
się razem z córką przez zieloną granicę (możliwości legalnego wyjazdu nie 
ma, władze nie wypuszczą z  Polski dwóch kobiet, które mogłyby nie najle-
piej świadczyć o ich poczynaniach7), decyduje się umrzeć. Wie, że córka nie 

6 Na tę podwójność perspektywy możliwą wyłącznie dlatego, że Zanussi jest reżyserem 
polskim, ale pracującym w  ogromnej mierze za granicą, zwraca uwagę Tadeusz Sobo-
lewski: „Zdumiewające efekty może dać przemienność perspektywy, chwyt zastosowany 
nie po raz pierwszy przez Zanussiego. Sprawom i postaciom oswojonym przez rodzime 
kino i swojską świadomość reżyser przygląda się pozornie na zimno, z oddalenia. Miłości 
towarzyszy dystans. Ile do tego dramatu przeszło z osobistej sytuacji reżysera polskiego, 
który stał się reżyserem zachodnim; który na Zachód patrzy oczyma Polaka, a na Polskę 
oczyma człowieka Zachodu? Zanussi stara się zachować charakter pośrednika, mediato-
ra, człowieka rozumiejącego różne światy, jednak spośród uczestników dramatu zawsze 
bardziej fascynuje go ta strona, która ponosi większą ofiarę”. T. Sobolewski, Nam się nie 
należy…, dz. cyt., s. 9.
7 Scena, w  której polski żołnierz poproszony przez Normana o  przetłumaczenie roz-
mowy z Emilią ostro występuje przeciw planom Amerykanina zabrania kobiety z Polski, 
okazała się decydującym argumentem za niewysłaniem filmu jako polskiego kandyda-
ta do Oscara. Mówi Krzysztof Zanussi: „Rok… został przez Polskę oficjalnie zgłoszony 
do Oscara […]. I tuż przed wysłaniem kopii KC zdecydował, że film zostanie wycofany. 
Wiem z pewnych źródeł, jak mówią dziennikarze, że w przeddzień ostatecznej decyzji 
kasetę Roku wziął do domu generał Jaruzelski. Ktoś, komu wierzę, powiedział mi w ta-
jemnicy, od której czuję się zwolniony, że generał usłyszał od towarzysza Świgonia suge-
stię, iż występujący w małym epizodzie oficer i tłumacz, zajadły fanatyk, komunista, to 
postać, która parodiuje generała. Rolę oficera grał Tadeusz Bradecki, człowiek w wieku 
bliskim generała, przy tym inteligent – znał języki. Podobno taśma z moim filmem wró-
ciła od generała przewinięta do tej właśnie sceny, gdzie głupkowate tłumaczenie oficera 
uniemożliwia rozmowę zakochanych”. Cyt. za: A. Morstin-Popławska, Ziemie Odzyska-
ne – życie utracone, dz. cyt., s. 227.
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zostawi jej samej, jedynym wyjściem z sytuacji wydaje się więc uwolnienie jej 
od konieczności opieki nad starą, zniedołężniałą matką. Celowo wywołuje 
u siebie przeziębienie wiedząc, że schorowany organizm nie będzie w stanie 
go zwalczyć. Umierając, czyni córkę wolną od odpowiedzialności za siebie 
i zarazem wolną do dokonania życiowego wyboru. 

Tymczasem Emilia, uświadamiając sobie, że śmierć matki nie była przy-
padkowa, nie przyjmuje jej poświęcenia, decyduje się zostać w Polsce. Po-
zornie powodem są pieniądze – matka wiedząc, że nie mają odpowiedniej 
kwoty na opłacenie przewodnika dla nich obu, zapłaciła tylko za jedno 
miejsce. Będąc przekonaną, że miejsca są dwa, Emilia obiecuje jedno są-
siadce Stelli, a gdy okazuje się, że od początku było tylko jedno, oddaje je 
dziewczynie, nie mówiąc jednocześnie o tym słowa Normanowi, który za 
kilka dni na zawsze wyjedzie z Polski i zamierza czekać na ukochaną w Ber-
linie Zachodnim. Pieniądze to jednak tylko pretekst. Normanowi napraw-
dę zależy na kobiecie, więc gdyby wiedział, że potrzebna jest dodatkowa 
suma, zdobyłby ją, zrobiłby wszystko, żeby Emilia mogłaby do niego do-
łączyć. Pojawia się jednak pytanie – czy kobieta naprawdę tego chce? Czy 
nie przyjmuje wiadomości od przewodnika z pewną ulgą? Wyjazd do Nor-
mana oznaczałby przecież konieczność życia wedle zupełnie innego rytmu 
niż dotychczas, nauczenia się funkcjonowania w  innej kulturze, wreszcie 
definitywne rozstanie z tym zmarłym mężczyzną, którego fotografię wciąż 
trzyma przy łóżku, a  który jest już chyba dla niej bardziej mitem niż re-
alnym wspomnieniem małżeńskiego szczęścia i  męsko-damskiej relacji. 
Jako taki jest po prostu bezpieczny –  łatwiej żyć z  legendą, niż z żywym, 
wymagającym uwagi, nie zawsze idealnym w  koegzystencji człowiekiem. 
Może Norman jest marzeniem, którego urok polega na tym, że pozostaje 
niespełnione, że nie nigdy nie zasnuje go trywialna codzienność? Mężczy-
zna jest skierowany ku życiu, snuje plany wspólnej pracy na farmie gdzieś 
w Arizonie, śpiewa dziecinną piosenkę, być może mając nadzieję, że zanu-
ci ją kiedyś ich dziecku. Kobieta jest zanurzona w pamięci śmierci, która 
nie pozwala jej poczuć się szczęśliwą, ale jednocześnie jest czymś znanym, 
a tym samym – względnie bezpiecznym. 

Spojrzenie Krzysztofa Zanussiego na bohaterkę nie jest jednoznaczne. 
Zrazu wydaje się ona pełną godności kobietą z polskiego dworu ziemiańskie-
go, a więc środowiska, którego wartości z racji pochodzenia i wychowania są 
autorowi wyjątkowo bliskie. Studium tej postaci pozwala jednak na postawie-
nie tezy, że reżyser patrzy na Emilię z pewnym dystansem – stojąc po jej stro-
nie zawsze wówczas, gdy ta musi zmagać się z Historią i wrogim otoczeniem, 
nie akceptuje chyba jednak jej przesadnego, jak być może sądzi(ł), pryncy-
pializmu. Wydaje się – co szczególne w świetle wielokrotnie deklarowanego 
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przywiązania do wartości katolickich  –  akceptować decyzję matki kobiety 
o dobrowolnym zakończeniu życia8. Pragnienie podjęcia decyzji o tym, kiedy 
ten koniec miałby nastąpić, zaznacza zresztą już w pierwszej scenie filmu roz-
grywającej się w bydlęcym wagonie. Zniecierpliwiona własną niedołężnością 
i bólem chorej nogi matka nie chce dalszych koło siebie zabiegów, ogania się 
od córki opatrującej jej rany. „Jeżeli Chrystus umarł na krzyżu, bo chciał, a nie 
musiał, to dlaczego nam nie wolno umierać, kiedy chcemy?”– pyta, domaga-
jąc się prawa do zakończenia życia na własnych warunkach. Śmierć, o której 
decyduje się samemu, wydaje się być godniejsza niż ta, która przychodzi znie-
nacka, z ręki wroga lub po długotrwałej, pełnej cierpienia chorobie. Tak po-
strzegana śmierć staje się wyzwoleniem i to podwójnym – dla tego, kto cierpi, 
i dla tego, kto musi temu cierpieniu towarzyszyć. 

Wybór, którego dokonuje matka Emilii, jest jednak przekroczeniem tabu, 
co nigdy nie pozostaje bez konsekwencji. Skoro matka nie może już ich po-
nieść, robi to Emilia, próbując w ten sposób odkupić podwójną winę – winę 
matki i winę własną, polegającą, jak uważa, na tym, że dała swoim zacho-
waniem matce prawo do tego, by ta pomyślała, że jest zbędna. Widz wie, że 
tak nie było, ale Emilia wierzy, że tak jest. I  to przekonanie jest silniejsze 
niż pragnienie własnego szczęścia, zdroworozsądkowe argumenty, wreszcie 
świadomość, że swoją rezygnacją skrzywdzi innego człowieka. Do jakich 
granic możemy się posunąć w walce o szczęście? – zdaje się pytać Zanussi. 
Co powinno wyznaczać nasze imperatywy moralne? Na ile tym drogowska-
zem może – powinna być – religia, w tym wypadku katolicyzm? Emilia, jak 
już powiedziano wyżej, jest głęboko wierząca, ksiądz jest jedyną osobą, któ-
rej zwierza się ze swych rozterek i u którego w trakcie spowiedzi szuka wyj-
ścia ze swojej sytuacji. Ostatnie lata spędza w domu opieki prowadzonym 
przez siostry zakonne, świadomie decydując o rytmie i atmosferze, w jakich 
upłynie reszta jej życia. Polski widz filmu – a więc z dużym prawdopodo-
bieństwem katolik – buntuje się jednak przeciw decyzji bohaterki, choć ro-
zumie, z czego ona wynika. A reżyser świadom jest takich reakcji, sam je 
bowiem kształtuje.

W ten sposób, obok opowieści o  Historii i  Miłości, Rok spokojnego 
słońca staje się również traktatem filozoficzno-moralnym, w  którym wię-
cej jednak jest pytań niż odpowiedzi. 30 lat po realizacji filmu okazują się 
wciąż  –  a  może nawet bardziej?  –  aktualne. Sytuacja nie przypomina co 

8 Warto w tym miejscu przypomnieć wczesny film reżysera, zrealizowaną w 1978 roku 
Spiralę, której bohater, buntując się przeciw trawiącej go chorobie, decydował się na po-
pełnienie samobójstwa. Film kończy się metaforyczną wizją wstąpienia do nieba, co jest 
równoznaczne z wybaczeniem okazanym bohaterowi przez Boga. 
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prawda (na szczęście) realiów stanu wojennego, ale podobne jest chyba 
wspólne wielu ludziom poczucie pogubienia, rozmycia się konturów rze-
czywistości. Stąd ważniejsza niż kiedykolwiek staje się próba znalezienia 
odpowiedzi na pytanie o  sens cierpienia, o  prawo do szczęścia, a  przede 
wszystkim o to, co nim jest.

* * *

Jesienią 1984 roku włoski kwartalnik „Centro Sperimentale” opublikował 
wypowiedź Michelangelo Antonioniego wyjaśniającą powody, dla których 
Złotego Lwa na ostatnim festiwalu w Wenecji przyznano Rokowi spokojnego 
słońca Krzysztofa Zanussiego. Podkreślając, że decyzja jury została podjęta 
jednogłośnie, Mistrz powiedział:

Rok spokojnego słońca […] ma wszystko, co film mieć powinien – począwszy 
od tak zwanego, jak najbardziej banalnego ludzkiego ciepła. […] został opo-
wiedziany z intymną szczerością, w obrazach przesyconych cierpieniem, cier-
pieniem narodu, tak umęczonego jak naród polski. I ponieważ jest filmem so-
lidniejszym [niż konkurujący z nim L’amour a mort Alaina Resnais – dop. J. P.], 
z początkiem, środkiem i końcem, w tym właśnie regularnym porządku – czy 
to miałoby się podobać, czy nie podobać Godardowi. I ponieważ opowiedzia-
ne w nim konflikty zachodzą między mężczyzną a kobietą różnych narodo-
wości albo dotyczą kobiety i jej ukochanej matki; albo rodzą się – u mężczy-
zny  –  z  uczucia miłości i  poczucia obowiązku; plus nostalgia, masochizm, 
litość i wszystko, co jeszcze wrażliwy widz potrafi odczytać: tak oto stajemy 
wobec naczynia pełnego tych wszystkich elementów, którymi zazwyczaj ży-
wią się popularne dramaty. Dodam jeszcze, że fotografia stapia dobrze te ele-
menty w  jednolitą i  jedyną całość; i  bynajmniej nie szkodzi, jeśli ton filmu 
przypomina nieco dawne ekspresjonistyczne kino niemieckie. W  rzeczywi-
stości jest jednak bardzo od niego odległy. Odnosi się silne wrażenie, że źród-
łem tego filmu jest Europa, która dobrze wie, jakie są jej granice na wschodzie 
i na zachodzie. Słowem, jest to utwór, który wywodzi się z konkretności i pre-
cyzji realistycznej powieści. Z obrazów, które – wydawać by się mogło – zro-
dzone są z fantazji, wyłaniają się realne zdarzenia i żywe postacie; i odnajdują 
się w nich echa wielkiej tradycji kina radzieckiego. Natchnieniem literatury 
rosyjskiej jest troska moralna. Ta sama troska przenika opowiadanie Zanus-
siego, dając mu siłę i prawdę. I wszystko to jest zamknięte w strukturze, która 
szanuje podstawowe reguły filmowej narracji. Można jeszcze powiedzieć, że 
idea filmu nie wydaje się subiektywna, to znaczy zrodzona w głowie Zanus-
siego. Wypływa z żywego faktu: wojny. Zanussi tę ideę dostrzegł i przedstawił, 
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uwypuklił i  zindywidualizował, dał losowi należną mu wagę i  miejsce. Los 
w tym filmie zadecydował o wszystkim. Ale jest to zawsze los osób, nie los 
ślepy i nieokreślony, lecz ich los. 
Nie chciałbym stwarzać wrażenia, że mamy przed sobą arcydzieło. To tylko 
film zrealizowany w sposób znakomity9.

9 Cyt. za: Z zagranicznych czasopism, „Kino” (1985) nr 9, s. 30. 

Joanna Preizner, Prawdziwa H(h)istoria. Rozważania wokół „Roku spokojnego słońca”, 
[w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileu-
szowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Mi-
chał Drożdż, Michał Legan OSPPE, Kraków 2015, s. 247–259.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.15
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Przypowieść o ślepcu, diable i braku  
miłosierdzia, czyli historia „monety”
Paradygmat Krzysztofa Zanussiego (1985)

Zmierzch – „półmrok schyłku i cienista granica śmierci” – symbolizuje „me-
lancholię łączącą się z ubywaniem słonecznego ciepła i światła, w poruszają-
cym obrazie końca świata i początku nowego cyklu istnienia”1. Ów związek 
między zmierzchem i zachodem, w sensie dosłownym (Słońca) i metaforycz-
nym (utraty złudzeń), staje się kluczowy w filmie Zanussiego, poczynając od 
pierwszego kadru.

Posępny, przemysłowy krajobraz z  ciemnymi konturami kominów odci-
nających się na tle ściany lasu widocznego w  oddali i  szarego nieba. Żółty 
dym wznoszący się w niebo z wnętrza, wydawać by się mogło, gorejącej zie-
mi. Piaszczysta hałda usypana obok przemysłowych zabudowań. Krwawa 
poświata zachodzącego Słońca nadająca czerwoną barwę pylastej ziemi, a na 
niej rozproszone konie, wóz i ludzkie figurki, poruszające się niczym trybiki 
w  machinie, w  monotonnym, spowolnionym, choć ciągłym rytmie toczące 
po szynach ogromnych rozmiarów blachę. Ten kadr o iście malarskich walo-
rach otwiera prolog filmu Zanussiego. Estetyka owego kadru czyni zwyczajne 
miejsce przestrzenią niemal odrealnioną. Ilustracja schyłku dnia pracy robot-
ników pewnej stalowni nabiera szczególnego waloru za sprawą magicznego 
światła słońca o  zmierzchu, zabarwiającego ziemię na czerwono. Ewokacja 

1 J.  Tresidder, Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach 
obrazowych, znakach ikonicznych i emblematach, Warszawa 2001, s. 256.

Przypowieść o ślepcu, diable 
i braku miłosierdzia…
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obrazu „gorejącej ziemi” nadaje tej przestrzeni wymiar alegoryczny –  infer-
nalnego kręgu. 

Na tle tego obrazu pojawiają się napisy czołowe filmu, z jego tytułem na 
czele: Il potere del male (Paradigma), co znaczy Potęga zła (Paradygmat)2. 
Termin „paradygmat” wywodzi się z greki – pará-deigma-deíg-matos – ‘wzo-
rzec, przykład pouczający’3. Posłużenie się nim sugeruje, że tytułowa „potęga 
zła” jest swego rodzaju tezą, która zostanie udowodniona na drodze poucza-
jącego przykładu. Tytuł jest rodzajem wskazówki ukierunkowującej odbiór 
dzieła przez widza – odczytanie go jako traktatu na temat zła, w którym zwy-
cięstwo zła jest z  góry przesądzone. Paradygmat, jak wskazuje jego podty-
tuł, jest „rozpisanym na dramatis personae traktatem poświęconym Złu (i to 
w znaczeniu metafizycznym właśnie, a nie jedynie etycznym”4. To narzucająca 
się perspektywa odczytania filmu5, znacznie bardziej jednak wyrafinowanego 
w swej materii, opartego na zasadzie konstrukcyjnej: nie wszystko jest tym, 
czym z pozoru się wydaje. Tym, co czyni ów traktat unikalnym, jest zabieg 
odejścia od stricte realistycznej historii i uniwersalizacja przesłania. Wskazuje 
na nią czasoprzestrzenna lokalizacja opowieści: Miasteczko w Europie. Okres 
międzywojenny. Anulowanie precyzji (ewidentna nieścisłość) oznacza prak-
tycznie umiejscowienie fabuły w nieokreślonej czasoprzestrzeni. Tym samym 
już wraz z inicjalnym obrazem prologu sugerowana opowieść z tezą zyskuje 
formę uogólniającej przypowieści6. Przypowieść (podobnie jak symbol) za-
kłada konstruowanie świata przedstawionego w oparciu o zasadę analogii, tj. 
istnienia dwu poziomów – temu, co dosłowne i konkretne, odpowiada ukryty 
sens. Oznacza to, że obraz odsyła do głębszego znaczenia alegorycznego, do 
ogólnej prawdy moralnej, zaś postacie i zdarzenia traktowane są jako przykła-
dy uniwersalnych prawideł ludzkiej egzystencji.

2 Tytuł polski filmu: Paradygmat, czyli potęga Zła jest nieco mylący, sugeruje, jakoby 
„wzorzec, przykład” był równoznaczny z  „potęgą Zła”, odwraca pierwotny porządek rze-
czy z tytułu oryginalnego. W języku francuskim, podobnie jak włoskim, tytuł brzmi: Le 
pouvoir du mal.
3 Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 824.
4 T. Kłys, Krzysztofa Zanussiego kino intelektualne [w:] Kino polskie w trzynastu sekwen-
cjach, pod red. E. Nurczyńskiej-Fidelskiej, Kraków 2005, s. 145.
5 W tym duchu odczytała film Mariola Marczak, śledząc, jak „Szatan istnieje i działa”, i wi-
kła w Zło wszystkie postaci filmu, oraz pokazując jego różne wcielenia w postaciach. Zob. 
M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego 
(fragment poświęcony Paradygmatowi…, s. 315–330), Olsztyn 2011. 
6 O traktacie ubranym w formę paraboli pisał Michel Estève, De la science à la foi: Illu-
mination. L’imperatif. Le pouvoir du mal, „Etudes Cinématographiques” nᵒ 58 (Krzysztof 
Zanussi), s. 47–61, cyt., s. 54, 55. 
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Kolejne obrazy ekspozycji filmu składają się na prezentację kluczowych 
miejsc i  postaci. Kolejność ich pojawiania się nie pozostaje bez znaczenia. 
Pierwsze z  miejsc to hala stalowni przedstawiona jako tygiel pracy i  wiecz-
ne palenisko. Rozpryskujące się iskry obrabianej stali, rozżarzona surówka 
spływająca strumieniem w dół kadzi, unoszący się nad ogromną kadzią gęsty 
żółtobiały dym, płomienie buchające z rozgrzanych pieców, wszechogarniają-
cy żar oddany barwą nasyconej żółci przechodzącej w czerwień skontrasto-
waną z czernią nieoświetlonych zakamarków przestrzeni sprawiają wrażenie 
istnego piekła na ziemi. W  tej przestrzeni przykuwa uwagę tajemnicza po-
stać mężczyzny w czerni obserwującego proces hutniczy z boku. Wyraźnie 
przybył tam, by nadzorować jego przebieg. Po wypełnieniu misji wsiada do 
czarnej limuzyny i odjeżdża ze stalowni. Nadzorcą okaże się sekretarz (w tej 
roli Eugeniusz Priwieziencew) właściciela stalowni, postać z reguły milcząca, 
która z pozoru pozostaje na drugim planie, choć w istocie stanowi spirytus 
movens wydarzeń.

Gorejąca przestrzeń hali ustępuje miejsca ogromnemu gabinetowi pogrą-
żonemu w  półmroku i  zielono-żółtej poświacie sztucznego oświetlenia. Za 
centralnie ustawionym w  nieomal pustej, choć zaświadczającej o  luksusie 
przestrzeni biurkiem, zasiada mężczyzna wyraźnie znużony pracą, ze zmę-
czenia przecierający oczy. Jest nim – jak się później okaże – Gottfried (w tej 
roli Vittorio Gassman)  –  kapitalista, bogaty fabrykant, właściciel stalowni. 
Dynamiczny żywioł ognia dominujący w stalowni zostaje więc najpierw skon-
trastowany z uspokajającą, ale i przygnębiającą zieloną poświatą wypełniającą 
przestrzeń gabinetu jej właściciela, a następnie z melancholizującym żywio-
łem wody rozlewiska oddzielonego polną drogą od terenu stalowni. 

Gdy tą drogą przejeżdża czarna limuzyna, żółta tarcza słońca chylącego 
się ku zachodowi widoczna jest na horyzoncie, daje ostatnie promyki gas-
nącego światła. Jacyś ludzie zbierają coś na hałdach na terenie fabryki, a nad 
stawem unoszą się gęste opary, spowijając okolicę białą mgłą, spoza której 
ciągle widoczna jest czarna limuzyna. Nad brzegiem mlecznej toni wodnej 
naprzeciw fabryki ze strzelistymi kominami siedzi jakiś biedak i przeżuwa ka-
wałek chleba. Chce się podzielić okruchem ze szczurem wodnym siedzącym 
obok w błotnistej ziemi, ale ten nie reaguje. Bierze więc ów okruch ponownie 
do ust, przeżuwa, wstaje, wznosi oczy ku niebu, wykonuje znak krzyża, po-
chyla się nad wodą, by umyć ręce, po czym wyjmuje z ust ostatni przeżuty kęs 
i dzieli się nim ze szczurem. Wkłada czapkę i odchodzi skrawkiem bagnistej 
ziemi otoczonej wznoszącymi się nad wodą oparami. Kamera przestaje po-
dążać jego śladem, lecz ukazuje toń wodną, w miejscu, w którym bulgocze 
niczym gorące głębinowe źródło. Obecność szczura przywołuje skojarzenie 
z  chorobą i  śmiercią, a  nawet złem (w chrześcijaństwie i  wierzeniach ludo-



264 iWoNa kolasiŃska-PasterCzyk

wych szczur wiązany jest z diabłem jako „symbol łowcy dusz i oszukańczego 
kusiciela”7), tym bardziej gest miłosierdzia wobec pogardzanego szczura na-
biera szczególnego znaczenia. To gest tego, który nie posiadając nic, dzieli się 
ostatnim kęsem ze zwierzęciem budzącym odrazę. Istotny tym bardziej, że 
biedak nie doświadczy go od drugiego człowieka. Za moment skonfrontowa-
ny zostanie właśnie z brakiem miłosierdzia. 

Skromne wnętrze chaty, do której przenosi się akcja, łączy z gabinetem ka-
pitalisty jedynie tonacja barwna, jaką ta ciasna przestrzeń zyskuje – zielono-

-żółta poświata będąca efektem specyficznego światła o zmierzchu, jakby so-
larnego, wdzierającego się do wnętrza przez okna. Chata jest równie skromna 
jak ubodzy są jej mieszkańcy – matka-wdowa (w tej roli Erika Wackernagel) 
i syn (w tej roli Benjamin Voelz) aspirujący do studiowania teologii, lecz nie-
dysponujący środkami na studiowanie. Osobę dyrektora fabryki przywołuje 
matka, szykując syna na spotkanie z potencjalnym protektorem. W jej oczach 
ów bogaty człowiek, z  racji swej funkcji i  majątku, zasługuje na szacunek, 
który trzeba wyrazić choćby stosownym strojem, w jakim można stawić się 
u dyrektora. Przypomina, jak wielkim wydarzeniem było, gdy jego ojciec miał 
stawić się u dyrektora i jak wówczas na wszelki wypadek zawsze wiązała mu 
muszkę. Gdy zatem marynarka przechowywana po zmarłym mężu (o któ-
rym z dumą mówi, że był „szeroki w ramionach”) okazuje się zbyt obszerna 
na wątłego syna, matka, która nie chce ryzykować przyszłości syna i wierzy, 
że od spotkania z dyrektorem zależy jego stypendium, wyjmuje z ukrytej na 
piersiach sakiewki dwie monety i daje mu, mówiąc: „Nie wystarczy na opła-
cenie studiów, ale żeby kupić nową marynarkę, powinno być dość”. Zrazu 
uszczęśliwiony syn, odkrywa, że przecież nie mogła tego zarobić praniem, 
a gdy ogląda sakiewkę orientuje się, że dar serca był możliwy kosztem sprze-
daży jej ciała uniwersytetowi. Ten pośmiertny zapis ciała dla celów badań na-
ukowych jest gestem o niejednoznacznej wykładni. Z jednej strony jest ofiarą 
z siebie w imię miłości do syna i przekonania, że zdobyte pieniądze posłużą 
słusznej sprawie – pośrednio pozyskaniu stypendium na studia, pozwalające 
na wydobycie się z  proletariackiej nędzy, uniknięcie powtórzenia losu ojca 
(jak można się domyślać – przedwcześnie zmarłego na skutek ciężkiej pracy). 
Z drugiej strony ów akt sprzedaży własnego ciała ma w sobie, nie w dosłow-
nym, a metaforycznym sensie, coś ze sprostytuowania się. Matka, upewniw-
szy się u księdza, że nie będzie to „żadna przeszkoda dla zmartwychwstania 
ciała”, nie widzi w tym nic zdrożnego, zwłaszcza, że nie miała już nic więcej do 
sprzedania, a przejęcie ciała przez uniwersytet pozwoli w przyszłości uniknąć 

7 H. Biedermann, Leksykon symboli, Warszawa 2003, s. 355. 
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kosztów pogrzebu. W synu jednak w końcu rodzi się bunt przeciw niespra-
wiedliwościom społecznym i  desperacko wykrzykuje: „Nie chcę! Dlaczego 
jedni mają tyle, a ty…?”.

To właśnie w tym momencie próg chaty przekracza żebrak wcześniej wi-
dziany nad rozlewiskiem i  staje w  sieni. Zanim zdoła poprosić o  jałmużnę, 
matka odprawia go: „Idź dziadu, my sami nic nie mamy”. Wówczas zdejmuje 
on czapkę z głowy w geście pokory i zwraca się do domowników słowami Bi-
blii adresowanymi wprost do odbiorcy: „A ja wam powiadam: Zyskujcie sobie 
przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy wszystko się skończy, przy-
jęto was do wiecznych przybytków. Kto w najmniejszej sprawie jest niespra-
wiedliwy, ten i w wielkiej jest niesprawiedliwy”. A gdy młody człowiek sięga 
po „drobniaka”, przybysz, pochylając głowę, dopowiada: „Łukasz. Szesnaście, 
dziewięć” i odchodzi, nie przyjmując jałmużny, która wobec słów matki jest 
tylko pustym gestem. Przyszły adept teologii weryfikuje cytat: „Miał rację. 
Szesnasty akapit. Wiersz dziewiąty” i patrzy za odchodzącym, który zastuka 
do drzwi kolejnej chaty w peryferyjnej dzielnicy robotniczej. Nie zastanawia 
się jednak nad sensem cytatu. Jego konfrontacja ze źródłem jest pobieżna.

Tymczasem słowa wypowiedziane przez żebraka mają kluczowy sens. Frag-
ment z Ewangelii według św. Łukasza, który cytuje dziad, pochodzi z przypo-
wieści Dobry użytek z pieniądza i jest skrótem tekstu, który dosłownie brzmi: 

„Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, 
aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto 
w  drobnej rzeczy jest wierny, ten i  w  wielkiej będzie wierny; a  kto w  drob-
nej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie” (Łk 16, 9–10)8. 
Passus Dobry użytek z  pieniądza następuje bezpośrednio po przypowieści 
o obrotnym rzadcy (Łk 16, 1–8) i poprzedza inną przypowieść – o bogaczu 
i ubogim Łazarzu (Łk 16, 19–31) następującą kilka wierszy dalej. W przeci-
wieństwie do sąsiadujących, które mają formę opowiadania o  układzie sce-
nicznym, ta ma formę miniatury literackiej9. W ramach rozdziału 16 układają 
się w rodzaj triady, a łączy je wspólny temat – stosunku do dóbr doczesnych, 

„niegodziwego pieniądza”, ostrzeżenia przed złudną mamoną. 
W przypowieści o obrotnym rządcy pewien bogaty człowiek wzywa swego 

zarządcę oskarżonego o malwersację do rozliczenia. Ten, obawiając się utraty 

8 Cyt. za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. 
Opracował zespół biblistów polskich z  inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań–
Warszawa 1980, s. 1202.
9 Podział typów przypowieści w ewangeliach synoptycznych na dłuższe opowiadania za-
wierające dialogi i miniatury literackie podaję za: ks. J. Czerski, Jezus Chrystus w świetle 
ewangelii synoptycznych, Opole 2000, s. 146 i 151.
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stanowiska, próbuje sobie zaskarbić przyjaciół wśród dłużników swego pra-
codawcy, zaniżając ich długi. Obrotny rządca zostanie pochwalony przez go-
spodarza za przedsiębiorczość służącą zabezpieczeniu przyszłości i wybrnię-
ciu z ciężkiego położenia. Choć pochwała ma wątpliwy wydźwięk moralny, to 
jest motywowana roztropnością, co Chrystus stwierdza w konkluzji: „[…] Bo 
synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z  ludźmi podobnymi so-
bie niż synowie światłości” (Łk 16, 8). Inaczej zachował się pewien bogaty 
człowiek bawiący się każdego dnia, ignorujący fakt, że przy bramie jego pa-
łacu leżał okryty wrzodami żebrak imieniem Łazarz, który pragnął nasycić 
się choćby odpadkami z pańskiego stołu. Gdy obydwaj umierają, spotyka ich 
odmienny los. Bogaty trafia do otchłani, w której cierpi straszliwe męki, a Ła-
zarz na łono Abrahama. Potępiony bogacz prosi Abrahama o pomoc dla sie-
bie lub chociaż przestrogę dla jeszcze żyjących braci, ale Abraham nie może 
już nic dla niego zrobić, bo czas podejmowania decyzji już się skończył. Bo-
gacz zmarnował swoje życie, zaprzepaścił szansę, jaką Bóg mu dał. Teraz nie 
można już niczego zmienić. W przypowieści o bogaczu i Łazarzu Chrystus 
ostrzega przed bogactwami. Gdy potępiony bogacz cierpi w płomieniach, bła-
gając Abrahama, by posłał Łazarza, aby ten choć zwilżył jego usta wodą, Ab-
raham mu odpowiada: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, 
a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz” 
(Łk 16, 25). Z przypowieści płynie zatem nauka, że ci, co za życia otrzymali już 
swoją eschatologiczną nagrodę, nie mogą niczego spodziewać się po śmierci10. 
Przypowieść stanowi ostrzeżenie przed złudną mamoną.

Fragment Dobry użytek z  pieniądza jest jakby dopełnieniem przypowie-
ści o obrotnym rządcy i wzmocnieniem wydźwięku zawartego w niej mora-
łu – choćby w wierszach następujących tuż po cytowanych przez dziada: „Jeśli 
więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe 
dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście 
się wierni, kto wam da wasze?” (Łk 16, 11–12). Tę miniaturę literacką zamy-
ka charakterystyczne dla niektórych przypowieści zakończenie – epimythion, 
czyli sformułowanie zawierające morał11 brzmiący jak przestroga: „Żaden 
sługa nie może dwom panom służyć. […] Nie możecie służyć Bogu i mamo-
nie” (Łk 16, 13), dla którego ilustrację znajdujemy w przypowieści o bogaczu 
i ubogim Łazarzu. Adept teologii nie wnika w sens cytowanego przez dziada 
fragmentu Ewangelii według św. Łukasza, a stanowi on, co znamienne, część 
rozdziału zatytułowanego Niebezpieczeństwo bogactw. Tymczasem to właś-

10 Zob. też komentarz do przypowieści: ks. J. Czerski, Jezus Chrystus w świetle ewangelii 
synoptycznych, dz. cyt., s. 167–168 i 171.
11 ks. J. Czerski, Jezus Chrystus w świetle ewangelii synoptycznych, dz. cyt., s. 156.
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nie w kontekście tych słów czytelne staną się dylematy dwu pierwszoplano-
wych postaci filmu – sam student stanie wobec wyzwania „zarządu cudzym 
dobrem” i sprostania wierności „dobroczyńcy”; dyrektor stalowni natomiast 
znajdzie się w  pewnym momencie w  sytuacji lęku, że podzieli los bogacza 
z przypowieści o bogaczu i ubogim Łazarzu. Postać Łazarza jest zaś domyśl-
ną figurą alegoryczną, jednym z „ubogich”, którym „głoszona jest Ewangelia”, 
czyli uprzywilejowanych w  grupie powołanych do królestwa Bożego. Jego 
miejsce w filmie pełni proszalny dziad z prologu. Tą drogą podąży też w osta-
teczności student (na co wskazuje epilog filmu).

Dwie monety – przyjęta przez syna jako dar matki i drobna moneta nie-
przyjęta przez żebraka – dają początek „historii monety” opowiedzianej przez 
Zanussiego, wystylizowanej na typ przypowieści biblijnej. Przypowieść to typ 
mowy obrazowej. W ewangeliach synoptycznych przypowieści z reguły bazu-
ją na metaforze, mają formę dłuższych opowiadań zawierających dialogi bądź 
miniatur literackich, a  w  ich strukturze podmiotem jest zawsze królestwo 
Boże12. Przypowieści synoptyczne w  formie opowiadań posiadają strukturę 
sceniczną i przypominają zazwyczaj dramat o trzech scenach: scena wprowa-
dzająca, scena pośrednia lub centralna, scena końcowa. Początek i zakończe-
nie poszczególnych scen wyznacza przyjście i odejście występujących w nich 
osób13. W przypadku opowiadania o układzie scenicznym konfiguracja osób 
w przypowieściach opiera się na zasadzie trójkąta, a w każdej ze scen aktywne 
są zwykle tylko dwie osoby. Z  trzech aktorów przypowieści jedna odgrywa 
rolę nadrzędną i  ma bezpośrednią relację tylko z  jedną z  pozostałych dwu 
postaci14. Gdy przyjrzeć się kompozycji, układowi scen i relacjom interperso-
nalnym w filmie Zanussiego, to narzuca się wrażenie, iż reżyser przejął z przy-
powieści synoptycznych model scenicznej narracji w  trzech aktach, w  tym 
przypadku zdublowanych, bo odnoszących się do trzech spotkań adepta te-
ologii Huberta z  dwiema postaciami  –  protektorem i  fundatorem jego sty-
pendium (Gottfriedem, właścicielem stalowni) i zwodniczą kobietą (Sylwią, 
zdemaskowaną ostatecznie jako ucieleśnienie sił Ciemności). Składają się one 
na centralne partie filmu poprzedzone, niczym uwerturą, dwiema scenami 
rozgrywającymi się na uniwersytecie – w salach biblioteki i w szpitalu uniwer-
syteckim: pierwsza staje się sceną teologicznego sporu pomiędzy studentami 
dotyczącego istoty Zła i  kwestii łaski Bożej; w  drugim przypadku powraca 
motyw „monety” i dylemat związany z substancjalną jednością duszy i ciała. 

12 ks. J. Czerski, Jezus Chrystus w świetle ewangelii synoptycznych, dz. cyt., s. 146, 147.
13 Cechy narracyjne przypowieści synoptycznych przytaczam za ks. J. Czerski, Jezus Chry-
stus w świetle ewangelii synoptycznych, dz. cyt., s. 149.
14 Za ks. J. Czerski, Jezus Chrystus w świetle ewangelii synoptycznych, dz. cyt., s. 151, 152, 154.
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Ta druga następuje już po obu scenach inicjujących relacje: Huberta i Sylwii 
oraz Huberta i Gottfrieda, czyli pierwszym ogniwie dramatu o trzech scenach. 

W bibliotece dochodzi do utarczki słownej pomiędzy Hubertem i prowo-
kującym go kolegą z  grupy studenckiej, wchodzącym w  rolę jej lidera. Og-
niwem zapalnym stają się jego ironiczne uwagi pod adresem fundatora sty-
pendiów dla biednych studentów – dyrektora stalowni – i irytująca go nowa 
marynarka Huberta, w której ma udać się do pałacu z prośbą o stypendialne 
wsparcie. Jego oskarżenie dyrektora o hipokryzję jako tego, który pozorami 
dobroczynności maskuje zło – majątek zdobyty na produkcji broni – inicjuje 
starcie z Hubertem, które przekształca się w teologiczny spór dotyczący kon-
cepcji piekła. Argumenty, jakie w nim padają, przywołują historyczne już kon-
trowersje z wczesnych etapów wypracowywania doktryny chrześcijańskiego 
piekła. W reakcji na słowa Huberta: „Nikt nie jest do końca zły, ani kat, ani 
pan Gottfried”, jego adwersarz ironizuje: „Czyli piekło jest puste? Zło jest tyl-
ko brakiem dobra. Nawet Szatan jest dobry, bo wszelkie istnienie jest dobre…”, 
co Hubert kwituje uwagą: „Nie wiem, dlaczego tak kategorycznie odrzucasz 
taki pogląd”, sugerującą jego podzielanie. Wraz z akceptacją idei „pustego pie-
kła”, a co za tym idzie, poglądu o powszechnej nadziei zbawienia, Hubert sytu-
uje się na granicy pomiędzy dawną herezją a współczesną teologią zbawienia 
bazującą na danych biblijnych.

Wśród doktryn teologicznych wczesnochrześcijańskich myślicieli znala-
zła się idea apokatastazy, której zwolennikiem był Orygenes (ok. 185–ok. 253). 
Była ona efektem podania w  wątpliwość czy wręcz odrzucenia pojmowa-
nia piekła jako kary wieczystej i  nieodwracalnej. W  języku teologicznym 

„apokatastaza” (z greckiego apokatastasis – odnowienie, wszechpojednanie) 
oznacza końcową i  ostateczną odnowę całego stworzenia (także grzeszni-
ków, potępionych i demonów) poprzez przywrócenie mu pierwotnej dosko-
nałości i bezgrzeszności, stanu doskonałej szczęśliwości15. W radykalnych 
sformułowaniach Orygenes kładł nacisk na powszechność zbawienia, tzn. 
na to, że wszyscy, nawet Szatan, poprzez stopniowe oczyszczenie powró-
cą do pierwotnej jedności z  Bogiem16. Stanowisko zakładające nadejście 
końcowego momentu zbawienia wszystkich (tj. apokatastazy), jak również 
interpretacja faktu potępienia w  granicach anihilacji (czyli zredukowania 
potępionego do nicości) zostały odrzucone, jako że „ani idea apokatastazy, 
ani tym bardziej anihilacji nie znajdują żadnego potwierdzenia w tekstach 

15 Zob. Apokatastaza, [w:] K.  Rahner, H.  Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, przeł. 
T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1996, s. 23.
16 Zob. Orygenes [w:] Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność: 2000 lat na-
dziei (przekł. zbiorowy), red. ks. Henryk Witczyk, Kielce 2000, s. 531.
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Pisma św.”, a ponadto gdyby „Bóg zakończył ludzkie dzieje jednostronnym 
aktem naprawienia wszystkiego, to nic nie miałoby sensu…”17, bo oznacza-
łoby to anulowanie konsekwencji procesu decyzyjnego człowieka, jego wol-
ności wyboru dobra lub zła. Hipoteza o ostatecznym zbawieniu wszystkich 
stworzeń, jak również kierunek filozoficzny zwany „orygenizmem” zostały 
odrzucone18.

Myśl zawarta w  niegdysiejszej nauce o  apokatastazie powróciła w  nieco 
innym ujęciu i  została rozwinięta w  śmiałej teologii nadziei  –  w poglądzie 
o powszechnej nadziei zbawienia, zgodnie z którym „podstawą nadziei jest 
powszechna wola zbawcza Boga, która jedynie w nadziei staje się konkretnie 
obecna i  osiągalna (ale nie «odgadniona»)19. Spośród współczesnych teolo-
gów Karl Rahner, a przede wszystkim Hans Urs von Balthasar 

przedstawiają prawomocność nadziei zbawienia powszechnego: można mieć 
nadzieję, że Chrystus, który umarł za wszystkich, nie poświecił się za nich na 
próżno. Sens podobnego stwierdzenia nie przeczy istnieniu piekła, lecz roz-
różnia między jego rzeczywistą możliwością a jego rzeczywistym istnieniem. 
Wierzący nie może twierdzić nic więcej ponad to, że piekło jest możliwością 
realną20.

17 Zob. Piekło [w:] Encyklopedia chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 556.
18 Do potępienia orygenizmu doprowadził cesarz Justynian II na synodzie w  roku 543, 
a potem na Soborze Konstantynopolitańskim II w roku 553 (zob. DH 298, 353, 403–411, 
433, 519; ND 401/1,8; 618/ 2–3). Podaję za: Orygenizm, [w:] G. O’Collins SJ, E. G. Farru-
gia SJ, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, przeł. ks. 
J. Ożóg SJ, B. Żak, Kraków 2002, s. 226. Zob. też. K. Schatz, Sobory Powszechne. Punkty 
zwrotne w historii Kościoła, przeł. ks. J. Zakrzewski SJ, Kraków 2002, s. 72 i 71–76. (Roz-
działy: Spór o  „trzy rozdziały” i  Konstantynopol II (553). Orygenizm to kierunek filozo-
ficzny, którego natchnieniem był Orygenes z Aleksandrii (ok. 185–ok. 254). Rozwinął on 
hermeneutykę biblijną, stosując terminologię uwzględniającą znaczenie literalne, moralne 
i alegoryczne Pisma Świętego. Jako pierwszy wielki przedstawiciel systematycznej teologii 
chrześcijańskiej kładł nacisk na obrazy (w widzialny sposób symbolizujące świat ducho-
wy) i nasze przebóstwienie dzięki łasce. Jego hipoteza o ostatecznym zbawieniu wszystkich 
stworzeń (apokatastasis), o uprzednim istnieniu dusz ludzkich (łącznie z duszą Chrystusa) 
i widoczne podporządkowanie Syna Ojcu spotkała się z powtarzającą się krytyką i sprzeci-
wem. Nie jest rzeczą jasną, w jakim stopniu błądził sam Orygenes, a w jakim stopniu fałszy-
we opinie przypisano mu po śmierci. Wśród ojców Kościoła, którzy byli nim zachwyceni, 
znaleźli się np. św. Atanazy z Aleksandrii (ok. 296–373), św. Bazyl Wielki (ok. 330–379) i św. 
Grzegorz z Nazjanzu (329–389). Za: G. O’Collins SJ, Edward G. Farrugia SJ, Leksykon pojęć 
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, dz. cyt., s. 226. 
19 Za: Nadzieja, [w:] K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, dz. cyt., s. 304.
20 Encyklopedia chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 556.
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Hubert poprzez swoją niewiarę w absolutne zło mniej czy bardziej świa-
domie staje po stronie teologii nadziei (może bliższej tej przeszłej niźli współ-
czesnej, biorąc pod uwagę lokalizację akcji filmu w czasie). Jego oponent zaś 
występuje jako orędownik zła tkwiącego immanentnie w  człowieku, feruje 
pogląd, że „zło jest w nas, Szatan jest w nas”, zarzuca Hubertowi, że próbuje 
ten fakt „zagłuszyć i zakłamać”, że postrzega siebie jako lepszego od innych, 
więc grzeszy pychą, że jest hipokrytą, który sądzi, że „ukryje w sobie bestię”. 
Broniąc się, Hubert ucieka się do argumentu, iż „człowiek jest w stanie zapa-
nować nad swoimi namiętnościami, świadomie powściągnąć bestię z pomocą 
łaski”. Wówczas jego adwersarz drwi, że zapanuje on nad swoimi popędami 
z „pomocą łaski i pieniędzy zdobytych na handlu bronią”, spychając go do roli 
adwokata we własnej sprawie (dobrego użytku z brudnego pieniądza). Intencją 
adwersarza Huberta jest skłonienie go do przyznania się, że Szatan jest w nim, 
że to właśnie Szatana w sobie ukrywa. Aby osiągnąć swój cel, gdy Hubert jego 
słowom zaprzecza, ucieka się do prowokacji i pyta: „Naprawdę? „[Nie przy-
znasz się] nawet [do] tego, co robisz pod kołdrą w sypialni, kiedy myślisz, że 
nikt nie słyszy, jak sapiesz z podniecenia na widok lubieżnych obrazków, które 
on podsuwa ci w myśli?”. Rzucone wyzwanie odnosi skutek, Hubert nie zdoła 
powstrzymać wzburzenia i w przypływie agresji okłada pięściami swego opo-
nenta. Ten, choć pokrzywdzony, triumfuje, bo „Szatan odezwał się”, i  choć 
potem obłudnie przeprasza, udając, że nie miał racji, to w istocie przedrzeź-
nia Huberta i wydrwiwa go, odsyłając do pałacu, a na odchodnym pokazując 
mu rogi. Ten gest jest manifestacją triumfu nad pokonanym, który wybiega 
z biblioteki, upokorzony swoją słabością i  skonfundowany śmiechem obser-
wujących ich potyczkę studentów. Wprawdzie Hubert ucieka także przed 
świadomością własnych słabości, ale z potyczki wynosi również fizyczne rany 
(jego dłonie krwawią, co nabiera znaczenia ran symbolicznych). 

W wystąpieniu adwersarza Huberta wyraźnie pobrzmiewają echa średnio-
wiecznych wyobrażeń o złu. Feruje on pogląd o wszechobecności zła, prze-
konuje, że Szatan tkwi w każdym człowieku i utożsamia „bestię” z naturą in-
stynktową człowieka, ze sferą tłumionych przez niego żądz. Można dopatrzyć 
się w  tych słowach odbicia rygorystycznych koncepcji zapoczątkowanych 
przez św. Augustyna (354–430)21. Takie wątki, jak choćby idea, że nikt nie 

21 Augustym z Hippony (właść. Augustyn Aureliusz; miejsce ur. Tagasta, dziś Souk-Ahras 
w Afryce północnej, 354 – Hippona, w dzisiejszej Algierii, 430). Wraz ze św. Ambrożym 
(Ambrosiusem Aureliusem), św. Hieronimem ze Strydonu i Grzegorzem I Wielkim był 
jednym z czterech Ojców Kościoła. Zanim został nawrócony na chrześcijaństwo przez 
matkę Monikę i Ambrożego, wówczas biskupa Mediolanu, studiował prawo i nauczał re-
toryki w Rzymie i Mediolanie. Po chrzcie został biskupem Hippony w rodzinnej Numidii 
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jest wolny od grzechu przed obliczem Boga, ciągły niepokój w związku z pod-
nietami cielesnymi, z zagrożeniem związanym z pragnieniami zmysłowymi, 
z popadnięciem w niewolę instynktów, zmysłowość i uleganie pożądliwości 
ciała jako przeszkoda na drodze poszukiwania Boga stały się ogniwami reflek-
sji filozoficznej św. Augustyna „nad naturą metafizycznego zła, które okazuje 
się zawsze jakimś wypaczeniem dobra”22. Wiązanie zła z pożądliwością ciała 
też nasuwa skojarzenie z doktryną Augustyna o moralnym zepsuciu człowie-
ka23. Koncepcja ta stała się przyczyną jego sporu z pelagianami i w efekcie za-
jęcia stanowiska rygorystycznego. Była też powodem krytyki ze strony Juliana, 
pelagiańskiego biskupa Eklanum (miasta na południu Italii), który

atakował język Augustyna, jakim ów opisywał rolę seksualności w przekazy-
waniu skłonności do grzechu. Uważał Augustyna za nieskruszonego mani-
chejczyka, […] za tego, kto nienawidzi dzieła stworzenia i zaprzecza, że Bóg, 
dając człowiekowi wolną wolę, „wyemancypował’ ludzkość i zapewnił jej sa-
modzielność24. 

Augustyn, którego postawa wobec seksualności ukształtowała się pod 
wpływem wyrzeczeń osobistych, twierdził np., że „akt fizyczny przekazu-
je skażoną naturę ludzką, rezultat upadku człowieka”, że „korzenie grzechu 
tkwią w cielesnym przyjściu na świat”, a uleganie libido jest złym wykorzysta-
niem popędu25.

Negatywny stosunek do seksualności, którego nie znajdziemy ani w Sta-
rym Testamencie, ani w tekstach ewangelistów, a co za tym idzie, propagowa-
nie wstrzemięźliwości seksualnej stało się najważniejszym ideałem i główną 
cnotą wyznawców Chrystusa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i przez 

(obecnie Algieria), zob. S. Carr-Gomm, Słownik symboli w sztuce, motywy, mity, legendy 
w malarstwie i rzeźbie, przeł. B. Stokłosa, Warszawa 2001, s. 34. Był filozofem, księdzem, 
biskupem, uczonym i w końcu świętym. Epoka, w której żył, to czas wielkości cesarstwa 
rzymskiego (panowanie Teodozjusza), lecz z  coraz bardziej jednoznacznymi oznakami 
bliskiego już schyłku (gdy Augustyn umierał w 430 roku, jego Hipponę oblegali Wandalo-
wie). Augustyn połączył dorobek kultury starożytnej (zwłaszcza idee platońskie) i Ewan-
gelię, rozum i  wiarę, wolność i  łaskę. Jego dzieła, zwł. Wyznania i  O  Państwie Bożym, 
wywarły wielki wpływ na późniejszych myślicieli. Zob. też: św. Augustym z Hippony, [w:] 
Encyklopedia chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 65.
22 Zob. św. Augustyn, Wyznania; św. Augustyn, [w:] Leksykon dzieł filozoficznych na pod-
stawie „Dictionnaire des mille oeuvres clés de la philosophie”, przeł. L.  i  J. Kiełbasowie, 
Kraków 2001, s. 313 i 314.
23 O doktrynie zob. H. Chadwick, Augustyn, przeł. T. Szafrański, Warszawa 2000, s. 161.
24 Za: H. Chadwick, Augustyn, dz. cyt., s. 163.
25 Zob. H. Chadwick, Augustyn, dz. cyt., s. 165, 166.
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całe średniowiecze, a zwalczanie grzechu nieczystości przerodziło się w ob-
sesję Kościoła26. Prowokacja adwersarza Huberta wywodzi się z  tej tradycji, 
a  spór bohaterów ma niewątpliwie swoje źródła w  teologicznych rozważa-
niach Augustyna. Zanim w 32. roku życia myśliciel stał się ortodoksyjnym ka-
tolikiem, a z czasem autorem rozpraw teologicznych, we wczesnej młodości 
wiódł życie rozpustne, z którym jednak zerwał, wybierając odnowę w życiu 
duchowym. Do podjęcia decyzji o  przejściu na katolicyzm skłonił go przy-
kład pustelnika Antoniego. Jego śladem podjął walkę z nawykami rozkoszy 
i pokusami lubieżności27. Swoje życie i myśl św. Augustyn opisał jako „wielką 
wędrówkę”, której szlak można streścić „za pomocą dynamizmu tkwiącego 
w dwóch […] słowach: conversio (nawrócenie) i confessio (wyznanie), którym 
Augustyn nadał bardzo osobiste znamię i  głęboką treść”. W  nawróceniach 
związanych z  pragnieniami Augustyn widział „odblask i  coraz bardziej in-
tensywną obecność łaski Bożej (Wyznania, X)”. Słowo confessio jest zaś przy-
kładem na to, „w jaki sposób Augustyn zdaje sprawę z  łaski sobie samemu 
i innym, czyniąc to w ramach […] rozmowy z Bogiem”. W jego rozważaniach 
przewijały się zasadniczo dwie kwestie: palące pytania na temat zła (Wyzna-
nia, VII) i zrozumienie spotkania łaski i wolności człowieka (natura i łaska, ła-
ska i wolność)28. Gdy więc Hubert w utarczce słownej ze swoim adwersarzem 
wyraża ufność, że człowiek może „świadomie powściągnąć bestię z pomocą 
łaski”, sytuuje siebie w kręgu spadkobierców tradycji zachodniej teologii łaski, 
a zatem myśli św. Augustyna, wyznawców augustynizmu29 czy może augusty-
nianizmu30, a przynajmniej tych, których kwestia łaski żywo zajmowała.

26 Za: Z. Wróbel, Erotyzm w religiach świata, Łódź 1990, s. 192.
27 Zob. Z. Wróbel, Erotyzm w religiach świata, dz. cyt., s. 194 i 195.
28 Podaję za: Encyklopedia chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 66.
29 Pewien kierunek nauki o łasce powołujący się – słusznie lub niesłusznie – na Augustyna. 
Zgodnie z nim człowiek w stanie pierwotnym (w raju) mógł chcieć czynić dobro bez sku-
tecznej samej z siebie łaski, a jedynie wspierany powszechną łaską wspomagającą. Po swo-
im upadku człowiek został pozbawiony tej zdolności; łaska skuteczna sama z siebie […], 
która jest przeznaczona człowiekowi bez jego zasług, przezwycięża następstwo grzechu 
pierworodnego, zob. pożądanie. Zob. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, 
dz. cyt., s. 37.
30 System filozoficzny i teologiczny św. Augustyna z Hippony […] to synteza kładąca na-
cisk (a) na nadrzędną wolność Boga w udzielaniu łaski i (b) na pierwszeństwo oświecenia 
Bożego nad ludzką wiedzą. Własne poglądy św. Augustyna nazywano czasem augustyni-
zmem, żeby je odróżnić od augustynianizmu, rozwiniętego przez ucznia Tomasza z Akwi-
nu (ok. 1225–1274), Idziego Rzymskiego z rodziny Colonna (ok. 1243–1306), dominują-
cego wśród pustelników św. Augustyna. Za: G. O’Collins SJ, E. G. Farrugia SJ, Leksykon 
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, dz. cyt., s. 30–31.
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Trudno o  tym jeszcze jednoznacznie wyrokować jedynie w oparciu o  to 
starcie dwu adeptów teologii, którzy wchodzą w spór na początku swej stu-
denckiej drogi, ale poruszona kwestia nie pozostaje bez znaczenia, bo odsyła 
do tradycji dyskursu teologicznego rozwiniętego wokół zagadnienia łaski. To 
właśnie doktryna łaski we wczesnych wiekach chrześcijaństwa prowokowała 
kontrowersje  –  by przywołać sprzeciw św. Augustyna wobec pelagianizmu 
czy polemikę semipelagian z poglądami św. Augustyna. 

Pelagianizm, zapoczątkowany przez Pelagiusza (ok. 400) to pogląd, zgod-
nie z którym ludzie mogą osiągnąć zbawienie dzięki swoim wytrwałym wysił-
kom, sprowadzający grzech pierworodny zaledwie do złego przykładu dane-
go przez Adama, niewyrządzającego żadnej szkody jego potomkom, którym 
naturalne prawo używania wolnej woli pozostało nietknięte, a  łaskę do do-
brego przykładu danego przez Chrystusa, za którym trzeba podążać, prowa-
dząc ascetyczny tryb życia31. Semipelagianie, ruch nazwany tak pod koniec 
XVI wieku, a  wywodzący się od św. Jana Kasjana z  Marsylii (ok. 360–435), 
św. Wincentego z Lerynu (zm. przed 450 r.) i innych mnichów z południowej 
Francji, którzy odrzucali pelagianizm, uważając, że łaska jest niezbędna do 
zbawienia, ale twierdzili też, że ludzie mogą zrobić pierwszy krok ku Bogu 
bez pomocy łaski Bożej. Sprzeciwiali się krańcowej idei przeznaczenia gło-
szonej przez św. Augustyna. Jego interpretacji przeznaczenia nie poparła też 
oficjalna nauka Kościoła, choć w poglądach na łaskę szła ona jego śladami32.

Pelagiusz minimalizował rolę łaski w  zbawieniu, uważał, że łaska tylko 
pomaga, a nie zawiaduje wszystkim. Doktryna, iż „wszystko, łącznie z samą 
wolą, jest darem łaski”, wydawała się Pelagiuszowi nie do pojęcia; obstawał 
przy tym, że grzech nie jest dziedziczony fizycznie i dlatego dzięki wolnej woli 
można go uniknąć33. Augustyn przeciwnie, nawet gdy pisał o wolnej woli, to 
twierdził, że bez łaski Boga zapewniającej zbawienie upadłego człowieka nie 
można odnaleźć właściwej drogi. Dla Pelagiusza grzech i zło były czymś przy-
padkowym; Augustyn uważał, że wystarczy być jednym z potomków Adama, 
by należeć do owej „masy zatracenia”, a dostęp do wiecznej szczęśliwości jest 
możliwy tylko dzięki miłosiernej, choć niewytłumaczalnej interwencji łaski34. 

31 Pelagianizm został uznany za herezję, czyli błędną naukę o łasce, i potępiony w roku 431 
przez Sobór Efeski. Por. Pelagianizm, [w:] G. O’Collins SJ, E. G. Farrugia SJ, Leksykon pojęć 
teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, dz. cyt., s. 237.
32 Zob. Semipelagianie, [w:] G. O’Collins SJ, E. G. Farrugia SJ, Leksykon pojęć teologicznych 
i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, dz. cyt., s. 295.
33 Zob. Henryk Chadwick, [w:] G. O’Collins SJ, E. G. Farrugia SJ, Leksykon pojęć teologicz-
nych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, dz. cyt., s. 158 i 159.
34 Za: Henryk Chadwick, dz. cyt., s. 159 i 160.
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To przejaw miłosierdzia dla tych, którzy na nią nie zasłużyli. Priorytet łaski 
według Augustyna wiąże się z tym, że Bóg nie może ostatecznie pozwolić, by 
wybrani przez Niego utracili łaskę, stąd wybrani z  pewnością podniosą się 
z  grzechu, ale tylko Bóg wie, kto jest Jego wybranym. Spory wokół tej Au-
gustyńskiej doktryny predestynacji toczyć się będą w późniejszych wiekach. 
Nowy rozdział w  dywagacjach dotyczących relacji między naturą a  łaską 
wniesie XVI-wieczny spór na temat usprawiedliwienia przez samą łaskę pod 
warunkiem wiary (zwieńczony dekretem przyjętym na Soborze Trydenckim 
w 1547 roku) czy interpretacja nauki o łasce w nawiązaniu do Augustyna gło-
szona przez jansenizm35. 

Ilustrację tego późnego, bo XVII-wiecznego sporu w kwestii doktryny ła-
ski i  tajemnicy „wolności człowieka” dał Luis Buñuel w jednym z epizodów 
swojej Mlecznej drogi (1968), ukazującym pojedynek na szable i słowa dwu 
adwersarzy, jezuity i jansenisty, w ruinach otaczających klasztor cysterek Port-

-Royal „zarażony” jansenizmem (w strukturze filmu kwalifikowany jako doty-
czący czwartego dogmatu)36. Buñuel konfrontował ze sobą dwu wytrawnych 
teologów, dla których doktrynalny spór był sprawą najwyższej wagi, skłonni 
byli dla niej postawić na szali nawet życie. Pielgrzymi Piotr i Jan w swej dro-
dze do Composteli spotykali postacie historyczne – bohaterów serii epizodów 
sytuowanych w przeszłości oddających się wyrafinowanym i ostrym dyspu-
tom teologicznym ilustrującym historyczne spory wokół dogmatów i herezji 
w łonie Kościoła katolickiego. Logika narracyjno-temporalna Mlecznej drogi 
Buñuela rządziła się wewnętrzną logiką teologicznego dyskursu. Wprawdzie 
w filmie Zanussiego nie ma tak wytrawnych dysput, ale skojarzenie z  twór-
czością Buñuela nasuwa się nieuchronnie  –  w szczególności dzięki kwestii 
pochodzenia Zła, interpretacji piekła i  problemu zbawienia oraz schemat 

35 Początek ruchowi teologicznemu zwanemu jansenizmem dał Janseniusz, biskup Ypers 
(1585–1638). Jego nauka o  łasce została uznana za błędną i  potępiona w  1613 roku. 
Utrzymywał on, że łaska słusznie należała się Adamowi, że ludzkość jest niewolnikiem 
grzesznego pożądania, któremu podlega – przynajmniej wewnętrznie – również człowiek 
usprawiedliwiony; wina jest możliwa również bez wewnętrznej wolności wyboru; Jezus 
umarł tylko za wybranych, a masa pozostaje potępiona (por. predestynacja). Zob. K. Rah-
ner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, dz. cyt., s. 186. Janseniści, za Augustynem, 
kładli nacisk na potęgę łaski Bożej. Jansen twierdził też, że łaska Boża nie do odparcia 
ogranicza wolne wybory człowieka i że bez szczególnej łaski Bożej nie możemy zachować 
przykazań. Zob. też. Jansenizm, [w:] Gerald G. O’Collins SJ, E. G. Farrugia SJ, Leksykon 
pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, dz. cyt., s. 123.
36 Zob. schemat kompozycyjny Mlecznej drogi zamieszczony w mojej książce: I. Kolasińska-

-Pasterczyk, Piekła Luisa Buñuela. Wokół problematyki sacrum i profanum, Kraków 2007, 
s. 419. Epizod pojedynku w Port-Royal omawiam na s. 454–456.
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potrójnego kuszenia. To ostatnie widzimy u Buñuela w Szymonie z pustyni 
(1964), zwłaszcza w scenie opętania brata Tryfona. Kwestia zaś pochodzenia 
Zła, ocierania się o dualistyczną herezję o proweniencji manichejskiej (ciało 
ludzkie jest dziełem Szatana i więzieniem duszy) poruszana jest w Mlecznej 
drodze (zwłaszcza w epizodzie z Pryscylianem), w której rozwinięciu dyskur-
su o postawie człowieka wobec Zła posłużył także właśnie epizod konfrontu-
jący poglądy jezuity i jansenisty na temat doktryny łaski i kwestii wolnej woli.

W Mlecznej drodze dwaj pielgrzymi – Piotr i Jan – zasadniczo nie wyka-
zywali większego zainteresowania wyrafinowanymi niuansami teologicznego 
dyskursu, na czas trwania dyskusji i uzgadniania poglądów innych bohaterów 
w spornych kwestiach schodzili na drugi plan, nie decydując o przebiegu zda-
rzeń. Dla Buñuela byli jedynie „pretekstem do mówienia o czymś innym”37, 
co wykracza poza ich własną historię. Tymczasem bohater filmu Zanussiego, 
Hubert, pozostaje zawsze w  centrum wydarzeń i  to on konfrontowany jest 
z pytaniami, argumentami czy dylematami natury religijnej. W każdym ko-
lejnym przypadku przyjmują one zawsze formę debaty otwartej, dysputy, lecz 
nie takiej, która wyjaśniłaby cokolwiek, co motywuje fakt, że sam Hubert jest 
zaledwie adeptem teologii, a osobą, z którą w tej materii przyjdzie mu się kon-
frontować, jest teolog amator, Gottfried. Mleczna droga to unikalny przypadek 
filmu w całości poświęconego dywagacjom na temat pojęć ogólnych. Obraz 
Zanussiego to równie niezwykły filmowy esej o  młodzieńcu pokładającym 
nadzieję w studiach teologicznych, który znalazł się na rozdrożu pomiędzy 
realnym zagrożeniem złem a wiarą we wszechmoc Boga. W Mlecznej drodze 
Buñuel zobrazował relację człowieka do Boga – zarówno w ujęciu historycz-
nym (poprzez przywołanie sporów religijnych i dysput teologicznych znaczą-
cych dzieje chrześcijaństwa), jak i współczesnym (za pośrednictwem postaci 
Piotra i Jana i charakteru ich pielgrzymki)38. W Potędze zła… Zanussi ukazał 
człowieka w sytuacji zagrożenia ze strony Szatana, który jest mistrzem kamu-
flażu. Buñuel posłużył się metaforą podróży – w przestrzeni i czasie – piel-
grzymka Piotra i Jana ad Loca Sancta posłużyła reżyserowi za pretekst do wę-
drówki w głąb historii Kościoła i teologicznych sporów toczonych na gruncie 
chrześcijaństwa. Hubert z filmu Zanussiego w zasadzie nie przemieszcza się 
w przestrzeni, pozostając w obrębie granic małego miasteczka i jego peryferii. 
Jego droga jest podróżą w głąb siebie, procesem autopoznania także za spra-

37 Za: M. Drouzy, Luis Buñuel, architecte du rêve, Paris 1978, s. 150 (Collection Cinéma 
Permanent. Série La Mise en Film).
38 Szerzej pisałam o  tym w: I.  Kolasińska-Pasterczyk, Mleczna droga (1968): świątynia 
bez Boga, czyli dokąd zmierzamy… [w:] I. Kolasińska-Pasterczyk, Piekła Luisa Buñuela, 
dz. cyt., s. 473.
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wą relacji z kobietą – Sylwią (w tej roli Marie-Christine Barrault) – wiązanej 
z  obrazem czarnej limuzyny, którą ta zwykle się przemieszcza. Zamysłem 
Buñuela było wciągnięcie widza w  meandry dyskursu teologicznego toczą-
cego się przez wieki pomiędzy dogmatykami i różnowiercami, zobrazowanie 
procesu błądzenia. Zanussi również ukazał błądzenie jednostki poszukują-
cej Boga, ale skonfrontowanej z  pokusami świata, a  zatem mającej sposob-
ność dojrzewania w obliczu zła. Obecność zła – jak twierdzi jeden z najwy-
bitniejszych autorów współczesnych zajmujących się problemem zła, John 
Hick – „jest konieczna do pełnego rozwoju istot ludzkich”, postrzega on „zło 
w  kontekście pragnienia Boga, aby zmusić ludzi do uznania jego istnienia”, 
podkreśla, że: „świat bez problemów, trudności, zagrożeń i niedoli byłby sta-
tyczny moralnie. Albowiem rozwój moralny i duchowy następuje w reakcji 
na wyzwania; a w raju nie ma wyzwań”39. Kwestiom, które stanowiły przed-
miot rozważań teologów (choćby tym, o których mowa w scenie w bibliotece), 
Hubert musi sprostać w realnym życiu. Skojarzenie z Mleczną drogą nasuwa 
się również w związku z motywem „oślepionego spojrzenia” funkcjonującym 
w obu filmach jako metafora obrazująca kondycję duchową człowieka. Krót-
kowzroczność Huberta i jego stały atrybut – okulary w okrągłych oprawkach 
nieprzypadkowo grają istotną rolę. W chwili doświadczenia emocjonalnego 
wstrząsu w następstwie sporu w bibliotece Hubert zaczyna poruszać się po 
omacku, niczym ślepiec, biorąc iluzję za rzeczywistość.

Po incydencie w  bibliotece udaje się do kościoła, szukając w  modlitwie 
ukojenia. Tam zostaje skonfrontowany z „cierpieniem bliźniego”. Takie przy-
najmniej ma odnieść i w istocie odnosi wrażenie, słysząc dobiegający z głów-
nej nawy płacz kobiety. Tak poznaje Sylwię, jasnowłosą kobietę ubraną w biały 
elegancki płaszcz z  kołnierzem z  białego lisa, sprawiającą wrażenie zdespe-
rowanej, skłonnej popełnić samobójstwo w domu Bożym. Sylwia pojawia się 
w  chwili słabości Huberta, poczucia winy z  powodu faktu, iż nie oparł się 
pokusie agresji. Kobieta wydaje się szansą na ekspiację poprzez ulżenie jej 
w cierpieniu. W swej naiwności Hubert nie dostrzega podstępu zwodniczych 
sił zła i pozwoli się wodzić na pokuszenie, długo pozostając w przekonaniu, że 
ma do czynienia ze skrzywdzoną kobietą.

Podczas pierwszego spotkania z Sylwią w kościele Hubert wpada w sidła 
pożądanego zwykle przez mężczyzn stereotypu widzenia kobiety jako „uciś-
nionej niewinności”. Sylwia przedstawia siebie jako ofiarę swego męża, „kogoś, 
kto dusi, morduje, zadaje cierpienie, upokarza, depcze i niszczy”. Wydaje się 
bezradna, mówi, że nie ma dokąd pójść, że nie wróci do męża, i prosi, by Hu-

39 J. Hick, Evil and the God of Love, wyd. 2, London 1977, s. 372n.; cyt. za: B. Davies, Wpro-
wadzenie do filozofii religii, Warszawa 1993, s. 44–45.
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bert nie zostawiał jej samej. Z kościoła zabiera go do hotelu, gdzie opowiada 
mu o utraconej niewinności, o tym, że wychodząc za mąż przed piętnastoma 
laty, nie wiedziała nic o życiu, że poślubiając wdowca, kochała go trochę jak 
ojca, trochę jak przyjaciela, przyrównuje swą sytuację sprzed lat do obecnego 
stanu Huberta („byłam niewinna, tak jak ty teraz wydajesz mi się niewinny”). 
Ze słów Sylwii wyłania się obraz kobiety niewinnej, pokrzywdzonej, uległej, 
ofiary sadystycznych praktyk (bicia pejczem), całkowicie uzależnionej od 
męża, którego czuje się własnością i  przed którym nie ma gdzie się schro-
nić, męża pożądającego ją wytrwale „z nienawiści”. Im bardziej Sylwia czy-
ni ofiarę z siebie, tym bardziej męża przedstawia jako perwersyjnego tyrana. 
Kulminację stanowi szczegółowy opis jego praktyk labializacji i  demonstra-
cja rzekomych śladów pejcza na wewnętrznej stronie ud, które Hubert całuje 
w przypływie współczucia i uniesienia. Hubert ulega pożądaniu, nie tyle sku-
szony powabnym ciałem kobiety (bo zarówno szeroka twarz, jak i ciało Sylwii 
dalekie są od ideału), co sprowokowany aurą zmysłowości, jaką tworzy opi-
sem perwersyjnych sadomasochistycznych praktyk, których wydaje się ofiarą. 
Ulegając żądzy wobec zamężnej kobiety, Hubert może czuć się usprawiedli-
wiony jej sytuacją ofiary seksualnej przemocy. Tracąc dotychczasową niewin-
ność, dając upust instynktom i dopuszczając się grzechu cudzołóstwa, młody 
adept teologii zrazu nie dopuszcza myśli o upadku, znajdując usprawiedliwie-
nie swego zachowania w intencji ratowania kobiety najpierw od samobójstwa, 
potem od męża, o którym Sylwia mówi, że „jest jednym z tych, którym diabeł 
dał ten świat w swe posiadanie”. Hubert traci zdolność odróżnienia dobra od 
zła. Gdy akt fizyczny dokonuje się po zapadnięciu zmierzchu, Sylwia znika 
z hotelu niepostrzeżenie, tak jak wcześniej nagle pojawiła się w kościele.

Od pierwszego do ponownego spotkania mija miesiąc. Sylwia, jak za 
pierwszym razem, zjawia się w kościele w chwili, gdy Hubert modli się przed 
figurą świętego Antoniego trzymającego w lewej dłoni gałązkę białych lilii. In-
formuje go, że mąż, którego nie widziała od czasu ich spotkania, właśnie wró-
cił, i znowu płacze, błagając o wsparcie, bo sama nie udźwignie, nie zniesie tej 
sytuacji. Utwierdza Huberta w przekonaniu, że jest niewolnicą, by wzniecić 
w nim wewnętrzny bunt, i ucieka się do szantażu, ponownie grozi samobój-
stwem, jeśli młodzieniec odmówi jej wsparcia. Tak jak za pierwszym razem 
kieruje go do hotelu, gdzie ma czekać na wiadomość telefoniczną. Dzwoni 
i obwieszcza „katastrofę”. Hubert zrazu myśli, że została pobita, lecz okazuje 
się, że dla niej katastrofą jest fakt, że mąż nie przyszedł do niej, bo źle się 
czuje, a  więc będzie unikał jej tygodniami, co uniemożliwi przypisanie mu 
ojcostwa dziecka, którego się spodziewa. Skoro spodziewa się dziecka Hu-
berta, a mąż nie uwierzy, że to jego dziecko, musi jechać za granicę na zabieg. 
Hubert ponownie znajduje usprawiedliwienie swego postępowania koniecz-
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nością odwiedzenia jej od zamiaru usunięcia ciąży. Scena, w której Hubert 
usiłuje wyperswadować Sylwii zamysł usunięcia płodu, została wpisana 
w magiczną scenerię – kamienistego nabrzeża i usytuowanego tuż przy plaży 
sekretnego domostwa (gdzie ma dokonać aborcji), do którego prowadzi bra-
ma w kamiennym murze. Chcąc ją powstrzymać przed popełnieniem grzechu 
morderstwa, Hubert występuje w obronie życia, bo „życie jest święte, każde 
życie, każde istnienie”, bo nie może „przerywać tego, co już jest dane”, bo po-
winna uwierzyć w  miłość, jako że „miłość czyni cuda, a  Opatrzność przyj-
dzie im z pomocą”. I wydawać by się mogło, że miłość, którą Sylwia uważa za 
abstrakcję, rzeczywiście sprawia cud, bo kobieta już w trakcie przygotowań 
do zabiegu odstępuje od swego zamysłu. Powraca na plażę do strapionego 
Huberta, by oznajmić mu dobrą nowinę. W chwili gdy to mówi, jej twarz roz-
jaśnia blask zachodzącego słońca – w jego promieniach staje się rozpromie-
niona, piękniejsza niż zwykle. Hubert jest wniebowzięty, myśląc, że uwierzyła 
w miłość. Sylwia całuje dłoń Huberta obwiązaną jeszcze bandażem, pamiątką 
po odniesionych ranach w potyczce w bibliotece. Zanussi zamknął tę scenę 
malarskim ujęciem siedzącej na kamieniach w morzu i całującej się namięt-
nie pary – ciemnych sylwetek, które odcinają się od tafli wodnej odbijającej 
światło pochodzące od czerwonej poświaty zachodzącego słońca. Idyllicznej 
z pozoru scenie ten zachód nadaje dwuznacznego charakteru. 

Relacja pomiędzy Hubertem i Sylwią rozgrywa się niczym dramat w trzech 
aktach. Można w  tej kompozycji dostrzec analogię ze sceniczną strukturą 
opowiadań przypowieściowych z udziałem dwu pierwszoplanowych postaci 
i świadków w tle. Pierwszy akt ma funkcję wprowadzenia – w nim Hubertowi 
wydaje się, że odwiódł nieszczęśliwą kobietę od samobójstwa. Drugi stano-
wi partię centralną – w nim Hubert przeżywa, euforię sądząc, że zapobiegł 
morderstwu nienarodzonego dziecka i odnalazł miłość. Trzeci stanowi kul-
minację  –  w nim Hubert ma odnieść wrażenie, że chcąc „ocalić to, co już 
raz zostało ocalone” (nienarodzone dziecko), musi sprawić, by potwór (mąż) 
przestał istnieć. Trzecia odsłona dramatu została rozpisana na dwie sceny. 
Pierwsza rozgrywa się w hotelu – Sylwia zapowiada, że ponieważ są bez pie-
niędzy, a hotel jest opłacony „do jutra”, nie ma wyboru i musi wyjawić mężowi 
prawdę o dziecku, a on „może uzna dziecko, może ją zabije, a może pozwoli 
odejść i da jej coś na drogę”. Druga – po telefonie Sylwii wzywającej Huber-
ta, by przyjeżdżał natychmiast do niej, zanim będzie za późno, rozgrywa się 
już na terenie posiadłości, w której mieszka i do której wprowadza Huberta 
tylnym wejściem. Tym razem Sylwia, ponownie wchodząc w rolę ofiary prze-
mocy i obrończyni poczętego życia i oskarżając męża, że pragnie zniszczyć 
ich i  dziecko (finansowo, przez zmianę zapisu w  testamencie), skłania Hu-
berta, by poszedł do niego i powiedział, kim jest. Mąż, który jest po zawale, 
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miałby już tego nie przeżyć. Gdy Hubert mówi, że to byłoby nieetyczne („to 
tak jak gdyby go zabić”), Sylwia odpowiada: „To jego istnienie jest nieetyczne. 
Istnienie potwora. Pozwolić na to istnienie to pozwolić na zbrodnię…”. Sylwia 
tak manipuluje Hubertem, by wierzył, że biorąc z jej rąk rewolwer (który po 
raz trzeci zwracała przeciw sobie w desperackim geście samobójczym), użyje 
go w słusznej sprawie. Aż do momentu przekroczenia sypialni męża Sylwii 
Hubert pozostaje ślepcem – nie wiąże jego osoby z postacią swego protektora. 
Pozostaje też ślepcem w ocenie intencji i osoby Sylwii.

Wszystkie czyny Huberta są motywowane dobrymi intencjami, ale dowo-
dzą jedynie słuszności funkcjonującego na prawach przysłowia stwierdze-
nia, że „dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane”40. Hubert nie dostrzega 
żadnych znaków pozwalających rozpoznać naturę kobiety, w  swej naiwno-
ści nie zauważa, jak staje się narzędziem Szatana. Gdy podczas pierwszego 
spotkania z nią w kościele odwodzi ją od zamiaru popełnienia samobójstwa 
w domu Bożym, przestrzegając, że „samobójstwo to grzech i do tego profa-
nacja; to podwójny grzech śmiertelny”, nie zwraca uwagi na jej oczy błysz-
czące wówczas nienaturalnym blaskiem ani na faktyczne znaczenie jej słów, 
gdy mówi, że to, iż jest teologiem, jej nie odstręcza, lecz „raczej budzi na-
dzieję”. Nie odczytuje też intencji zasiania wątpliwości w sens wiary w Boga. 
Gdy Hubert jak teolog dowodzi, że: „samobójstwo jest złem samym w sobie, 
bo jest zaprzeczeniem stworzenia, jest anihilacją istnienia, a  więc przekre-
śleniem dobra”, Sylwia pyta: „czy samo istnienie jest dobre?; „czy istnienie 
mordercy jest dobrem?”,   wysuwając argument o  istnieniu zła moralnego, 
które może pozostawać w sprzeczności z wiarą we wszechmoc i doskonałość 
Boga. W zawoalowany sposób usiłuje zachwiać fundamentami wiary Huber-
ta w Boga, uciekając się do klasycznej argumentacji – jak pogodzić istnienie 
Boga z bólem, cierpieniem i  złem moralnym; argumentacji, iż zło stanowi 
powód do niewiary w Boga41. Hubert nie zauważa podstępu. Niczym ślepiec 
będzie błądził w ciemności, podążając za kobietą, odcięty od prawdy. To, iż 
bohater w istocie błądzi, uzmysławia jedno migawkowe, choć kluczowe uję-
cie – czarna limuzyna, którą Hubert odjeżdża wraz z Sylwią sprzed kościoła 
do hotelu, mija siedzącą na poboczu parę – ślepca z laską i towarzyszącą mu 
kobietę. To rodzaj wizualnego komentarza do sytuacji Huberta i  roli jego 
towarzyszki. 

40 Powiedzenie (1775) Samuela Johnsona przytoczone przez jego biografa Jamesa Boswel-
la (1791). Za: W. Kopaliński, Słownik mitów i  tradycji kultury, Warszawa 1985, wyd. 1, 
s. 212.
41 Na temat problemu zła w dowodzie na istnienie Boga, zob. B. Davies, Rozdział 3. Bóg 
i Zło, [w:] B. Davies, Wprowadzenie do filozofii religii, dz. cyt., s. 42. 
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To, kim ona de facto jest, zdradzają szczegóły jej stroju – za pierwszym 
razem biały lis (a nie zwyczajny kołnierz z futra lisa) wokół szyi, za drugim 
razem nakrycie głowy z  dwoma nienaturalnej wielkości piórami. Lis jako 
polujący nocą drapieżnik, który podstępnie czatuje na swoją ofiarę, stał się 
w  chrześcijaństwie analogią podstępnego diabła42. Fragment z  Pieśni nad 
Pieśniami: „Schwytajcie nam lisy, małe lisy, co pustoszą winnice” (Pnp 2, 15) 
odnoszą egzegeci do heretyków, którzy wdzierają się do winnicy Kościoła ze 
swoimi fałszywymi naukami i wyrządzają szkodę43. Sylwia nie przypadkiem 
znajduje swoją ofiarę właśnie w kościele. Gdy po raz drugi pojawia się w koś-
ciele, ma w nakrycie głowy wpięte dwa sterczące na bok długie pióra, o któ-
re zahacza głową Hubert. Stanowią zamierzony element stylizacji – poprzez 
skojarzenie z rogami wiążą Sylwię ze sferą sił nieczystych. Dziecko, którego 
ojcem będzie Hubert, od samego poczęcia jest częścią jej wyrachowanego 
planu, a nie dzieckiem miłości, które za wszelką cenę on chce ocalić. Nie przy-
padkiem milczącym świadkiem w scenie „uwiedzenia” Huberta przez kobietę 
jest stojący pod hotelem sekretarz Gottfrieda, ze spokojem słuchający tea-
tralnych jęków rozkoszy. Gdy po przebudzeniu Hubert zauważa nieobecność 
Sylwii, sięga po okulary (bez których nic nie widzi) i na lustrze zauważa na-
pis wykonany czerwoną szminką: „S.O.S.”, który usiłuje zetrzeć, lekceważąc 
ostrzeżenie. Sylwia informuje Huberta o ciąży w kościele, w chwilę po tym, jak 
modlił się on przed figurą św. Antoniego trzymającego w lewej ręce gałązkę 
białych lilii. Lilia w symbolice chrześcijańskiej oznacza z reguły nieskalaność; 
biała lilia w  XIX wieku została nazwana „Madonną” na skutek skojarzenia 
z  Marią Dziewicą, w  malarstwie jest atrybutem wielu świętych, trzymana 
w  ręku przez Archanioła Gabriela, jest kwiatowym symbolem wykorzysta-
nym w malarskich scenach zwiastowania. Emblematyczne znaczenie lilii dla 
chrześcijańskich świętych wiąże się w dużym stopniu z Kazaniem na Górze 
(Mt 6, 28–30), w którym Jezus przywołuje słynne „lilie na polu” jako alegorię 
troski Boga o tych, którzy wyrzekają się pogoni za bogactwem44. 

W filmie ten symbol kwiatowy ma dwojakie znaczenie – z jednej strony 
zapowiada przyjście na świat dziecka z  kobiety, która jest zaprzeczeniem 
Madonny, z  drugiej strony stanowi antycypację wyrzeczenia się bogactw 
przez Huberta i  przedstawienia go jako żebraka z  dzieckiem na ręku na-
wiązującego do tradycyjnej ikony Madonny z Dzieciątkiem. Scena „ocalenia 
nienarodzonego” także ma charakter dwuznaczny. Dla Huberta jest trium-

42 J. Tressider, Lis, [w:] Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 114.
43 Za: D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, przeł. W. Zakrzewska, 
P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 2001, s. 280.
44 Zob. J. Tressider, Słownik symboli, dz. cyt., s. 111, 112.
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fem miłości nad złem, w istocie jest częścią perfidnego planu – nie wydaje 
się, by zamiarem Sylwii było pozbycie się dziecka, lecz raczej umocnienie 
Huberta w przeświadczeniu, że w imię ocalenia raz ocalonego życia może 
dokonać nawet najhaniebniejszej zbrodni. Wskazuje na to sceneria, w jakiej 
Zanussi pokazuje parę w chwili, gdy Sylwia informuje Huberta, że nie doko-
nała zabiegu – nabrzeże o zachodzie słońca. Pomimo niezwykłych walorów 
plastycznych – świetlnych refleksów i odcieni czerwieni – zachód (zjawisko 
czy strona świata) zapowiada nadejście ciemności, w dosłownym i metafo-
rycznym sensie. Święty Hieronim na zachodzie umieszcza diabła: „Wschód 
symbolizuje królestwo Chrystusa, zachód  –  królestwo diabła (śmierć 
słońca)45. Chociaż wszystkie sceny w filmie rozgrywają się o zmierzchu, to 
tylko dwukrotnie wyeksponowana została czerwona poświata wokół chylą-
cego się ku zachodowi słońca nadająca specyficzną aurę przedstawionej sy-
tuacji – w ekspozycji filmu jako tło dla czarnej limuzyny jadącej polną drogą, 
którą ze stalowni wraca sekretarz Gottfrieda, i w scenie na plaży, w której 
Sylwia oznajmia Hubertowi „dobrą nowinę”. Ten obraz zachodu pozwala 
wiązać te dwie postacie z siłami ciemności. Tym bardziej, że Sylwia zawsze 
przemieszcza się tą samą czarną limuzyną z żółtymi przednimi światłami 
odcinającymi się od szarości otoczenia o zmierzchu. Ten leitmotiv obrazo-
wy, wywodzący się z  horroru, nasuwa skojarzenie z  wehikułami, którymi 
podróżuje sam diabeł. Kim w istocie jest Sylwia, Hubert zrozumie dopiero 
w scenie poprzedzającej śmierć Gottfrieda, gdy ten uświadomi mu, że szu-
kał diabła nie tam, gdzie należało.

Sylwia od początku usiłuje sprowadzić Huberta z obranej drogi ku pozna-
niu Boga przez studia teologiczne (pierwszy triumf odnosi wtedy, gdy w imię 
miłości ziemskiej Hubert studia porzuca). Scenerią „sceny kuszenia” najpierw 
jest kościół – miejsce zwyczajowo związane z modlitwą. Schemat kuszenia 
nasuwa skojarzenie z typem kuszenia pustynnego anachorety – doświadcza 
on pokus ze strony zwodniczej kobiety, przywodzących na myśl legendarne 
kuszenia św. Antoniego opisane przez Atanazego, Voragine’a, Flauberta czy 
przedstawione na płótnach Boscha46. Można też w nim dostrzec sytuację ana-
logiczną z tą, którą Luis Buñuel przedstawił w Szymonie z pustyni. Szatan, wo-
dząc Szymona na pokuszenie, zawsze czyni to pod postacią kobiety – w trzech 
wcieleniach: „niewinnej dziewczynki”, Dobrego Pasterza o  androginicznym 

45 Za: J. E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2000, s. 468.
46 Chodzi o  teksty: Żywot Antoniego (PG XXVI 837–976) napisany po grecku przez 
św. Atanazego; Legenda na dzień św. Antoniego Pustelnika Jakuba de Voragine’a zamiesz-
czona w  Złotej Legendzie; powieść Gustawa Flauberta Kuszenie św. Antoniego (1874); 
obraz Hieronima Boscha Kuszenie św. Antoniego znajdujący się w madryckim Prado.
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wyglądzie i kobiety fantomu, z tą różnicą, że w filmie Buñuela „sceną potrój-
nego kuszenia”47 była pustynia, w filmie Zanussiego natomiast jest nią kościół. 
Tak jak Szymon był „mistrzem na krawędzi”48, balansującym pomiędzy dąże-
niem ku świętości a niebezpieczeństwem upadku, tak Hubert znalazł się na 
rozdrożu pomiędzy poszukiwaniem Boga i upadkiem. Buñuel demistyfikował 
kruchą granicę dzielącą świętego od potępieńca; Zanussi  –  łatwą do prze-
kroczenia granicę pomiędzy dobrem a złem. Oba filmy bazują na wpisanym 
w ich narrację jednym z kluczowych tematów, w których można dopatrzeć się 
tropów teologicznych – jest nim „scena potrójnego kuszenia” wiążąca się z te-
ologiczną kwestią pochodzenia Zła, interpretacji piekła i problemu zbawienia. 
Można spotkać się z interpretacją, iż w Paradygmacie… kuszenie głównego 
bohatera powtarza się trzy razy: 

Najpierw w scenie kłótni z kolegą ze studiów, próbującym wymusić na nim 
uznanie zła w samym sobie, przyznanie się do tego, że nim także kieruje dia-
beł. Następnie w figurze romansu z zamężną kobietą. Wreszcie w relacji z jej 
mężem, bogatym przemysłowcem, Gottfriedem. Gottfried jest tu postacią 
diabelską…49.

W skrajnym przypadku wszystkie postacie filmu traktowane są jako wcie-
lenia zła – nie tylko Sylwia czy sekretarz dyrektora, ale także Gottfried wy-
bierający zło czy Hubert ukrywający w sobie „bestię” (jak chce jego kolega). 
W tej interpretacji film jest apokaliptyczną wizją panowania Bestii nad świa-
tem, a Szatan jako zło osobowe został rozpisany na wiele postaci, co ma po-
kazywać, że „wymyka się on opisowi”. Oddaje to „istotną cechę obecności dia-
bła w świecie – fakt, że wszystkie jego przedstawienia są fałszywe, ponieważ 
stanowią tylko maskę, pod którą się ukrywa. Prawdą jest tylko to, że osobowe 
zło tak mocno obecne w świecie nie ma twarzy…”50. Rzecz jednak w tym, że 
to właśnie Sylwia chce, by Hubert widział w jej mężu „tego, któremu diabeł 
dał świat w posiadanie”, podczas gdy to właśnie ona jest wcieleniem Szatana. 

47 Na temat „sceny potrójnego kuszenia” w Szymonie z pustyni zob. I. Kolasińska-Pasterczyk, 
Piekła Luisa Buñuela, dz. cyt., s. 382–397.
48 Ch. Tesson, La marche, par-delà bien et mal, [w:] Ch. Tesson, Luis Buñuel, Paris 1995, 
p. 176 (Éditions de l`Étoile. Collection “Auteurs”).
49 J. Majmurek, Mądrość Mefista albo Krzysztof Zanussi jako filmowiec nowoczesny, [w:] 
Zanussi. Przewodnik krytyki politycznej, red. J. Majmurek, Warszawa 2014, s. 66–67.
50 Z taką interpretacją spotykamy się w tekście Marioli Marczak, por. M. Marczak, R.IV. 
Między metafizyką a erotyką – w poszukiwaniu nowego stylu [w:] M. Marczak, Niepokój 
i tęsknota, dz. cyt., s. 322. Do takiego wniosku prowadzi cały fragment rozdziału poświę-
cony filmowi, s. 315–330.
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Zatem interpretacja postaci Gottfrieda zgodnie z jej intencją jest w gruncie 
rzeczy pułapką zastawioną przez Szatana. Postać Gottfrieda jest o wiele bar-
dziej złożona i niejednoznaczna51. Zło natomiast wydaje się mieć w tym filmie 
dwie twarze: to sekretarz Gottfrieda, milczący i natrętnie obecny, i Sylwia, dla 
której Hubert ma być drugą po Gottfriedzie ofiarą. Jeśli to te postacie potrak-
tować jako emisariuszy Szatana, to film Zanussiego nawiązuje swym schema-
tem nieco do Wieczornych gości (1942) Marcela Carné. W filmie Carné Pan 
Ciemności wysyła na ziemię swoich dwóch posłańców, by rozpoczęli perfidną 
grę uwodzenia wprowadzającą zamęt w związku dwojga oblubieńców, tyle że 
historia przybiera inny obrót i posłaniec Szatana zakochuje się ze wzajemnoś-
cią w kuszonej kobiecie, a wobec miłości doskonałej sam książę piekieł jest 
bezradny. W opowieści stylizowanej na średniowieczną baśń pomimo zemsty 
Szatana zamieniającego kochanków w kamienne posągi triumfowała miłość 
nad złem. W filmie Zanussiego, stylizowanym na przypowieść biblijną, ziem-
ska miłość okazuje się iluzją, w tym przypadku pułapką zastawioną przez Sza-
tana, jednak w tej pesymistycznej historii jest jeden promyk nadziei – osta-
teczny rozwój wypadków ilustruje działanie łaski Bożej. 

Dwa wątki filmu – Sylwii i Gottfrieda – splatają się w jedną historię „mo-
nety”, której bohaterem jest Hubert. Zainicjowana wraz z  inicjatywą matki 
Huberta (dwie monety z  ekspozycji filmu o  fundamentalnym znaczeniu) 
znajduje swoje rozwinięcie, poczynając od sceny, w której Hubert udaje się 
do dyrektora stalowni z prośbą o przyznanie stypendium (w filmie scena ta 
następuje bezpośrednio po pierwszym spotkaniu Huberta z Sylwią). Hubert 
uzyskuje stypendium Gottfrieda z jednej strony dlatego, że ten zaintrygował 
dyrektora listem napisanym odręcznie, z drugiej dlatego, że wiąże on z nim 
nadzieję, że uda mu się go natchnąć do badań, których sam nie zdołał prze-
prowadzić. Gottfried testuje Huberta zarówno jako psycholog amator, jak i te-
olog amator. Hubert zainteresował go ze względu na niewyrobiony charakter 
pisma, daleki od kaligrafii, ujawniający „jakieś wewnętrzne wahanie”. „Kaligra-
fia – jak mówi – tak jak dobre maniery służy temu, żeby ukrywać prawdziwy 
charakter człowieka, ale on i tak zawsze przebija”. Szuka go poprzez charakter 
pisma i metodą skojarzeń, pokazując plamę na papierze, która Hubertowi na-
suwa automatyczne skojarzenie ze „śmiercią, wysokim napięciem”. Jego list 
z podaniem o stypendium interpretuje jako dowód, że chłopak go „wyróżnił” 

51 Zwracali już na to uwagę: M. Estève, De la science à la foi, dz. cyt., s. 58; także Sławomir 
Bobowski: S. Bobowski, Dyskurs filmowy Zanussiego, Wrocław 1996, s. 133–134 i S. Bo-
bowski, Świeci i naprawiacze świata, „Tygiel Kulturalny” (1998) nr 1–2, s. 93 Autor trak-
tuje postać Gottfrieda jako człowieka dobrego, mimo pozorów, że jest odwrotnie. Wspo-
mina o tym fakcie Mariola Marczak, zob. M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 319.
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wśród wielu bogatych ludzi gotowych pomagać biednym studentom teologii. 
Ale już pytanie o to, czy wiedział, czym dyrektor się zajmuje, służy otwarciu 
dyskusji dotyczącej kwestii teologicznych. Bo jeśli Hubert uważa za naganne 
utrzymywanie się z produkcji broni, to dlaczego wyciąga ręce po pieniądze, 
które uważa za „brudne”? Hubert w broni widzi zło i powołuje się na piąte 
przykazanie: „Nie zabijaj!”, argumentując, że „ewangeliczne prawdy są proste”. 
Gottfried kontrargumentuje: „Broń może chronić przed zabijaniem, a więc 
sama w sobie nie jest zła. Zależy, jaki użytek człowiek z niej zrobi”, i poda-
je pod rozwagę słowa Jezusa: „Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz” 
(Mt 10, 34). Pochodzą one z Ewangelii według św. Mateusza, z fragmentu za-
tytułowanego Za Jezusem lub przeciw niemu. Wyrzeczenie. Do tego samego 
cytatu odwołał się też Luis Buñuel w Mlecznej drodze w scenie Ślepcy i Chry-
stus, w  której filmowy Jezus zwracał się tymi słowami do swoich uczniów, 
świadków „cudu”. Wówczas te prowokacyjne słowa miały dwuznaczny sens: 
odnosiły się tyleż do konfliktów religijnych, co do kwestii wyboru drogi życia, 
czyli zgodnie z intencją sugerowaną w Ewangelii52. W Ewangelii stanowią one 
część większego fragmentu, w którym Jezus wymaga od uczniów stanowcze-
go wyboru – opowiedzenia się za sobą lub przeciw sobie. W Mlecznej drodze, 
w  której ów cały ewangeliczny passus został przywołany, słowa filmowego 
Jezusa skłaniają jednego ze ślepców do zwrócenia się z prośbą: „Synu Dawida, 
wskaż mi, co jest czarne, a co białe”. W filmie Zanussiego funkcjonują jako 
zadanie do przemyślenia dla adepta teologii, który też staje przed wyborem 
dalszej drogi. Okażą się mieć kluczowe znaczenie w chwili, gdy Hubert z rąk 
Sylwii weźmie broń, by zrobić z niej użytek. Stwierdzenie Huberta, że „każde 
pieniądze wydają mu się brudne”, Gottfried uznaje za nieprzemyślane i pro-
wadzące do zguby, co argumentuje następująco: 

Pozbawiając człowieka własności, zabiera mu pan wolność daną od Boga, wol-
ność wyboru. Pustelnik nie może oddać swojej majętności, zanim pójdzie na 
pustynię, skoro pan mu ją już zabrał. Na tej drodze można dojść do wniosku, 
że świat trzeba poprawiać, jakby on był do naprawienia. A to nieprawda. To 
niemożliwe. Jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym i świata nie da się na-
prawić. Królestwo z tej ziemi musi być kulawe.

Według Gottfrieda człowiek zawsze narzekał na świat, „zamiast przyznać, 
że zło tkwi w nim samym”, i nie trzeba wierzyć, że kiedykolwiek będzie lepszy, 
bo pozostanie niedoskonały. Tylko jednostki mogą się zbliżać do doskona-
łości, „świat nie może […], bo jest w nim Szatan”. I jako problem idealny dla 

52 Zob. I. Kolasińska-Pasterczyk, Mleczna droga dz. cyt., s. 472.
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młodego teologa stawia kwestię: „Czy Opatrzność, dając jednostkową wol-
ność wyboru między dobrem i złem, założyła jakąś średnią zbawienia, która 
jest niezmienna przez wieki?”.

Wątek „brudnych pieniędzy” z rozmowy Huberta i Gottfrieda jest nawią-
zaniem do słów dziada z prologu o pozyskiwaniu przyjaciół „niegodziwą ma-
moną”, wywodzących się z biblijnej przypowieści Dobry użytek z pieniądza. 
Teologiczne kwestie „niedoskonałości świata” i działania Szatana, zła tkwią-
cego w człowieku i wolności wyboru dobra lub zła były wcześniej źródłem 
sporu studentów w bibliotece i mają swoją proweniencję w poglądach św. Au-
gustyna, które wydają się nie być obce Gottfriedowi. Wraz z  poruszeniem 
kwestii Opatrzności (czyli planu, jaki wobec stworzonego świata ma Bóg, 
nie niszcząc wolności stworzeń)53 Gottfried kieruje uwagę Huberta w stronę 
problemu zbawienia i tajemnicy Bożej Opatrzności (a więc i łaski). Gottfried, 
przyznając Hubertowi stypendium, zastrzega, że nie robi tego „w ramach 
ekspiacji”, lecz jak deklaruje, „ma całkiem inne motywy i całkiem inne winy”. 
W kontekście cytowanej w prologu przypowieści wydaje się, że chodzi właś-
nie o dobry użytek z „brudnego pieniądza”.

Hubert udaje się po raz drugi do swojego protektora po finansowe wspar-
cie po tym, jak jego przyszłe dziecko „zostało ocalone”. Za zamkniętą bramą 
prowadzącą na teren posesji prezesa stalowni stoi jego sekretarz, broniąc wej-
ścia, ale Hubert nadal, niczym ślepiec, nie kojarzy faktów, choć ten sam sekre-
tarz wiózł jego i Sylwię do hotelu, w którym spędzili pierwszą noc. Wówczas 
pełnił funkcję szofera, w domu Gottfrieda towarzyszy mu jako sekretarz, stale 
obecny, choć zwykle milczący. Kiedy Hubert nie zostaje wpuszczony, rzuca 
kamieniem, rozbijając szybę, czym zwraca uwagę prezesa, który z  balko-
nu swej rezydencji pyta: „czy to rewolucja?”. Tym sposobem Hubert zostaje 
wpuszczony w czasie, który Gottfried nazywa „świętą porą” zarezerwowaną 
na herbatę, chwilą, którą zwykle poświęca na „medytację czy nawet na mod-
litwę”. Jeśli przy pierwszym spotkaniu z  Hubertem Gottfried mówił, iż nie 
zaprosił go na dyskusję, to w drugim przypadku korzysta z okazji. Pretekst 
stanowią słowa Huberta skierowane pod adresem protektora: „Jest pan moją 
ostatnią nadzieją”. Rozmowa ujawnia, jak każdy z nich pojmuje tę „nadzieję”. 
Hubert upatruje ją we wsparciu materialnym, z  czego Gottfried na począt-
ku rozmowy jeszcze nie zdaje sobie sprawy. Gottfried stwierdza, że to raczej 
Hubert może być jego nadzieją, bo przed nim są jeszcze „wszystkie szanse 
na zwycięstwo, czyste zwycięstwo”. Siebie postrzega jako starego człowieka, 
który coraz to bardziej uświadamia sobie swój postępujący upadek, upadek 

53 Zob. Opatrzność Boża, [w:] K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, dz. cyt., 
s. 357.
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kogoś, kto niewiele już może osiągnąć. Nie w sensie materialnym, bo nawet 
podwajając majątek, nie odczułby różnicy. Sukces materialny, będący kwestią 
przypadku, po latach uważa za przynoszący najmniej satysfakcji. Mówi o nim: 

„Mogę jedynie przypuszczać, że ktoś tam na górze chciał żeby mi się powiodło”, 
co pozostaje w ewidentnej sprzeczności ze słowami Sylwii o mężu, że „diabeł 
dał mu świat w swe posiadanie” (Hubert w tym momencie nadal nie wie, że 
chodzi o jedną i tę samą osobę). „Zwycięstwo”, które ma na myśli Gottfried, to 

„zwycięstwo nad sobą, nad własną naturą, nad grzechem”, do którego potrzeb-
na jest łaska. To szansa, którą każdy kiedyś miał, to „szansa świętości”. Huber-
ta postrzega jako „swoją nadzieję”, jako młodego człowieka, który ma jeszcze 
przed sobą tę szansę. A gdy Hubert mówi, że „świętość jest zawsze możliwa, 
jeden heroiczny gest na łożu śmierci może otworzyć wrota do Królestwa Nie-
bieskiego”, bo „nieskończone jest miłosierdzie Boże”, Gottfried stwierdza, że 
mówi „jak ksiądz na ambonie, a nie jak teolog”. Aby podnieść go na duchu, nie 
wspomina bowiem, że „zło istnieje i że ma siłę sprawczą”, że „Szatan istnieje 
i działa”, że „życie jest nieustającym dramatem”. 

Sytuacja poczucia zmarnowanej szansy na świętość pozwala dostrzec 
analogię pomiędzy sytuacją Gottfrieda i  bogacza z  biblijnej przypowieści 
o bogaczu i ubogim Łazarzu (Łk 16, 19–31). Poczucie starości skłania Gott-
frieda do dokonania bilansu życia –  ten, który za życia otrzymał już swoją 

„eschatologiczną nagrodę” (materialną), przeoczył swoją drogę ku świętości. 
Tymczasem Hubert, znajdujący się w trudnym położeniu (w związku z per-
spektywą zostania ojcem) i stojący przed koniecznością przerwania studiów 
(na które otrzymał stypendium), wydaje się zaprzeczeniem zarządcy z przy-
powieści o obrotnym rządcy (Łk 16, 1–8) – zawiódł swego protektora, nie 
zrobił dobrego użytku z  powierzonego pieniądza i  nie zabezpieczył swojej 
przyszłości. Gdy Gottfried poznaje powód, dla którego Hubert ma przerwać 
studia  –  dziecko przed ślubem  –  reaguje nie jak dyrektor fabryki, lecz teo-
log: „Więc chłopcze, nie zdołałeś powściągnąć zmysłów, poskromić bestii. 
[…] Przykro mi, upadłeś i będziesz musiał się z tego upadku podnosić”. Odma-
wia mu też pomocy materialnej, bo byłaby to „pokusa” dla nich obu, gdyż taka 
pomoc oznaczałaby dla Huberta, że „nie będzie dźwigać odpowiedzialności, 
a więc straci wolność wyboru”, a dla niego – że „ulegnie pokusie odegrania 
roli Pana Boga”. Hubert przybył po wsparcie materialne, a otrzymał duchowe, 
które ma zrozumieć jako teolog, ale które nie sprawi, że jego problemy znik-
ną, jak oczekiwał, za sprawą „czarodziejskiej różdżki” protektora. Pozbawiony 
zdolności do pomnażania bogactw, znajdzie się w sytuacji Syzyfa, bezskutecz-
nie usiłując zarobić na życie.    

Za trzecim razem Hubert wchodzi ukradkiem do sypialni Gottfrieda, któ-
ry właśnie przeżył zawał. Wprowadza go tam Sylwia, skłaniając, by powie-
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dział, kim jest, i na wszelki wypadek jej daje mu broń. Hubert ma sprawić, że 
Gottfried umrze, pozostawiając jej swój majątek. Choć ma wątpliwości natury 
moralnej, przystaje na jej plan, przekonany, że chodzi o potwora, któremu po-
winien wymierzyć karę za to, co zrobił. Odkrycie, że mąż Sylwii to jego pro-
tektor, jest zaskoczeniem. Dochodzi do konfrontacji dwu mężczyzn, z których 
każdy ma swój powód do wymierzenia drugiemu kary. Hubert, przekonany, 
że ma do czynienia z człowiekiem, który jest „kwintesencją świństwa, jakie 
zna ludzkość”, naciska spust rewolweru Sylwii, kierując go w stronę Gottfrie-
da, ale broń nie wypala. Gottfried ma teraz podwójny powód, by żądać spra-
wiedliwej kary dla Huberta – po pierwsze za to, że będzie ojcem dziecka jego 
żony, po drugie dlatego, iż w istocie jest mordercą, bo choć pistolet nie wypa-
lił, to nacisnął on spust, zatem „akt się dokonał”. Chce więc zadośćuczynienia 
jako zraniony mąż i niedoszła ofiara zbrodni. Ciągle wierząc słowom Sylwii, 
Hubert widzi w Gottfriedzie „narzędzie Szatana”, człowieka, którego „życie 
świadczy dowodnie, że zło istnieje samoistnie, że jest dynamiczną siłą”. Iluzja, 
iż mamy do czynienia z postacią diabelską, jest podtrzymywana choćby przez 
charakteryzację – Vittorio Gassman w roli Gottfrieda stylizowany jest w spo-
sób, „w jaki kino i popularna kultura wizualna często przedstawiają diabła: 
hiszpańska bródka, szczupła, wysoka sylwetka, strój i  maniery zdradzające 
przynależność do klas wyższych”54. To wrażenie odniesione przez Huberta 
właśnie w tej scenie udziela się widzowi, który podobnie jak młody bohater 
popada w pułapkę iluzji „podobieństwa”, zgodną z zamysłem Sylwii. Demasku-
je ją sam Gottfried, zwracając się do Huberta słowami: „A nie przypuszczasz, 
że to ty nim [tj. narzędziem Szatana, przyp. I. K-P.] jesteś?, że znalazłeś się 
w jego mocy przy udziale kobiety, którą obaj kochamy?”. Gottfried przypomi-
na Hubertowi, że zawisła nad nim nieuchronna „ręka sprawiedliwości”, ale że 
jej ofiarą zostanie też „niewinne dziecko”, gdy czyn Huberta stanie się faktem 
publicznym. Daje mu szansę, aby sam sobie wymierzył karę. To kara godząca 
w to, czym „zgrzeszył”. Gottfried najpierw zmusza Huberta, by ten zdjął spod-
nie i pokazał „to, czym kochał”, swoje „żałosne przyrodzenie”, potem zaś zmu-
sza go, by się odwrócił tyłem i zbliżył, sugerując poddanie się aktowi, który da 
mu szansę na „największą wygraną” – to że Gottfried może „umrzeć w czasie 
aktu”. Gottfried stwarza pozory wymuszenia poddania się homoseksualnemu 
uwiedzeniu, choć w istocie nie chodzi mu o deprawację, a najpierw o wyszy-
dzenie, potem o  seksualne upokorzenie. Gdy Hubert poddaje się jego woli, 
odpycha go z niechęcią laską i wyśmiewa, że uległ „pułapce Szatana”, myśląc, 
że jest wyjątkowy, gdy uwierzył, że jest przedmiotem pożądania. 

54 J. Majmurek, Mądrość Mefista…, dz. cyt., s. 67.
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Wszystkie działania Gottfrieda zmierzają do wystawienia Huberta na pró-
bę. Ostatnie ma fundamentalne znaczenie, bo chodzi o „wyznanie niewiary”. 
Grożąc bohaterowi pistoletem, Gottfried nakazuje Hubertowi, by wziął Biblię, 
położył na niej rękę i powiedział, że nie wierzy w Boga, Jego sprawiedliwość 
i władzę nad światem. To już drugi raz, gdy Hubert ma zaprzeczyć wierze. Za 
pierwszym razem to dyrektor uniwersyteckiego laboratorium sądzi, iż utra-
cił on wiarę, bo poszukując środków na życie, usiłuje sprzedać własne ciało 
na rzecz uniwersytetu. Hubert zapewnia go jednak, że jest w błędzie – nie 
utracił wiary, tylko środki na jej studiowanie. Wówczas zostaje odprawiony 
przez tego, który uważa, że „nic nam nie zostało, tylko materia”, więc skoro 
nie stracił wiary, to nie ma tam czego szukać. Chcąc, by Hubert zrozumiał, co 
wybrał, Gottfried daje mu ostatnią szansę – położyć rękę na Biblii i wyznać 
swoją niewiarę. Hubert kładzie rękę na Biblii leżącej na komodzie obok zdję-
cia pierwszej żony Gottfrieda i rewolweru Sylwii, nad którą wisi figura Chry-
stusa na krzyżu i mówi: „Wierzę w miłosierdzie. Zbłądziłem, przyjmę pokutę”. 
Nie ulegając presji, Hubert ocala siebie przed karą Bożą i protektora, który 
zostawia Bogu wymierzenie pokuty. Zanim go wypuści tylnymi drzwiami, by 
to, co się w sypialni stało, pozostało tajemnicą, otwiera mu oczy na prawdę, 
od której niczym ślepiec był odgrodzony – na to, że Sylwia jest mitomanką, 
która wymyśliła wszystkie zbrodnie Gottfrieda, a miłość, „która go zwiodła 
i okazała się tylko namiętnością, dotyczy kobiety, która nie jest tego warta”. 
On sam o tym wie, „bo sam padł jej ofiarą, pokochał ją zupełnie ślepo…”. I do-
daje: „Masz rację, że szukasz diabła, tylko że szukasz go zupełnie nie tam, 
gdzie należy”. To właśnie dzięki Gottfriedowi Hubert zrozumie, że wówczas, 
gdy twierdził, że „piekło jest puste”, był w błędzie. Nie przypadkiem protektor 
Huberta nosi znaczące imię Gottfried, którego źródłosłów – „Gott” – w ję-
zyku niemieckim znaczy „Bóg”55  –  w pewnym sensie jako figura ojcowska, 
inicjator teologicznych rozważań i karząca ręka sprawiedliwości prowadzi go 
do Boga, demaskując prawdziwe oblicze zła.

Przed śmiercią na skutek drugiego zawału Gottfried milczy w otoczeniu 
Sylwii, swojego sekretarza, lekarza, pielęgniarki i  Huberta pozostającego 
w  oddaleniu. Ostatnim jego gestem jest próba wykonania znaku krzyża na 
czole sekretarza, jakby chciał egzorcyzmować zło. Sekretarz uchyla się i gwał-
townie odskakuje, a w zaciśniętej ręce Gottfrieda pozostaje kępka jego włosów, 
którą uporczywie trzyma, patrząc na Sylwię, jakby coś w ten sposób chciał dać 
jej do zrozumienia. Wtedy umiera, czemu towarzyszy wierzganie i rżenie ko-
nia zaprzężonego do bryczki stojącej pod oknem. Czy Gottfried podzieli los 

55 Zob. Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki, oprac. P. Kalina, Kraków 1952, s. 276.
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bogacza z biblijnej przypowieści jako ten, który pozwolił, by zło zagnieździło 
się w jego domu, czy wraz z jego śmiercią Szatan uzyska nowe pole do dzia-
łania? Rżenie konia ma wydźwięk wyraźnie dwuznaczny. Po śmierci Gottfrie-
da Hubert skłania wszystkich do modlitwy za duszę zmarłego. Gdy klękają 
i  pochylają głowy, rozlega się strzał z  pistoletu leżącego na blacie komody. 
To ta sama broń, która nie wystrzeliła, gdy Hubert nacisnął spust, by zabić 
Gottfrieda, wystrzeliła samoistnie, bez niczyjego udziału. Tajemniczy strzał 
ilustruje sens przysłowia: „człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi”. Gdy przycho-
dzi do ogłoszenia ostatniej woli zmarłego, okazuje się, że Gottfried wyznaczył 
Huberta na opiekuna i żyranta majątku do pełnoletniości dziecka, które uro-
dzić ma Sylwia, a o niej nawet nie wspomniał w testamencie. Sylwia nakłania 
więc Huberta, by podpisał akt darowizny fabryki w zamian za dziecko i nadal 
udawał, że jest nienormalny, obejdzie się wtedy bez straty kwoty na podatek 
od zapisu. Sylwia wchodzi przy tym w nową rolę, kłamiąc, że pieniędzy po-
trzebuje dla organizacji, tajemniczego sekretariatu międzynarodowego pra-
cującego na rzecz rewolucji. Hubert podpisuje dokument, co stanowi rodzaj 
nawiązania do faustowskiego paktu. Z tą różnicą, że zawierając układ z kobie-
tą będącą narzędziem Szatana, Hubert nie liczy na korzyści, lecz się ich zrze-
ka. Pozostaje on typem człowieka faustowskiego w tym sensie, że podobnie 
jak Faust „odtwarza on Upadek i dociera do wiedzy”, a jego dramat ewoluuje 
od „działania-doświadczenia do refleksji-sumienia”56. Winą Fausta było aspi-
rowanie do wielkości, problem nadmiaru, ale jedyną karą, jaką poniósł, był 
końcowy okres ślepoty, bo Bóg wcześniej zdecydował, by go ocalić pomimo 
zniszczenia, jakie za sobą pozostawił. Winą Huberta jest naiwność i ślepota 
na zło, ale ostatecznie doświadcza on działania łaski (choćby w chwili, gdy 
broń w jego rękach nie wystrzela). 

Historia Huberta zatacza krąg: od przyjęcia dwu monet po zrzeczenie się 
fortuny. Stalownia pozostaje w rękach przedstawicieli sił ciemności – sekre-
tarza, wcielenia Szatana, i  jego narzędzia Sylwii. W planie ludzkim zrzecze-
nie się przez Huberta notarialnego zapisu na ich rzecz i „oddanie pola siłom 
zła” można interpretować jako krzywdę dziecka, które ma przyjść na świat 
poprzez skazanie go na los gorszy od własnego57. W  kontekście biblijnym 
stanowi ono konsekwencję zrozumienia znaczenia słów dziada z prologu fil-
mu – otwarcie perspektywy na przyjęcie do „wiecznych przybytków”. 

56 Określenie „człowiek faustowski” pochodzi od niemieckiego filozofa Oswalda Spengle-
ra. Zob. R. Shattuck, Rozdział 6. Człowiek faustowski. Zasada nadmiaru [w:] R. Shattuck, 
Wiedza zakazana. Od Prometeusza do pornografii, Kraków 1999, s. 126; zob. też s. 130.
57 W tym duchu interpretuje tę decyzję Huberta Mariola Marczak. Zob. M. Marczak, Nie-
pokój i tęsknota, dz. cyt., s. 318.
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W epilogu filmu do stalowni przyjeżdżają dwie limuzyny: czarna i  bia-
ła – z czarnej wysiada sekretarz, jak zwykle ubrany również na czarno, z bia-
łej Sylwia w białym stroju (eleganckim płaszczu z lisem i kapeluszu). Witana 
orkiestrą i kwiatami wręczonymi przez dzieci, Sylwia inauguruje wznowienie 
pracy stalowni, czemu towarzyszy aplauz zebranych gości. W  tym samym 
czasie na peryferiach miasteczka Hubert z dzieckiem na ręku stuka do drzwi 
domu, którego gospodarz zwraca się do żony, by dała mu „jakiś grosik”. Ko-
bieta o odpychającej aparycji udaje się do drzwi i widząc dziecko, mówi: „Jak 
panu nie wstyd żebrać z  dzieckiem”. Na te słowa Hubert odpowiada: „Sza-
tan przybiera postać anioła światłości” (2 Kor 11, 14). Wówczas kobieta za-
trzaskuje mu drzwi przed nosem, odmawiając miłosierdzia. Hubert wchodzi 
w rolę apostoła szaleńca, zgodnie z tym, co zapowiedział wcześniej, to jest, że 
będzie udawał nienormalnego przez resztę swego życia. W  finale filmu wi-
dzimy go stojącego na skrawku ziemi otoczonej unoszącymi się nad rozlewi-
skiem oparami i trzymającego na ręku chłopca. Obraz ten nasuwa skojarzenie 
z wizerunkami Madonny z Dzieciątkiem. Podpisując akt darowizny stalowni, 
Hubert w  istocie odcina siebie i  swego syna od zła. Postępuje w myśl prze-
strogi z biblijnej przypowieści Dobry użytek z pieniądza: „Nie możecie służyć 
Bogu i  mamonie!” (Łk 16, 13). Wydaje się, iż zrozumiał przesłanie proszal-
nego dziada z prologu filmu i wybiera drogę „ubogich” pokroju Łazarza. Ten, 
który pobłądził niczym ślepiec z Mlecznej drogi Buñuela, oczekując od Jezusa 
wskazówki, „co jest czarne, a co białe”, i usiłując wielobarwny świat zubożyć 
przez pozbawienie go wieloznaczności, wybiera ostatecznie bezpieczną sza-
rość, dystansując się do dualistycznej koncepcji świata (skoro Szatan przyj-
muje też postać anioła światłości). Film Zanussiego przybiera formę przypo-
wieści o ślepcu, który przejrzał na oczy i z zewnętrznej perspektywy patrzy na 

„siedlisko Szatana”. A zawdzięcza ten fakt niewytłumaczalnej interwencji łaski 
Bożej otwierającej drogę ku zbawieniu upadłego człowieka, będącej przeja-
wem miłosierdzia dla tych, którzy na nią nie zasłużyli (zgodnie z interpretacją 
nauki o łasce przez św. Augustyna).

Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Przypowieść o ślepcu, diable i braku miłosierdzia, czyli 
historia „monety”. „Paradygmat” Krzysztofa Zanussiego (1985), [w:] Cierpienie i  na-
dzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę 
urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż, Michał 
Legan OSPPE, Kraków 2015, s. 261–290.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.16
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Iskra Boża? 
Zanussiego pytania o dobro i zło  
(Dotknięcie ręki)

 „Czuję, że w tym filmie Zanussi wysyła ku mnie swojego anioła, ale jednocześ-
nie wydmuchuje taką chmurę wieloznaczności, że ja i  anioł prawie się mija-
my bez dotknięcia” – żalił się przed laty na łamach „Tygodnika Powszechnego” 
Piotr Wojciechowski. W tym samym tekście diagnozował przyczynę takiego 
stanu rzeczy: „Domyślam się tu wielopiętrowych zagmatwań”1. Krytycy i ko-
mentatorzy filmu pisali o trudnościach w jednoznacznej interpretacji postaci 
oraz relacji, jakie między nimi zachodzą. W tym tkwi zresztą największa siła, 
ale też być może i  słabość tego filmu, którego głównym bohaterem okazuje 
się – w pewnym sensie – muzyka. I choć w filmie nie pojawia się słowo „Bóg”, 
trudno nie postawić też pytań o naturę dobra i zła. A wszystko to niepozbawio-
ne jest przecież pewnego – rzekłbym nieco libertyńskiego – smaczku, wszak 
bohaterowie tworzą swoisty ménage à trois, a może nawet – à quatre. Tadeusz 
Sobolewski określił film – na tamtym etapie filmografii Zanussiego – „bodaj 
najtrudniejszym w jego karierze” i „najbardziej ryzykownym”, gdyż łączył ze 
sobą przeciwieństwa: „bufonadę z filozofowaniem, erotykę ze świętością, du-
cha z naturą, […] żart i filozofię, czystość i perwersję, anioła i diabła, młodość 
i starość, wiarę i cynizm”2. Czy z tych aporii wyłania się jakiś kształt?

1 P. Wojciechowski, Zanussi posyła Anioła, „Tygodnik Powszechny” (1993) nr 29, s. 11.
2 T. Sobolewski, Zanussi w Stawisku. „Dotknięcie” Krzysztofa Zanussiego – film oglądany 
od wewnątrz, w trakcie tworzenia, „Kino” (1992) nr 6, s. 7.
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Man of wood

Niespodziewanie w  życiu starego kompozytora Henryka Kesdiego (w tej 
roli genialny Bergmanowski aktor Max von Sydow) pojawia się młody chło-
pak – Stefan Bugajski (Lothaire Bluteau). Przybywa z Krakowa, gdzie studiuje 
muzykologię. Od jakiegoś czasu prześladuje go we śnie pewna melodia, któ-
ra nie daje mu spać. Jest przekonany, że tylko jeden kompozytor na świecie 
potrafi z tej melodii uczynić wielką kompozycję – Kesdi. Przeświadczeniem 
tym dzieli się ze swoim profesorem – Kernem, który w okresie studiów w wie-
deńskim konserwatorium był kolegą Kesdiego. Zaopatrzony w list polecający 
udaje się do Kopenhagi, by przekonać kompozytora do podjęcia na nowo pra-
cy twórczej. Kesdi bowiem od 40 lat nie komponuje, żyjąc na uboczu, popada-
jąc w coraz większe zgorzknienie i zapadając na liczne choroby. 

Stefan pojawia się w  życiu Kesdiego niespodziewanie, niczym deus ex 
machina – wyłania się nagle z  lasu otaczającego willę kompozytora. Po raz 
pierwszy miga mu wprost przed oczami jak jakaś leśna zjawa. Wojciechowski 
zauważa, że pomiędzy Stefanem a starym kompozytorem Krzysztof Zanussi 
rysuje mityczną antynomię: „człowiek z lasu – człowiek z zamku”3. Las byłby 
tutaj siedzibą tego, co naturalne, biologiczne, przyrodzone i dzikie. Zamek, 
a właściwie pałac, w którym mieszka Henryk, to cywilizacja, kultura i sztu-
ka. Zanussi – jak pyta Wojciechowski – „wsadza młodego Polaka do dziupli, 
każe mu palić ognie, odkrywać podziemne strugi przy pomocy różdżki czy 
po to tylko, aby przeciwstawić naturę kulturze? Aby pokazać, że dar uzdra-
wiania to odprysk nieznanych mocy kosmicznych?”4. To prawda, ten man of 
wood – „człowiek z lasu”, jak go zresztą dosłownie określi Helena, żona kom-
pozytora (Sarah Miles), zdaje się żyć w ogromnej harmonii z przyrodą: śpi na 
gołej ziemi przykrytej jedynie karimatą, dzień spędza, siedząc w dziupli na 
drzewie, dokarmia sarnę, za pomocą różdżki bada przebieg cieków wodnych. 
Jak się niedługo okaże – potrafi także uzdrawiać. Kim jest? Radiestetą, biote-
rapeutą, cudotwórcą uzdrowicielem?

Pochodzenie mocy uzdrawiania, którą posiada Stefan, jest w filmie chyba 
największą zagadką,  –  Zanussi zresztą nie daje na nią jednoznacznej od-
powiedzi. Być może – skoro Stefan to „człowiek lasu” – jest on po prostu 
ucieleśnieniem i personifikacją tych sił, które drzemią w każdym człowieku, 
a które Henri Bergson, francuski filozof, ochrzcił mianem élan vital. To nic 
innego jak „pęd życiowy”, który jest właściwy wszelkim organizmom żywym 

3 P. Wojciechowski, Zanussi posyła Anioła, dz. cyt., s. 11.
4 P. Wojciechowski, Zanussi posyła Anioła, dz. cyt., s. 11.
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i wypływa z ich wnętrza. W świecie trwa jednak nieustanna walka i napięcie 
między tym co z ducha, a tym co materialne. Pęd życiowy jest hamowany 
przez bezwładną i ociężałą materię, tracąc tym samym część swojej twór-
czej mocy5. 

Ten proces ma wymiar nie tylko globalny, ale także realizuje się w  po-
szczególnych jednostkach. Jest odpowiedzialny nie tylko za rozwój gatun-
ków i  ewolucję przyrody, ale także stanowi podstawę działań duchowych 
i artystycznych. Dzięki niemu rodzą się dzieci, a kompozytorzy tworzą mu-
zykę. Będąc ślepą siłą, élan vital jest jednak pozaetyczny, jego skutki i owo-
ce wymykają się ocenom moralnym. Tak zrazu zdaje się być i u Zanussiego. 
Obecność Stefana jest jak chwilowa akceleracja tego życiodajnego pędu, któ-
ry jednak nie ogranicza się jedynie do sfery twórczości artystycznej. Stary 
Kesdi odzyskuje nie tylko siły twórcze, ale także biologiczne, co prowadzi do 
nieoczekiwanych skutków. Jego stan zdrowia się polepsza, ba, stary i schoro-
wany kompozytor nabiera chęci do seksu, nie wystarcza mu już także włas-
na żona i  w  erotycznym uniesieniu z  młodą sekretarką poczyna potomka. 
Nic się jednak nie dokonuje bezkarnie. Chwilowe przyśpieszenie pędu życia 
prowadzi do jeszcze większego wyczerpania. Kompozytor szybko traci od-
zyskane siły, znów popadając w starcze niedołęstwo. Po eksplozji twórczej 
w trakcie koncertu następuje natychmiastowy kolaps, zapadnięcie się w so-
bie, wyczerpanie. 

Przejaw łaski?

Taka najprostsza interpretacja wydarzeń pozwala uniknąć dylematów etycz-
nych. Bo czy można oceniać biologię? Przecież to, co w człowieku biologiczne, 

„z lasu”  –  by nie powiedzieć: zwierzęce  –  wymyka się spod etycznej oceny, 
nie jest ani dobre, ani złe. Natura niezwykłej mocy Stefana dla niego samego 
pozostaje niejasna. Na pytanie Henryka, na czym polega jego sekret, chłopak 
odpowiada, że sam tego nie rozumie. Stefan nie wie też, kogo tak naprawdę 

„reprezentuje”. Czy rzeczywiście – jak sugeruje Mariola Marczak – Stefan jest 
„wysłannikiem Niebios”? Jakich niebios? W  pierwotnym scenariuszu napisa-
nym ze Stefanem Żebrowskim, a opublikowanym w roku 1984 w „Dialogu”, po 
kolejnej sesji terapeutycznej Henryk pyta swojego uzdrowiciela: „Przyszedłeś 
sam czy cię przysłano?”. „Nie wiem” – odpowiada chłopak6. Także w rozmo-

5 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Warszawa 1997, s. 211.
6 W pierwotnym scenariuszu chłopak ma na imię Imre i przyjeżdża z Budapesztu. K. Za-
nussi, E. Żebrowski, Dotknięcie ręki. Scenariusz filmowy, „Dialog” (1984) nr 3, s. 19. Au-
torami scenariusza filmowego są Peter Morgan i Mark Wadlow, a Zanussi i Żebrowski 
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wie z zaniepokojoną Heleną Stefan przyznaje, że nie wie, skąd bierze się jego 
moc i wpływ na Henryka: „To coś przepływa przeze mnie. Nie panuję nad tym. 
Sądzę, że jestem tylko przekaźnikiem”. Helena go przestrzega, by nie zaszko-
dził Henrykowi, skoro nie potrafi panować nas swoją siłą.

Przestroga Heleny okaże się uzasadniona. Obecność Stefana wywróci 
panujący w domu porządek i  zakłóci pokój, który –  jak mówi żona Henry-
ka – jest kruchy. Zresztą przeżyła już niejedno „ozdrowienie” Henryka, któ-
re nie przyniosło niczego dobrego. Helena boi się przyszłości „po Stefanie”. 
W  przeddzień koncertu premierowego prosi Stefana, który leży w  szpitalu, 
aby wyjechał, gdy tylko będzie to możliwe, i  zostawia mu bilet na samolot. 

„Myślę, że ta muzyka była tego warta” – broni się Stefan, świadom tego, co się 
wydarzyło od momentu jego przyjazdu. „Może” – odpowiada Helena, ale nie 
jest wcale tego pewna. „Myślisz, że sztuka i życie dadzą się zważyć? Jedyne, 
co możemy zrobić, to starać się żyć dzień po dniu, pięknie i odważnie, i tak 
uczciwie, jak tylko można. To jest prawdziwa sztuka!”. Żadna sztuka – zdaje 
się mówić Helena – nie jest warta zniszczenia relacji międzyludzkich, a  ar-
tysta wcale nie jest bogiem, który może czuć się kimś żyjącym poza dobrem 
i złem. Tak samo też nie może się czuć ktoś, komu się wydaje, że jest posłań-
cem na usługach sztuki. 

Tadeusz Sobolewski tak pisał o postaci Stefana: 

bohater zanussoidalny należy do „istot pośrednich”: niby nie grzeszy, lecz za-
razem odmówiona jest mu wielkość. Lecz jest tu także pocieszenie: wielkość 
omija wszystkich, nawet geniuszy; wszelka twórczość jest tylko pośredni-
ctwem; moc, która się przy tym objawia, nie należy do nas7. 

W Dotknięciu… stwierdzenie to odnosi się jednak zarówno do Stefana, jak 
i do Henryka. Obaj są pośrednikami. „Talent to tylko naczynie czy narzędzie. 
Tak jak mój dar. Jesteśmy naczyniami, narzędziami. Naszym jedynym zada-
niem jest ułatwić przepływ dobra na ziemię” – mówi Stefan do kompozyto-
ra. Jego dar uzdrawiania jest takim samym talentem jak geniusz kompozytora. 

„Darem Stefana, który otrzymał znienacka, jest umiejętność usuwania bólu. 
[…] Darem Kesdiego jest talent kompozytorski, który on pogrzebał podobnie 
jak jeden z bohaterów ewangelicznej przypowieści o talentach”8. Czy to jednak 
rzeczywiście dar od Boga? 

zostali umieszczeni w czołówce filmu jako autorzy pomysłu. Zmiany zostały wymuszone 
przez koproducentów z Danii i Wielkiej Brytanii.
7 T. Sobolewski, Zanussi: Posłaniec, „Kino” (1992) nr 10, s. 10.
8 Zob. M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanus-
siego, Olsztyn 2011, s. 379.
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W swoim felietonie zatytułowanym Przejaw łaski z tomu Między jarmar-
kiem a salonem Zanussi podejmuje temat talentu, którego naturę reżyser pró-
buje wyrazić za pomocą formuły „iskry Bożej”. „Dla wierzących «iskra Boża» 
jest jednym z przejawów Łaski” – pisze Zanussi9. Nie jest ona jednak czymś 
koniecznym do życia. Można nie mieć żadnej „iskry Bożej” w sobie, a prowa-
dzić wspaniałe życie. Można jednak – mimo „iskry Bożej” – żyć marnie. Tak 
rozumiany talent jako dar od Boga trzeba widzieć w paradygmacie moralnego 
obowiązku, z którego trzeba się należycie wywiązać, a nawet „podporządko-
wać mu życie, w  obawie by się nie zmarnował”  –  jak pisze Zanussi. Jedno-
cześnie przestrzega on, że „iskry Bożej nikt nie jest od początku do końca 
pewien – ona pojawia się jako nadzieja-zapowiedź, obietnica”. Talent nie jest 
czymś danym raz na zawsze, zdarza się, że „prowadzi do łatwizny, rozmienia 
się na drobne, tonie”. 

Czy stary kompozytor Kesdi wpisuje się w ten teologiczny model talentu? 
Podczas rozmowy nad brzegiem morza na stwierdzenie kompozytora, że jest 
już za stary, by napisać nową, wielką kompozycję, Stefan odpowiada: „Musisz 
spróbować, uwierzyć, że to wpływa na bilans dobra i zła. Że każdy dobry czyn 
przeważa szalę. Jesteś to winien innym”. Inaczej niż Stefan, Henryk nie widzi 
jednak tego w paradygmacie moralnego obowiązku. „Dla artysty nie ma in-
nych, liczy się tylko «ja»” – egoistycznie, a zarazem bałwochwalczo odpowia-
da kompozytor. „Ta muzyka nie należy do Ciebie. Jest wyrazem dobra” – re-
plikuje Stefan, który – inaczej niż kompozytor – chce wypełnić swoją misję, 
być posłusznym wezwaniu, które otrzymał w nocy. Jedyną zapłatą okaże się 
dla niego satysfakcja z etycznej wartości swoich działań. Talent bowiem nie 
jest po to, by osiągnąć coś dla siebie, ale wyłącznie po to, by służyć tym talen-
tem innym, nawet bez względu na konieczność ewentualnej ofiary.

Mefisto à rebours

Sam Henryk nie jest pewien natury Stefana –  posłańca. Naprzemiennie widzi 
w nim anioła i demona. Nazywa go swoim aniołem i swoim Mefistofelesem. 

„Mój Anioł Stróż, który uparcie mi przypomina o długu moralnym” – powie 
o nim z kolei w wywiadzie telewizyjnym. Mefistofeles – zgodnie z wersją zo-
stawioną nam choćby przez Johanna Wolfganga Goethego – zakłada się z Bo-
giem o duszę Fausta, kusząc go spełnianiem jego egoistycznych zachcianek. 
Zakład ten jednak przegrywa, a Faust zostaje zbawiony. Stefan-Mefisto daleki 
jest od spełniania egoistycznych zachcianek Henryka. Przeciwnie, robi mu 

9 K.  Zanussi, Przejaw łaski, [w:] K.  Zanussi, Między jarmarkiem a  salonem, Warszawa 
1999, s. 206. 
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wyrzuty, gdy kompozytor marnuje swoje siły witalne. Nie po to przywrócił 
mu zdrowie, aby ten oddał się erotycznemu pożądaniu. 

Bardziej jednak niż do Fausta z dramatu romantycznego Henryk podob-
ny jest do bohatera powieści Tomasza Manna pt. Doktor Faustus. Głównym 
protagonistą jest tam również kompozytor – Adrian Leverkühn, który podpi-
suje (lub wskutek choroby wydaje mu się, że podpisuje) pakt z diabłem, dzię-
ki czemu zyskuje natchnienie do tworzenia muzyki. Sobolewski jednak woli 
widzieć w Stefanie uobecnienie mitu odwróconego, mitu à rebours: „Ukrytą 
przyczyną erupcji geniuszu nie był jednak w tym wypadku faustowski pakt 
z diabłem, lecz «pakt z aniołem». Bo czyż nie jest kimś w rodzaju anioła ten 
młody różdżkarz, uzdrawiacz, czytający w myślach, pracujący nad nawróce-
niem starego nihilisty?”10. Czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z aniel-
ską wersją Mefistofelesa? Już nie ze skażeniem złem, jak to było u Manna, ale 
swoistym „skażeniem” dobrem? W  końcu nie byłoby wielkiej kantaty bez 
uzdrowicielskiej mocy Stefana11. Dobro, które czyni, nie jest jednak zupełnie 
czyste i bez skazy. O ile Mefisto wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro, 
o  tyle Stefan, pragnąc dobra, w  efekcie powoduje niejedno zło. Może więc 
nosi w sobie jakąś anielsko-diabelską ambiwalencję?

Sobolewski uważa, że w  relacji kompozytora do młodego muzykologa 
z Polski ujawnia się także pewien aspekt seksualny: „Ich spotkanie nie może 
nie mieć erotycznego podtekstu (przynajmniej ze strony Starego), lecz to tyl-
ko potwierdza mannowski trop”12, gdyż – jak wynika z jego Dzienników – To-
masz Mann ujawniał skłonności homoseksualne. Ten erotyczny kontekst 
relacji między Henrykiem a Stefanem w filmie nie wyraża się w sposób bezpo-
średni. Owszem, Henryk próbuje złapać Stefana ze genitalia, ale to tylko gest 
symboliczny, poprzez który kompozytor chce się upewnić, że Stefan – mimo 
swej anielskości – jest w pełni człowiekiem.

Stefan jest jedynie mimowolnym pośrednikiem w  procesie ponownego 
rozbudzania erotycznej siły Henryka. „Kompozytor natchnionego dzieła, aby 
je stworzyć, musi poczuć w  sobie Erosa, dotknąć ziemi, tego, co grzeszne 
i ludzkie” – pisze Sobolewski. Sam jednak Stefan, jako pośrednik w procesie 
seksualnej reinicjacji Henryka, wydaje się wręcz aseksualny. Nie jest przecież 
ani gejem, ani też „nigdy nie rozmawia o seksie” – jak mu to wypomina Hen-
ryk. Zresztą erotyczne podchody Stefana wobec Anette Berg (Sophie Grabøl), 
sekretarki muzycznej Kesdiego, nie udają się. Dziewczyna nie daje się mu po-
całować.

10 T. Sobolewski, Zanussi w Stawisku, dz. cyt., s. 10.
11 Zob. M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 380.
12 T. Sobolewski, Zanussi w Stawisku, dz. cyt., s. 12.
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Anette, sekretarka kompozytora, jest niczym Małgorzata z dramatu Goe-
thego, zostaje podsunięta Henrykowi przez Stefana – Mefistofelesa. „[…] dzię-
ki tym dwojgu Młodych Stary zażywa faustycznej radości odmłodzenia, przy-
pływ weny twórczej” – pisze Sobolewski13. Przypomnijmy, że u Goethego Faust 
jest nazywany przez Małgorzatę nie inaczej jak właśnie imieniem Henryk. Po-
dobnie jak tamta Małgorzata, ta również rodzi dziecko swojemu Henrykowi. 
W niemieckim dramacie dziecko Małgorzaty i Henryka umiera utopione przez 
nią samą w chwili paniki. W filmie Zanussiego dziecko staje się znakiem nowej 
przyszłości, zresztą akceptowanym przez wszystkich: Henryka, jego żonę i se-
kretarkę. W ten sposób wszyscy tworzą swoisty – jak powie Helena – ménage 
à trois, a może nawet à quatre – jak dopowie Anette, upominając się o miejsce 
dla Stefana.

Cena do zapłacenia?

Uzdrowienie fizyczne Henryka prowadzi nie tylko do przypływu weny twór-
czej, ale także do ciągu zdarzeń etycznie wątpliwych. Postawa Henryka rodzi 
cierpienie jemu najbliższych: zdradzonej żony Heleny i dopiero co pozyska-
nego przyjaciela, któremu zadaje przecież fizyczną, krwawiącą ranę. Może 
to jedynie „wypadek przy pracy”, nieprzewidziana cena, którą trzeba zapła-
cić? Czy sztuka ma prawo karmić się cierpieniem? Czy trzeba zapłacić za jej 
istnienie każdą cenę? „Finał z  podniosłą, triumfalną kantatą skłania jednak 
w stronę odpowiedzi twierdzącej, zwracając uwagę na jej rolę oczyszczającą, 
katartyczną i wskazuje na pokrewieństwo sztuki z religią” – odpowiada Mar-
czak14. O ile jednak w religii cierpieniu można nadać zbawczą wartość, o tyle 
w sztuce pozostaje ono jedynie ceną do zapłacenia. Czasami – jak w Dotknię-
ciu… – ceną płaconą przez innych.

Na pytanie Heleny, jaki jest jego cel w  tym, co robi, Stefan odpowiada: 
„Czuję, że jestem łącznikiem między nim [Henrykiem] a jego muzyką”. Chodzi 
mu jedynie o muzykę, którą –  jak uważa – kompozytor jest winien światu 
jako dobro, którego przecież nie jest właścicielem. „Na pozór pakt z aniołem 
nie kryje w sobie żadnej pułapki. A  jednak ceną arcydzieła będzie choroba, 
paraliż, śmierć. Czy nie był to jednak koszt opłacalny, skoro z grzesznych za-
baw wynikła wielka modlitwa?” – zastanawia się Sobolewski, mając na myśli 
nową kompozycję Henryka15. Sam sobie jednak odpowiada: „Powstaje wielka 
muzyka. Rodzi się dziecko. Ale muzyka jest przerażająca, a  dziecko chore, 

13 T. Sobolewski, Zanussi: Posłaniec, dz. cyt., s. 11. 
14 M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 381. 
15 T. Sobolewski, Zanussi: Posłaniec, dz. cyt., s. 11.
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dziedziczy ojcowską astmę”16. Czyżby jakaś pierworodna skaza? Jak zauwa-
ża Marczak, „Fakt, że obraz dziecka kończy film, a nie spektakularny sukces 
w sali koncertowej, jest wyraźną odautorską sugestią, że […] pochwała życia 
jest ważniejsza niż triumf w sztuce”17.

Między oboma bohaterami – starym kompozytorem i młodym muzyko-
logiem  –  wykształca się szczególna więź, która jednak jest bardziej relacją 
pasożytniczą niż symbiozą. Poprawa kondycji Kesdiego dokonuje się kosz-
tem nie tylko utraty mocy uzdrawiania, którą miał Stefan, ale wręcz kosztem 
jego zdrowia. Młody uzdrowiciel, sam zupełnie wyczerpany, trafia do szpitala. 
Rana, którą Henryk zadał mu nożem, a która wcześniej sama się zasklepiła, na 
nowo się otworzyła i zaczęła krwawić. Cudowne właściwości Stefana wracają 
dopiero w finale filmu, gdy Henryk na powrót staje się starym, zgorzkniałym 
i schorowanym starcem. Widzimy go siedzącego na tarasie, przykrytego ple-
dem, mającego wyraźne trudności z poruszaniem się. Odnosimy wrażenie, że 
jego stan jest nawet gorszy od tego, w którym był na początku filmu. Stefan, 
wezwany przez Helenę do Henryka, tłumaczy się, że nie ma już w sobie żad-
nych nadprzyrodzonych właściwości: „Straciłem już tę moc. Jestem wypalony. 
[…] nie mam niczego. Czuję się pusty”. Ale Henryk nie chce już żadnego po-
nownego uzdrowienia. Nie przeżyłby powtórnie już takiej erupcji życia. Prze-
ciwnie – uznaje, że starość to dobre znieczulenie na śmierć.

Stefan podchodzi do dziecka i bierze je na ręce, stając obok starego kom-
pozytora. Podnosi je, przytula do siebie, dziecko przestaje astmatycznie chra-
pać, jego oddech staje się czysty. Dar powraca. Z oczu Stefana płyną łzy. „Pła-
kał, słuchając mamrotania swego sparaliżowanego mistrza, dziecinniejącego 
na starość. W spojrzeniu [Stefana] jest jednak coś, co świadczy, że płakał nie 
tylko nad nim – także nad sobą. Nie zaznał miłości. Nie stworzył dzieła. Choć 
miał swój udział w miłości i tworzeniu”18. 

Jak przyznał w wywiadzie Zanussi, scenariusz miał trzy różne wersje za-
kończenia. To, które znalazło się w filmie, jest dla stylistyki w nim przyjętej 
najlepsze, ale –  jak sam stwierdza – „najmniej odważne”19. Pierwsza wersja 
zakończenia, która „zawierała pewną dozę ironii i jadu” – jak mówi sam Za-
nussi – wprowadzała jeszcze większą wieloznaczność interpretacyjną. To za-
kończenie znalazło się w scenariuszu wydrukowanym w „Dialogu”. Dziecko 
kompozytora leży w inkubatorze niezdolne do samodzielnego życia. Chłopak 

16 T. Sobolewski, Zanussi: Posłaniec, dz. cyt.
17 M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 381.
18 T. Sobolewski, Zanussi: Posłaniec, dz. cyt., s. 11.
19 Krzysztof Zanussi – sylwetka artysty. Z reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym 
Krzysztofem Zanussim rozmawia Iga Czarnawska, Warszawa 2008, s. 131. 
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wyłącza inkubator, skazując, jakby się zdawało, niemowlę na śmierć. Wtedy 
dziecko ożywa, co wygląda jak kolejny cud młodego muzykologa. Chłopak 
ucieka w  góry, gdzie próbuje zrozumieć, co się stało. Podczas rozmyślania 
nad sobą nagle zauważa, że coś się z nim dzieje: „Imre otwiera oczy i spostrze-
ga, że wsparty niewidzialną siłą uniósł się lekko nad ziemią. Czerwone pro-
mienie zachodzącego słońca przechodzą pod nim. Lewituje”20. Zakończenie 
to zostało jedna odrzucone, podobnie jak inne, które Zanussiemu wydawało 
się jednak „bardziej realistyczne”. W tym zakończeniu chłopak wraca do Bu-
dapesztu, gdzie jest świadkiem wypadku na ulicy: tramwaj potrąca dorożkę, 
w wyniku czego koń pada na ziemię nieprzytomny. Kiedy zostaje już podjęta 
decyzja, by dobić zwierzę, chłopak kładzie ręce na łbie konia, a ten ożywa. Dla 
przechodniów interwencja chłopaka jest niezauważalna, ale dla widza byłoby 
to sygnałem, że bohater odzyskuje swoje nadprzyrodzone moce. Jak wyznaje 
reżyser, to też wydawało mu się „ładne i przewrotne”21. 

Któregokolwiek zakończenia nie przyjąć, Stefan (Imre) pozostaje postacią 
w pewnym sensie przegraną. 

Tym, kto naprawdę zapłacił za te hojne dary, jest Stefan […] który, będąc po-
słańcem, niczego nie chciał dla siebie i niczego nie otrzymał poza poczuciem 
wypełnienia misji. Przez chwilę tylko zapragnął miłości dla siebie, zaniedbu-
jąc swoje powołanie, za co został ukarany przez fakt, że nie mógł cieszyć się 
efektami własnego działania. Poza tą chwilą słabości pokornie służył innym, 
używając własnych talentów do tego, by pomnożyć bilans dobra na świecie

– pisze Mariola Marczak22. Stopniowa utrata mocy uzdrawiania dokonuje 
się równolegle z jego coraz większym osobistym zaangażowaniem w relację 
do Henryka, Heleny i Anette. Kiedy przestaje być tylko pośrednikiem, a za-
czyna odgrywać rolę współkreatora sytuacji, w pewnym sensie rozpoczyna 
się jego fizyczne samounicestwienie, czego wyrazem jest nagłe pogorszenie 
się zdrowia. Jego nadprzyrodzone właściwości powracają dopiero wtedy, gdy 
wyzbywa się wszelkiego egoizmu i własnego interesu, gdy znów staje się tylko 
narzędziem, „dotknięciem ręki”, ale nie ręką samą.

Poza dobrem i złem?

Muzyka w tym filmie Zanussiego nie ma znaczenia jedynie ilustracyjnego, 
ale jest pełnoprawnym kreatorem rzeczywistości. Henryk mówi w  filmie, 

20 K. Zanussi, E. Żebrowski, Dotknięcie ręki, dz. cyt., s. 42.
21 Krzysztof Zanussi – sylwetka artysty, dz. cyt., s. 131.
22 M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 382.
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że jest ona „nic nie znaczącą abstrakcyjną grą, która znaczy sama dla sie-
bie”. Znaczyłoby to, że nie ma ona żadnego nadprzyrodzonego źródła ani 
żadnego celu poza sobą. Sobolewski pyta w  tym kontekście, czy muzyka 

„stanowi jeden z  dowodów istnienia absolutu? Boga i  szatana (pojmowa-
nego tu nieco z manichejska)? I czy nie jest tak, że sztuka mroczna i «zła», 
destrukcyjna, może pytać o dobro, dawać rezultat zbawienny? Czy artysta, 
posługujący się dysonansem, wyrażającym ból – w gruncie rzeczy nie afir-
muje dobra?”23. Przypomnijmy, że dla pitagorejczyków, Platona i całej kla-
sycznej tradycji myślenia, przez Augustyna aż po Boecjusza, muzyka była 
odzwierciedleniem istniejącego w wieczności idealnego porządku propor-
cji matematycznych. Według Augustyna w duszy istnieją wieczne wzorce 
muzyczne, które pozwalają postrzegać harmonię, a  także ocenić, co jest, 
a  co nie jest muzyką. Tę muzyczną tradycję nazywa się często apolińską, 
świetlaną, przychodzącą z góry.

Muzykę skomponowaną w filmie przez Henryka Kesdiego trzeba widzieć 
w przeciwnym modelu – dionizyjskim, oddolnym, cielesnym. W wykorzysta-
nej w filmie muzyce Wojciecha Kilara „dionizyjska, pogańska, erotyczna eks-
taza została zastosowana do hymnu czysto religijnego”24. Jednym z kluczy do 
takiej interpretacji jest według Sobolewskiego już samo miejsce kręcenia filmu, 
który realizowany był w pałacu Iwaszkiewiczów w Stawisku. Jak pisze krytyk, 

„Autorowi «Dionizjów» – podobnie jak Henrykowi z «Dotknięcia» – nieob-
ca była poetyka dysonansu. Jednak jego sztuka potrafiła przechodzić ponad 
sprzecznościami, być zarazem metafizyczną i bliską naturze”25. Tej wielkiej 
kompozycji, którą w filmie tworzy Henryk, daleko do klasycznych religijnych 
hymnów: „porażający patos i ekstatyczna ekspresja zacierają granice między 
sacrum a profanum”26.

W pierwotnym scenariuszu między Henrykiem a  Imrem (filmowym Ste-
fanem) toczy się znamienna rozmowa. Obserwując tworzącego kompozytora, 
chłopak zauważa, że użył on „samych trytonów”, natychmiast dodając: „Prze-
cież to są dźwięki potępione przez sobory i papieży, jako wyraz diabelstwa”27. 
Tryton to w muzyce odległość między dwoma dźwiękami (interwał), wyno-
sząca trzy całe tony (z łac. tri tonus znaczy „złożony z  trzech dźwięków”). 
W harmonii klasycznej tryton jest uważany za dysonans, a w dawnej muzy-
ce kościelnej używanie trytonów było zakazane, ponieważ uznawano je za 

23 T. Sobolewski, Zanussi w Stawisku, dz. cyt., s. 14.
24 T. Sobolewski, Zanussi: Posłaniec, dz. cyt., s. 11.
25 T. Sobolewski, Zanussi w Stawisku, dz. cyt., s. 14.
26 T. Sobolewski, Zanussi: Posłaniec, dz. cyt., s. 12.
27 K. Zanussi, E. Żebrowski, Dotknięcie ręki, dz. cyt., s. 22.
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stworzone przez diabła, nazywając je z łaciny diabolus in musica (dosłownie 
„diabeł w muzyce”)28. Henryk pyta młodego muzykologa: „I ty to słyszysz, tę 
diabelskość?”. Speszony chłopak odpowiada: „Nie mogę założyć, że pan zrobił 
coś nieświadomie…”. Henryk reaguje wzburzeniem: „Zapamiętaj sobie: mu-
zyka nic nie znaczy. Jest to najwyższa, abstrakcyjna gra, która znaczy siebie. 
Nic więcej!”29. Czyżby muzyka – podobnie jak biologia – była poza dobrem 
i złem? 

W pierwotnym scenariuszu wypowiedź Imrego-Stefana o dobru i złu na 
szali ma miejsce przy okazji rozmowy o wartości muzyki. Henryk szybko ko-
mentuje słowa chłopaka, który przypomina o konieczności czynienia dobra: 

„Tak jest, jeśli dobro i  zło są bytem metafizycznym, a nie tylko kategoriami 
moralnymi”30. W dialogu tym ujawnia się obecne u Henryka manichejskie ro-
zumienie dobra i zła, w którym zło nie jest jedynie brakiem dobra, lecz samo-
dzielnym bytem, realnie istniejącym anty-dobrem, a między dobrem a złem 
toczy się nieustanne zmaganie, w którym człowiek bierze udział, opowiadając 
się czy po jednej, czy po drugiej stronie. Komentarz młodego muzykologa 
o trytonach i ich diabelskiej naturze staje się w tym kontekście wręcz oskarże-
niem sformułowanym pod adresem kompozytora. 

W pierwszych scenach filmu, gdy Stefan przekonuje profesora Kerna (Alek-
sander Bardini) do konieczności spotkania się z kompozytorem, dowiaduje-
my się o tragicznej przeszłości Kesdiego. Profesor pokazuje mu film z czasów 
studiów Henryka, młodego, wybitnego kompozytora, który wówczas był żo-
naty z Elsie. „Trzy lata później nie żyła. Jak oni wszyscy. Poza nim – on prze-
żył” – mówi, wprowadzając w ten sposób w filmową narrację wątek Zagłady 
Żydów. „I dziękuje za to milczeniem. Milczenie nie może być ceną za przeży-
cie” – dodaje profesor. 

W postawie Kesdiego można rozpoznać niemal dosłowne powtórzenie 
tego, co powiedział Theodor W. Adorno – inny Żyd i kompozytor, który po-
rzucił w  roku 1945 komponowanie muzyki: „Pisanie poezji po Auschwitz 
jest barbarzyństwem” („Nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben ist 
barbariach”)31. Kesdi także nie komponuje już od wielu dziesięcioleci. Czy 
diagnoza profesora Kerna jest jednak trafna? Henryk nie daje jednoznacz-
nej odpowiedzi. Powody jego milczenia są dwa, a  ten sformułowany przez 
Adorna wcale nie wydaje się najważniejszy. Henryk nie ma najlepszego zdania 

28 http://pl.wikipedia.org/wiki/Tryton_(muzyka)
29 K. Zanussi, E. Żebrowski, Dotknięcie ręki, dz. cyt., s. 23.
30 K. Zanussi, E. Żebrowski, Dotknięcie ręki, s. 15.
31 T. W. Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft, [w:] Lyrik nach Auschwitz. Adorno und die 
Dichter, Stuttgart 1995, s. 45. 
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o współczesnej muzyce. „Muzyka współczesna to profanacja ciszy” – mówi 
Kesdi w  jednej z  rozmów, a  w  angielskim oryginale brzmi to jeszcze dobit-
niej: „polution of silence” – „zanieczyszczenie ciszy”. Czy jednak nie można by 
w tej „ciszy” widzieć protestu przeciwko milczeniu Boga w czasie Holokau-
stu? W tym kierunku zdaje się iść interpretacja Paula Coatesa: „Ludobójstwo 
pokazało bezcelowość muzyki, co pozwala czytać jego [Kesdiego] milczenie 
jako odbicie Adornowskiej obsceniczności sztuki po Auschwitz”32. W  wy-
wiadzie udzielonym telewizji dziennikarka (Beata Tyszkiewicz) pyta Henry-
ka, czy jego milczenie to „surowy komentarz do kierunku rozwoju muzyki 
współczesnej”. „W stu procentach” – odpowiada zdecydowanie kompozytor. 
Dziennikarka nie daje jednak za wygraną. „Czy Pańskie milczenie było też 
rodzajem hołdu?” – pada następne pytanie. „Możliwe” – odpowiada Henryk, 
jakby się jednak wstydził do tego przyznać. 

W pierwotnym scenariuszu Henryk tłumaczy swoje milczenie następu-
jąco: „Osiągnąłem doskonałość i  przestałem pisać. Zamknąłem dzieło”33. 
Stefan próbuje przekonać Henryka, odwołując się do argumentu ocalenia 
z  Zagłady. „Może po to los dał panu przeżyć?”  –  pyta Henryka, gdy ten 
skarży się na profesora Kerna, że w liście przekazanym przez Stefana każe 
mu komponować. „I swoją wdzięczność muszę wyrazić muzyką?”  –  od-
powiada pytaniem na pytanie Henryk. „Ludobójstwo uświadomiło nam 
też, że i muzyka nic nie znaczy” – mówi w końcu kompozytor. „Milczenie 
oznacza, że Pan się poddał” – konkluduje Stefan. Ostatecznie Henryk prze-
rywa milczenie i  pisze wielką symfonię, którą każe oznaczyć jako „opus 
pierwsze”, „bo wszystkie poprzednie są bez znaczenia”. To jego pierwsze 
dzieło „po Auschwitz”, kompozycja, która mimo wcześniejszych zastrzeżeń 
okazała się jednak możliwa. Ale ta wielka kantata skierowana do Boga to 
tylko pozornie pokorne wyznanie wiary. Czy u jej genezy – podobnie jak to 
było w przypadku lat milczenia – nie leży to samo, tzn. cierpienie, zagłada 
najbliższych artysty i całego narodu? Prawdziwym źródłem tej muzyki nie 
jest przecież „anielska” inspiracja Stefana, który zdaje się przynosić melo-
dię gdzieś „z góry”. Henryk już kiedyś przecież chciał wykorzystać ten mo-
tyw. Stefan – powtórzmy – jest jedynie katalizatorem w procesie, a sama 
muzyka – wystarczy jej posłuchać – o wiele bardziej wyrasta z buntu i nie-
zgody niż z afirmacji.

32 P. Coates, Ideologie „sacrum” i „profanum”: „Europa” oraz „wieś i miasto” w kinie polskim 
po 1989 roku, [w:] Kino polskie: reinterpretacje, red. K.  Klejsa, E.  Nurczyńska-Fidelska, 
Kraków 2008, s. 292.
33 K. Zanussi, E. Żebrowski, Dotknięcie ręki, dz. cyt., s. 8.
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Sztuka czy rzemiosło?

Exodus Kilara, który zostaje wykorzystany jako kompozycja Kesdiego, to 
utwór ujęty w formę dynamicznego Ravelowskiego crescenda (Bolero) opar-
tego na jednym krótkim temacie wywiedzionym z  folkloru żydowskiego. 
W filmie pojawia się tylko w finalnym fragmencie, gdy chór wkracza ze swoją 
inkantacją. Sobolewski pisał o kantacie Kesdiego-Kilara: 

To krzyk do Boga, któremu towarzyszy skandowane chóralnie zapewnienie: 
Ecce venit populus Tuus, Domine! To idzie lud Twój, Panie! Słowa pełne dumy, 
ale i  desperacji. Usilne błaganie narasta, zmienia się w  żądanie, jakby chór 
na siłę chciał wedrzeć się w łaski Boga. Po wielokrotnych, coraz bardziej ka-
tegorycznych nawrotach tego błagania-żądania, wykrzykiwanych na coraz 
wyższej nucie, rytm się łamie, nie wytrzymuje natężenia, melodia rozlewa się 
szerokim Alleluja!, które ma w sobie coś z chasydzkiej ekstazy, z tańca Żydów 
przed Arką […]34.

 To prawda, skandowane przez chór Domine! nie brzmi jak pokorne błaga-
nie, ale jak stanowcze, zbliżone wręcz do rozkazu, przywoływanie obecności 
Boga. Trąby, kotły, talerze przywołują bardziej stylistykę wojny niż modlitwy. 
Ta muzyka jest jak zaciskające się oblężenie.

Zanussi przyznaje, że pracując nad scenariuszem, nie wiedział do końca, 
kto ma stać się głównym bohaterem filmu – student muzykologii czy stary 
kompozytor35. Punktem wyjścia dla pomysłu była sama muzyka, istniejąca 
już wówczas kompozycja Kilara, Exodus powstał bowiem między 1979 a 1981 
rokiem, a więc jeszcze przed publikacją scenariusza w „Dialogu”36. Jak sam 
przyznaje w wywiadzie, chodziło mu o „historię powstawania utworu, który 
ma coś znaczyć, ma być utworem nośnym”37. Film ten jest więc także (prze-
de wszystkim?) o genezie sztuki. Reżyser chce odpowiedzieć na pytania, co 
jest u  jej źródła, czego trzeba, by artysta tworzył, aby powstało dzieło. Ten 
film – pisze Sobolewski – 

34 T. Sobolewski, Zanussi: Posłaniec, dz. cyt., s. 12.
35 Krzysztof Zanussi – sylwetka artysty, dz. cyt., s. 128.
36 W filmie w pewien sposób powielono genezę Exodusu Wojciecha Kilara. Gdy Kilar pisał 
muzykę do filmu innego reżysera, natknął się w zbiorku środkowoeuropejskiej muzyki 
żydowskiej na melodię związaną ze świętem Purim. Temat ten prześladował kompozytora 
przez lata, bo widział w nim potencjał podobny do tego, jaki jest w Bolero Ravela. Zob. 
M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 377.
37 W. Wartenstein, [wywiad:] Zaczęło się od muzyki?, „Kwartalnik Filmowy” (1993) nr 2, s. 41. 
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dotyka tajemnicy sztuki z pokorą wobec spraw absolutnych i w przekonaniu, że 
twórczość usprawiedliwia to, co w nas małe, trywialne, grzeszne, czyli ludzkie. 
Bo wszystkich nas ominęła wielkość. Lecz przecież coś było, jakiś nieuchwytny 
kształt przeszedł obok nas. Nieomal dotknęliśmy go38.

W filmie uderza kontrast między monumentalnością i patosem skompo-
nowanej muzyki a jej twórcą, który jest człowiekiem zgorzkniałym, wulgar-
nym, złośliwym i egoistycznym. Okazuje się, że wielkie dzieła mogą stworzyć 
ludzie moralnie niscy i pozbawieni etycznego kręgosłupa. Podziw dla dzieła 
miesza się z  brakiem szacunku dla jego twórcy. „Nie może złych owoców 
dobre drzewo wydawać ani złe drzewo wydawać dobrych owoców” – mówi 
Jezus (Mt 7, 18). Ale czy artysta jest drzewem? Nie  –  jedynie narzędziem 
i naczyniem, jak w ostatniej sekwencji filmu przypomni Henryk Stefanowi, 
który czuje się pusty. Można być naczyniem czystszym lub brudniejszym, 
narzędziem sprawnym bądź mało użytecznym, ale wciąż jest się jedynie me-
dium, pośrednikiem. 

W ten sposób Zanussi zdaje się opowiadać za zachodnią koncepcją związ-
ku między twórcą a dziełem, artystą a wytworem jego talentu. Czy muzyka 
to rzeczywiście „sztuka wyzwolona” – ars libra? Zaliczana do sztuk wyzwo-
lonych była w rzeczywistości jedynie – jak wspomniałem wyżej – pochodną 
matematyki. A  może  –  podobnie jak to robiły „Księgi Karolińskie” z  ma-
larstwem – należałoby ją raczej zaliczyć do działu opificia, tzn. rzemiosł? 
Przedstawiona w  tym średniowiecznym dziele koncepcja związku twórcy 
i jego dzieła rozrywała jakąkolwiek relację etyczno-genetyczną między nimi. 
Moralność twórcy nie przekłada się na jakość dzieła, gdyż ten sam malarz 
może malować sceny zarówno pobożne i budujące, jak i budzące zgorszenie. 
I  to bez względu na to, jak wygląda jego życie moralne. Tak też dziać się 
może z kompozytorem muzyki. Wielkie dzieło nie domaga się moralności 
wysokiej próby. 

Pisząc o  „iskrze Bożej”, Zanussi notował z  niepokojem swoje wrażenie: 
„Często myślę o tych iskrach Bożych jak o nasionach rzuconych w glebę w ok-
rutnej przyrodzie Darwina – tylko nieliczne wschodzą”39. Teologicznie rzecz 
ujmując, można by powiedzieć, że „Duch tchnie, kędy chce”, Bóg rozsypuje 
swoje iskry po darwinowskim polu, na którym przecież toczy się okrutna wal-
ka gatunków o  przetrwanie. Mariola Marczak pisze, że czołówka filmu jest 
śladem pierwotnej koncepcji filmu, który miał być przewrotną opowieścią 

38 T. Sobolewski, Zanussi: Posłaniec, dz. cyt., s. 12.
39 Z. Zanussi, Przejaw łaski, dz. cyt., s. 208.
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o  dobru i  złu. Napisy pojawiają się bowiem na „tle czerwono-żółtych iskier, 
tryskających z ogromnego paleniska, kojarzącego się z ogniem piekielnym”40. 
A może to jakiś Boży tygiel?

Pod niebem pustym i zamieszkałym

„Poszukiwanie Boga w filmach Zanussiego nie wiąże się z dobrocią jego bo-
haterów, z dobrymi uczynkami, z pobożnością. Pytanie o Boga wynika z po-
czucia bezsensu, z rozpaczy, z obawy przed naturą, która jest «zwierzęciem 
w człowieku». Jest poszukiwaniem znaczenia” – pisał Sobolewski, mając na 
myśli także Dotknięcie…41. Nigdy w filmach Zanussiego metafizyka nie obja-
wiała się bezpośrednio. W Dotknięciu… ujawnia się jeszcze mniej wyraźnie, 
mniej nawet niż chciał sam reżyser. Sobolewski zanotował wypowiedź reży-
sera w trakcie realizacji filmu:

producent żąda, żeby wszystko było bardziej płynne, potoczniejsze, kanty wy-
gładzone. Poza tym, nic, co odnosi się wprost do metafizyki, nie ma prawa 
pojawić się w dialogach. „On ma talent dany od…” – to zdanie jeszcze przejdzie. 
Ale słowo Bóg już nie. Pilnują mnie. Robię ten film jakby przeciw sobie, usiłu-
jąc przemycić poważniejsze treści42.

Może stąd ta wielopiętrowa siatka znaczeń i zagmatwań, o której wspomi-
nał Wojciechowski.

W Dotknięciu ręki wielokrotnie sygnalizowana jest bliżej przecież nieokre-
ślona nadprzyrodzoność. Zanussi chce powiedzieć, że człowiekiem rządzi nie 
tylko biologia, ale jest jeszcze jakieś „dotknięcie ręki” nadprzyrodzoności, nad 
którą ostatecznie nie mamy panowania. Co więcej – i tutaj wracamy do ma-
nichejskiego wymiaru filmu  –  ta nadprzyrodzoność jest ambiwalentna. Jak 
słusznie zauważa Marczak, film podejmuje temat kruchej granicy między do-
brem a złem. Zarówno muzyka, jak i dziecko, 

jedno i drugie są tyleż owocem „cudu” –  interwencji Niebios, daru, poświę-
cenia drugiego człowieka (Stefana), co grzechu. Erotyzm, witalizm są siłami 
twórczymi, przynoszącymi dobre owoce, ale „nawozem” jest grzech – skaże-
nie ludzkiej natury, za którą skłonna jest podążać wola człowieka43. 

40 M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 374. 
41 T. Sobolewski, Zanussi w Stawisku, dz. cyt., s. 16.
42 T. Sobolewski, Zanussi w Stawisku, dz. cyt.
43 M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 382.
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Marczak interpretuje ostatecznie Dotknięcie ręki głęboko chrześcijańsko. 
Do interpretacji postawy Stefana włącza pojęcie powołania, służby nieuży-
tecznej, naśladowania Chrystusa. Kontrast między Henrykiem a  Stefanem 
jest dla niej parabolą opisującą – jak sugeruje – „paradoks Bożej ekonomii”. 
Według tej ekonomii 

źli lub niegodni otrzymują hojne nagrody, choćby lata przeżyli w sposób egoi-
styczny i próżniaczy, a sukces przychodzi im z łatwością. Dobrzy, za swą bez-
interesowną pomoc, trud i cierpienia nie otrzymują żadnej nagrody, nawet na 
wdzięczność obdarowanych za ich sprawą nie mają co liczyć44. 

Autorka konkluduje, że w  ten sposób „po raz kolejny pokazuje Zanussi 
chrześcijaństwo jako drogę dla twardych ludzi, potrafiących sprostać żela-
znym wymaganiom”45. 

Czy jednak rzeczywiście trzeba włączać ten chrześcijański rejestr, by po-
zytywnie waloryzować postać Stefana? Marczak pisze dalej, że jest to przy-
kład postawy człowieka, który „przeżywa swoje życie w sposób dramatyczny 
i odpowiedzialny, akceptując je jako zadanie do spełnienia, wymagające trudu, 
cierpienia, rezygnacji”46. To jednak – ośmielam się powiedzieć – nie jest jesz-
cze chrześcijaństwo. Życie Stefana rozgrywa się – w pewnym sensie – w świe-
cie bez Boga, w świecie natury (człowiek z lasu). Sam wielokrotnie przyznaje, 
że nie wie, jakie jest pochodzenie czy sens jego cudownych właściwości. Ni-
gdy nie wspomina o Bogu. Zresztą wkracza ze swoimi niezwykłymi właści-
wościami w świat „po Zagładzie”, w żydowski świat milczenia Boga. W jednej 
ze scen, która nie znalazła się w filmie, Henryk po nieudanym samobójstwie 
zwraca się przeciwko Bogu, używając wulgarnych słów. Na uwagę Stefana, że 
bluźni, kompozytor odpowiada: „Ja nie bluźnię… skoro krzyczę, że on jest… 
A naprawdę go nie ma! Jest nieobecnością i obojętnością. […] Jeśli zło jest bra-
kiem dobra, to on jest! On potrzebuje światła, żeby zgasło, potrzebuje gwiazd, 
żeby sczerniały, a życia, żeby zwyciężyło śmierć”47. Jeśli Bóg jest, jest nieobec-
nością – zdaje się mówić Henryk. Czy Stefan został zesłany, by przywrócić 
mu wiarę?

Od koncepcji chrześcijańskiej interpretacji osoby Stefana bliższa jest mi 
postawa antyczna, w którą wpisany jest amor fati – umiłowanie losu, męstwo 
bycia w świecie, w którym konieczne i nieuniknione okazują się zarówno do-
bro, jak i zło. Tak, to bardziej „ironia losu” niż „Boża ekonomia”, właśnie dla-

44 M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 383.
45 M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt.
46 M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt.
47 P. Wojciechowski, Zanussi posyła Anioła, dz. cyt., s. 19. 
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tego – jak podkreśla Marczak – „Stefan przystaje na ów los z pokorą”. Na los, 
który okazuje się nieprzewidywalny, bo w momencie, gdy wydaje się, że Stefan 
nie ma już nic, jego moce znów do niego powracają. Bliskie jest mi to, co pisał 
Piotr Wojciechowski, że „kontekstem [postępowania Stefana – dop. A. D.] nie 
jest wiara w przeznaczenie, ale etyka powinności, wolności, odpowiedzialno-
ści – prometejski nakaz czynu i ofiary”. Dodajmy – etyka, która obowiązuje 
zarówno tych, którzy żyją pod niebem pustym, jak i pod zamieszkałym. 

ks. Andrzej Draguła, Iskra Boża? Zanussiego pytania o dobro i zło („Dotknięcie ręki”), 
[w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileu-
szowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Mi-
chał Drożdż, Michał Legan OSPPE, Kraków 2015, s. 291–307.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.17
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O Nieuniknionym w filmie  
Życie jako śmiertelna choroba  
przenoszona drogą płciową

Śmierć jest stale obecna w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Przy-
wołuje ją tytuł dyplomowej etiudy (Śmierć prowincjała, 1965), bohaterowie 
kolejnych filmów na różne sposoby doświadczają śmierci: są świadkami umie-
rania (m.in. w filmach Twarzą w twarz, 1967; Iluminacja, 1972; Imperatyw, 
1981), tracą bliskich (Constans, 1980; Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest…, 1988; 
Obce ciało, 2014), odczuwają zagrożenie końca życia (Za ścianą, 1971; Życie 
za życie. Maksymilian Kolbe, 1990; Słaba wiara, 1996) bądź sami umierają 
(Hipoteza, 1972; Spirala, 1978; Rok spokojnego słońca, 1984; Persona non gra-
ta, 2005; Czarne słońce, 2008).

Reżyser wielokrotnie wskazywał na autobiograficzne wątki doświadczenia 
śmierci: urodził się w 1939 roku u progu wojny, której okrucieństwa nie były 
mu obce. Mariola Marczak podkreśla, że „śladem dramatycznego, wojennego 
dzieciństwa jest temat śmierci od początku obecny i stale powracający, często 
w jego biologicznym, sugestywnym wymiarze”1. Jednak w postawie Krzysztofa 
Zanussiego dostrzec można coś więcej – śmierć jest przez niego postrzegana 
jako nieunikniona, końcowa część ludzkiej egzystencji, choć  –  jak paradok-
salnie argumentuje w Spirali –  jest wydarzeniem spoza możliwego doświad-
czenia: przeżywamy śmierć innych, nie swoją. Równocześnie nie można nie 

1 M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego, 
Olsztyn 2011, s. 31.
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dostrzec w jego filmach chrześcijańskiego podejścia do śmierci: umieranie nie 
jest kresem pozbawiającym nadziei, lecz prowadzi do ostatecznego spotkania 
z Nieuniknionym. Chory na raka Tomasz Piontek, przerażony swoim umiera-
niem, ostatecznie – po swej samobójczej śmierci – znajduje się w górach, od-
chodząc po zamarzniętej tafli jeziora w stronę tatrzańskich szczytów. Wizyjna 
końcowa scena filmu zrealizowanego jeszcze w czasach PRL-u (a więc w okre-
sie, kiedy funkcjonowała cenzura) pozostawia kwestię otwartą: po śmierci coś 
jest, nawet jeśli nie ma tu śladów osobowego Boga. W finale filmu Persona non 
grata ambasador i jego zmarła wcześniej żona siedzą pogodzeni nad brzegiem 
oceanu, wpatrując się w dal. Eschatologia filmów jest konkretna, namacalna: 
w „niebie” są ukochane góry, kochane osoby, śmierć ich nie unicestwia.

„Nieunikniona śmierć jednakowo wisi nad wszystkimi”. Epigram Symoni-
desa z Keos sprzed 25 stuleci powraca też w  tytule i koncepcji filmu Życie 
jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową (2000), prezentującego 
dojrzałą refleksję eschatologiczną. Utwór, którego wątki Zanussi przetwarzał 
później w Suplemencie (pierwszoplanowym bohaterem czyniąc tu jednak Fili-
pa, szukającego swej życiowej drogi studenta medycyny)2, składa się z dwóch 
związanych ze sobą, lecz nierównych części. Dziesięciominutowa sekwencja 
otwierająca utrzymana jest w  stylu filmu kostiumowego, granego w  języku 
francuskim: jest to historia koniokrada (Xavier Schliwansky), złapanego na 
gorącym uczynku i prowadzonego przez poszkodowanych mieszkańców mia-
steczka pod szubienicę. Z ratunkiem przychodzi cysters, o. Bernard z Clair-
vaux (jest to postać historyczna, żył w latach 1090–1153), wędrujący od wio-
ski do wioski: przestroga, jaką kieruje do skazujących, odnosi się do zbawienia, 
na które przestępca nieokazujący skruchy nie może liczyć. Starszyzna, nie 
chcąc ponosić odpowiedzialności za wieczne potępienie przestępcy, zgadza 
się na propozycję mnicha (Dominique Lesage), by wykonanie wyroku zostało 
odłożone do czasu, gdy koniokrad zostanie przez o. Bernarda przygotowany 
w klasztorze. Po kilku miesiącach zakonnik i nawrócony, gotowy na śmierć 
przestępca, ubrany w przypominającą habit szatę wracają: skruszony konio-
krad klęka pod kamiennym krzyżem, za nim św. Bernard i mieszkańcy osady. 
W tym momencie akcja filmu ulega nagłemu przerwaniu: okazuje się, że oglą-
damy „film w filmie”. Na planie zdjęciowym filmu historycznego (wśród eki-
py, na krześle z napisem „réalisateur” siedzi Krzysztof Zanussi) dochodzi do 
wypadku. Przy poszkodowanym pojawia się najpierw Filip (Paweł Okraska), 

2 Podobną metodę stosuje reżyser w Rewizycie (2009), w którym to filmie odwiedza boha-
terów swoich wcześniejszych filmów – Bellę, docenta Szelestowskiego, Witka z Constansu, 
Stefana z Serca na dłoni – pokazując, jak wyglądało ich dalsze życie. Obce ciało (2014) 
rozwija motyw z drugiej części Głosów wewnętrznych (2008).



o NieuNikNioNym W filmie ŻYCIE JAKO ŚMIERTELNA CHOROBA… 311

jeden ze statystów będący studentem medycyny, a po chwili lekarz, doktor 
Berg (Zbigniew Zapasiewicz), który będzie pierwszoplanowym bohaterem 
właściwej filmowej narracji, dziejącej się współcześnie.

Historia koniokrada pozostaje niedopowiedziana: ojciec Marek (Tadeusz 
Bradecki), konsultant filmu historycznego, rozmawia z  doktorem Bergiem 
o tym, jaki mógł być jego dalszy los. Cysters wyjaśnia, że Kronika o św. Bernar-
dzie na ten temat milczy. Dla widza jednak istotniejsze jest nie to, co dzieje się 
w przestrzeni wyobrażonej, lecz to, co w „filmie w filmie” zostało opowiedzia-
ne. Śmierć koniokrada wydaje się nieunikniona: na taką okrutną karę został 
przecież skazany przez starszyznę, broniącą bezpieczeństwa społeczności. 
Intryguje jednak nierozwiązana przez reżysera zagadka: na śmierć skazano 
przestępcę, którego ratuje, wskazując motyw grożącego mu wiecznego potę-
pienia, św. Bernard. Wykonany doraźny wyrok pozbawiłby zatem koniokrada 
zarówno życia doczesnego, jak wiecznego. Gdy zimą wracają do miastecz-
ka, dawny złodziej jest człowiekiem odmienionym, gotowym na przyjęcie 
śmierci: nie grozi mu potępienie. Czy jednak, w tej sytuacji, dalej zasługuje na 
śmierć? Czas spędzony u boku św. Bernarda doprowadził go do nawrócenia, 
do uznania własnej winy, zapewne także do pokuty. 

Perspektywa tej filmowej sekwencji jest jednoznacznie chrześcijańska. 
W Ewangelii są przecież teksty, które mówią o skuteczności nawrócenia ra-
tującego życie:

Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozy-
skasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, 
żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych 
nie usłucha, donieś Kościołowi! A  jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci 
będzie jak poganin i celnik! (Mt 18, 15–17).

Koniokrad został upomniany i posłuchał: czy w ten sposób nie został „po-
zyskany brat”? Nad nawróconym grzesznikiem nie ciąży już popełnione zło. 
Refleksja nad konsekwencją grzechu  –  i  odpowiedzialnością proroka napo-
minającgo w imieniu Boga – pojawia się w Biblii znacznie wcześniej, bo już 
w starotestamentowej Księdze Ezechiela: 

Jeślibyś upomniał bezbożnego, a on by nie odwrócił się od swej bezbożności 
i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty 
jednak ocalisz samego siebie. […] Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego, by 
sprawiedliwy nie grzeszył, i jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozosta-
nie przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie (Ez 3, 19.21). 

Kto w filmie jest właściwym adresatem gestu i słów św. Bernarda? Konio-
krad – z pewnością. Ale czy wykonanie wyroku na człowieku, który stał się 



312 ks. marek lis

sprawiedliwy, nie byłoby rażącą niesprawiedliwością? Przerwany film nie do-
powiada dalszej części katechezy, której można by się spodziewać: człowiek 
nawrócony powinien zostać przy życiu. To by zresztą odpowiadało refleksji 
obecnej w Katechizmie Kościoła Katolickiego, który w wersji z roku 1992 do-
puszczał jeszcze karę śmierci3, lecz wydanie poprawione Katechizmu wskazu-
je, czemu kara ma służyć: 

Pierwszym celem kary jest naprawienie nieporządku wywołanego przez wy-
kroczenie. Gdy kara jest dobrowolnie przyjęta przez winowajcę, ma wartość 
zadośćuczynienia poza ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa osób. 
Kara ma wartość leczniczą; powinna w miarę możliwości – przyczynić się do 
poprawy winowajcy4. 

Nawrócony koniokrad przyjął napomnienie: czy nie powinien zatem po-
zostać przy życiu?

Rozmowa ojca Marka i  doktora Berga na planie zdjęciowym jest łączni-
kiem z zasadniczą częścią filmu: lekarz zauważa (z cynizmem), że los człowie-
ka sprzed tysiąca lat nie ma dla niego znaczenia, bo koniokrad i tak by już nie 
żył; śmierć jest nieunikniona. Interesuje go jednak, w jaki sposób św. Bernard 
nakłonił go do powrotu, do tego, by dać się powiesić – przywoływana przez 
ojca Marka zakonna Kronika5 na ten temat milczy. Czy kluczem jest perspek-
tywa  –  nieunikniona  –  spotkania Boga, pewności zbawienia dla człowieka 
nawróconego, odmienionego? Pytanie, jakie stawia lekarz, dotyczy tego, co 
najważniejsze, a co źródłowy tekst pomija: co to znaczy – nawrócić? Lekarzo-
wi najwyraźniej zależy na wyjaśnieniu, na rozmowie, ojciec Marek zaprasza 
go do klasztoru i obiecuje spotkanie.

Podczas posiłku do lekarza dosiada się Filip: to on wyraża drugie istot-
ne pytanie, skierowane tym razem do lekarza – czy dla niego w czasach stu-
diów było problemem mieć co dzień do czynienia ze śmiercią? Przecież le-
karz – podobnie jak ksiądz – „musi być gotów uczestniczyć w czyimś zgonie”6. 
Takie towarzyszenie umierającym przeraża studenta medycyny – i zapowiada 

3 „Ochrona wspólnego dobra społeczeństwa domaga się unieszkodliwienia napastnika. 
Z tej racji tradycyjne nauczanie Kościoła uznało za uzasadnione prawo i obowiązek pra-
wowitej władzy publicznej do wymierzania kar odpowiednich do ciężaru przestępstwa, 
nie wykluczając kary śmierci w przypadkach najwyższej wagi”. Katechizm Kościoła Kato-
lickiego, Poznań 1994, art. 2266.
4 Katechizm Kościoła Katolickiego, art. 2266.
5 Zapewne chodzi o spisane przez Antonia de Yepes Chroniques générales de l’ordre de 
S. Benoist, Paris, 1619.
6 Cytaty za ścieżką dźwiękową filmu.
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podobieństwo losów postaci z filmu historycznego (zakonnika) oraz lekarza 
(i studenta medycyny – przyszłego lekarza). 

Dalsza część filmu rozgrywa się współcześnie, rozwijając na zasadzie ana-
logii temat filmu w filmie7. Berg jest rozwiedziony, żyje samotnie, pracując 
w szpitalu jako lekarz spotyka się ze śmiercią pacjentów– i sam wkrótce słyszy 
diagnozę odnoszącą się do niego samego – nowotwór płuc. Wtedy brakuje 
mu stoickiego podejścia, którym wykazał się, analizując los koniokrada: tam-
ten od stuleci i tak już nie żyje – a przecież, niezależnie od powodu, lekarza 
też prędzej czy później dosięgnie śmierć. Zaczyna walczyć o swe życie, prosi 
byłą żonę (Krystyna Janda) o pomoc finansową potrzebną dla przeprowadze-
nia badań i operacji w Paryżu. Do swojej choroby Berg podchodzi fizjologicz-
nie – informując byłą żonę o raku, mówi wprost: „Ja gniję”. Oboje zgadzają się 
chyba tylko w jednym: „Śmierć jest straszna”. 

Koniokrad i Berg – choć w różnym czasie (dzielą ich stulecia) i z innego 
powodu (wyrok i nieuleczalna choroba) – stają wobec podobnego wyzwania: 
śmierć jest blisko. Jeśli nie można jej uniknąć, to czy coś jeszcze można zro-
bić? Wątek średniowieczny sprowadzony jest do minimum: kara, choć okrut-
na, zostaje nałożona przez społeczność, by wyeliminować zło; koniokrad pod 
wpływem o. Bernarda akceptuje ten wyrok. Nie dowiadujemy się jedynie, czy 
wyrok został wykonany. Wątek Berga zostaje poprowadzony do samego koń-
ca: wie, że umrze, próbuje wykorzystać czas, jaki mu pozostał. 

Niewierzący lekarz po badaniach w paryskim szpitalu wchodzi do puste-
go kościoła (ta scena filmowana jest nie w  Paryżu, lecz w  kościele Wszyst-
kich Świętych w Warszawie) i gdy spogląda w stronę remontowanych orga-
nów, po raz pierwszy w ścieżce dźwiękowej pojawia się przeciągłe, nierówne 
brzmienie, przypominające trąbienie na rogu, a może na szofarze, biblijnym 
instrumencie do dziś stosowanym w judaizmie8. Berg zwraca uwagę na wrób-
la, który przysiada na kapitelu jednego z filarów we wnętrzu kościoła, jakby 
naprowadzając człowieka na znajdujące się w  głębi, wysoko na ścianie koś-
cioła malowidło z  wyobrażeniem Zmartwychwstania Chrystusa. Ten obraz 
pozwala widzowi na nadanie innej perspektywy następnej scenie, w której od 
francuskich lekarzy dowiaduje się, że na operację jest już za późno, a  inter-
wencja chirurgów pogorszyłaby tylko stan zdrowia. Na stoickie stwierdze-
nie „Pozwólmy działać naturze”, Berg odpowiada „Pan wie, że natura zmierza 
ku śmierci”. W tej odpowiedzi bardziej chyba rozbrzmiewa Heideggerowskie 

7 Później, w  sekwencji paryskiej, pojawi się nawet afisz z  tytułem tego filmu: Bernard 
i Abelard.
8 Ten dźwięk, powracający w filmie czterokrotnie, ma znaczenie symboliczne: jego biblij-
ny rodowód analizuje M. Lis, Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny, Opole 2015, s. 91.
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„bycie ku śmierci” (Sein-zum-Tode) niż słowa św. Pawła Apostoła „Nieszczęsny 
ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci?” (Rz 7, 24). 
Bergowi pozostanie już tylko bezradnie (lecz nie biernie) czekać na śmierć, na 
słabnięcie organizmu, ostatnią hospitalizację, konanie: jest w sytuacji podob-
nej do koniokrada z filmu Bernard i Abelard. Nieuleczalna choroba i oczeki-
wanie na wykonanie orzeczonego wyroku prowadzą do tego samego.

Lekarz przypomina nieco bohatera filmu Zanussiego sprzed ponad 20 lat9, 
z którym dzieli imię – Tomasza Piontka ze Spirali. Piontek również umierał 
na raka i próbował chorobie uciec, przeżywał załamanie i kryzys, w którym 
próbowali mu towarzyszyć przyjaciele; Berg „zawodowo” wie, że uciec się nie 
da, że życie ze swej natury dotknięte jest śmiertelną chorobą. Akceptuje swoją 
chorobę, jej przebieg, nie jest jednak pasywny. Krzysztof Zanussi wprowadza 
w narrację wątek chorego utalentowanego pianisty, pacjenta szpitala, w któ-
rym Berg pracuje, i jego matki: lekarz, wbrew etyce zawodu, pomaga im w po-
pełnieniu samobójstwa przez dostarczenie dawki środków przeciwbólowych.

Obok eutanazji, której się dopuścił, potępionej przez jego przełożone-
go – katolika (ukazywanego zresztą bez sympatii) –  istotniejszy jest motyw 
duchowych poszukiwań i  rozterek. Berg po odkryciu przez profesora, jego 
przełożonego, pomocy w samobójstwie dwóch osób zostaje zwolniony z pracy. 
Pokazuje jeszcze w szpitalnej kostnicy ciała muzyka i jego matki Filipowi, który 
pyta o błąd medyczny. Berg odpowiada mu z goryczą, że „błąd to popełnił Pan 
Bóg, kiedy nas stworzył”. Student podejmuje teologiczną dyskusję: „Według Bi-
blii to Pan Bóg stworzył człowieka nieśmiertelnym. Adam zgrzeszył, dlatego 
umarł”. Wtedy Berg zadaje mu prowokacyjne pytanie: „Wierzysz w ciała zmar-
twychwstanie? Jeżeli wierzysz, to nie przejmuj się… bo dusza jest już daleko”.

Chrześcijaństwo jest nieobce lekarzowi, który jednak deklaruje się jako 
człowiek niewierzący, choć z  całą pewnością wiara go interesuje. Korzysta 
z zaproszenia, jakie jeszcze na planie zdjęciowym Bernarda i Abelarda otrzy-
mał od ojca Marka, cystersa, i jedzie do klasztoru. W krypcie, wśród zmumi-
fikowanych zwłok zakonników (materialna eschatologia powraca jako ważny 
motyw w kilku filmach Zanussiego: groby zakonników ogląda Franciszek Ret-
man z Iluminacji, nad trumną ze zmumifikowanym ciałem sprzed wieków za-
trzymuje się nowicjuszka Kasia w Obcym ciele) zaczyna się rozmowa o wierze, 
nawróceniu, pojednaniu z Bogiem. Zakonnik cytuje zakład Pascala (kolejny 
istotny wątek filmów reżysera), który de facto przed chwilą Berg przypomniał 
Filipowi: „jeśli by się okazało, że Boga nie ma, to człowiek niczego nie traci”. 
Hedonizm lekarza bierze przez chwilę górę: człowiek wtedy „traci wszystko, 

9 Tę paralelę zauważa m.in. Grażyna Świętochowska, zob. G. Świętochowska, Śmiertelna 
choroba, „Kwartalnik Filmowy” (2004) nr 45, s. 218.
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co mógłby robić bezkarnie. Wszystko, co przyjemne, jest zawsze zakazane”. 
Stawia jednak dramatyczne w swej wymowie pytanie: żeby skorzystać, z tego, 
co Bóg daje, „trzeba wierzyć, a  sam ksiądz mówi, że wiara jest łaską. A co 
począć, jeśli mnie ta łaska omija?”. Po chwili ironizuje, że jednak lepiej jest 
nie wierzyć, bo „Bóg zmusza ludzi do wielu rzeczy, na które wcale nie mają 
ochoty” – do zajmowania się innymi, każe cierpieć. Trafny jest komentarz, że 

spór z zakonnikiem prowadzony w klasztornym pejzażu w przypadku Berga 
musi zatrzymać się na płaszczyźnie popisu retorycznego, wyczerpać w ciągłej 
potrzebie kwestionowania, unieważniania słów rozmówcy. W  zdaniach wy-
powiadanych z perspektywy końca brak już cierpliwości, umiejętności wsłu-
chania się w drugiego. W niespełnionym, niepełnym dialogu tylko słowa księ-
dza obracają się w intymne wyznanie wiary. U podstaw tego spotkania stała 
przecież jednak autentyczna ciekawość, skupiona uwaga, refleksja wywołana 
formalnie rozpoczynającym film epizodem z planu zdjęciowego10.

Mistyczna perspektywa wiary ojca Marka i pragmatyczna egoizmu doktora 
Berga rozchodzą się: znowu u Krzysztofa Zanussiego pojawia się „dawna ewan-
geliczna opozycja vita contemplativa i vita activa”11, będąca tematem pełnome-
trażowego debiutu Struktura kryształu i wielu późniejszych filmów (m.in. Con-
stans, Persona non grata, Obce ciało). Wraca jednak motyw wyjściowy, pytanie 
o nierozwiązaną scenę z koniokradem: lekarz uważnie słucha niepewnych słów 
zakonnika o wierze, że śmierć nie jest końcem, że jest życie wieczne, obcowanie 
z miłością bez granic i bez czasu. Racjonalistycznie nastawionemu lekarzowi 
trudno jest przyjąć to, co nie podlega empirycznym badaniom: być może do-
znania mistyczne (i szerzej religia), co podpowiada jedna z dokumentalnych 
sekwencji w Iluminacji, to tylko wynik odpowiedniej elektrycznej czy bioche-
micznej stymulacji właściwych stref mózgu? Podczas nocy spędzonej w klasz-
torze spotyka Berga coś niewytłumaczalnego: budzi go skrzypienie drzwi, które 
same się otworzyły (same – albo za sprawą nawiedzającego klasztor zmarłego 
mnicha, o którym wspominał mu ojciec Marek), wychodzi na korytarz, na któ-
rym nie ma jednak nikogo. Wtedy znowu daje się słyszeć przeciągły dźwięk, sły-
szany już wcześniej w kościele: teraz widz nie ma wątpliwości, że jest to dźwięk 
pozadiegetyczny, niemający swego źródła w  rzeczywistości przedstawionej. 
Świat niematerialny, w którego istnienie lekarz wątpi, daje o sobie znać.

Poczucie naznaczenia bliską śmiercią towarzyszy lekarzowi także w biurze 
podróży, w którym pyta o cenę podróży dookoła świata, na którą będzie go 

10 G. Świętochowska, Śmiertelna choroba, dz. cyt., s. 233.
11 M. Marczak, Religijne poszukiwania Krzysztofa Zanussiego, [w:] Ukryta religijność kina, 
red. M. Lis, Opole 2002, s. 59.
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stać po sprzedaży mieszkania. Odpowiedź na pytanie życzliwego pracownika 
biura wywołuje konsternację tegoż: Berg wybiera się na cmentarz. Prędzej czy 
później wszyscy się tam wybierają.

Gdy wkrótce doktor zostaje hospitalizowany, odwiedza go poznana na 
planie zdjęciowym garderobiana Hanka, Filip, który przynosi mu lekarstwa, 
wreszcie – po raz ostatni – była żona ze swym obecnym partnerem. Począt-
kowa odmowa przyjęcia przyniesionego przez nią telefonu komórkowego 
odsłania samotność Berga – a równocześnie wyrazistą perspektywę świado-
mości przemijania: „Dokąd mam dzwonić? Do nieba nie łączą… Znasz kie-
runkowy?”. To ich ostatnie spotkanie.

W nocy podczas kolejnego ataku bólu Berg dostrzega przy oknie sylwet-
kę zakrytego kapturem mnicha – i znowu daje się słyszeć ekstradiegetyczny 
przeciągły dźwięk. Rano pyta o wizytę zakonnika pielęgniarkę, która nie po-
trafi dać żadnej odpowiedzi. Później relacjonuje swoje poszukiwania – dzwo-
nił m.in. do klasztoru, pytając o ojca Marka – Hance i Filipowi. Próbuje siebie 
i ich przekonywać, że zakonnik odwiedził go w nocy. 

Berg, świadom swojego stanu, postanawia popełnić samobójstwo przez 
przedawkowanie środków przeciwbólowych (tak jak wcześniej pomógł umrzeć 
muzykowi). Rezygnuje z niego być może pod wpływem kolejnego nocnego do-
świadczenia, któremu w mistyczny sposób raz jeszcze towarzyszy tajemniczy, 
przeciągły dźwięk. Tym razem w pokoju dostrzega wróbla – jak niegdyś w koś-
ciele – oraz wiszący na ścianie pokoju plakat z zauważalnym krzyżem. Sławo-
mir Bobowski zauważa, że 

bohater przed śmiercią doznaje objawienia i godzi się z nią, a nawet rezygnuje 
z „mizerykordii strzykawki”, odłącza kroplówkę, by znosić cierpienie i gaśnię-
cie z  heroizmem. A  więc triumf wiary i  kultury jako czegoś autentycznego, 
opartego na wierze w duchowy wymiar rzeczywistości12.

W ciągu dnia żegna się z  Filipem i  Hanką, opowiadając anegdotę o  ko-
naniu Czechowa (pojawiła się ona u Zanussiego już wcześniej, w Strukturze 
kryształu). Gdy Filip – podkreślając, że to dla niego ważne – pyta Berga, czy 
nie chciałby pojednać się z Bogiem, słyszy zaskakującą odpowiedź: „Ja się już 
pojednałem”. Wyjaśnia studentowi, że był u niego spowiednik: „Był, nie wiem, 
czy na jawie, czy we śnie, ale był. Co to za różnica, skoro to Bóg te sny zsyła”. 
Wtedy, powtarzając słowa Czechowa „Ich sterbe”, umiera. Hanka zamyka mu 
oczy, Filip się żegna.

12 S. Bobowski, Triumfy i porażki kultury w filmach Krzysztofa Zanussiego, [w:] Arystokra-
tyzm ducha. Kino Krzysztofa Zanussiego, red. M. Sokołowski, Olsztyn 2009, s. 38n.
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Ostatnia sekwencja to sekcja zwłok Berga w  amfiteatrze anatomicznym. 
Filip, wybrany przez profesora do wykonania pierwszego cięcia, nie czuje się 
na siłach, lecz wtedy słyszy zachętę wypowiedzianą przez Berga: „Przecież 
wiesz, że to tylko ciało, co się wahasz”. Czy nie jest to kolejna w filmie biblijna 
aluzja, tym razem do słów Jezusa „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, 
lecz duszy zabić nie mogą” (Mt 10, 28)? Ta finałowa scena w prosektorium 
zaczyna się jednak i kończy spojrzeniem na zewnątrz, przez okno: za nim wi-
dać kopułę z krzyżem, symbolizującym na dachu świątyni Zmartwychwstanie 
Chrystusa. Według Tomasza Jopkiewicza

historia Berga sugeruje tylko tyle i aż tyle, że lepiej odpowiedzi na kwestie eg-
zystencjalne szukać samemu i że odpowiedzi – niejako gotowe – są w tradycji 
chrześcijańskiej, do której chętnie uciekamy się w chwili cierpienia. Ale pomi-
mo przesadnej według niektórych przejrzystości wykładu Zanussiego w jego 
filmie nadal pozostaje element niepewności. Ta nieostateczność zawartych 
w dziele konkluzji ciągle pozostaje jego największą wartością13.

Rzeczywiście, w filmie proponującym – za sprawą postaw ojca Marka i Fi-
lipa, wykorzystania biblijnych symboli szofaru i wróbla, rozpoznawalnej iko-
nografii – wyraźnie chrześcijańską perspektywę pozostaje tajemnicą to, co 
dzieje się we wnętrzu doktora Berga. Jego nocne widzenia to doświadczenie 
mistyczne czy tylko przeżycie na pograniczu snu i jawy? Odwoływanie się do 
Boga to intelektualna żonglerka słowami czy wyraz skrywanego, niewyrażo-
nego pragnienia, a może nawet nawrócenia? Pozostaje to niedopowiedziane. 
W przeciwieństwie jednak do filmów, w których śmierć staje się pretekstem 
do spektaklu (jak u Quentina Tarantino) czy do wyrażenia nihilistycznego 
pesymizmu (jak np. w 33 scenach z  życia Małgorzaty Szumowskiej), Życie 
jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, nie uciekając przed rea-
lizmem i dramatyzmem umierania człowieka, wyraża nadzieję, że to, co nie-
uniknione, nie jest ostatecznością. Poza śmiercią jest wciąż nieprzenikniona 
tajemnica.

13 T. Jopkiewicz, Krzysztof Zanussi szuka wyjścia, [w:] Historia kina polskiego, red. T. Lu-
belski, K. J. Zarębski, Warszawa 2006, s. 249.

ks. Marek Lis, O Nieuniknionym w filmie „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona 
drogą płciową”, [w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussie-
go. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej 
Baczyński, ks. Michał Drożdż, Michał Legan OSPPE, Kraków 2015, s. 309–317.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.18
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Cierpienie czy sens? 
Życie jako śmiertelna choroba przenoszona  
drogą płciową Krzysztofa Zanussiego

Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową (2000) to jeden 
z ważniejszych obrazów w twórczości Krzysztofa Zanussiego, a nie tylko wy-
raźnie naznaczający i  determinujący jej późny okres. Kulminują w  nim bo-
wiem specyficzna tematyka i artystyczne rozwiązania, które w znaczący spo-
sób wpłynęły na całą ewolucję artystyczną reżysera. Fundamentalnie stawiane 
pytania o cierpienie, śmierć, nieprzekraczalną wartość życia, Boga, znaczenie 
wiary czy też w ogóle o sens w jego filmach przedstawiane są nadzwyczaj czę-
sto w formie filozoficznych dialogów bądź miniwykładów, przez co zdają się 
wręcz kontrastowo odnosić do zasadniczo obrazowej natury kina. Francuski 
myśliciel Maurice Merleau-Ponty był głęboko przekonany, że „znaczenie fil-
mu możemy zrozumieć poprzez ogląd: filmu się nie myśli, film się spostrzega”1. 
Natomiast twórczość Zanussiego tę zasadę zdaje się odrzucać – nader często 
można w niej dostrzec prymat myślenia, dla którego widzenie stanowi rodzaj 
wyzwania, pozawerbalnie postawionego pytania, uporczywie jednak domaga-
jącego się intelektualnej refleksji, głęboko przemyślanej odpowiedzi. 

Pamiętam, że już pierwsze zetknięcie z tym filmem wskazało pewien ro-
dzaj istotowego, egzystencjalnego namysłu, zapoczątkowanego przez sam 
jego tytuł. Kolejny etap ruchu myśli prowokował fakt, że ów tytuł zrodził się 

1 M. Merleau-Ponty, Film i nowa psychologia, tłum. M. Zagajewski, [w:] Estetyka i film, 
red. A. Helman, Warszawa 1972, s. 196. 
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w formule popkulturowego czy może nawet kontrkulturowego obrazowania 
rzeczywistości, bowiem reżyser zaczerpnął go z pewnego graffiti na murze 
budynku znajdującego się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Sentencja ta 
zdaje się prowadzić do paradoksalnej konstatacji, ujmującej życie jako pewne-
go rodzaju negatywność, nieprzekraczalną w swym zdeterminowaniu, a tym 
samym z góry skazaną na radykalną, niszczącą maksymalizację, czyli finał ni-
cości. W ten sposób myślana choroba nie stanowi bowiem jakiegoś procesu 
negowania życia, zaprzeczania mu, lecz w nieprzeliczonej mnogości swoich 
zaistnień, objawów i przebiegów, zdaje się utożsamiać z  samym istnieniem, 
rozumianym jako niszcząca aktywność. Tak dalekosiężnej multiplikacji ne-
gatywności sensu choroby nie przewidywał nawet rosyjski filozof, Mikołaj 
Bierdiajew, dla którego utrata zdrowia zdawała się stanowić bodaj najgłęb-
szy rodzaj zaprzeczenia egzystencji: „Choroba, być może największe zło, cią-
gle czyha na człowieka”2. Jednak w  tym myśleniu owa nieprzewidywalność 
i ufundowana na niej złowieszczość choroby nie jest utożsamiona z samym 
życiem. Tytuł filmu Zanussiego w swym radykalnym, ironiczno-sceptycznym 
sensie zdaje się podążać dalej – aż po granicę negatywności samej egzystencji. 
Film nie stanowi jednak wizualnego rozwinięcia nihilistycznej idei życia jako 
degradacji samej w sobie, jako nieuchronnej i jedynie okresowo powstrzymy-
wanej patologii, jako stałego, wciąż narastającego zwyrodnienia i destrukcji, 
dla których kres może ustanowić jedynie totalność rozkładu. Wręcz przeciw-
nie, tak łatwo podatna na choroby i cierpienie egzystencja, którą zawsze do-
pełnia nicestwiąca i nieprzekraczalna w swej ostateczności śmierć, staje się 
w filmie wyzwaniem dla wskazania fundamentalnej płaszczyzny sensu.

Ta ostatnia, jak sądzę, ugruntowana jest przede wszystkim na myślowym 
i  obrazowym zarysie doświadczenia cierpienia. I  znowu, wbrew swemu ty-
tułowi nie jest to utwór skoncentrowany na wątku tanatologicznym – w jego 
narracyjną, wizualną ciągłość został bowiem wpisany przede wszystkim pro-
ces sensotwórczej metamorfozy doświadczenia cierpienia. Na jego pierwot-
ną formułę, czyli wstępny etap przeżywania głębokiego bólu (fizycznego czy 
duchowego), myśl reaguje w najprostszy sposób: poprzez mechanizm odrzu-
cenia, wykluczenia jakiejkolwiek sensowności, czyli sprowadzenia cierpienia 
do zupełnego absurdu. Dlaczego? Bo ono zawsze zdaje się nieuzasadnione, 
zaskakujące, bezpodstawne, bezcelowe i destrukcyjne. Tylko w największym 
trudzie można tej pierwotnej fazie doświadczenia próbować zaprzeczyć, 
a  wydaje się to tym bardziej skomplikowane, im silniejsza jest jego postać. 
W filmie Życie jako śmiertelna choroba… spotkanie doktora Berga z własnym 

2 M. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka, tłum. H. Paprocki, Kęty 2004, 
s. 52.



CierPieNie Czy seNs?  321

cierpieniem ma taki właśnie przebieg. Proces usensownienia tego, co w ka-
tegoriach czystej racjonalności zupełnie absurdalne, na początkowym etapie 
ujawnienia choroby nowotworowej jeszcze dokonać się nie może. 

 Dlaczego wskazanie jakiegoś kształtu pozytywności w cierpieniu zawsze 
jest tak trudne? Gdyż rozum w  swym naturalnym, racjonalnym podejściu, 
poddając analizie cierpienie, oprócz samego bólu odnajduje jedynie pustkę. 
W  ten sposób zareagował doktor Berg, i  trudno jednoznacznie zawyroko-
wać, czy profesja lekarza stanowiła przesłankę potwierdzającą taką wykładnię 
choroby, czy też zaprzeczającą jej. Takie odniesienie do cierpienia stanowi 
negację możliwości wskazania w nim jakiegokolwiek sensu. Doświadczenie 
cierpienia samo w sobie opiera się więc na pewnej rozumowej sprzeczności: 
przepełnione bólem, porażające swym ogromem, negatywną bezgranicznoś-
cią, która zawsze może objawić jeszcze głębszą, boleśniejszą swą postać, samo 
w sobie stanowi zarazem przeżycie nieredukowalnej pustki, jałowości, nicości. 
Choć poczucie nicości w cierpieniu wydaje się nie zgadzać z fizycznie, nama-
calnie obecnym bólem, to jednak ono stanowi negatywne dopełnienie tego 
bólu, jego paradoksalną intensyfikację. Właśnie dlatego tak trudno wskazać 
w cierpieniu jakąś zawartość, wyrazistą pozytywność, poza doświadczeniem 
tępego, przenikającego bólu. Jest w tym przeżywaniu pustki nieprzekraczal-
ność niemożliwości zmiany, trwałość zniszczenia przy jednoczesnym poczu-
ciu narastania tego, co przecież jest nicością! 

W cierpieniu istnieje potencjał samopotwierdzenia negatywności, czyli 
przewidywalne poczucie nieprzewidywalnej maksymalizacji zniszczenia, 
unicestwienia, nicości. Dlatego właśnie bardzo bolesne w  doświadczeniu 
pustki cierpienia jest owo narastanie, wzmaganie się, oczekiwanie pełnej, 
niewyobrażalnej uprzednio jej postaci. Negatywność cierpienia zawsze czer-
pie swój niszczący potencjał z możliwości przekroczenia granic rozumienia, 
nicestwiącej transcendencji wymiaru tego, co w danym czasie pojmowalne. 
W cierpieniu, w jego aspekcie fizycznym i duchowym, najbardziej bolesne jest 
właśnie dotknięcie granic wytrzymałości, które zdają się już nie do przekro-
czenia, przy jednoczesnym poczuciu możliwości ujawnienia się jeszcze głęb-
szej postaci bólu, a więc jego unicestwiającego rozrostu, rozwoju negatywno-
ści. Nie sposób przeżywania cierpienia apriorycznie wpisać w ramy jakichś 
ograniczeń: do jego istoty przynależy to, że zawsze może okazać się czymś 
więcej. Na tym polega owa pustka, nicość skrywająca się w radykalnych po-
staciach cierpienia. Jak jednak możliwy jest rozrost tego, co puste? Czy próż-
nia może narastać? Jak można uznać dynamizm nicości? Narastająca pustka, 
jakiś wewnętrzny, niszczący ruch nicości –  to tylko metafory wykluczające 
racjonalność myśli. A jednak one dobrze zdają sprawę z takiego doświadcze-
nia cierpienia, którego granic, jak się zdaje, nie można przekroczyć. Fryderyk 
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Nietzsche zatytułował drugi ze swych Dytyrambów dionizyjskich – Pustynia 
rośnie, biada w kim się zjawi…3. To dobra formuła przybliżenia owego nega-
tywnego doświadczenia, którego dany czas, konkretna jego chwila nie może 
unieść. Ukojenie może tylko przyjść wraz z nastaniem kolejnej.

Epikurejska formuła oswojenia cierpienia także związana jest z  czasem. 
Rozumowanie to można zinterpretować jako relację odwrotnej proporcjonal-
ności pomiędzy siłą bólu i  rozciągłością jego trwania. Epikur optymistycz-
nie zakładał bowiem, że bardzo głębokie cierpienie z natury rzeczy musi być 
krótkotrwałe. Jednak doświadczenie strasznego cierpienia wcale nie musi 
poddawać się tej epikurejskiej zasadzie. Nietrudno dostrzec w niej pełen op-
tymizmu fałsz. Cierpienie, przenikające do głębi, na pewno skończy się w cza-
sie, ale długości jego trwania nie sposób apriorycznie wyznaczyć. Rozrasta się 
tym mocniej, im bardziej objawia siebie jako owo „coś więcej”. Im wyraźniej 
związany z nim lęk zasugeruje, że może ono przekroczyć samo siebie, że bez-
graniczność jest wpisana w nie samo. Tym właśnie jest pustka w cierpieniu.

Krzysztof Zanussi już w  swoim filmie dyplomowym Śmierć prowincjała 
(1966) koncentruje się na obrazowaniu cierpienia, w którym jednak wskazana 
pustka nie istnieje. Ciekawe z  perspektywy późniejszej twórczości reżysera 
jest również to, że koncentruje się przede wszystkim na zewnętrznym, wi-
zualnym charakterze bólu, którego doświadcza umierający staruszek, pro-
wincjał z  klasztoru benedyktynów w  Tyńcu. Twórca unika jakichkolwiek 
dialogów, wszelkich myślowych formuł wypowiadania specyfiki tego cierpie-
nia, w którym jest jakaś tajemnicza pozytywność. W swym obrazie reżyser 
wierny jest więc formule kina, którą wskazał Merleau-Ponty. Obrazowanie 
cierpienia dokonuje się w  tym utworze z  pewnej perspektywy, zachowują-
cej należny dystans, często posługującej się ujęciami z góry, które siłą rzeczy 
przywołują mechanizmy oceny, osądu. Kamera ukazuje cierpienie, najczęściej 
utożsamiając się z  zaintrygowanym, wręcz zaciekawionym wzrokiem mło-
dego mężczyzny, który przyjechał do opactwa badać jego dzieła sztuki. Już 
pierwsze wizualne spotkanie ze staruszkiem potwierdza to skoncentrowanie 
oczu młodzieńca na oznakach fizycznego cierpienia. Siedząc na rusztowaniu, 
przez dłuższą chwilę niezauważony, z góry może dokładnie studiować powol-
ny, niedołężny, pełen wysiłku sposób poruszania się mnicha, opierającego swe 
ciało na dwóch kulach. Młody człowiek spogląda na to, czego tak naprawdę 
nigdy nie doświadczył, o czym z pewnością wie, ale czego może jeszcze nigdy 
z takiej perspektywy nie zaznał. W widzeniu tym dostrzegalna staje się jakaś 
forma fascynacji – wkroczenie w radykalną odmienność, choć przecież wcale 

3 F. Nietzsche, Dytyramby dionizyjskie, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1905–1906, s. 12. 
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nie tak odległą, nie tak niezrozumiałą. Młody historyk sztuki – niewątpliwie 
zafascynowany obrazami – tym głębiej chciał uchwycić to, co dla niego wciąż 
jeszcze jest tak niezrozumiałe, tak niewyobrażalnie w swej wizualności obce, 
choć być może wcale niedalekie. A dla tych uważnych obserwacji młodego 
człowieka z pewnością najbardziej prowokująca jest uwidaczniająca się zgoda 
zakonnika na własne cierpienie. 

W filmie zastanawia także pewien rodzaj neutralności obserwatora wo-
bec bolesnych doświadczeń umierającego staruszka (opadająca ze zmęczenia 
głowa na stół podczas posiłku, upadek z ławki całego, przenikniętego bólem 
ciała). Cierpienie ma przecież zaraźliwą moc udzielania się, przechodzenia 
na drugiego, oczywiście w sensie psychicznym. Obraz tego cierpienia wydaje 
się zaskakująco frapujący właśnie dlatego, że nie dominuje w nim ból, lecz 
wola jego przezwyciężenia. Potwierdzają to inne sceny, w których prowincjał 
z wielkim wysiłkiem samodzielnie próbuje wstać z kolan, odpychając ręką po-
mocne dłonie współbrata, albo gdy udaje się mu podnieść z upadku na zaśnie-
żonych, prowadzących do kościoła schodach. Cierpienie, którego ból jednak 
nie zdominował, spotyka się z kontemplującą obserwacją, w której oprócz na-
miastek zafascynowania widać jakiś rodzaj zdziwienia, może nawet zdumie-
nia. Czy to wyczuwalna bliskość śmierci stanowi takie wyzwanie, szczególnie 
dla młodej, pełnej życia osoby?

Wspomniany już rosyjski myśliciel, Bierdiajew, sugerował, że zestawienie 
pełni życia i  jego agonalnej postaci musi prowadzić do niezwykłych konse-
kwencji: „Do każdego człowieka należałoby się odnosić tak, jak do umierające-
go. Nie ma nic bardziej dręczącego niż porównywanie siły, rozkwitu, radości, 
nadmiaru życia i osłabienia życia, upadku, umierania”4. Na takim wizualnym 
kontraście opiera się narracja filmu. Być może to świadomość własnego kresu 
musi sprawiać, że człowiek odnajduje w sobie odpychające, odstręczające, ale 
jednak zafascynowanie śmiercią drugiego. Jest w czyimś umieraniu wyzwa-
nie dla każdego z nas, już choćby dlatego, że w każdej chwili ono może stać 
się i  moim własnym doświadczeniem. Jednak w  perspektywie nieznośnego 
w  swej natarczywości cierpienia śmierć może objawić się jako swoiste wy-
zwolenie, kres bólu; nie tyle koniec pozytywności, radości życia, ile przede 
wszystkim jego udręki. 

Młody protagonista odnajduje w  obrazie śmierci prowincjała ten właśnie 
paradoks: negatywność utraty życia, ale jednocześnie pozytywność kresu cier-
pienia, które w przypadku głęboko wierzącego mnicha wiąże się z największym 
dobrem i celem egzystencji, jakim jest spotkanie z Bogiem. Reżyser w intrygują-

4 M. Bierdiajew, Egzystencjalna…, dz. cyt., s. 62.
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cy sposób ukazuje paradoks widzialności śmierci. Zapatrzony w cierpienie mni-
cha młodzieniec jest świadom dokonującej się śmierci, ale nie może jej widzieć 
tak, jak by tego chciały jego oczy. Zsubiektywizowane właśnie przez nie widze-
nie kamery także nie może uchwycić tego ostatniego momentu życia. Zanussi 
zdaje się potwierdzać, że wizualność śmierci jest paradoksem – że można ją 
widzieć, ale tak naprawdę nie da się zobaczyć. Śmierć jako kres życia stano-
wi także nieprzekraczalną granicę widzenia. Być może to kwestia jej pozornej 
momentalności, bo choć można ją jakoś skonceptualizować, wskazać (np. jako 
ostatnie uderzenie serca wyznaczone przez sprzężony z aparaturą medyczną 
chronometr), to jednak istnieje także pewna możliwość jej oddalenia, przywró-
cenia życia. Tym bardziej objawia się więc jako nieprzekraczalna tajemniczość, 
której wzrok nie jest w stanie rozjaśnić. Może jej skrytość ufundowana jest na 
samej niepojętości czasu, z którego ona wyrywa. Stanowiąc przekroczenie te-
raźniejszości, wyjście z niej, wyszarpanie z temporalnej ciągłości – jest po pro-
stu tylko zamknięciem w przeszłości, byłości, dokonaniu. I tak jak nie można 
wskazać momentu absolutnie teraźniejszego w czasie, tak też nie można wizu-
alnie pokazać teraźniejszości śmierci, bo ona jest jej przekroczeniem, gdy tylko 
się dokonuje – życie z istoty staje się byłością, zamknięciem.

Ostatnie w pełni świadome spotkanie młodzieńca z umierającym starusz-
kiem reżyser przedstawia jako nierozstrzygnięte pytanie. Gdy leżący, umiera-
jący w łóżku człowiek dostrzegł zaciekawioną młodą twarz, unosi swą głowę 
z  pozycji horyzontalnej i  z  wielkim wysiłkiem próbuje mu coś powiedzieć. 
Sił jednak nie starcza, wyczerpana głowa opada bezwolnie na posłanie. Czy 
tą najbardziej zasadniczą kwestią, jaką chciałby poruszyć, jest zadziwiająca 
zgoda na cierpienie, którego pustka została czymś wypełniona? 

W innym, niezwykle przejmującym obrazie cierpienia, jaki stworzył Zanussi, 
ujawnia się zupełnie odmienna perspektywa: absolutna niezgoda na nie. Ufun-
dowane w cierpieniu poczucie pustki, nicości jest w nim przedstawione jako coś 
absolutnie stałego w swej negatywności, całkowicie odpornego na jakąkolwiek 
możliwość transformacji, zamkniętego na wszelką pozytywność. Chory na raka 
bohater Spirali (1978), Tomasz Piontek, cierpi w niezmiennym dążeniu do odrzu-
cenia swego bólu, w niezachwianym poczuciu nieakceptacji, koncentracji na do-
wolnych formach jego zaprzeczeń. I znowu, by dogłębnie zrozumieć taką postawę, 
warto odwołać się do znanej myśli Mikołaja Bierdiajewa, która stanowi transfor-
mację jednej ze słynniejszych sentencji filozoficznych: „Cierpię, więc jestem. Jest 
to bardziej słuszne i głębsze stwierdzenie, niż cogito Kartezjusza. Cierpienie jest 
związane z samym istnieniem osoby i świadomością osoby”5. To personalistyczne 

5 M. Bierdiajew, Egzystencjalna…, dz. cyt., s. 62.
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ujęcie cierpienia można zinterpretować dwuznacznie, choć w oryginalnym sfor-
mułowaniu Kartezjusza tej dwuznaczności nie ma. W rozumowaniu ojca filozofii 
nowożytnej wątpienie, które jest przecież oczywistym przejawem myślenia, staje 
się podstawą dla niezachwianej pewności istnienia człowieka jako res cogitans. 
Kierunek wnioskowania jest więc jasny i czytelny. W sformułowaniu Bierdiaje-
wa, choć logika samego języka zdaje się sugerować podobną jednoznaczność, 
to jednak specyfika filozofii myśliciela może zasugerować dwuznaczność relacji, 
jaka została wskazana pomiędzy osobą ludzką i doświadczanym przez nią cier-
pieniem. Cierpienie w egzystencjalnej filozofii Bierdiajewa funkcjonuje bowiem 
jako konstytuująca człowieka przyczyna, ale także jako współdefiniujący go cel. 
Jeżeli nawet bohater Spirali mógłby się zgodzić z tym pierwszym ujęciem cierpie-
nia, w końcu to w nim się zrodził, w jego obecności przyszedł na świat, to z całą 
pewnością odrzuca jakikolwiek teleologiczny sens cierpienia. Z perspektywy jego 
światowego życia, pełnego wymiernych sukcesów (nawet jak na standardy gier-
kowskiej dekady), doświadczenie terminalnej choroby wydaje się zupełnym ab-
surdem. I to z nim bohater w żaden sposób nie może się pogodzić. 

Jednak ta niezgoda ma w  doświadczeniu cierpienia szczególną konse-
kwencję: moc jego utwierdzenia. Podejmowane przez Tomasza formuły od-
rzucenia, których kwintesencją staje się próba samobójcza w Tatrach, para-
doksalnie sprawiają tylko dodatkowy ból i jeszcze radykalniej prowokują jego 
niezgodę. Ważnym ideowym kontekstem dla takiej reakcji na cierpienie jest 
myśl Nietzschego. Całą jego filozofię można przecież zinterpretować jako 
skomplikowaną, niejednoznaczną, pełną sprzeczności próbę odpowiadania 
na cierpienie. Z  tego właśnie powodu Nietzsche wykorzystuje w swym my-
śleniu stoicką zasadę amor fati. Miłość wyroków losu, których człowiek nie 
jest w stanie odmienić, ma być sposobem na złagodzenie bólu, którego z życia 
usunąć się nie da. Zresztą w filozoficznie zaprojektowanej Nietzscheańskiej 
psychologii, ufundowanej na idei woli mocy, ból i przyjemność mają być tyl-
ko pozornymi przeciwieństwami. Nie ma między nimi zasadniczej różnicy, 
tak naprawdę stanowią przejawy intensyfikacji samej woli mocy, zgodnie 
z głębokim przekonaniem myśliciela, że istnieje „Wiele fałszywych p r z e c i-
w i e ń s t w  (o przeobrażaniu afektów, ich genealogii itd.)”6.

A jednak cierpienie, jego radykalna intensyfikacja, której nie zdołał prze-
móc schorowany filozof, stała się i dla bohatera Spirali nieprzekraczalną grani-
cą. Kolejna próba samobójcza, tym razem podjęta w szpitalu wobec wyraźnie 
przybliżającego się terminu końca, przynosi oczekiwany finał. Exodus przed 
cierpieniem, przed coraz wyraźniej bardziej nadciągającą wraz z nim śmier-

6 F. Nietzsche, Nachlass. Pisma z lat 1884–1885, tłum. G. Kowal, Warszawa 2011, s. 213.
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cią, odnajduje swój cel w niej samej. Ucieczka przed śmiercią w śmierć – na 
tym polega paradoks samobójstwa. 

Te dwa bardzo ważne dla twórczości Zanussiego filmy znajdują swoją my-
ślową kulminację w utworze Życie jako śmiertelna choroba… Doktor Tomasz 
Berg, który zachorował na raka płuc, jak już wspomniałem, przechodzi pew-
ną fundamentalną ewolucję w swoim doświadczeniu cierpienia. Etap począt-
kowy i  finalny dla tego doświadczenia wyznaczają skrajnie przeciwstawne 
sposoby odniesienia do cierpienia i śmierci, zaprezentowane w obu przywo-
łanych filmach, choć w odwrotnej kolejności. Chorujący lekarz reaguje na swe 
cierpienie w początkowej fazie zupełnie tak samo jak jego imiennik ze Spirali. 
Wydaje się, że jako lekarz mógłby dostrzegać w nim przynajmniej jakąś poten-
cjalność pozytywnego sensu. Lecz sprzeciw doktora wobec bólu i związane-
go z nim poczucia pustki jest tak samo bezwzględny, tak samo wykluczający 
możliwość jakiegokolwiek wyjątku. To właśnie w  tym poczuciu  –  całkowi-
tej negacji sensu cierpienia  –  pomaga popełnić samobójstwo swemu mło-
docianemu pacjentowi i  jego porażonej strachem matce. A przecież można 
by sądzić, że jako lekarz powinien akceptować przynajmniej ból jako swoi-
stą, ocalającą „mikrośmierć”. Pisał o tym fenomenie myślowym Maks Scheler 
w pracy O sensie cierpienia: „[…] ból jest czymś takim jak oznaka «śmierci 
na małą skalę»: jest ofiarą części (względnie jej własnej życiowej ekspansji 
[Förderung]) dla zachowania całego organizmu, a zarazem przypomnieniem 
śmierci”7. W takiej wykładni ból, jego ujawnienie, jest rzeczywistą szansą oca-
lenia, która powinna skłaniać do odpowiedniej medycznej reakcji na jego za-
skakującą obecność. Trudno odbierać lekarzowi taką świadomość bólu. Jego 
absolutna niezgoda na cierpienie na pewno nie odnosi się do „mikrośmierci”, 
lecz do śmierci w swej absolutnej, totalnie unicestwiającej postaci.

Cierpienie scharakteryzowane wcześniej jako namacalność bólu (fizycz-
nego bądź duchowego) oraz doświadczenie narastającej pustki, wzmagającej 
się nicości tak zdominowało wnętrze chorującego lekarza, że za wszelką cenę 
próbował to doświadczenie czymś zapełnić. Stąd pomysł na maksymalne 
wykorzystanie rzeczywistości, na podróż dookoła świata  –  w  obliczu włas-
nego i  jego końca. Absolutnie pojęta śmierć musi bowiem oznaczać koniec 
nie tylko dla człowieka, ale z  jego wewnętrznej perspektywy także dla całe-
go świata. Tymczasem owa narastająca pustka w cierpieniu, wzmagająca się 
w  nim nicość  –  poddaje się możliwości zapełnienia. Najprościej można to 
wypełnienie scharakteryzować jako intencję sensu. Na tym polega istotowa 
różnica pomiędzy nieuchronną obecnością nicości w cierpieniu a złem mo-

7 M. Scheler, O sensie cierpienia, [w:] M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie, tłum. 
A. Węgrzecki, Warszawa 1994, s. 16.
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ralnym, jako swoiście pojętym niebytem, czy może raczej procesem dążącym 
do zniszczenia, nicości. Urzeczywistniona nicość przez czyn moralnie zły 
niczym zapełniona być nie może. Natomiast pustka w cierpieniu jest wręcz 
apelem o dopełnienie, domaganiem się jej zanegowania. Nie tylko nie można 
jej zaakceptować i czerpać przez to uzasadnienia dla niezgody na cierpienie, 
prowadzącego do jego radykalnego odrzucenia. W cierpieniu należy bowiem 
odrzucić samą nicość, wskazując w jej miejsce jakiś sens, choćby bardzo odle-
gły czy nawet trudno uchwytny. Oczywiście im bardziej będzie on konkretny, 
bliski, ważny dla cierpiącego, tym łatwiej można będzie się uporać z Nietz-
scheańską „rosnącą pustynią”. Poczucie pustki w radykalnym cierpieniu nie 
tylko więc można zapełnić, ono samo wręcz się tego domaga. Doświadczenie 
głębokiego cierpienia – w swym dopełnieniu przez intencję sensu – pozostaje 
sobą, ból nie ustaje, może nawet narastać, ale rozrost nicości jest odepchnięty. 
Cierpienie nie przestaje być sobą, ale nie jest już tylko samą negatywnością.

Tak została przedstawiona ewolucja doświadczenia cierpienia w filmie Za-
nussiego. Od całkowitego odrzucenia negatywności tego doświadczenia, zu-
pełnego podporządkowania się pustce, którą może skrywać zbyt namacalna 
postać bólu, po cierpienie otwarte na pewną formułę sensu, na jakiś cel, który 
w obliczu śmierci całkowicie transcenduje teleologię własnego życia. Doktor 
Berg rozpoczyna swoje umieranie jak jego imiennik, Tomasz ze Spirali, ale 
kończy je jak stary prowincjał. 

Na czym polega proces metamorfozy doświadczenia cierpienia w śmiertel-
nej chorobie Tomasza Berga? W  jaki sposób udało mu się wypełnić pustkę, 
dla której początkowo nie znajdował żadnej możliwości redukcji? Dokonało 
się to w pewnej relacji do drugiego człowieka. Być może jest to jedyna szansa 
na przezwyciężenie owej narastającej nicości w  doświadczeniu radykalnego 
cierpienia. Czy taka międzyosobowa relacja ujawniła się w cierpieniu umiera-
jącego mnicha? Przywołana już scena, w której zakonnik samodzielnie, choć 
z wielkim trudem próbuje wstać z kolan przed ołtarzem, poświadcza tę relację, 
sięgającą wymiaru transcendencji. Tomasz Piontek też miał szansę prawdzi-
wego międzyosobowego odniesienia. Przypadkiem, podczas swej pierwszej 
próby samobójczej w górach spotkał kobietę, Teresę. Z własnej inicjatywy to-
warzyszyła mu ona później w powolnym odchodzeniu w szpitalu, jednak męż-
czyzna nie potrafił tej relacji przyjąć, w pełni się na nią otworzyć. Jego całkowi-
te skoncentrowanie na odrzuceniu, zanegowaniu unicestwiającego cierpienia, 
zamknęło go na głęboki, ocalający w tej sytuacji kontakt z człowiekiem.

Tomasz Berg wchodzi w prawdziwą międzyludzką relację. Spotyka dwoje 
młodych ludzi, którzy nie potrafią się odnaleźć w rodzącym się między nimi 
uczuciu miłości. Oddając im własne mieszkanie, stwarza pewne materialne 
warunki, dzięki którym uczucie to podlega już tylko wewnętrznym, między-
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ludzkim przeciwnościom, a nie musi więcej potykać się o przeszkody przyna-
leżne do fizycznego ugruntowania rzeczywistości. To autentyczne spotkanie 
z dwojgiem zakochanych stwarza właśnie ową płaszczyznę sensu, która wy-
pełniła pustkę, jaką Berg odkrył w swym głębokim cierpieniu. Dzięki niej do-
konuje się u chorego lekarza całkowita transformacja, sięgająca tak dalece, że 
był nawet w stanie przemienić sposób przeżywania fizycznego bólu. Przyjął 
także otwartość na własną śmierć, przywołując tuż przed nią słowa umiera-
jącego Czechowa: „Ich sterbe”. Za Martinem Heideggerem można by powie-
dzieć, że umarł dobrą śmiercią, że jej podołał. Myśliciel bowiem pisał: „Śmier-
telni są ludźmi. Nazywają się Śmiertelnymi, bowiem mogą umierać. Umierać 
oznacza: podołać śmierci j a k o  śmierci”8. Co to znaczy? Zdaniem filozofa 
jest to posłuszeństwo własnej istocie, która jest śmiertelna, której zatem nie 
powinno się negować, odrzucać, za wszelką cenę jej się sprzeciwiać. Tylko 
dzięki temu można naprawdę zamieszkiwać Ziemię: 

Śmiertelni mieszkają, o ile posłuszni są własnej istocie – temu mianowicie, że 
mogą podołać śmierci jako śmierci – i umierają dobrą śmiercią. Nie oznacza 
to w żadnym wypadku, że Śmiertelni mają postawić sobie za cel śmierć jako 
pustą nicość; nie chodzi tu też o to, by wyglądając ślepo nieuchronnego końca, 
uczynili mrocznym samo zamieszkiwanie9.

Scena przedstawiająca ostatnie chwile życia Berga stanowiła obraz praw-
dziwego zamieszkiwania, chociaż na szpitalnym łóżku. Śmierć nie stanowiła 
tu bowiem pustej nicości, a jej oczekiwane nadejście nie dokonało się w nie-
przeniknionym mroku. 

Pytanie postawione w tytule tych rozważań sugeruje ustanowienie relacji 
dysjunkcji pomiędzy cierpieniem i sensem, jak gdyby jedno było całkowitym 
zaprzeczeniem drugiego. Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą 
płciową przekonuje, że choć ta relacja w zwyczajnym ludzkim doświadczeniu 
może wydawać się najczęstsza i najprostsza, wcale nie jest konieczna. 

8 M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, tłum. K. Michalski, Warszawa 1977, s. 321. 
9 M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, dz. cyt., s. 322
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Umieranie za życia –  
analityczna refleksja nad filmem  
Życie jako śmiertelna choroba  
przenoszona drogą płciową

1. Tło

W obecnym stadium rozwoju polskiego kina – czyli trwającym od czasu trans-
formacji lat 90. jego coraz wyraźniejszym rozproszeniu – twórca, który chce 
komunikować się z widzem poprzez osobisty język filmowy, staje się coraz 
bardziej zbędnym indywiduum. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja twór-
ców, którzy chcą tworzyć kino autorskie, poruszać tematy głębokie, duchowe, 
dotykające najistotniejszych spraw ludzkiej egzystencji. Twórcy ci otrzymują 
tak zwaną „propozycję nie do odrzucenia”: mają przystosować scenariusze 
do jakiegoś – ponoć istniejącego – paradygmatu ustalonego przez Polski In-
stytut Sztuki Filmowej, jeśli zaś ich nie przystosują, scenariusze są odrzuca-
ne. Pokrewnym problemem jest drenaż utalentowanych scenarzystów przez 
seriale zwane operami mydlanymi; bo jak tu napisać dobry scenariusz fil-
mowy, pisząc równocześnie kilkadziesiąt scenariuszy rocznie do telenoweli? 
Twórcy piszący scenariusze autorskie i artystyczne muszą najwyraźniej czuć 
oddech konkurencji na plecach i widzieć aseptyczne rękawice instytucjonal-
nych sterylizatorów gotowe do zabiegów „naprawczych”. Jest to oczywiście 
nowa forma ingerencji cenzury, tym groźniejsza od tej poprzedniej – z cza-
sów PRL – że tamtą obchodzono autorską finezją, zaś współczesna po prostu 
nie pozwala artyście na żadną wypowiedź. Powód jest banalny: domniemanie 
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ryzyka finansowego. Zadaniem instytucjonalnej machiny jest sterylizacja sce-
nariuszy z podejrzanego indywidualizmu, z ryzykownego „autoryzmu”.

Od powstania w 2005 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej wziął na cel 
również teksty scenariuszy tych doświadczonych polskich mistrzów, którzy 
są zbyt indywidualni (np. Krzysztofa Zanussiego) i  nie wkomponowali się 
tak elastycznie w system, jak to uczynił laureat Oscara, Andrzej Wajda. Za-
pewne rzeczona instytucja ma za cel wypuszczenie pewnego komercyjnego 
produktu w spreparowanym przez specjalistów opakowaniu, który z pewnoś-
cią znajdzie swego uprzednio „stargetowanego” nabywcę… Jednak instytu-
cja ta nie staje na wysokości zadania, gdyż polskie kino przestaje się liczyć 
na świecie, a kino artystyczne zamiera. Machina natomiast, jak mitologiczny 
jednooki Cyklop, potrzebuje dużo scenariuszowego pokarmu, aby mogła so-
bie wybierać tematy pasujące do trendów, te na czasie, np. w  ostatnich la-
tach są to tematy (quasi-)rozrachunkowe, tematy „genderowe” oraz zawsze 
bezpieczne tematy rozrywkowe. Sukcesy międzynarodowe filmów zrealizo-
wanych w  ostatnich latach przez twórców mniej zależnych od państwowej 
machiny – np. Essential killing Jerzego Skolimowskiego (2010) oraz Ida Pawła 
Pawlikowskiego (2013) – tylko potwierdzają te spostrzeżenia. 

Te niewesołe refleksje są przytoczone dla naszkicowania tła i  próby od-
dania współczesnego polskiego klimatu filmowego, w  jakim przyszło praco-
wać doświadczonemu i docenionemu już autorowi, reżyserowi debiutanckiej 
Struktury kryształu (1969). Autor, który od początku podąża bardzo osobną 
ścieżką, w obecnej sytuacji nie mieści się w decydenckich widełkach, a  jeśli 
już, ingeruje się w treści jego filmów, a on sam ma coraz większe trudności 
w zdobywaniu środków na kolejny film. Dlatego za cel analitycznej refleksji 
postanowiłem wybrać ostatni z  najbardziej autorskich obrazów, stanowią-
cych continuum ulubionych tematów Krzysztofa Zanussiego, a może nawet 
będący, jak dotychczas, swego rodzaju artystyczną summą – mam na myśli 
film Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową powstały na 
przełomie wieków: XX i XXI. Zdjęcia realizowano w roku 1999 zaś premierę 
swoją miał w roku 2000. Obraz ten, moim zdaniem, wyznacza znaczącą ce-
zurę historyczną: zamyka okres najlepszych tradycji powojennego kina autor-
skiego w Polsce.

2. Formuła strukturalna

Bohaterem filmu o  tym pozornie niezgrabnym, prowokacyjnym i długim ty-
tule jest lekarz – jak sam o sobie mówi: lekarz szeregowy – Tomasz Berg. Po-
znajemy go w chwili, gdy dorabia sobie jako opieka medyczna na planie filmu 
Bernard i Abelard. Jest to film kostiumowy, francuskojęzyczny, jego akcja roz-
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grywa się w plenerach „udających” średniowieczną Francję, zaś główny boha-
ter to św. Bernard z Clairvaux. Zdjęcia właśnie przeniosły się znad Wisły, gdzie 
realizowano sceny kradzieży konia, do skansenu zaadaptowanego scenogra-
ficznie na średniowieczną francuską village. Zrealizowano już scenę powrotu 
Bernarda z koniokradem, którego zakonnik przygotowywał na śmierć – zło-
dziej ma ją ponieść jako karę nałożoną nań z wyroku starszyzny wioski. Zaczy-
na się kręcenie sceny przygotowań do egzekucji: koniokrad klęka pod krzyżem 
w  chwili, gdy w  centrum wioski, na rozłożystej, starej wierzbie przygotowy-
wana jest szubienica. U widza powstaje pobudzone ciekawością pytanie: jak 
się to skończy, powieszą go czy…? Nagle jednak, w trakcie tej kluczowej sceny, 
zdjęcia zostają przerwane. Na planie filmowym przydarza się wypadek: koń 
rani kaskadera (słyszymy to poza kadrem). Kamera przybliża nam nagle plan 
zdjęciowy, widzimy ekipę w  trakcie zdjęć, ze średniowiecza przenosimy się 
w XX wiek. Powstaje zwyczajne w sytuacji wypadku zamieszanie, doświadczo-
ny reżyser pozostaje w cieniu, natomiast najaktywniejszy i najgłośniejszy jest 
kierownik planu: to on przez swą donośną tubę dyryguje wezwaniem karetki 
etc. Wtedy właśnie poznajemy postaci kluczowe i znaczące dla dalszego prze-
biegu dramatu: garderobianą Hankę, statystującego studenta medycyny Filipa, 
zakonnika cysterskiego zwanego księdzem Markiem, będącego konsultantem 
filmu, oraz właśnie lekarza Tomasza. Wszyscy oni pochylają się nad zranionym 
kaskaderem, próbują mu jakoś pomóc, wymieniają krótkie zdania…

Zanussi stosuje tu metodę zapoczątkowaną przez autorów filmowych 
w  latach 60. i  70.1: wychodzenia z  ustalonej od początku filmu konwencji 
i przechodzenia w inną (lub nawet ich mieszania); tu dokonuje się to zaraz 
po prologu-ekspozycji poprzez ujawnienie właściwej sytuacji – planu filmo-
wego – i wyjście z konwencji filmu kostiumowego w konwencję realistycznej 
współczesności. Warto przy okazji zwrócić uwagę, że podobne rozwiązania 
zastosował reżyser w  swym (chronologicznie poprzednim) dramacie kino-
wym z 1997 roku, w obrazie zrealizowanym na bazie tekstu Karola Wojtyły: 
Brat naszego Boga (Our God’s brother) o duchowej transformacji szlachcica, 
artysty malarza Alberta Chmielowskiego w brata Alberta. Tu na wstępie reży-
ser wprowadza kamerę z czasu sobie współczesnego, z charakterystycznymi 
dla niego realiami, do teatru, a w zakończeniu wychodzi wraz z odtwórcą roli 

1 Wystarczy przywołać tu niekonwencjonalne i autotematyczne: Osiem i pół (Otto e mezzo, 
1963) Federico Felliniego czy Noc amerykańską (La nuit américaine, 1973) François Truf-
fauta. Przejaskrawioną wersją tej metody narracyjnej są filmy komercyjnego kina popular-
nego i postmodernistycznego, np. niektóre filmy grupy Monty Pythona oraz oczywiście 
filmy hollywoodzkie.
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Chmielowskiego (Scott Wilson) z planu zdjęciowego, tj. z realiów początku 
XX wieku we współczesność – w koniec wieku.

Istotne wydaje się spostrzeżenie, że ekspozycyjno-prologowa sekwencja 
filmu Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową przynależy 
gatunkowo do kina kostiumowego. Ma to znaczenie dla budowania wielu 
warstw i pięter, które będą asocjować w przebiegu całej dalszej narracji:
1. Zanussi buduje tu jakby fundament i  ewokuje korzenie chrześcijańskiej 

Europy oraz szkicuje tło kulturowe: św. Bernard z Clairvaux (1090–1153) 
i  średniowieczna, chrześcijańska Francja (w V  w. n.e. Frankowie zostali 
symbolicznie ochrzczeni wraz z królem Chlodwigiem I).

2. Autor przywołuje przedchrześcijańską mentalność ludzi z wioski: rządzi 
tu logika naturalna i starotestamentalna, a sprawiedliwość jest rozumiana 
po ludzku: za kradzież koni (Dekalog – VII) kara śmierci (Dekalog – V).

3. Św. Bernard z zakonu Cystersów (Ordo Cisterciensis) reprezentuje postawę 
nowej sprawiedliwości i nowej mentalności opartej na Ewangelii: odrocze-
nie wyroku jako nadzieja, szansa i czas na nawrócenie dla winowajcy, po-
wrót dla zadośćuczynienia i gotowość świadomego przyjęcia kary.

4. Otarcie się reżysera o  autotematyzm: powrót „ze średniowiecza” do ak-
tualnej rzeczywistości następuje via Felliniowska zmiana konwencji i gra 
formą. Reżyser filmu poruszającego problematykę chrześcijańską widocz-
ny jest na obrazie wraz z ekipą filmową.

5. Wpływ na polskie realia przełomu XX i  XXI wieku: bohater, szeregowy 
lekarz, wychowany i  wykształcony w  powojennej Polsce Ludowej, jest 
sceptykiem, agnostykiem, racjonalistą, a  jego etyka lekarska jest bardzo 

„indywidualna”. Z  sarkazmem odnosi się do kwestii duchowych, ale po 
stwierdzeniu u  niego choroby nowotworowej staje się coraz bardziej ot-
warty na zrozumienie tajemnic związanych z „życiem po życiu”.

6. Współczesny wątek francuski: pooświeceniowa Europa – nawet umierają-
cy pacjent traktowany jest jak potencjalny klient. Podobnie jest też w pol-
skim systemie opieki zdrowotnej.

7. W planie czasowo-uniwersalnym: metanoia jako zmiana mentalności ze 
zwierzęcego instynktu samozachowawczego i  mentalności animal ratio-
nale, lęku o siebie, lęku przed cierpieniem i śmiercią do przekroczenia sie-
bie, otwarcieana życie wieczne.

8. Obecność i kontynuacja katolickiej tradycji monastycznej, którą reprezen-
tuje Marek, zakonnik cysterski; od wieków średnich obecna w Europie: we 
Francji od X wieku, w Polsce – od wieku XII.

9. Przyszłość chrześcijańskiej Europy i  Polski: reprezentują ją młodzi przy-
jaciele Tomasza Berga: pracująca w filmie Hanka – pewna siebie, szczera, 
dziewczyna współczesna, a zarazem tradycjonalistka oraz Filip, nadwraż-
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liwy, wahający się, mało pewny siebie, ale przełamujący swe lęki dojrzewa-
jący mężczyzna.
Konstrukcyjnie film Zanussiego tylko pozornie wydaje się prosty: po 

„średniowiecznym” prologu już do samego zakończenia rozwija się w formule 
linearnej chronologii. Jednak wyznacznikiem tej chronologii nie jest nie tyle 
czas zewnętrzny (obiektywnie postrzegalny, mierzalny), ile proces rozwoju 
choroby nowotworowej w organizmie Tomasza Berga. 

Punkt zwrotny filmu (ujmując strukturę scenariusza „po anglosasku”) sta-
nowi moment diagnozy w macierzystym szpitalu Berga, kiedy obserwujemy 
jego rozmowę z profesorem, specjalistą będącym zarazem jego przełożonym; 
widzimy też badania (rentgen, tomografia). 

Dalszą część narracji napędza nadzieja na wyzdrowienie, jaką daje opera-
cja we Francji. Bohater podejmuje próbę zdobycia środków od bardzo przed-
siębiorczej i  zamożnej byłej żony Anny (Krystyna Janda), następnie po raz 
pierwszy wyjeżdża do Paryża. Po drastycznym przedstawieniu eksżonie swo-
jej sytuacji zdrowotnej podczas spotkania w kawiarni („mam raka, gniję za ży-
cia”) otrzymuje potrzebne środki, następuje drugi wyjazd do paryskiej kliniki 
i negatywna diagnoza wykluczająca operację. 

W międzyczasie przedstawione są trzy epizody: bierny udział doktora Berga 
w eutanazji młodego, nieuleczalnie chorego pianisty oraz jego matki (Berg wcześ-
niej dał matce potrzebne do eutanazji środki), za co zostaje wydalony z pracy, jed-
nak z możliwością powrotu jako pacjent. Dalej wyjazd do klasztoru cystersów do 
księdza Marka: spacery, dysputy, samotna refleksja, zwiedzanie z zakonnikiem 
grobowych lochów klasztornych i tajemnicza, niespokojna noc. I wreszcie – po 
powrocie – wizyta w biurze turystycznym i spontaniczny pomysł podróży doo-
koła świata jako ucieczki od rzeczywistości – od choroby, od lęku przed śmiercią… 

Po pierwszym, bardzo gwałtownym i silnym ataku bólowym Tomasz Berg 
rozpoczyna hospitalizację jako pacjent w  swoim dawnym szpitalu: ma za-
gwarantowaną opiekę znajomej pielęgniarki i zgromadzone środki medyczne, 
które mają mu pomóc „bezboleśnie umrzeć”.

Drugi punkt zwrotny filmu to spowodowana silnym cierpieniem i działa-
niem leków przeciwbólowych wizja nocna: Berg widzi w ciemności tajemni-
czą, niewyraźną postać w kapturze, podobną do zakonnika. W szpitalu zaczy-
nają go odwiedzać młodzi ludzie poznani na planie filmu o Bernardzie: Hanka 
i Filip. Po drugiej nocnej wizji przedstawiającej małego ptaka chory decydu-
je się odstawić uśmierzające ból narkotyki. W akcie ostatniej woli wszystkie 
dobra materialne (mieszkanie, pieniądze, auto) oddaje parze kochających się 
młodych ludzi: Hance i Filipowi. Ci dwoje są jedynymi świadkami jego śmieci; 
byli mu najbliżsi, ponieważ czuł się samotny (w ostatnich chwilach zwraca się 
do nich: „Kochani…”, odkrywając swe szczere uczucia).
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Kodą filmu jest sekcja zwłok Tomasza Berga, pacjenta i lekarza, który od-
dał swe ciało do celów naukowych: pierwsze cięcie wykonuje przełamujący 
swe wahania student medycyny Filip.

Można powiedzieć, że po prologu obraz Zanussiego reprezentuje (w sensie 
tradycji opowiadania) klasyczny, europejski tok układankowo-retardacyjny. 
Jego złożenie jako całości odbywa się poprzez lekturę dzieła w  wyobraźni, 
umyśle i uczuciach widza. Musi to być oczywiście odbiorca potrafiący uważ-
nie, wręcz medytacyjnie, czytać jego przebieg, co w roku 2015, czyli kilkana-
ście lat od premiery, jest coraz rzadszą kompetencją widza2. Wzorzec „formu-
ły strukturalnej” tego obrazu bazuje na ludzkim życiu i wymaga zwyczajnej, 
zdrowej ciekawości, empatii i  zainteresowania losem drugiego człowieka. 
Taką formułę często i  z  powodzeniem stosowali „starzy” mistrzowie kina: 
Luis Buñuel w  Nazarinie (Nazarin, 1959) czy François Truffaut w  Dzikim 
dziecku (L’enfant sauvage, 1970). 

Dzięki tej formule narracji w sposób naturalny, poprzez działanie mecha-
nizmu projekcyjnego i  identyfikacyjnego, następuje przeniesienie tajemnicy 
życia każdego widza na los oglądanego bohatera. Rodzą się wtedy, bez ko-
nieczności uruchamiania kazuistyki czy dydaktyzmu, spontanicznie pytania. 
Czasem trudne, czasem wyparte, przeważnie głęboko skrywane: jak bym 
zareagował(a) w  podobnej sytuacji? Ile życia mam jeszcze przed sobą? Jak 
przeżywam swoje życie? Czy jestem już gotowy/a na śmierć? W co wierzę? 
Pytania można mnożyć i będą one zależne od oglądającej film osoby, od tra-
dycji, w  jakiej wzrastała, historii jej życia, świadomości, światopoglądu etc. 
Fenomen analizowanego tu obrazu polega na tym, że przedkładana widzowi 
układanka zawiera wiele rozmaitych, nakładających się na siebie i przenikają-
cych warstw. Wszystkie one poruszają i dotykają widza bardzo głęboko, rzec 
można, „pracują w  nim” jeszcze długo po zakończeniu projekcji filmu. Był 
to zresztą zawsze znak rozpoznawczy najdojrzalszych artystycznie dokonań 

2 Warto zauważyć, że do niedawna widz europejski znacznie różnił się od amerykańskie-
go: był bardziej uważny, dosyć często oglądał trudne filmy takich autorów, jak: Michelan-
gelo Antonioni, Ingmar Bergman czy Andriej Tarkowski. Jednak dominacja natrętnego 
czynnika wizualnego w  życiu codziennym  –  pracy, rozrywce, kontaktach międzyludz-
kich (nowe media), multipleksowa dominacja hollywoodzkiego kina schematycznego 
gatunkowo oraz zmiana modelu europejskich kinematografii na bardziej produkcyjno-

-komercyjny spowodował zanik umiejętności lektury filmów autorskich, oryginalnych 
formalnie, dalekich od klisz gatunkowych. Współczesna kultura wychowuje zatem widza 
nieuważnego, rozproszonego. Staje się to cechą szczególną widza młodego, potencjalnie 
bardziej otwartego i chłonnego, a jednak w kontakcie z kinem „trudnym” coraz szybciej 
rozpraszającego się, a nawet znudzonego. Myślę, że potwierdzi to każdy, kto prowadzi 
zajęcia ze studentami i ma wgląd tę transformację.
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Krzysztofa Zanussiego, przecież jednego z ojców kina moralnego niepokoju. 
Na marginesie warto tu dodać, że dialogi w strukturach scenariuszowych Za-
nussiego to nie bon moty z „podręczników dla scenarzystów”, ale wręcz droga 
pod prąd tych schematów i szukanie zawsze zdań, myśli i ekspresji wyrażają-
cych niepowtarzalność danej osoby.

3. Tomasz Berg

Europejczykowi zaznajomionemu z własnymi korzeniami kulturowymi na tyle, 
że dość swobodnie porusza w kanonie literatury i  sztuki starego kontynentu, 
imię i  nazwisko Tomasz Berg może przynieść skojarzenia z  To m a s z e m 
Mannem i  jego arcydziełem Czarodziejska g ó r a (Der Zauberb e r g, 1924). 
Skojarzenia te może i z pozoru wydają się odległe, trudno jednak zaprzeczyć, że 
dzieła Manna i Zanussiego łączy jakaś nić ontyczna, pewna wspólna myśl. Oba 
utwory dotykają najważniejszych tematów życia ludzkiego, tematów, które są 
szczytem ludzkich tajemnic i zwieńczeniem doświadczenia: wartości cierpienia 
i sensu choroby, wartości czasu i jego upływu, więzi ze stworzeniem, samotno-
ści, tęsknoty za spełnieniem w miłości, refleksji i filozofii, zmagania dobra i zła, 
prawdziwej przyjaźni, życia wewnętrznego, kontemplatywnego i  sensu umie-
rania. Są to tzw. „wielkie tematy”, którymi zajmuje się znakomita cześć sztuki 
europejskiej, a lista nazwisk tworzących ją autorów byłaby całkiem pokaźna. 

W przypadku Hansa Castorpa, bohatera Czarodziejskiej góry, inicjacja 
w „wielkie tematy” odbywa się w trakcie siedmioletniego pobytu w alpejskim 
uzdrowisku Davos-wieś (Szwajcaria). Jego pobyt jest swego rodzaju doświad-
czeniem „bycia na górze przemienienia”, na szczycie tego, co po ludzku naj-
ważniejsze. Castorp, który przyjechał do sanatorium Berghof w odwiedziny 
do kuzyna Joachima jedynie na trzy tygodnie, przybył jako pełen planów na 
życie racjonalista, przyszły inżynier, zabezpieczony materialnie kontynuator 
hanzeatyckiego rodu… „Na górze” staje się coraz bardziej bezbronny wobec 
tajemnicy, głębi i piękna życia. I to życia uwypuklającego się tak wyraziście 
właśnie na tle i  dzięki śmierci. Podobnie dzieje się w  obrazie Zanussiego: 
Tomasz Berg, agnostyk, sceptyk, praktykujący lekarz, swoją górę przemiany 
i szczyt swojego życia oraz ludzkiego doświadczenia przeżyje w krótszym niż 
Castorp czasie, bo w  trakcie kilku ostatnich miesięcy życia. Słowa samego 
Zanussiego niech bardziej przybliżą przywołany kontekst:

Ludzi, którzy są po prostu bierni, którzy się poddają losowi, nie cierpię. Nie ma 
w tej postawie nic pięknego. Jest po prostu zwykłe lenistwo czy wygodnictwo, 
[…] z drugiej strony jest taki motyw, który odnalazłem z dużym wzruszeniem 
w Czarodziejskiej górze Tomasza Manna. W pierwszym rozdziale umiera pa-
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cjentka i doktór z sanatorium mówi jej w trakcie agonii: „Niech się pani tak nie 
stawia”! Bo ona się jakby nie potrzebnie broni, a on jej mówi, żeby się poddać, 
że śmierć już przyszła i nie ma co wierzgać. I w tym jest jakaś przeraźliwa mą-
drość, której ona nie rozumie, że czas walki już przeminął3.

By zarysowany trop prześledzić źródłowo, przywołajmy odnośny fragment 
z powieści Czarodziejska góra Manna:

– Bała się tak straszliwe, bo zrozumiała, że musi umrzeć. Była to przecież bar-
dzo młoda dziewczyna, więc trzeba jej wybaczyć. Ale i mężczyźni czasem za-
chowują się tak samo, a to już jest niewybaczalny brak hartu. Behrens umie 
zresztą z takimi postępować, umie trafić we właściwy ton w tych wypadkach. 

– Jakiż to ton? – spytał Hans Castorp, ściągnąwszy brwi. 
– „Niech się pan tak nie stawia!”, mówi – odparł Joachim. – Przynajmniej do 
kogoś tak powiedział – wiemy to od starszej siostry, która była przy tym obec-
na i pomagała trzymać konającego. Ten człowiek w ostatniej chwili urządził 
okropną scenę i w żaden sposób nie chciał umrzeć. Wtedy Behrens wrzasnął 
na niego: „Niech się pan z łaski swojej tak nie stawia!” – i chory w tej chwili 
ucichł i umarł zupełnie spokojnie4.

Inicjacja w  umieranie była oczywiście u  Castorpa procesem rozłożonym 
w czasie. Linię graniczną przekroczył bohater w momencie, gdy zmarł jego 
kuzyn Joachim, dla którego w Berghofie się znalazł. Swoistym tego preludium 
było inne wydarzenie: wcześniej młody Niemiec otrzymał od ukochanej (Ma-
dame Chauchat) jej intymny „portret wewnętrzny” – zdjęcie rentgenowskie 
chorych płuc. Ale dopiero gdy otrzymał własny „portret wewnętrzny”, stał się 
prawdziwym człowiekiem „z głębią”: umarł Castorp mieszczanin, narodził się 
metafizyk. W  filmie Zanussiego zdjęcie rentgenowskie Berga to inicjacyjny 
wgląd w chorobę, ale też i w życie wewnętrzne, jakiego wcześniej unikał i ja-
kie rozpoczął dopiero w obliczu nieuchronnie zbliżającej się śmierci. U oby-
dwu autorów choroba, świadomość rychłego końca życia (manifestowana 
na początku przez zdjęcie RTG), staje się swoistą „kartą wstępu do klubu dla 
wtajemniczonych”, dzięki niej człowiek (kuracjusz, pacjent) otrzymuje bezpo-
średni wgląd w tajemnice umierania. Przywilej wtajemniczenia daje możliwość 
przemiany, uporządkowania spraw. Świadomość bliskiej śmierci, z jednej stro-
ny wzmaga, z drugiej jednak łagodzi osobisty dramat umierających. Kontem-

3 Krzysztof Zanussi – sylwetka artysty. Z reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym 
Krzysztofem Zanussim rozmawia Iga Czarnawska, Warszawa 2008, s. 255. 
4 T. Mann, Czarodziejska góra, tom: I, przeł: J. Kramsztyk, Wrocław 1995, s. 108–109. Pan 
Zanussi, cytując z pamięci, pomylił rozdział 1 z tomem I.
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placja własnego życia przez pryzmat umierania jest niemożliwa dla zwykłych, 
zdrowych śmiertelników. Nie są oni w stanie dostrzec umierania, bo zwyczaj-
nie: nie chcą. Co prawda znamy z historii sztuki przypadki, gdy faraonowie 
egipscy próbowali przygotować się do śmierci, utrwalając swe życie w postaci 
złotych rzeźb, aby podczas pochówku władcy w grobowcu piramidy znalazła 
się utrwalona cała sekwencja jego życia: rok po roku. Jednak możliwość kon-
templacji własnego umierania (zbliżania się do wieczności, przechodzenia na 
drugą stronę…) tak naprawdę i z całą intensywnością uruchamia w człowieku 
dopiero diagnoza śmiertelnej choroby. Nie zapewnia tego nieustanna obec-
ność przy innych umierających, np. w hospicjach, obozach, łagrach, szpitalach. 
Przeciwnie –  stałe towarzyszenie śmierci może nierzadko powodować w  lu-
dziach rutynę, przyzwyczajenie, a nawet zanik wrażliwości. Wystarczy przypo-
mnieć zapiski Fiodora Dostojewskiego we Wspomnieniach z domu umarłych 
(1862) czy Inny świat (1951) Gustawa Herlinga Grudzińskiego albo też I boję 
się snów Wandy Półtawskiej (1989). 

Na marginesie warto przypomnieć jeszcze, że problematykę choroby i umie-
rania rozwiniętą w Czarodziejskiej górze Mann podjął już we wcześniejszej no-
weli Śmierć w Wenecji (1912) z powodzeniem przełożonej w 1971 roku na autor-
ski język filmowy przez Luchino Viscontiego (obraz pod tym samym tytułem).

Podążając dalej tropem skojarzeń wywołanych imieniem i nazwiskiem boha-
tera filmu Zanussiego, przywołajmy krąg odniesień chrześcijańskich – chrześ-
cijanom imię i postawa filmowego Tomasza Berga będą przypominać jednego 
z uczniów Jezusa, który dostaje się do grona dwunastu apostołów5, okazując 
się sceptykiem, „niewiernym Tomaszem”, który musiał wkładać ręce w  rany 
Zmartwychwstałego Chrystusa. To przełomowe doświadczenie umocniło wia-
rę Tomasza, historia przypisała mu ewangelizację m.in. terenów dzisiejszych 
Indii i śmierć męczeńską, potwierdzoną kanonizacją. Przypomnijmy fragment 
z Ewangelii św. Jana (J 21, 24–29), zapisany pod nagłówkiem Niewierny Tomasz:

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale 
on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 
palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwie-
rzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] 
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku 
i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec 
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedo-
wiarkiem, lecz wierzącym!”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”. 

5 Tomasz Apostoł, gr. Didymos i aram. tôma („bliźniak”).
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Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”6.

„Niewierny Tomasz” ma bardzo istotne znaczenie w katalogu chrześcijań-
skich postaw wiary. Bardzo często przywoływany w sensie pejoratywnym jako 
figura osoby wątpiącej, niedowiarka czy właśnie „niewiernego”, wypełnił ważną 
rolę jako typ osoby racjonalnej, sceptycznej o postawie wręcz naukowca szuka-
jącego swego rodzaju „medycznego dowodu” opartego na naocznym, paltacyj-
nym doświadczeniu. Bo jak tu inaczej rozumieć deklarację o chęci wkładania 
rąk w rany Chrystusa?! Oczywiście sens niedowiarstwa Didymosa, jako słabo-
ści, polegała na małym zaufaniu do Jezusa, a przecież spędził z nim kilka lat.

Caravaggio, Niewierny Tomasz (1595–96), galeria malarstwa w Sanssouci w Poczdamie 
(Niemcy). 

Doktor Tomasz Berg jest tak samo sceptyczny – jego sceptycyzm wobec 
metafizyki, a nazywając rzecz bardziej konkretnie, wobec życia pozagrobowe-
go, może być porównywalny z Didymosowym. Postawa Tomasza ma jednak 

6 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, War-
szawa 1971, s. 1240. Wszystkie dalej przytaczane cytaty biblijne pochodzą z tego wydania.
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pewną wartość w sensie profesjonalizmu – uczciwy naukowiec czy lekarz po-
winien być po części sceptykiem, zdroworozsądkowym racjonalistą i  powi-
nien doceniać rolę wiedzy na równi z doświadczeniem. 

Gest sceptycznego Apostoła Tomasza przedstawiony na obrazie mistrza 
światłocienia Caravaggia jest tak dosadny, że może przywoływać skojarzenia 
z chirurgicznym cięciem z zakończenia filmu Zanussiego, w którym skalpel 
rozcina ciało Tomasza Berga zadysponowane przez niego w ostatniej woli do 
celów naukowych.

Nie znamy pełnej biografii Tomasza Berga, ale dzięki temu możemy snuć 
przypuszczenia i mnożyć hipotezy: czy germańsko brzmiące nazwisko Berg 
wskazuje na Polaka pochodzenia niemieckiego (może pochodzi z  rodziny 
protestanckiej)? Czy może to nazwisko żydowskie, tak bardzo powszechne 
w Polsce od wieków? Obie nacje miały predylekcje do wykształcenia medycz-
nego. Pomysły można by mnożyć, jednak sens imienia bohatera filmu Życie 
jako… może w istocie pobudzać do dalszych refleksji i poszukiwań w materii 
wiary.

4. Proces

Lekarzu, ulecz samego siebie.
(Łk 4, 23)

Współcześnie nie tylko w psychologii i medycynie znana jest powojenna te-
oria Elizabeth Kübler-Ross, dotycząca procesu przyjęcia, internalizacji i  ak-
ceptacji wiedzy o własnej chorobie oraz ewentualności zbliżającej się śmierci. 
Badaczka zaobserwowała, że proces ten rozłożony jest na pięć trwających 
w czasie etapów. Oto one: 

1. zaprzeczenie i izolacja,
2. gniew,
3. targowanie się,
4. depresja,
5. pogodzenie się (akceptacja)7.

Etapy te często dotyczą nie tylko chorego, ale także rodziny.
Dzieło Zanussiego nie zajmuje się przekładaniem teorii Kübler-Ross na 

formę filmową, choć z pewnym powodzeniem można by próbować szukać tu 

7 E. Kübler-Ross: Rozmowy o śmierci i umieraniu, przeł. I. Doleżal-Nowicka, Poznań 1998, 
Rozdziały 3–7, s. 55–146.
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paraleli i przykładać etapy wyróżnione przez naukowca do tych, które prze-
żywa doktor Berg.

Życie jako… wpisuje się jednak na listę znakomitych filmów z końca XX wie-
ku, które próbują zarejestrować delikatną materię procesu umierania i subtel-
nie zajrzeć do ludzkiego umysłu i serca, a nawet sumienia. To zbliża go do filmu 
Krzysztofa Kieślowskiego Dekalog II z 1989 roku, współprodukowanego przez 
Zespół Filmowy „Tor” (aktualnie Studio Filmowe „Tor”), którym Zanussi kie-
ruje od 1980 roku. Tu choroba nowotworowa wytrawnego alpinisty Andrzeja 
Gellera (Olgierd Łukaszewicz) jest punktem wyjścia do przeżywania tego pro-
cesu przez jego żonę Dorotę (w tej roli Krystyna Janda) oraz ordynatora szpitala, 
prywatnie sąsiada Gellerów. Obserwujemy subtelny proces rozgrywający się 
w sumieniach żony i ordynatora, ponieważ dla każdego z nich śmierć drugiego 
człowieka znaczy co innego. Ordynator (Aleksander Bardini), stary doświad-
czony lekarz, który stracił całą rodzinę podczas II wojny, szanuje życie i z po-
korą podchodzi do choroby i umierania. Żona jest w ciąży z innym mężczyzną 
i jej dylemat to trudna decyzja wyboru tylko jednego życia: męża lub dziecka. Są 
tu zauważalne inne interesujące konwergencje inspiracji Zanussi–Kieślowski: 
temat alpinizmu (Iluminacja, 1972), tematyka szpitalna (Spirala, 1978), wybory 
moralne (Barwy ochronne, 1976), sumienie (Paradygmat, czyli potęga zła, 1985). 

Z kolei obrazem bliskim tematycznie i  duchowo tym dwu jest Przed eg-
zekucją (Dead Man Walking, 1995) Timma Robbinsa. Ten (o dziwo) amery-
kański film, powstały na bazie wspomnień katolickiej siostry zakonnej Helen 
Prejean CSJ, znakomicie oddaje etapy opisane przez Kübler-Ross, ale prze-
de wszystkim akcentuje sytuację osoby skazanej na karę śmierci oraz osoby 
współtowarzyszącej, czyli zakonnicy (Susan Sarandon, Oscar 1996). Dodajmy, 
że – tak jak wcześniejszy Dekalog V (1989) Kieślowskiego – Przed egzekucją 
wpisuje się też w kanon filmów przeciwko karze śmierci.

Obraz Zanussiego z pewnością ukazuje człowieka w chwili kryzysu, który 
ze swej natury jest zawsze próbą8. Próba jest skrajnie trudna w szczególności, 
gdy chodzi o ostateczną niepewność związaną ze zdrowiem i życiem. Wtedy 
kryzys staje się sprawdzianem całego człowieczeństwa, dotykającym wszyst-
kich warstw człowieka: od fizycznej poprzez psychiczną i społeczną aż do du-
chowej. Dotyczy on również wszystkich relacji: do siebie, do innych ludzi, do 
świata i w końcu do Boga. I dlatego kryzys doktora Berga możemy uznać za 
swego rodzaju wejście w „osobistą paschę”9. Terminologia będzie różna w za-

8 Zob. Z. Płużek, A. Jacyniak SJ, Świat ludzkich kryzysów, Kraków 2006, s. 107–109.
9 Chrystus podczas swej Paschy zostawia przyszłym naśladowcom taki wzór jej przeży-
wania: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale 
ciało słabe” (Mt 26, 41).
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leżności od perspektywy, z jakiej zjawisko oglądamy; może być to perspekty-
wa religijna, psychologiczna, teologiczna, antropologiczna, kulturoznawcza, 
socjologiczna etc. Niemniej jednak zawsze idzie o doświadczenie „przejścia” 
(rites du passage)10. I o ile, tak jak w życiu, chory bohater wciąż stara się „trzy-
mać”, nie histeryzować (co nie wypada lekarzowi uodpornionemu przez do-
świadczenia zawodowe), to jednak objawy choroby nowotworowej muszą się 
pojawić i nasilać. Zanussi delikatnie pokazuje to najpierw w samej warstwie 
obrazowej: bez zbędnych słów kamera ukazuje doktora Berga w chwili, gdy 
paryscy specjaliści potwierdzają bardzo duże ryzyko operacji, mówią o  ko-
nieczności wykonania dokładniejszych, nowocześniejszych badań oraz dyk-
tują wysoką cenę za całość hospitalizacji (operacja po koleżeńsku ma być 
darmowa). Po spotkaniu w klinice, w której chory sprawiał jednak wrażenie 
pełnego nadziei, kamera najpierw obserwuje go, gdy stoi sam „na paryskim 
bruku”, nad Sekwaną i wygląda na przygniecionego ciężarem wydarzeń. Po 
zmianie ujęcia widzimy zasłoniętą dłońmi twarz człowieka przybitego, zma-
gającego się z samym sobą, a następnie pojawia się ujęcie z chorym stojącym 
pod drzewem (por. przedstawiony poniżej kadr 1), które naturalnie rozgałę-
zione, może kojarzyć się z drzewem krzyża. W końcu jazda kamery zasłania 
Berga i widać tylko samo drzewo.

Po drugim spotkaniu w klinice paryskiej, po nowych testach i przedope-
racyjnej diagnozie wykluczającej skuteczność jakiejkolwiek ingerencji chirur-
gicznej widzimy pacjenta w typowym paryskim bistro przy dość ruchliwej uli-
cy, siedzącego samotnie z boku, pod zadaszeniem. Kamera filmuje najpierw 
sytuacyjnie od strony ulicy, następnie robi powolny dojazd aż do pełnego 
(a nawet tzw. „wielkiego”) planu twarzy chorego (zob. kadr 2).

10 Pascha – gr. pascha, z hebr. pesach – przejście, [w:] Słownik wyrazów obcych, red.: J. To-
karski, Warszawa 1974, s. 555. Zob. M. Eliade, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1993 oraz 
A. Van Gennep, Obrzędy przejscia, wstęp: J. Tokarska-Bakir, przekł. B. Biały, Warszawa 
2006 czy też ks. T. Dejczer, Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, War-
szawa 1992.

Kadr 1, cyt. za: Studio Filmowe „Tor” Kadr 2, cyt. za: Studio Filmowe „Tor”
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Dzięki dłuższemu trwaniu ujęcia obserwujemy swego rodzaju emocjonal-
ny proces, jaki rozgrywa się na twarzy doktora Berga: lęk, dziecięca bezrad-
ność, rozpacz, zagubienie, zawstydzenie swoimi reakcjami (mistrzowska gra 
Zbigniewa Zapasiewicza). Już wiemy, że to „zewnętrzny” wyraz wewnętrz-
nego dramatu tego człowieka: przybliżania się do samego centrum kryzysu 
i  wchodzenia w  „osobistą paschę”. Znakomitym, spajającym wiele warstw 
znaczeniowych, choć zarazem bardzo prostym zabiegiem filmowym jest 
tu użycie w  kluczowych momentach „osobistej paschy” tego samego moty-
wu muzycznego, który towarzyszył „średniowiecznym” scenom prologu ze 
św. Bernardem i koniokradem; per analogiam buduje to głębię i uniwersalizm 
ludzkich doświadczeń.

5. Passeridae

Przypatrzcie się ptakom. 
(Mt 6, 26)

Tomasz Berg i pozostali bohaterowie spotkani na planie filmu o świętym Ber-
nardzie to ludzie, których losy zostają „przypadkowo” ze sobą splecione. Są 
typowymi europejskimi mieszczanami, teoretycznie to jeszcze chrześcijanie, 
w  praktyce reprezentanci nowoczesnej, coraz bardziej postchrześcijańskiej 
cywilizacji. Paryż jest jej pierwszą stolicą, tak jak pooświeceniowa Francja jest 
jej symbolem11.

Właśnie w jednym z pustych kościołów, do którego Berg zagląda znudzo-
ny oczekiwaniem na wyniki badań, odbywa się pierwszy, dziwny, tajemniczy, 
choć z  drugiej strony oczywisty  –  ptaki przecież przylatują do kościołów, 
a nawet zadamawiają się w nich – spektakl jednego widza. Otóż Berg ze zdzi-
wieniem i sympatią obserwuje małego ptaka z rodziny wróblowatych (Passe-
ridae), który trzepocze się na gzymsie pod kolumnadą. Gdy nagle ptaszek zni-
ka, wzrok doktora Berga (zmiana ostrości; zob. kadry 3 i 4) pada na wizerunek 
Chrystusa: człowieka-Boga; tego, który przeszedł w czasie swej Paschy przez 
śmierć i pokonawszy ją, zmartwychwstał.

11 Po sukcesach Dekalogu (1989) i Podwójnego życia Weroniki (1991), mając carte blan-
che co do realizacji kolejnych filmów (dzięki francuskiemu producentowi Marinowi Kar-
mitzowi, założycielowi agencji filmowej MK2), Krzysztof Kieślowski wybrał dyskursywne 
spojrzenie na zdobycze pooświeceniowej Francji i Europy. Tak powstał filmowy tryptyk: 
Trzy kolory  –  Niebieski (1993), Biały (1994), Czerwony (1994). Współscenarzystą był 
Krzysztof Piesiewicz.
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Życie jest umieraniem za życia na śmiertelną chorobę zwaną ludzką egzy-
stencją, a ciało człowieka (po poczęciu drogą płciową) niszczeje już od chwili 
przyjścia na świat aż do śmierci (naturalnej czy nie), jednak zawsze następują-
cej w wyniku ustania wszelkich procesów fizjologicznych i funkcji organizmu. 
Dla lekarza, człowieka racjonalnego i sceptyka, ta wiedza jest oczywista. Jed-
nak istnieje jeszcze nadzieja, której mały ptak był (i jeszcze w szpitalu będzie) 
zwiastunem – bo istnieje nawet nadzieja wbrew nadziei: 

On to (Abraham) wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu 
narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo. 
I  nie zachwiał się w  wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumar-
łe – miał już prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania 
ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał 
przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co 
obiecał. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. A to, że poczytano 
mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, 
jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z mar-
twych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrze-
szony z martwych dla naszego usprawiedliwienia (Rz 4, 18–25)12.

6. Obcowanie z miłością

Niech „teologizujący” klucz interpretacyjny rozpocznie kadr z  początku fil-
mu (kadr 5). Oto widzimy człowieka, który skrada się do trzech pięknych 
koni swobodnie pasących się blisko rzeki. Pilnujące ich dzieci – pastuszko-
wie – zajmują się zabawą, po chwili dostrzegają zakonnika Bernarda zbliża-
jącego się na osiołku; ten błogosławi dzieci, a one odwzajemniają mu się zna-
kiem krzyża. W tym czasie, aby trójki koni nie spłoszyć, koniokrad podpełza 

12 Fragment z Listu do Rzymian odnosi się do Abrahama jako wzoru zaufania Bogu.

Kadr 3, cyt. za: Studio Filmowe „Tor” Kadr 4, cyt. za: Studio Filmowe „Tor”
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jak najbliżej i czeka. Nagle jeden z koni, piękny źrebak, oddala się na chwilę 
od pozostałych. Niespokojnie, jakby coś przeczuwając, biegnie nad rzekę, ale 
po chwili zawraca. Złodziej próbuje wkraść się w jego łaski, czule obłaskawia 
go smakołykiem. Koń obdarza go zaufaniem, a wtedy człowiek kradnie jego 
wolność, dosiada go i ucieka…

Kadr z trzema zwróconymi ku sobie końmi ikonograficznie może na myśl 
przywodzić postaci trzech aniołów „skłaniających się” wzajemnie ku sobie na 
średniowiecznej ruskiej ikonie Andrieja Rublowa zatytułowanej Święta Trój-
ca. Rublow (1360–1430 – daty prawdopodobne) w swym średniowiecznym 
obrazie religijnym z  1425 roku nawiązuje do biblijnej sceny wizyty u  Abra-
hama „Bożych wysłanników” (Rdz 18, 1–15). Gościnny i wielkoduszny Abra-
ham zaprasza ich na ucztę, a oni odwzajemniają mu się dobrą nowiną: Sara 
i Abraham, małżonkowie w podeszłym wieku, za rok będą się radować dawno 
wyczekiwanym potomkiem (Izaakiem).

Wizyta aniołów to oprócz ogłoszenia, że spełniła się „nadzieja wbrew na-
dziei”, zaproszenie do życia we wspólnocie z Bogiem, do obcowania z miłością 
przez „życie wewnętrzne”, duchowe.

Zobaczmy, jak pisarz i badacz chrześcijaństwa Henri Nouven czyta ikonę 
Rublowa:

Przez kontemplację tej ikony zaczynamy widzieć naszymi wewnętrznymi 
oczami, że wszelka działalność na tym świecie może przynieść owoce tylko 
wtedy, gdy odbywa się w tym Bożym kręgu. […] W kręgu Trójcy Świętej wszel-
kie prawdziwe poznanie zstępuje do serca. Rosyjscy mistycy opisują, że pod-

Andriej Rublow, Trójca Święta  
.

Kadr 5, cyt. za: Studio Filmowe „Tor”
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czas modlitwy zstępujemy z umysłu do serca i pozostajemy tam w obecności 
Boga. Modlitwa ma miejsce wówczas, gdy serce mówi do serca, to jest – gdy 
serce Boga jest złączone z sercem, które się modli. Dlatego więc poznając Boga, 
bardziej Go kocham, tak jak Bóg, poznając mnie, bardziej kocha mnie13.

Skojarzenia można tu mnożyć z filmami autorów –mistrzów kina – w któ-
rych koń odgrywa bardzo często rolę symboliczną lub metaforyczną. Na 
przykład we wspomnianym już filmie Buñuela Nazarin ksiądz spotkany 
w  drodze przy zamęczonym koniu jest przedstawicielem tych kapłanów, 
którzy nie chcą dostrzegać godności zwykłego człowieka, a jedynie złudną 
godność związaną ze stanowiskami ozdobionymi mundurem i sutanną (za 
prezydentury obalonego siłą w  1911 roku Porfirio Diaza funkcje religijne 
księży były skorumpowane i powiązane z władzą) jako znakami wyższego, 
wyniesionego ponad zwykłych śmiertelników wtajemniczenia. Tak napraw-
dę są to ludzie, którzy uważając się za będących „bliżej Boga”, jedynie nisz-
czą piękno człowieka i stworzenia; symbolem tego jest martwy, zamęczony 
na drodze koń.

W 1965 roku konia jako symbolu, choć jeszcze bardziej rozbudowane-
go, o  podobnie duchowym i  religijnym charakterze, użył Andriej Tarkow-
ski w  swym arcydziele o  świętym Andrieju Rublowie14. Ma to miejsce tak 
w pierwszej, jak i ostatniej sekwencji filmu, ale też motywicznie symbol ten 
przewija się w  całym filmowym fresku. We współczesnym kinie autorskim 
koń jako symbol został przywołany przez tureckiego reżysera Nuri Bilge 
Ceylana w obrazie Zimowy sen (Kış Uykusu, 2014) nagrodzonym canneńską 
Złotą Palmą w roku 2014. Ceylan jest epigonem Tarkowskiego, do czego się 
zresztą przyznaje, a  jego bohater wypuszczający na wolność stepowego ko-
nika schwytanego w Kapadocji jest symbolem odzyskiwania przez bohatera 
nieskrępowanej egoizmem, wolnej, uczciwej autorefleksji.

W obrazach Zanussiego konie często odgrywały rolę symboliczną. Tak 
było np. w filmie Cwał (1995). Spróbujmy więc odczytać symbolicznie pierw-
sze kadry z prologu Życia jako…: człowiek jak koniokrad zbliża się, skrada 
ostrożnie, aby swego Stwórcy nie spłoszyć, ale skrada się nie z miłości, lecz 

13 J. M. H. Nouven, Ujrzeć piękno Pana. Modląc się z ikonami, przekł. J. Węcławik SVD, 
Warszawa 1998, s. 18–19.
14 Pierwotny tytuł filmu zmieniony przez cenzurę brzmiał Pasja według Andrieja. Pre-
mierę opóźniono premiera do 1969 roku z powodów ideologicznych. Zob. A. Tarkowski: 
Dzienniki, przeł. i oprac. S. Kuśmierczyk, Warszawa 1998, s. 539 oraz A. Tarkowski, Sce-
nariusze, t. I, przekład H. Kołodyńska, A. Rekus, M. Sałyga, Warszawa 1998, s. 73–232.
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z chęci realizacji własnych pragnień i celów…. Następnie próbuje wkraść się 
w Jego łaski; daje coś intymnego, obiecuje swe serce, czule obłaskawia. A gdy 
już zostanie obdarzony zaufaniem… ujawnia swe skryte zamiary, wykorzystu-
je Stwórcę do swoich celów i ucieka jak złodziej.

7. Synteza

W sekwencji z planu filmowego Bernard i Abelard zawiązuje się ważny wątek. 
Chodzi tu o pozornie „przypadkową”, błahą konwersację cysterskiego konsul-
tanta, zakonnika Marka, i lekarza Tomasza.

Tomasz Berg
Czy kronika coś mówi o tym, jak Bernard przygotował go (koniokrada – dop. J. J.) 
do tego, że on spokojnie przyjechał dać się powiesić? 

Ksiądz Marek
Tego nie ma.

Tomasz Berg
No to najważniejszego nie ma?

Ksiądz Marek
Tego się można domyślić… On go po prostu nawrócił.

Tomasz Berg
A co to znaczy?

Ksiądz Marek
To ja bym musiał dłużej

Konwersacja kończy się zaproszeniem i  dopełni się w  klasztorze cyster-
sów. Tam nastąpi kluczowy moment, który pozwoli Tomaszowi w  samym 
sercu kryzysu i  „osobistej paschy” przewartościować dotychczasowe poglą-
dy, świadomość. Pozwoli mu wykorzystać jego talenty, które wcześniej jako 
lekarz – mimo przysięgi Hipokratesa – w swej praktyce wykorzystywał nie-
właściwie (np. eutanazja). Pozwoli mu zacząć racjonalnie przyjmować własną 
śmierć. Tym momentem jest rozmowa, a dokładnie rzecz biorąc – kilka słów 
zakonnika, księdza Marka, usłyszanych w  podziemiach, gdzie spoczywają 
szczątki zmarłych zakonników. Prześledźmy zapis tej części dialogu:

Tomasz Berg
Ksiądz miał się dowiedzieć, jak to było z tym świętym Bernardem. Co on mó-
wił do tego koniokrada, że ten się pogodził ze śmiercią?
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Ksiądz Marek
A… to musiało być coś, co mu pomogło uwierzyć, że ś m i e r c i ą  w s z y s t k o 
s i ę  n i e  k o ń c z y,  a   t y l k o  z a c z y n a… i że to jest życie wieczne, o b c o- 
w a n i e  z  m i ł o ś c i ą…  b e z  g r a n i c  i   b e z  czasu (wyróżnienia – J. J.).

Niech za syntezę powyższej sceny dialogowej posłuży poniższy cytat kadru 
w znakomitym ujęciu Edwarda Kłosińskiego (kadr 6), budującego estetyczny 
klimat i emocjonalne tło dla tajemnicy obecnej w tej decydującej rozmowie. 
Kłosiński celnie obrazuje to, co stworzy w  wyobraźni śmiertelnie chorego 
Berga perspektywę na przyszłość. 

Kontynuacją tamtej perspektywy będzie „przekonanie” chorego, że w nocy, 
podczas szpitalnego zmagania z  cierpieniem, odwiedził go zakonnik i  on, 
sceptyk, racjonalista i agnostyk, rozmawiał z nim i w ten sposób przygotował 
się na śmierć (kadr 7). Była to jego osobista, intymna konfesja (nie widzimy 
momentu spowiedzi), więc uwierzył w jej skuteczność. Od tej pory śmiertel-
nie chory Berg zaczyna z coraz większym spokojem i akceptacją przeżywać 
ostateczny kryzys swojego życia i dojrzale przechodzi „osobistą paschę”.

Warto wreszcie zwrócić uwagę na stronę wizualną filmu. Scena w klasz-
tornych piwnicach nad zmumifikowanym ciałem i postać z nocnej wizji szpi-
talnej Berga: oba ujęcia i obie sceny są po mistrzowsku wykonane. Światło 
jest w nich na granicy ekspozycji, a jednak są czytelne: gesty i mimika postaci 
w  pierwszym przykładzie i  to, co jest niezbędne, w  kadrze w  drugim. Gra 
ciemności i  jasności została zatem doskonale zrównoważona, oszczędność 
stała się walorem estetycznym. Dobrze wyważono także proporcje między 
składowymi klimatu: ascezą i powagą oraz prostotą i tajemnicą. Edward Kło-
siński pracował już wcześniej z Zanussim przy kilku filmach (m.in. Iluminacja, 
1972; Barwy ochronne, 1976; Spirala, 1978; Życie za życie. Maksymilian Kolbe, 
1991) i reżyser wiedział, jakie atuty jego pracy ze światłem i optyką będą po-
trzebne przy tak trudnej rejestracji obrazu. 

Kadr 6, cyt. za: Studio Filmowe „Tor” Kadr 7, cyt. za: Studio Filmowe „Tor”
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Realizacja zdjęć filmowych do obrazu Życie jako… była niełatwa już 
z  założenia, gdyż wymagała zróżnicowanej techniki: różnych warunków 
ekspozycyjnych i różnorodnych efektów. Rozpiętość scen znaczna: od scen 
w  słonecznym, jesiennym świetle z  sekwencji średniowiecznej przez wie-
lobarwne miejskie sceny współczesne po mrok piwnic i  nocy w  szpitalu. 
Ujęte w  poszczególnych sekwencjach tworzą w  wyobraźni widza pewną 
syntezę; należało osiągnąć współistnienie, a  zarazem zmaganie się trady-
cji z nowoczesnością, zwyczajności z tajemnicą, życia ze śmiercią. Edward 
Kłosiński był znakomitym i wszechstronnym operatorem filmowym, a Ży-
cie jako śmiertelna choroba… to jedno z jego najlepszych twórczych doko-
nań. Niestety, odszedł w styczniu 2008 roku po zdiagnozowanej kilka mie-
sięcy wcześniej chorobie nowotworowej płuc. Rok później Andrzej Wajda 
zrealizował dedykowany zmarłemu koledze film Tatarak z Krystyną Jandą 
w głównej roli (2009).

W roku 2009 umiera też Zbigniew Zapasiewicz, znakomity aktor tea-
tralny, odtwórca znaczących i wyrazistych ról w wielu filmach Zanussiego 
(m.in. Za ścianą, 1971; Barwy ochronne, 1976; Drogi wśród nocy, 1979; Im-
peratyw, 1982; Suplement, 2002; Persona non grata, 2005; Rewizyta, 2009). 
W środowisku znany był ze swojej wierności teatrowi i z podejmowania tyl-
ko ambitnych wyzwań filmowych. Jego choroba (nowotwór wątroby) miała 
gwałtowny przebieg i trwała zaledwie kilka dni, niezwykle głęboka kreacja 
postaci doktora Berga przygotowała znakomitego aktora i do tego ostatecz-
nego wyzwania…

Proces godzenia się na własną śmierć był w przypadku Berga wieloeta-
powy i rozłożony w czasie, a ostateczne pogodzenie nastąpiło w chwili, gdy 
on, pacjent i doświadczony lekarz, przygotowany zawczasu na zadanie sobie 
śmierci (poprzez przedawkowanie morfiny), wybiera świadome jej przyję-
cie. Przyjęcie ze spokojem, kiedy naturalnie przyjdzie. Berg przestaje „się 
stawiać” i z godnością, z pogodą ducha, w obecności najbliższych mu w tej 
chwili ludzi umiera z Czechowowskimi słowami na ustach: „Kochani, teraz… 
Ich sterbe”.

Przypomnijmy dokumentalny zapis momentu śmierci Antona Czechowa, 
lekarza –  jak filmowy Tomasz Berg – znakomitego nowelisty i dramaturga, 
który zmarł wyniszczony gruźlicą, w  1904 roku, co prawda nie na „czaro-
dziejskiej górze”, ale w miejscu zgoła podobnym, bo w górskiej, sanatoryjnej 
miejscowości Badenweiler (Niemcy):

O drugiej przyszedł lekarz, po kilkakrotnym wstrzyknięciu kamfory, podał 
tlen. Gdy skończyła się jedna butla, posłał po następną. „Nie trzeba – powie-
dział Czechow – zanim przyniosą, już umrę.” Lekarz kazał dać szampana. „An-
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toni usiadł – wspomina Olga Knipper – i jakoś znacząco, z naciskiem, głośno 
powiedział po niemiecku do doktora (a bardzo słabo znał niemiecki): „Ich ster-
be.” Potem wziął kieliszek, zwrócił się do mnie, uśmiechnął się przedziwnym 
uśmiechem i rzekł: „Dawno nie piłem szampana”, spokojnie wypił wszystko do 
dna, cicho legł na prawym boku i wkrótce umilkł na zawsze…15.

15 R. Śliwowski, Antoni Czechow, Warszawa 1986, s. 340.

Jacek Jędrzejewicz, Umieranie za życia – analityczna refleksja nad filmem „Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”, [w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości 
filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę 
debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż, Michał Legan OSPPE, Kraków 
2015, s. 329–349.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.20
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Warszawa

Pojednanie z losem
Refleksje o filmie Persona non grata

Persona non grata Krzysztofa Zanussiego to film o  człowieku z  zasada-
mi w świecie bez zasad. Ten typ bohatera pojawia się w większości filmów 
twórcy Barw ochronnych, począwszy od Struktury kryształu poprzez Bilans 
kwartalny, Za ścianą, Iluminację, Constans, Kontrakt aż po zeszłoroczne 
Obce ciało. Oczywiście Barwy ochronne, których premiera odbyła się w 1977 
roku, były najbardziej porywającym filmem Zanussiego – dylematy moralne 
i filozoficzne, które tam znajdujemy, nie straciły nic na aktualności. Persona 
non grata z  roku 2005 przypomina Barwy…, i  to nie tylko ze względu na 
osobę Zbigniewa Zapasiewicza, który w  obydwu filmach występuje w  roli 
głównej, ale również z powodu atmosfery dystansu wobec świata, w coraz 
szybszym tempie gubiącego człowiecze odruchy, uczucia i emocje, w którym 
liczą się tylko materia, kariera i podejrzane interesy. Być może zresztą Wiktor 
Leszczyński, bohater filmu, to docent Jakub z Barw… ćwierć wieku później. 
Z Rewizyty wiemy, że „cyniczny” naukowiec wstąpił w 1980 roku do „Soli-
darności”, nie można zatem z jednej strony wykluczyć jego ambasadorowania 
w Urugwaju jako przedstawiciela wolnej Polski, z drugiej zaś strony – trzeba 
zauważyć, że ci dwaj bohaterowie są bardzo różni, łączy ich co prawda pycha, 
ale dzieli filozofia życia: Jakub odrzucał ideał czystości absolutnej, uważał ją 
za przejaw imperializmu duchowego, Wiktor zaś wręcz obnosił się z „pióro-
puszem cnoty”, co przybierało formę okazywania innym wyższości. Reżyser 
w wywiadach przyznawał, że w Persona non grata rozlicza się nie tylko ze 
społeczeństwem, ale również ze sobą.
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W rozmowie z Tadeuszem Sobolewskim Zanussi oceniał postawę swojego 
bohatera: „Ambasador to typ idealisty, którego wszystko zaczyna drażnić, który 
jednak nie dostrzega, jak sam staje się dla otoczenia nieznośny. Tak bywa z idea-
listami na starość”1. Powstaje pytanie, co Wiktor, i w ogóle człowiek, może zrobić 
z własnym poczuciem wyższości? Zanussi: „Czuje się lepszy – bo jest obiektyw-
nie lepszy. I musi znaleźć w sobie tyle człowieczeństwa, żeby tej wyższości nie 
odczuwać. Już nie mówię: nie okazywać – bo to sprawa taktu, wychowania – ale 
nieodczuwanie jej wymaga pokory, której nam brakuje”2. A jednak ten brak po-
kory u Wiktora może imponować – piszę oczywiście o swoich odczuciach. Po-
gardzał on na przykład swoim najbliższym współpracownikiem, ale czy inaczej 
mógł traktować radcę ambasady (Jerzy Stuhr), byłego esbeka, który sprawnie 
zaadaptował się w nowym ustroju i w dalszym ciągu uprawia bezkarnie proce-
der donosicielski, z tym że kiedyś to on czytał donosy, a dzisiaj czytane są jego 
denuncjacje na temat innych osób, w tym na temat Wiktora. W wymiarze du-
chowym między tymi mężczyznami była przepaść nie do zasypania.

Poza tym Wiktor nie był herosem. Trzymał się zasad, ale życie go przygnia-
tało. Śmierć Heleny, ukochanej żony, ukierunkuje jego życie eschatologicznie. 
Rozpacz – to pierwsza scena filmu. Obok załamanego męża widzimy otwartą 
trumnę z ciałem żony. Pukanie do drzwi. Wiktor otrząsa się, przeciera oczy 
i  okulary, wyprostowuje się, staje się pozornie chłodny i  zasadniczy: „Pro-
szę wejść. Są już ci panowie z zakładu? Niech się biorą do roboty”. Trudno 
mu udźwignąć swój los po traumatycznej stracie, nie potrafi sobie poradzić. 
Śmierć psa, pięknego owczarka niemieckiego, symbolicznie staje się dopeł-
nieniem dramatu ambasadora. Pozostał całkowicie sam. Do tego wszystkiego 
powraca obsesyjna myśl, podejrzenie: czy żona była zawsze wobec niego lojal-
na, czy go nie zdradziła z Olegiem (Nikita Michałkow), rosyjskim dyplomatą, 
który podobno sprzyjał polskiej opozycji antykomunistycznej. Inni twierdzą, 
że donosił, że był agentem wpływu, ale jeśli nawet tak było, a zapewne tak 
było, to przecież pozostaje nadzieja, że coś z tej polskiej tęsknoty za wolnoś-
cią w Rosjaninie pozostało. Prawdy o Olegu nie poznamy. Wiktor nie pozna 
też całej prawdy o swojej żonie, zresztą prawda ta, jakakolwiek by była, nic 
już nie zmieni. „Prawda, prawda – krzyczą i myślą, że na tym wszystko się 
kończy” – pisał Henryk Elzenberg i dodawał: „Ale wszystko zależy od tego, 
w jakim duchu się tę prawdę wyznaje. Te dwie rzeczy trzeba umieć rozróżnić: 
siłę prawdy i złą wolę tego, kto się tą prawdą zasłania”3. Helena przed śmiercią 

1  T. Sobolewski, Nieznośny idealista w pióropuszu cnoty, „Gazeta Wyborcza”, 5 września 
2005, s. 14.
2  T. Sobolewski, Nieznośny idealista w pióropuszu cnoty, dz. cyt.
3  H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, Kraków 1994, s. 407.
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wyspowiadała się. Wiktor pyta urugwajskiego księdza, czy tajemnica spowie-
dzi obowiązuje także po śmierci. Chciał poznać jakąś prawdę, nie wiedział 
jednak jaką i nie wiedział po co. Nie poznał jej. Na szczęście. Najważniejsze 
jednak, że pojednał się z losem. A etos? Przeminął, nie żal go!

Ambasadorowanie w „drugorzędnym” kraju, jakim jest Urugwaj, nie mo-
gło być spełnieniem jego ambicji. A kiedy miał już załatwić coś konkretnego, 
czyli sprzedaż polskich helikopterów do Urugwaju, to został oszukany przez 
swojego włoskiego odpowiednika, wydawało się, że przyjaciela. Życie polityka 
jest brutalne. Włosi wygrali „przetarg”. Przyjemniej odreagować „to wszystko” 
w  nocnym klubie, przynajmniej tam można być swobodnym, istnieć przez 
chwilę jakby poza realnym światem, i tylko tam można spotkać „normalnych” 
ludzi. W „realu” zaś Wiktor musi rozwiązać ostatnią sprawę swojego życia, 
związaną z  jego protegowanym, konsulem Waldemarem (Andrzej Chyra), 
który wplątał się w aferę z przemytem narkotyków. A może w ambasadzie jest 
rosyjski szpieg, czyli żona Waldemara? Wszystko to nie ma znaczenia. Pozo-
staje najważniejsze: pojednanie z losem.

Największą wartością Persony… jest sarkastyczne i bezwzględne rozliczenie 
pokolenia „Solidarności”. Gdzie podziały się ich zasady, piękne ideały? Wiktor 
mówi: „To się wszystko sypie. Jest piasek, miały być ideały”. Problemy pozor-
nie banalne? W końcu dawni idealiści stają się łajdakami nie po raz pierwszy 
w historii i nie po raz ostatni. A jednak to ważna i bolesna sprawa, dlatego re-
żyser pochylił się nad porewolucyjnym losem polskich rewolucjonistów epoki 
solidarnościowej. Wiemy, że każda rewolucja pożera własne dzieci, tylko że to 
pożeranie w Polsce nie może się skończyć, a właściwie staje się coraz bardziej 
wulgarne i prymitywne, niszczące tkankę społeczną i państwową. Co sobą re-
prezentuje dawny kompan Wiktora z podziemia antykomunistycznego? Jest 
wiceministrem spraw zagranicznych, ma wyczulone poczuciu godności. Da-
niel Olbrychski potrafi znakomicie oddać jego nijakość i serwilizm. Mówi ci-
cho do słuchawki, wiadomo, wszystko jest „nie na telefon”, dokucza mu lum-
bago, ale może przesadza z tym bólem, na stole sterta papierów, w tym donosy 
z różnych placówek dyplomatycznych, między innymi z Montevideo, a zatem 
pasjonująca lektura dla człowieka, który w konspiracji zaczytywał się zapewne 
w samizdatach. Niewiele zostało z dawnych ideałów albo prawie nic. Aby tylko 
wytrzymać jak najdłużej na stanowisku! „Stracisz ten stołek, to będziesz pa-
trzył inaczej na świat” – wykrzykuje Wiktor, ale chyba nie wierzy w przemianę 
swojego byłego przyjaciela. Persona non grata to film proroczy. Po dziewię-
ciu latach od premiery świat postsolidarnościowy składa się już tylko z byłych 
przyjaciół, przemienionych w wielu przypadkach w zajadłych wrogów. 

Persona… znakomicie wpisuje się także w polski dyskurs o Rosji. Nikita 
Michałkow, wielki aktor i reżyser, który dzisiaj postrzegany jest w Polsce – nie 
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bez racji – jako zajadły putinista i wielkoruski nacjonalista, mówił po pokazie 
filmu w Wenecji, że jest to tragikomiczny obraz 

naszej wspólnej przeszłości, często tragicznej, w której Rosja popełniła wobec 
Polski wiele niegodziwości, przeszłości pełnej wzajemnej nienawiści i miłości. 
Tego wszystkiego nie da się przekreślić ani zapomnieć. Polska i Rosja nie mogą 
odwracać się do siebie plecami. Ten film mówi też o naszym dzisiejszym roz-
czarowaniu4.

Przez dziewięć lat od czasu wypowiedzenia tych słów w relacjach polsko-
-rosyjskich dużo się zmieniło. Na gorsze? Zapewne tak, wiadomo  –  Ukrai-
na  –  ale gdy widzę tłumy w  Teatrze Studio na przeglądzie sztuk Nikołaja 
Kolady i  na festiwalu filmowym „Sputnik”, gdy obserwuję zainteresowanie 
twórczością Andrieja Zwiagincewa, to myślę sobie, że ta nasza nienawiść cią-
gle połączona jest z miłością, tak jak w filmie Zanussiego.

Rozmowy Wiktora z Olegiem wciskają widza w fotel. „Jest we mnie pro-
test – wyrzuca z siebie Wiktor, pełen emocji, a jednocześnie rezygnacji – pro-
test przeciw wszystkim: i  światu, i  życiu. Przeciw tobie, i  sobie”5. Oleg od-
powiada pragmatycznie: „Przez ten zasrany protest zamiast zostać słynnym 
muzykologiem, zostałeś tycim dysydentem”. Dyskusja ta nie może mieć końca. 
Wiktor nawiązuje do Ewangelii i  przypomina o  zdaniu, żeby nasza „mowa 
była: tak – tak, nie – nie” (Mt 5, 37). Oleg zapewnia, że odkrył dla siebie Ewan-
gelię i właściwie nie potrzebuje pouczeń Polaka. Wiktor nie wierzy w nawró-
cenie rosyjskiego przyjaciela. To nie może być prawdziwe nawrócenie, to tyl-
ko pomysł na życie, taki, co to przychodzi i odchodzi. Sam przecież nie wie 
czy wierzy, w każdym razie wątpi, a  jeśli wątpi, to może jednak wierzy. „Ty 
katolik dochodzisz do Boga mózgiem, a my, prawosławni, wszystkim prócz 
głowy” – ironia Olega jest pozorna, w ten właśnie sposób Oleg wyjaśnił, dla-
czego jest bliżej Ewangelii niż Wiktor. A więc co do przeszłości nie ma zgody 
między przyjaciółmi, a czy jest co do teraźniejszości? Oleg przypomina, że 
20 lat temu, kiedy „mieli zasady”, Polacy mówili „cuchnący sowieci”. „Każdy 
Polak podejrzewa Rosjanina, że jest oszustem, kłamcą, pisze donosy”. Teraz 
zaś kiedy wszystko padło, cały świat jest bez zasad, to „z powodu tych twoich 
zasad – zwraca się do Wiktora – przesrasz biznes nie tylko swój, ale i kraju”. 

„Tu masz rację” – odpowiada Wiktor. 
Nasz bohater się poddał. Zrozumiał, że nie ma co walczyć do końca. To nie 

był jego czas. To był i jest czas kameleonów, zeligów, piszczyków w zupełnie 

4  T. Sobolewski, Nieznośny idealista w pióropuszu cnoty, dz. cyt., s. 14 
5  Wszystkie cytaty dialogów spisane zostały ze ścieżki dźwiękowej filmu.
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nowym, korporacyjnym stylu, którzy nagle zrozumieli, że z Bogiem wadzić się 
nie można, że trzeba Go zaanektować i przerobić na swój obraz i podobień-
stwo. Wiktor potrafił się z Nim wadzić. Nie potrafił myśleć taktycznie. Pragnie-
nie sukcesu za wszelką cenę nakręca życie dawnych opozycjonistów i młodych, 
niepamiętających tamtych czasów. Metody przestały się liczyć. A moralność? 
Można się przecież łatwo rozgrzeszyć. Brak pragmatyzmu – mówią – oto, co 
gubiło człowieka w  historii. Trzeba umieć wąchać czas i  wybierać mniejsze 
zło. I takie właśnie dobre „powonienie” powoduje, że niezależnie od okresów 
historycznych i ustrojów kombatantów i rewolucjonistów „pięć po dwunastej” 
ciągle przybywa, choć biologia sugerowałaby coś innego. Wiktor taki świat od-
rzucił. Jego krytyczna wizja rzeczywistości zapewne była mocno przesadzona, 
ale miał do niej prawo – wywalczył je swoim życiem. Stał się „pustelnikiem” 
pośród swoich, zamęczał ich swoim „odrealnieniem”, podczas gdy trzeba po-
godzić się z  losem i powiedzieć: „Mój czas się skończył”. Zanussi, oceniając 
wybór swojego bohatera, przyznaje, że w pewnym momencie swojego życia 
można powiedzieć: „No, niech się już dzieje wola Boża, ja już więcej nic nie 
zdziałam”. To w  ogóle wielka mądrość wszelkich kultur, jeśli człowiek umie 
odróżnić sytuację, w której może coś zdziałać, od tej, w której naprawdę nic 
nie może, wobec czego nie ma się czym przejmować”6.

Pozostaje śmierć. Ale zanim nastąpi ten ostatni akt, Wiktor stanie się ar-
tystą, którym zawsze chciał być, lecz na przeszkodzie stanęła „historia”. Naj-
pierw rozsypuje prochy spopielonej Heleny do oceanu. W chwili ostatecznej 
powraca do pierwotnych pragnień. „Słyszałem muzykę sfer, spróbuję ją zapi-
sać. Nie przeszkadzajcie mi” – i zamyka za sobą po raz ostatni drzwi. Muzy-
ka sfer to roztopienie się w pięknie, zapomnienie o smutku, ukojenie gniewu, 
ugaszenie namiętności, a jej pitagorejska harmonia jest jak połączenie z Ab-
solutem. Muzyka sfer niebieskich. Z krążących gwiazd powstaje harmonijny 
głos. Wiktor przestał być „tycim dysydentem”. Stał się artystą. Pojednany z lo-
sem… i z Bogiem?

6  Krzysztof Zanussi – sylwetka artysty. Z reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym 
Krzysztofem Zanussim rozmawia Iga Czarnawska, Warszawa 2008, s. 272.

ks. Andrzej Luter, Pojednanie z losem. Refleksje o filmie „Persona non grata”, [w:] Cier-
pienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. 
rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż, 
Michał Legan OSPPE, Kraków 2015, s. 351–355.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.21
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Cierpienie i nadzieja  
w Obcym ciele: dychotomiczny świat  
Krzysztofa Zanussiego 
Studium filmoznawczo-teologiczne 

Gwiazdy, skryjcie światło,
Czystych swych blasków nie rzucajcie na tło
Mych czarnych myśli1

Rozprosz się, o, nocy! Zajdźcie, gwiazdy!
O świcie zwyciężę!2

Kino Krzysztofa Zanussiego inspiruje widzów na całym świecie od 45 lat. 
Jeden z  najwybitniejszych twórców polskiej kultury, doceniany na całym 
świecie (paradoksalnie – bardziej niż w Polsce) mistrz kina, arystokrata du-
cha, kultywator piękna polskiej mowy, dobroczyńca bardzo wielu osób i  in-
stytucji, pedagog i  uczestnik życia publicznego, to także  –  a  może przede 
wszystkim – gorliwy chrześcijanin z  jasnym, przejrzystym systemem warto-
ści, głębią doświadczenia wiary i żywą troską o wspólnotę Kościoła. Jednym 
słowem – Mistrz. Jak napisał w  jubileuszowym przesłaniu Kardynał Ravasi 
z Papieskiej Rady do spraw Kultury, 

Krzysztof Zanussi – propagator chrześcijańskiego humanizmu – nakręcił fil-
my brzemienne w znaczenia, nigdy nie powierzchowne, niosące podstawowe 

1 W. Shakespeare, Makbet, tłum. S. Barańczak, Kraków 2006, s. 522.
2 Libretto opery Turandot (1926). Autorzy: Giuseppe Adami i  Renato Simoni na pod-
stawie sztuki Turandot Carla Gozziego. Na język polski przełożone zostało przez Marię 
Olszańską.



358 miChał legaN osPPe

wartości i zdolne do tego, by zmienić rozpowszechniony i stereotypowy obraz 
chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego w świecie. Wszyscy pamiętamy, co pi-
sał Jan Paweł II, wielki przyjaciel naszego reżysera, w swej encyklice Redempto-
ris missio: „trzeba włączyć samo orędzie w tę «nową kulturę», stworzoną przez 
nowoczesne środki przekazu”3. 

Sam zaś Profesor Zanussi w  rozmowie  z dziennikiem „Rzeczpospoli-
ta”  przyznaje: „Sacrum jest  nam niezbędne, dlatego  moi bohaterowie kilka 
razy w filmie się modlą. A to w dzisiejszym kinie jest rzeczą gorszącą”4.

Obce ciało (2015), ostatni –  jak dotąd – film mistrza, to doskonały, wie-
lowątkowy, wspaniale zagrany i  gruntownie przemyślany obraz. Prowokuje 
on wizją kobiecych postaw: od sadomasochistycznej dręczycielki ze szczytu 
korporacyjnej hierarchii (Agnieszka Grochowska) poprzez gotową na każde 
upokorzenie kombinatorkę (Weronika Rosati), zmagającą się ze stalinowska 
przeszłością prokurator wojskową (Ewa Krasnodębska) aż do zdecydowa-
nej na porzucenie świata młodej zakonnicy (Agata Buzek), która propozycję 
związku z kochającym ją i kochanym przez nią mężczyzną uważa – wobec 
odkrycia swojego powołania – za wniesienie zapalonej świecy do pokoju peł-
nego światła5. 

Ten film to powrót do najlepszej reżyserskiej formy autora tak ważnych 
dzieł jak choćby Struktura kryształu, Iluminacja, Barwy ochronne i wiele, wie-
le innych. Opowieść o młodym Włochu z miłości podążającym do Polski za 
kobietą, która kocha Chrystusa ponad wszystko, nabiera dramatycznego wy-
miaru, gdy okazuje się, że pobyt w warszawskiej korporacji może go koszto-
wać utratę godności osobistej, utratę wolności, nawet utratę wiary. Widzimy 
więc dwa skonfrontowane ze sobą światy – korporację, gdzie wolność prowa-
dzi do nienawiści, autodestrukcji i pustki, oraz Kościół, w którym wyzbycie 

3 Cytuję przesłanie umieszczone na początku niniejszego tomu.
4 http://wpolityce.pl/kultura/223885-zanussi-zniewiesciali-mezczyzni-meskie-kobiety- 
mysle-ze-marny-by-z-tego-wyrosl-gatunek-wideo (22.01.2015).
5 Por: Po tamtej stronie chmur (1995, scenariusz i reżyseria Michelangelo Antonioni, Wim 
Wenders). Film składa się z  czterech nowel. W  centrum każdej opowieści znajduje się 
kobieta. Tematem ostatniej historii pt. Upadłe ciało jest sublimacja miłości. Bohatero-
wie zadają sobie pytanie, czy to samo serce może kochać jednocześnie Boga i człowieka. 
Zwraca uwagę piękna koincydencja zarówno pomiędzy tematyką, jak i  tytułami filmów 
Upadłe ciało oraz Obce ciało. Właśnie w filmie Antonioniego pojawia się ów piękny i mą-
dry dialog, w którym młoda kobieta, która wybiera się do zakonu z miłości do Chrystusa, 
zapytana, jak zareagowałaby na wyznanie miłości ze strony mężczyzny, odpowiedziała: 

„Wniósłby świecę do pokoju pełnego światła”. Dialog ten mógłby z równym powodzeniem 
znaleźć się w  filmie Zanussiego.
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się wolności osobistej prowadzi do pogłębionego człowieczeństwa i  realiza-
cji największej ze wszystkich miłości. Dwie ważne sceny: pierwsza, inicjują-
ca film, niestety nie powstała, reżyser opowiadał jednak, jak miała wyglądać: 
dwoje kochających się ludzi jedzie na rowerach pod górkę. Gdy jedno z nich 
się zmęczy, jest holowane przez drugie. Potem się zmieniają. To jest właśnie 
definicja miłości między ludźmi: wzajemnie udzielanie sobie pomocy, gdy 
ukochana osoba opada z  sił. Scena druga to spotkanie kata i  ofiary (szefo-
wej i Włocha). Kobieta, przez cały film posługująca się antychrześcijańskim 
stereotypem („zdejmij różaniec z palca, takie są wymogi korporacyjne”; „nie 
chcesz ze mną sypiać  –  może jesteś gejem?”), mówi rozkazującym tonem: 

„Zaśpiewaj, przecież jesteś Włochem”. Angelo (Riccardo Leonelli) podejmuje 
wyzwanie i wykonuje fragment arii Nessun dorma z opery Turandot Pucci-
niego: „Dilegua, o notte! Tramontate, stelle! All’alba vincerò! Vincerò!”, co zna-
czy: „Rozprosz się, o, nocy! Zajdźcie, gwiazdy! O świcie zwyciężę! Zwyciężę!”. 
Trudno wyobrazić sobie piękniejsze zakończenie filmu o zmaganiu ciemności 
ze światłem, szczególnie gdy pamięta się, że to Chrystus jest słońcem, które 
przychodzi o świcie, by rozproszyć każdy człowieczy mrok. Ta właśnie scena 
jest – co pozostaje do udowodnienia w poniższym tekście – osią konstruk-
cyjną filmu i kluczem do zrozumienia intencji przyświecających Zanussiemu 
przy tworzeniu tego dzieła.

Opowiedzenie Obcego ciała może przysparzać trudności, badacz powinien 
bowiem wystrzegać się wrażenia, iż opowiada przypowieść egzystencjalno-

-moralizatorską o  życiu w  korporacji. Streszczenie scenariusza tak, by przy-
pominał opowieść obyczajową, to pewnego rodzaju pułapka, która prowadzić 
może do zbanalizowania historii będącej w  istocie dużo głębszą i  zdecydo-
wanie bardziej wieloznaczną. Film powstał jako rozbudowany remake dru-
giej części spektaklu Teatru Telewizji pod tytułem Głosy wewnętrzne (2008). 
Przedstawienie składa się z  dwóch fabularnie odrębnych części zatytułowa-
nych Senne marzenie i Późne powołanie. Obie części łączą tematyka, obsada 
aktorska i główna zasada konstrukcyjna (odwrócenie ról) oraz współczesne 
realia. W obu konflikt dramatyczny dotyczy relacji miedzy ojcem (Jerzy Ra-
dziwiłowicz) i dorosłą córką (Agata Buzek) oraz ich odmiennego spojrzenia na 
zagadnienie wiary i powołania. Zarysowany konflikt religijny między bohate-
rami pozwala scenarzyście i reżyserowi zadać fundamentalne pytania o sens 
i „prawdziwość” wiary. Jak rozpoznać, kiedy poczucie powołania jest auten-
tyczne, a kiedy wynika z jedynie z egoizmu i próżności? Czy wierząc w Boga, 
ufamy bardziej sobie niż Jemu, i czy kierując się w życiu wyłącznie rozumem 
i własnym interesem, nie tracimy z pola widzenia innej rzeczywistości? Mimo 
rangi stawianych pytań i powagi tematu Krzysztof Zanussi utrzymuje spektakl 
w lekkim tonie. W zastosowanej konwencji opowiadania wyraźnie brzmi nuta 
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ironii, a nawet humoru. W pierwszej części telewizyjnego spektaklu ojciec jest 
głęboko wierzący, działa wręcz fanatycznie, w przeświadczeniu, że otrzymał 

„znak od Boga”. Wierzy, iż Bóg go wybrał i wskazał sposób na zdobycie fortuny. 
Jego celem i  zadaniem ma być pomnożenie na giełdzie pieniędzy otrzyma-
nych z kilku parafii. Córka, zachowująca wobec wiary głęboką rezerwę, uważa 
działania ojca za absurdalne i  w  gruncie rzeczy nieuczciwe. Próbuje ocalić 
ojca przed nieuchronną – jej zdaniem – klęską finansową i zarzutem utraty 
powierzonych mu pieniędzy. W drugiej części – tej właśnie, która posłużyła 
za inspirację (zaczyn?, ziarno?) do postania Obcego ciała – ojciec jest boga-
tym biznesmenem, który opuścił niegdyś swoją rodzinę, wiążąc się z kolejny-
mi młodymi kobietami. Teraz okazuje się, że jego dorosła, utalentowana córka 
pragnie wstąpić do klasztoru. Żeby jej to uniemożliwić, ojciec – przekonany, 
że córka marnuje sobie życie – używa rozmaitych argumentów i sposobów: 
od perswazji po emocjonalny szantaż polegający na przywołaniu dawnego 
uczucia córki do jej włoskiego narzeczonego. W tym samym punkcie rozpo-
czyna się akcja filmu fabularnego, widz zaś – o  ile obejrzał zarówno Głosy 
wewnętrzne, jak i Obce ciało – może przeżywać specyficzne doświadczenie 
déjà vu, gdyż obserwuje w sali kinowej kilka scen różniących się na wielkim 
ekranie od swych telewizyjnych pierwowzorów jedynie zmianami w obsadzie. 
Jest to niezwykle interesujący wątek do przyszłych studiów nad autoinspiracją 
w twórczości Krzysztofa Zanussiego. 

Obce ciało to film zbudowany na wyraźnych opozycjach, na przedstawie-
niu dwóch światów, które w  zamyśle autora mają obrazować dwubieguno-
wość rzeczywistości: 

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś na-
kazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego pole-
cenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosła-
wił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, 
zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam 
wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie 
posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo 
i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. 
Wybierajcie więc życie (Pwt 13, 15–19a)6.

Widzimy więc dwie kobiety: Kasię  –  radosną, życzliwą, spontaniczną 
i prostolinijną zakonnicę oraz Kris – wyuzdaną, podstępną i zniszczoną we-
wnętrznie karierowiczkę. Widzimy dwie świątynie: kościół, wypełniony mod-

6 Wszystkie cytaty biblijne za Biblią Tysiąclecia, wydanie 5, Poznań 2003.
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litwą, przyjazny, pomocny i  powszechny, oraz korporację, estetycznie upo-
dobnioną do świątyni (marmury, nastrój powagi, skupienia, echo), będącą 
jednak w  istocie organizmem podobnym do mrowiska, które wykorzystuje 
i wypluwa swoich własnych budowniczych. Najsilniejszą antynomię tworzy 
jednak na ekranie sposób myślenia Kasi i Angelo skonfrontowany z ideologią 
wyznawaną przez Kris. Jest w tym pewien paradoks, gdyż Kris to zdrobnienie 
od imienia Cristoforos (Χριστόφορος), co znaczy „niosący/noszący Chrystu-
sa”. Jest to także zdrobnienie imienia twórcy filmu. Odnajdujemy tu więc pew-
ną (zamierzoną lub nieuświadomioną) autoironiczność, ale przede wszystkim 
specyficzny „trop à rebours”, gdyż ekranowa Kris jest propagatorką ideologii 
transgresji, jakże obcej Krzysztofowi Zanussiemu.

Pojęcie transgresji zaistniało pierwotnie na gruncie psychologii, prze-
nikając także na pole filozofii. Termin „transgresja” oznacza przekraczanie 
granic biologii, osobowości, granic społecznych i norm kulturowych. Prob-
lematyką transgresji i działań transgresywnych zajmuje się w Polsce psycho-
log Józef Kozielecki, który sformułował koncepcje człowieka transgresyw-
nego. Innym badaczem zjawiska transgresji jest Maria Janion  –  uważana 
przez polskie feministki za postać sztandarową. W filozofii Michel Foucault 
(1984) używał terminu „transgresja” w odniesieniu do przekraczania granic 
władzy, ale rozumianej jako naruszenie relacji między ludźmi, czyli domi-
nowania jednej osoby nad drugą, i wiedzy na ten temat. Georges Bataille 
w swojej – fundamentalnej dla rozważań nad pojęciem transgresji – książce, 
eksplorując problematykę ciała, zakazów i granic, które je wyznaczają, po-
kazuje też siłę metafory żywego trupa i jego związek z kulturą konsumpcyj-
ną. Myśl transgresyjna w kontrkulturze z niezwykłą łatwością odwołuje się 
do podstaw, jakie zostały wypracowane przez markiza de Sade, Georges’a 
Bataille’a, Antonin’a Artauda czy Michela Foucaulta, ale w przeciwieństwie 
do nich kładzie o wiele większy nacisk na praktykę w transgresji. Przekro-
czenie granic wyznaczonych przez cielesność, płeć czy rolę kontrolowane 
przez oficjalną kulturę i  społeczeństwo staje się przede wszystkim prze-
kroczeniem granic stawianych w  codziennym życiu. Owe przekroczenia 
muszą wiązać się z  rozpoznaniem tego, co ogranicza (a codzienne grani-
ce są najbardziej nieuświadamiane) – potem następuje zakwestionowanie 
zakazu. Transgresja w kontrkulturze najczęściej ujawnia się w przestrzeni 
praktyk sadomasochistycznych, okultystycznych, eksperymentów ze środ-
kami psychodelicznymi oraz podejmowaniu technik medytacyjnych (to 
wątek obecny w  filmie), tantryzmu, praktyk szamańskich czy pogańskich. 
Doświadczenia transgresji w kontrkulturze są ściśle związane z działaniami 
artystycznymi. Transgresja to słowo klucz, służące na terenie nauk o kultu-
rze do oznaczania i określania zjawisk wymykających się istniejącym i sto-
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sowanym teoriom antropologicznym. Przeniesione na grunt antropologii 
i kulturoznawstwa z obszaru psychologii, bywa wykorzystywane w różnych 
kontekstach do opisu i  wyjaśniania dynamiki przemian kulturowych. Naj-
częściej zaś jest parawanem ukrywającym niemoc cierpiącej na głęboki kry-
zys metodologiczny antropologii kulturowej. Transgresja kultury to zespół 
zjawisk i procesów prowadzących do przesuwania granic akceptacji dopusz-
czalnych form ekspresji. Towarzyszy jej rozszerzanie przestrzeni innowa-
cyjności, ale także tendencja do naruszania i kwestionowania świętości, au-
torytetów, podstawowych – w tym religijnych – norm obyczajowych. Tym 
samym transgresja w kulturze pociąga za sobą debaty i dyskursy na różnych 
polach, skłania do obrony istniejących paradygmatów, ale też do ich reinter-
pretacji: „świeckie zbawienie” poprzez budowanie społeczeństwa „równości 
dobrobytu” – utożsamia zbawienie ze szczęściem rozumianym jako „samo-
realizacja”. Owa samorealizacja, umieszczona w kontekście tezy, iż człowiek 
jest po pierwsze bytem jedynie materialnym, a po drugie – niemającym żad-
nego ostatecznego celu i sensu swego życia (nawet w świetle ewolucji), spro-
wadza się do robienia tego, na co ma się aktualnie ochotę.

Sprawdza się postawiona przez kardynała Ratzingera diagnoza, że szczęś-
cie postawione w miejsce zbawienia staje się coraz „żarłoczniejsze”, a jedno-
cześnie coraz „bledsze”, i dlatego wciąż pojawiają się jakieś recepty na owo 
szczęście – seks, narkotyki, Internet, medytacje. Tyle tylko, że są to recepty 
na „własne szczęście” wedle „własnej miary”, bez oglądania się na innych, i to 
recepty złudne. Warto sięgnąć do ostrzegawczej diagnozy Roberta Spaeman-
na, którą przytacza kardynał Ratzinger w Wykładach bawarskich. Zdaniem 
Spaemanna świat pozbawiony odniesienia do Boga stanie się siedliskiem 
widm nawiedzanych przez „upiory cynizmu i fanatyzmu”. Uważa on, że roz-
dział sensu od bytu  –  a  taki rozdział stoi za postulatem zastąpienia religii 
ową nową filozofią nihilizmu i  transgresji  –  stawia nas wobec alternatywy: 
fanatyzm albo cynizm. Fanatyk opowiada się po stronie sensu: ustanowienie 
sensu życia zależy od jego działania, a w dążeniu do tego celu nie podlega on 
żadnym ograniczeniom moralnym. Cynik opowiada się po stronie bytu: sens 
jest tylko iluzją, więc wszystko wolno i nie potrzeba do tego żadnego moral-
nego usprawiedliwienia: „Czy wobec tego postawienie człowieka na miejscu 
Boga wyjdzie człowiekowi na dobre?”7. Tylko w chrześcijaństwie wszyscy re-
wolucjoniści mogą spotkać Boga, który stając po ich stronie, stał się buntow-
nikiem, i tym samym podzielił ich tragiczny los. To przeświadczenie wyraził 
Chesterton w następujących słowach: 

7 J. Ratzinger, Wykłady bawarskie z lat 1963–2004, tłum. A. Czarnocki, Warszawa 2009, 
s. 248.
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To, że dobry człowiek może zostać przyparty do muru, nie jest niczym zaska-
kującym; to jednak, że Bóg został przyparty do muru, jest powodem do chluby 
dla wszystkich powstańców wszechczasów. Chrześcijaństwo jest jedyną reli-
gią nauczającą, że Boża wszechmoc w pewien sposób ogranicza samego Boga. 
Tylko chrześcijaństwo przeczuwa, że Bóg, aby w pełni być Bogiem, musi być 
nie tylko królem, ale i buntownikiem8. 

W tym fragmencie możemy już dostrzec odwagę, z jaką Chesterton, poru-
szając się na granicznych obszarach ortodoksyjnej doktryny chrześcijańskiej, 
stawia swoje nieszablonowe teologiczne tezy. W jego ujęciu chrześcijański Bóg, 
by móc być w  pełni sobą, musiał dobrowolnie wyrzec się swej wszechmoc-
ny i  zrezygnować z  uprzywilejowanej pozycji władcy. Stając się człowiekiem, 
został bezsilnym  buntownikiem, który przeszedł solidarnie przez graniczne 
doświadczenie cierpienia, jakiego od zarania świata doznawali jego poddani. 
Chrześcijanin powinien także łączyć w swej egzystencjalnej postawie skrajny 
pesymizm i optymizm. Optymizm napawający dumą powinien wynikać z prze-
świadczenia bycia najważniejszym z boskich stworzeń. Natomiast pesymizm 
powinien być wynikiem doświadczania nędzy upadku i  bycia grzesznikiem 
oraz uznania swej wątłości względem majestatu Boga. W ten sposób ponownie 
ortodoksyjni chrześcijanie łączą skrajne postawy dumy i pokory. Chesterton 
zdecydowanie unika podążania wytyczoną – między innymi przez Arystotele-
sa – drogą środka, która prowadzi do rozcieńczenia wyrazistości obu skrajno-
ści. Dla ortodoksji Chestertona nie może być mowy o prostych kompromisach, 
dlatego w paradoksalny sposób Jezus jako człowiek i Bóg łączy w sobie dwa 
ekstremalne przeciwieństwa boskości i  człowieczeństwa: ta właśnie dychoto-
mia jest prawdziwym sensem opowieści Zanussiego o człowieku jako „obcym 
ciele” w organizmie tego świata. Chodzi o przyjmowanie prawdziwie chrześci-
jańskiej postawy wobec świata, w którym przyszło nam żyć. Chrześcijanin musi 
bowiem jednocześnie z całych sił kochać świat i go nienawidzić, i te intensywne 
uczucia nie powinny wzajemnie się niwelować.

Ten sposób myślenia jest bardzo widoczny w  Obcym ciele Krzysztofa 
Zanussiego. Ekranowy świat ufundowany jest na dychotomii postaw: Kris 
z ideologią transgresji i światem konformizmu oraz rozmytych granic wyraź-
nie przegrywa z klarownymi postawami Kasi i Angelo, których rzeczywistość 
pozostaje  –  zarówno w  warstwie deklaratywnej, filozoficznej, jak i  w  war-
stwie symbolicznej, estetycznej – zorganizowana wyraźnymi granicami. Wi-
dać to w  oporze Angelo, który stawia tamę moralnie nieuporządkowanym 

8 G. K. Chesterton, Człowiek, który był czwartkiem, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 2008, 
s. 243.
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propozycjom erotycznym ze strony Kris, najintensywniej objawia się jednak 
w scenach, w których Kasia chroniona jest przed światem przez kraty klauzu-
ry zakonnej i mur klasztoru. Ów mur jest symboliczną granicą porządkują-
cą świat i stanowi odpowiedz na zniszczony przez przekraczanie/transgresję 
świat pseudowolności, prowadzącej do zatarcia wszelkich granic, także tych 
człowiekowi najpotrzebniejszych. Opozycja: świat rozmytych granic – świat 
wyrazistych granic znajduje tutaj swoje graficzne przedstawienie: 

religijne poszukiwania stanowią […] dominującą tendencję w  twórczości 
Krzysztofa Zanussiego. Traktuje się go jako artystę intelektualnych rozważań, 
refleksji i  dociekań. Niezwykle często stawały się one wyrazem religijnych 
poszukiwań reżysera. Charakterystyczny był już debiut  –  Śmierć prowincja-
ła, film stawiający pytania, potem wielokrotnie podejmowane, wywodzące się 
z dawnej ewangelicznej opozycji vita contemplativa i vita activa9. 

Owa – jak pisze Mariola Marczak – opozycja pomiędzy vita contemplati-
va i vita activa jest widoczna w Obcym ciele jako kolejna dychotomia świata 
przedstawionego i stanowi dla Krzysztofa Zanussiego fundament opisywanej 
rzeczywistości: 

Obce ciało nawiązuje wyraźnie do Biblii. Jest tu, jak w Księdze Jeremiasza, temat 
powoływania ludzi przez Boga (wyjaśnia to prawosławny mnich w moskiew-
skiej cerkwi, zapytany przez Angela o powołanie: „On sam wybiera i na mnie 
wskazał”), doświadczenie Hioba w słowach Angela w rozmowie z Kasią („Dał 
Pan i zabrał Pan”, Hi 1, 21) i w cierpieniu ojca Adama, poczucie bezradności 
i samotności Angela i Kris, wyrażone w wołaniu Jezusa z krzyża „Boże, czemuś 
mnie opuścił” (Ps 22, 2). Są tu również radosne strony Biblii: Psalmy 23 i 45 
w poruszający sposób wyjaśniają składanie ślubów zakonnych Katarzyny, zaś 
niespodziewane, niewyjaśnione uratowanie (może także trwałe uzdrowienie?) 
ojca Adama wskazuje na interwencję Boga, mocniejszego od ludzkich starań 
i wysiłków (zob. Ps 127). A może cały ten film jest komentarzem do tego właś-
nie psalmu, odsłaniającego bezużyteczność ludzkich wysiłków, jeśli nie towa-
rzyszy im błogosławieństwo Boga: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno 
się trudzą ci, którzy go wznoszą”? Cztery osoby w relacji do Boga: Katarzyna 
przyjmująca krzyż znajduje miłość i  radość; Adam, oskarżający Boga o  mil-
czenie, doświadcza niewytłumaczalnej łaski; Angelo, dotąd silny wiarą i goto-
wy jej bronić, niepoddający się trudnościom i pokusom, zaczyna wątpić; Kris, 
cyniczna i prowokująca, wyraża jakąś skrywaną tęsknotę za Bogiem. Ważne 

9 M. Marczak, Religijne poszukiwania Krzysztofa Zanussiego, [w:] Ukryta religijność kina, 
red. M. Lis, Opole 2002, s. 59.
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jest i to, co dzieje się w tle: samotni bohaterowie filmu, bez rodzeństwa i włas-
nych rodzin, mają jedynie ojców lub matki, z którymi łączą ich bardzo rożne 
uczucia i więzy. Niewierzący ojciec Kasi, zapewne dawny pracownik aparatu 
bezpieczeństwa; adopcyjna, toksyczna matka Kris jako prokurator odpowie-
dzialna za krew niewinnych ludzi; opiekuńcza, lecz szanująca samodzielność 
syna matka Angela i bezradny ojciec Adama, którego jedyne słowa „żyję… od-
dycham…” brzmią jak przy narodzinach dziecka. Dla niego zaczyna się nowe 
życie10.

Polaryzację świata jako punkt wyjściowy dla scenariusza Obcego ciała opi-
suje także jego autor:

Michał Legan: Jest to – jak sądzę – film o sprzecznościach, bo opowiada o na-
pięciu między męskością a kobiecością, między życiem chrześcijańskim a ży-
ciem władzy i  konsumpcji, między światłem a  ciemnością, między dobrem 
a złem. Film o tym, co w człowieku się rozgrywa bardzo wewnętrznie. 

Krzysztof Zanussi: Oczywiście, ale takie postawienie sprawy jest dzisiaj skraj-
nie niemodne. Ktoś mi powiedział dość mądrze: „ten film jest nadzwyczaj nie 
na czasie”. Propaguje się zatarcie granic między dobrem a złem, płynną rzeczy-
wistość i twierdzenie, że wszystko się przenika, że zło z dobrem są tak przemie-
szane, już ich nawet rozdzielić nie można. Głęboko nie wierzę w takie widzenie 
świata. Wydaje mi się, że jest fałszywe, że do niczego mądrego nie prowadzi, 
ale to jest obowiązujący dzisiaj światopogląd, stąd ta mętność postaw, którą 
widzimy i w filmie, i w życiu. Przekonanie, że dopiero kiedy wszystko jest męt-
ne, to jest prawdziwe. Ja w to nie wierzę. Ludzi osądzać nie możemy, ale czyny 
możemy. Czyny są złe albo dobre i to jest dość bezwzględne. To nie jest tak, że 
wszystko zależy od punktu widzenia.

M.L.: Ale Pańscy bohaterowie przechodzą od ciemności ku światłu, nie na 
poziomie etycznym, ale na poziomie doświadczenia swojego człowieczeństwa 
i odkrywania Boga.

K.Z.: Z kontaktem z Panem Bogiem w mojej historii jest rozmaicie. Główna 
bohaterka Go odrzuca, mój głęboko wierzący bohater przegapił jakiś moment, 
kiedy w końcu jego pewność stała się jego słabością. W wierze nigdy nie moż-
na być zbyt pewnym, trzeba cały czas tą wiarę sprawdzać i nad nią się pochylać, 
nawet pracować, bo ona nie jest dana raz na zawsze. Wiara jest czymś dyna-
micznym11.

10 M. Lis, Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny, Opole 2015, s. 113–114.
11 Wywiad z archiwum autora.
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Świat przedstawiony w Obcym ciele to – jak udowodniono powyżej – sze-
reg dychotomii, które są dla autora elementem porządkującym rzeczywi-
stość. Geograficznie świat Krzysztofa Zanussiego podzielony jest wyraźnie 
na wschód i zachód. Tutaj jednak starożytna – i przywołana w filmie przez 
prawosławnego mnicha  –  maksyma ex oriente lux („światło przychodzi ze 
wschodu”) zostaje odwrócona, widz może bowiem odnieść wrażenie, że dla 
twórcy filmu wszystko to, co zachodnie (włoskie) jest piękne, spokojne, upo-
rządkowane, mądre, oswojone i bezpieczne, o czym świadczą pełne harmonii 
i rajskie niemalże sceny inicjujące film (epizod w domu rodzinnym Angelo), 
wszystko zaś, co wschodnie (rosyjskie), jest brutalne, brudne, nieprawo-
rządne i chaotyczne (sceny w Moskwie – wypadek samochodowy, przemoc 
w więzieniu). W finałowej scenie filmu zasada ta ulegnie jednak ponownemu 
odwróceniu, nastąpi więc powrót do pierwotnego układu świata, gdy ciem-
ność (zarówno duchowa, jak i fizyczna – blackout) pokonana zostanie przez 
wschód słońca – ten wątek omówiony zostanie jednak poniżej, w odniesieniu 
do kluczowej sceny filmu – arii Nessun dorma. 

Kolejną filmową dychotomię stanowi szczególnie wyeksponowana kwe-
stia płci. Bohaterka negatywna nosi imię Kris, które nie wskazuje na płeć 
swojego właściciela: może nosić je zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Kris 
jest osobą o naturze brutalnej, władczej, aktywnej, zaprzecza więc swej ko-
biecości nie tylko wtedy, gdy wyzbywa się tradycyjnych kobiecych ról (opie-
kuńczość, delikatność, dobroć czy macierzyństwo zniszczone przez pigułkę 
wczesnoporonną), ale przede wszystkim wtedy, gdy swą dominację nad męż-
czyzną czyni ostentacyjnym atrybutem: dominacja szefa nad pracownikiem, 
dominacja finansowa nad lekarzem oraz dziennikarzem, dominacja seksu-
alna nad męskimi prostytutkami z użyciem pejcza itd. I choć odnajdziemy 
w historii wiele kobiet władczych i  silnych, postać filmowej Kris, królowej 
korporacyjnego mrowiska, przywodzi na myśl bardzo konkretną postać hi-
storyczną – Hatszepsut. 

Owa władczyni starożytnego Egiptu z  XVIII dynastii z  okresu Nowego 
Państwa panowała prawdopodobnie w  latach 1503 p.n.e. do 1482 p.n.e. Bę-
dąc kobietą, ale nosząc męski tytuł królewski i sprawując władzę tradycyjnie 
od wieków przynależną mężczyznom, była zmuszona czynić wiele starań dla 
uprawomocnienia swych rządów. Była w  tym ponoć mistrzynią, jej władza 
opierała się głównie na kulcie Amona i poparciu jego kapłanów z Karnaku. 
Proces przeistaczania się Hatszepsut w męskiego faraona postępował etapa-
mi. Królowa stopniowo przyjmowała insygnia władzy: chustę chat, ureusz, 
ceremonialną sztuczną brodę. Wiele statui ukazuje ją jako postać pół żeń-
ską, pół męską. Po okresie przeistaczania się wszelkie artefakty ukazują Hat-
szepsut w całkowicie męskim wcieleniu (również pozbawioną biustu) – jako 
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w pełni męskiego faraona z wszelkimi oznakami władzy. Przyczyna takiego 
postępowania nadal stanowi zagadkę, lecz według najnowszej teorii było nią 
dążenie Hatszepsut do bycia królem, nie zaś królową, regentką czy też Wielką 
Małżonką Królewską. Fragment tekstu z Czerwonej Kaplicy z Karnaku mówi: 

w obecności całego ludu […] wysunął mnie na czoło, bardziej niż Mieszkań-
ca Pałacu. Koronował mnie własnymi rękami. Zostałam wychowana, by stać 
się Horusem o silnym ramieniu… Nic podobnego nie stało się w odniesieniu 
do Królów Górnego i  Dolnego Egiptu od początku, za pierwszej generacji… 
Nic podobnego nie znajduje się w rocznikach przodków ani w ustnej tradycji, 
oprócz tego, co dotyczy mnie, bowiem mnie ukochał mój rodzic, który działał 
na moją rzecz od czasu, kiedy byłam w gnieździe w Chemmis12.

Pomimo przeistoczenia się w męskiego faraona Hatszepsut nadal określała 
się piękną kobietą i, co znamienne, nigdy nie przyjęła jednego tytułu królew-
skiego – „Byk potężny”, tradycyjnie znajdującego się w imieniu Horusowym 
w tytulaturze królewskiej władców Nowego Państwa. Filmowa Kris także pró-
buje zatrzeć granice pomiędzy męskością a kobiecością, zmaskulinizować się, 
by przetrwać, zwyciężyć, zaspokoić swoje pragnienia.

Kolejną dychotomię świata przedstawionego w  Obcym ciele stanowi du-
chowy kontrast pomiędzy światłem a ciemnością: 

Przenikanie się kontekstów tworzy dodatkowy obszar znaczeniowy treści 
dzieła, ale również służy budowaniu kontrastu elementów zawartych w  sce-
nariuszu. Odniesienia umieszczane przez reżysera w jego filmach każą szukać 
głębiej ukrytych sensów i podejmować próby rozległej interpretacji rozszerzo-
nej o płaszczyzny właściwe innym dziedzinom sztuki. Pominięcie perspektywy 
muzyki teatru operowego jest niemożliwe w analizie twórczości Zanussiego13. 

Pominięcie wątku operowego jest niemożliwe także w analizie filmu Obce 
ciało: u progu trzeciego, ostatniego aktu filmu następuje pomiędzy protagoni-
stami – Kris i Angelo – dialog, którego znaczenie jest dla zrozumienia dzieła 
fundamentalne. Po kluczowym wyznaniu, które w  swym zasadniczym sen-
sie odnosi się do tajemnicy wolności – ona zaś nigdy nie jest „wolnością od” 
(od zobowiązań, relacji, zasad), lecz zawsze „wolnością do” (do czynienia do-
bra, do kochania) – Kris konstatuje, iż nie wie, co ze swoją wolnością zrobić. 
W efekcie tej smutnej refleksji prosi Włocha, by zaśpiewał, on zaś wykonuje 
w tym niezwykłym budynku, którego marmurowy chłód i przepych równie 

12 C. Desroches-Noblecourt, Hatszepsut – tajemnicza królowa Egiptu, Warszawa 2007, s. 24.
13 H. Wiszniewska, Opera w filmach Krzysztofa Zanussiego, [w:] Polsko-włoskie kontakty fil-
mowe. Topika, koprodukcje, recepcja, red. A. Miller-Klejsa, M. Woźniak, Łódź 2014, s. 120.
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dobrze pasowałby do pałacu lub katedry, ostatnie takty arii Nessun dorma 
z  opery Turandot. Jest to jednoznaczna sugestia, znak bezbłędnie wskazu-
jący kierunek, w jakim powinny pójść wszelkie wysiłki interpretacyjne. Film, 
który – jak zasugerowałem już na wstępie – mógłby stwarzać wrażenie mo-
ralitetu lub przypowiastki socjologicznej, jest w istocie metaforą czegoś dużo 
głębszego i piękniejszego. Czegoś, co objawia nam się dzięki arii opisującej 
walkę nocy, mroku, śmierci ze świtem, jasnością, życiem i miłością:

Calaf
Nessun dorma! Nessun dorma!
Tu pure, o Principessa,
nella tua fredda stanza guardi le stele
che tremano d’amore e di speranza.

Ma il mio mistero è chiuso in me,
il nome mio nessun saprà!
No, no, sulla tua bocca lo dirò,
quando la luce splenderà.
Ed il mio bacio scioglierà
il silenzio che ti fa mia.

Le donne
Il nome suo nessun saprà.
E noi dovrem, ahimè, morir, morir!

Calaf
Dilegua, o notte! Tramontate, stelle!
All’alba vincerò!
Vincerò!

Tłumaczenie na język polski:

Kalaf
Niechaj nikt nie śpi! Niechaj nikt nie śpi!
Ty też, o, Księżniczko,
w swej zimnej izbie patrzysz na gwiazdy,
które drżą z miłości i nadziei.

Lecz moja tajemnica jest zamknięta we mnie,
nikt nie pozna mojego imienia!
Nie, nie, na twoje usta ją złożę,
gdy światło zaświeci.
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A mój pocałunek roztopi
ciszę, która czyni cię moją.

Chór
Nikt nie pozna jego imienia.
A my, niestety, będziemy musieli umrzeć, umrzeć!

Kalaf
Rozprosz się, o, nocy! Zajdźcie, gwiazdy!
O świcie zwyciężę!
Zwyciężę!14

Opera Giacomo Pucciniego Turandot z 1926 roku rozgrywa się al tempo 
delle favole – w czasie bajkowym/mitycznym w Pekinie, który był (i wciąż jest) 
równie niepoznany, odległy i zmitologizowany, co owe „bajkowe czasy”. Postać 
tytułowa to okrutna księżniczka, na wzór współczesnych feministek całkowi-
cie wyzwolona z więzów swojej płci – nie tylko odmawia ona zamążpójścia, 
ale także żąda od pretendentów do swej ręki posiadania bardzo szczególnego 
rodzaju wiedzy. Wszystkim konkurentom zadaje trzy pytania, bezlitośnie ska-
zując ich na śmierć. Szczególnie ważne zdaje się pytanie pierwsze, które – we-
dług libretta – brzmi: „co rodzi się każdej nocy i ginie o świcie?”, wskazując 
nam jednocześnie na mniej lub bardziej nieuświadomione przez Krzysztofa 
Zanussiego źródło inspiracji, z  którego (znów  –  bardziej lub mniej świado-
mie) czerpał przy tworzeniu postaci swojego filmu. Kris, bohaterka Obcego 
ciała, to także w jakimś sensie „księżniczka”, jako że wychowywała się w śro-
dowisku elity politycznej i ekonomicznej kraju, w którym członkowie aparatu 
partyjnego (szczególnie zaś ci wyżej postawieni) stanowili szczególną, uprzy-
wilejowaną i hermetyczną kastę, zamkniętą (niczym mandaryni w zakazanym 
mieście) i nieczułą na wołanie wściekłego, głodnego tłumu zza muru. Jest ona 
zajadłą feministką, singielką traktującą mężczyzn przedmiotowo, zbuntowa-
ną przeciwko tradycyjnemu modelowi rodziny. Te analogie pomiędzy Kris 
i Turandot pogłębiają się, gdy obydwie postaci postawione zostają przez swo-
ich autorów (Zanussiego/Gozziego) przed zadaniem odkrycia imienia swoje-
go oponenta. Odnajdujemy tutaj bardzo ciekawy trop: wysunięte przez oby-
dwie okrutne księżniczki żądanie wiedzy każe nam myśleć, iż wyznają one 
jakąś formę gnozy. Gnoza (stgr. γνῶσις, gnosis „poznanie, wiedza”) to forma 
świadomości religijnej podkreślająca wartość wiedzy jako narzędzia (samo)

14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nessun_dorma (14.02.2015).
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zbawienia. Mitologia gnostycka przedstawia człowieka jako pogrążonego we 
śnie – obudzenie z niego to poznanie prawdy o swoim duchowym powołaniu. 

„Gnoza”, czyli wiedza, jest określeniem całego prądu intelektualno-religijnego, 
dla którego najistotniejszym i charakterystycznym dążeniem jest poszukiwa-
nie zbawczej wiedzy. To coś więcej niż duchowa potrzeba. Można powiedzieć, 
że jest to wciąż realizująca się uległość człowieka na pokusę węża obiecu-
jącego dostęp do zakazanej wiedzy, reaktywacja rajskiego upadku. Mówi się 
o przewijającej się przez historię chorobie gnostyckiej, która jest chorobą du-
szy i ostatecznie drogą duchowego zatracenia. Nie wszyscy jednak zdają sobie 
sprawę ze związanego z nią niebezpieczeństwa. Nie odstrasza ludzi gnostycka 
teoria podwójnej prawdy (innej dla ludu, innej dla wybranych elit) ani negacja 
materialnego świata, choć ich nieuchronnym efektem musi być odrzucenie 
Boga oraz pogarda dla człowieka. Wydaje się, że zarówno bohaterka opery 
Pucciniego, jak i filmowa postać Zanussiego ukąszone są tą samą trucizną: 
poszukują szczęścia w wiedzy. 

Turandot wobec faktu, iż Kalaf odgadnął wszystkie trzy zagadki, powin-
na zgodzić się na oddanie mu swej ręki, młodzieniec daje jej jednak szan-
sę na zwycięstwo – jeśli odgadnie jego imię w ciągu nadchodzącej nocy, to 
w mroku stać się ma w niej przemiana. W finałowej scenie, po nadejściu świtu, 
księżniczka oznajmia ludowi imię cudzoziemca: dla niej nazywa się on Miłość. 
Bardzo podobna scena znalazła się w  filmie Obce ciało. Oto po dramatycz-
nej nocy (pogłębionej jeszcze przez blackout całej Warszawy) Kris mówi do 
cudzoziemca: „Ty przecież jesteś Angelo, to znaczy anioł”15. Wydaje się, że 
ubóstwienie wiedzy, które zawsze służyć ma „posiadaniu” świata, a właściwie 

„władaniu” światem, zostaje w  obydwu postaciach pokonane, gdy odkrywa-
ją one i m i ę  mężczyzny, a  więc  –  jeśli przyjąć starożytne przekonanie, iż 
imię odzwierciedla naturę, najgłębszą istotę człowieka – gdy odkrywają one 
prawdziwy sens relacji z  mężczyzną, prawdziwą istotę faktu, iż mężczyzna 
i kobieta dopełniają się w swoim człowieczeństwie. By to odkryć, nie potrzeba 
wiedzy – potrzeba osoby i relacji.

Kolejna dychotomia świata ukazanego w  Obcym ciele widoczna jest 
w zmaganiu się światła i  ciemności – w zmaganiu się bohaterów ze snem. 
Właściwie wszystkie ekranowe postaci cierpią w  nocy: Angelo zostaje po 
zmroku oszukany i zadenuncjowany policji, zmaga się także w środku nocy 

15 Wszystkie cytaty ze ścieżki dźwiękowej filmu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że za-
równo greckie angelos, jak i hebrajskie mal’ach oznaczają posłańca w ogóle, bez przesą-
dzania o jego ludzkiej bądź duchowej naturze. Ciekawy trop dla niniejszych rozważań sta-
nowi fakt, iż w Księdze Rodzaju cheruby strzegą wejścia do ogrodu Eden: Anioł (Angelo) 
jest bramą do raju.
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z  pokusą rozładowania napięcia seksualnego, przeżywa wreszcie tragiczną 
noc w rosyjskim więzieniu; mężczyzna żebrzący pod Teatrem Wielkim myśli 
z przerażeniem o ciemności skojarzonej z brakiem elektryczności (blackout 
Warszawy), co skończyłoby się śmiercią jego ojca, podłączonego do respira-
tora; przybrana matka Kris cierpi na sny, w  których powracają wspomnie-
nia popełnianych przez nią w czasach stalinowskich zbrodni; Kasia w środ-
ku nocy udaje się wzburzona do celi przeoryszy, by zatelefonować do ojca 
(„Sen mara – Bóg wiara”); wreszcie sama Kris – wydawało by się: królowa 
nocy – próbuje zadowolić się erzacem snu w postaci seansów hipnotycznych, 
nade wszystko zaś przeżywa ciemną noc, w czasie której gorycz porażki zła-
godzona ma być przez eksplozję okrucieństwa i  rozpusty, noc ostateczne-
go upadku. Taka właśnie ciemność kończy się odśpiewaniem przez Angelo 
fragmentu „Tramontate, stelle! All’alba vincerò! Vincerò!” (Zajdźcie, gwiazdy! 
O świcie zwyciężę! Zwyciężę!): 

Kto przeżył wschód słońca nad morzem lub na szczycie, ten wie, jak tajem-
niczy, a  zarazem bogaty jest proces odchodzącej nocy i  pojawiania się dnia. 
Jezus jest ukazany jako ten, kto na ziemi, pogrążonej w ciemnościach, jawi się 
jako Słońce. Noc ukrywała wszystko. Zanurzeni w ciemnościach nie wiedzą, 
co ich otacza, nie znają realizmu świata, w  jakim żyją. Zło kocha ciemności, 
bo w nich może realizować swe plany. Dlatego książę tego świata jest nazwany 
księciem ciemności. Zła w pełnym świetle nie można czynić, ono wówczas jest 
na oczach tysięcy ludzi, a ci błyskawicznie potępią tego, kto je czyni. Dlatego 
zło nieustannie działa w świecie zakłamania, aby w jego ciemnościach robić 
swoje interesy. Zachariasz imieniem Jezusa, Wschodzącego Słońca, pięknie 
odsłania tajemnice zbawienia. Ono polega na wylaniu światła na to, co jest 
ukrywane. Zbawienie to poznanie prawdy o tym, co jest, i o tych, którzy czynią 
dobro, i tych, którzy czynią zło. Dlatego zbawienie jest dla wszystkich pogrą-
żonych w ciemnościach godziną ocalenia. Jezus jak Wschodzące Słońce zba-
wia, bo ukazuje realizm świata, w  jakim człowiek żyje. Zbawienie polega na 
wyjściu z nocy i wejściu w dzień. Ono jest dziełem Jezusa. Poznanie prawdy 
umożliwia branie odpowiedzialności za to, co jest naszym dziełem. Jeśli się 
boimy, że coś zostanie ujawnione, to żyjemy nadal w ciemnościach i nieustan-
nie jesteśmy podszyci strachem przed ujawnieniem prawdy. Zbawienie polega 
na jej odsłonięciu. To nie przypadek, że zmartwychwstanie Jezusa miało miej-
sce o wschodzie słońca. Owo oczekiwanie na powtórne Jego przyjście wpisało 
na stałe w spoglądanie ku wschodowi. Przez wieki budowano świątynie ukie-
runkowane ku wschodowi. Ktokolwiek chce spotkać Jezusa jako Wschodzące 
Słońce, winien kilka razy w życiu uczestniczyć we wschodzie słońca. Wtedy 
zwracając się do Jezusa, serce prawie odruchowo śpiewa hymn wdzięczności 
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i uwielbienia Boga za świat, jaki stworzył, a poznajemy go w miarę, jak padają 
na niego promienie słońca. Podobnie jest z obserwowaniem zachodu słońca, 
który jest wchodzeniem w  świat nocy i  nadziei, że jutro słońce znów wsta-
nie. W życiu religijnym też mogą być zachody słońca, czyli powroty do świata 
ciemności, ale jest w nim zawsze nadzieja jego wschodu. Jezus jest Wschodzą-
cym Słońcem. Czy może być coś prostszego w odkryciu tego, jakim On jest 
skarbem. Wybawienie z  ciemności to wejście w  świat prawdy, czyli Bożego 
realizmu. Szczęśliwy, kto umie rozmawiać z Jezusem jako Wschodzącym Słoń-
cem swego życia16. 

Wszystko więc, co wiąże się z nocą, staje się w Piśmie Świętym (szcze-
gólnie w pismach św. Jana) obrazem tego, co dzieje się z człowiekiem żyją-
cym w grzechu. „Kto swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa 
w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą 
jego oczy” (1J 2, 11). Grzech nie tylko sprawia, że człowiek gubi właści-
wą drogę w życiu, lecz przede wszystkim sprowadza na niego śmierć. Ona 
przecież wzięła swój początek z  grzechu, który popełnili w  Raju pierwsi 
rodzice. Tam mogli oglądać Boga, prawdziwe Słońce, które dawało im ży-
cie. Kiedy ciemność osiągnęła swe apogeum, nastąpił upragniony punkt 
zwrotny w smutnej historii człowieka. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, 
by oświecić tych, którzy „w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1, 79). 

„Naród kroczący w  ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkań-
cami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9, 1–2). Święty Ambroży pisze: 

„Świat już pogrążał się w mroku, lecz Ty jak słońce promienne z łona Dzie-
wicy wyszedłeś”17. Na ziemię zstąpił sam Bóg  –  prawdziwa Światłość da-
jąca Życie. Jezus bowiem mówi o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto 
idzie za Mną, […] będzie miał światło życia” (J 8, 12). Zrozumiałe więc, 
że wspomnienie tego zbawczego wydarzenia wyznaczono na dzień zimo-
wego przesilenia, którego symbolika doskonale odpowiadała łasce, jaką ze 
sobą niesie to wydarzenie. Słońce pokonujące wydłużającą się noc co roku 
mówi nam o potężnym Słońcu Sprawiedliwości – Jezusie Chrystusie, który 

„uwolnił nas spod władzy ciemności” (Kol 1, 13) i  „skierował nasze kroki 
na drogę pokoju” (Łk 1, 79). „Zajdźcie, gwiazdy! O świcie zwyciężę! Zwy-
ciężę!” – śpiewa Angelo na chwilę przed tym, jak nad pogrążoną w mroku 
Warszawą rozpoczyna się świt. Mężczyzna, którego życie zależało od re-
spiratora, zaczyna samodzielnie oddychać, Kris spogląda w coraz jaśniejsze 

16 E. Staniek, Wschodzące Słońce, http://www.katolik.pl/wschodzace-slonce,23964,416,cz.
html (11.01.1015).
17 Liturgia godzin, tom I, wydanie II, Pallottinum 2006, s. 139.
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niebo, Kasia składa swoje wieczyste śluby, by już zawsze (nawet podczas 
ciemnej nocy wiary) być oblubienicą świtu.

Pozostaje pytanie, czy tego typu przechodzenie od powiastki filozoficznej, 
czy raczej moralitetu, do szeroko rozumianej i głębokiej metafory opisującej 
kondycję człowieka we współczesnym świecie i wagę jego fundamentalnych 
wyborów jest typowe dla twórczości Krzysztofa Zanussiego, czy też może 
stanowi w tej twórczości nową jakość. Historia filmu zna takie dzieła, które 
opowiadając na pozór prostą, obyczajową historię, miały jednocześnie dru-
gie, ważniejsze i bez porównania piękniejsze dno, swoją właściwą wartość, 
czasami docenioną dużo później niż to, co czysto fabularne. Czyny świat-
łości i  czyny ciemności to z  pewnością kwestia antropologiczna i  dlatego 
twierdzenie, iż Zanussi stworzył film o  moralności korporacyjnej, krytykę 
ideologii gender albo feminizmu czy może nowelkę obyczajową, jest niepo-
rozumieniem. Obce ciało to traktat filozoficzno-antropologiczny z pięknym 
i bardzo szerokim zapleczem teologicznym, osadzony z niezwykłą erudycją 
w szeregu odniesień do kultury i  sztuki. W  istocie chodzi bowiem Krzysz-
tofowi Zanussiemu o właściwą, pełną antropologię. Upadek kultury, kryzys 
społeczeństwa, porzucenie chrześcijaństwa  –  wszystko to ma swoje źród-
ło w  upadku antropologii, czyli wykrzywieniu obrazu człowieka. Tam zaś, 
gdzie nie ma dobrze ustawionej antropologii, tam, gdzie człowiek pozostaje 
w niezgodzie z samym sobą, nie przyjmuje swojej rzeczywistości, zaprzecza 
oczywistościom, poszukuje transgresji ku niejasnej efemerydzie, tam, gdzie 
człowieczeństwo zaciera swoją ludzko-boską twarz, tam upadek każdej z po-
zostałych wartości jest nieuchronny. Obce ciało to nie film o niebezpieczeń-
stwach feminizmu czy trudach życia w korporacji, nie jest to także film o drę-
czeniu chrześcijan, wątpliwych urokach gender studies albo o  problemach 
z rozliczeniem stalinowskich zaszłości i polityce historycznej. To film o kon-
dycji ludzkiej w naszych czasach i w każdych czasach – o fundamentalnych 
wyborach człowieka, który zawieszony pomiędzy prawdą a kłamstwem, złem 
a dobrem, miłością a nienawiścią, jasnością a ciemnością, wybiera w istocie 
pomiędzy Bogiem a nocą… 

Krzysztof Zanussi podziwiany jest na całym świecie za umiejętność stawia-
nia najistotniejszych pytań. Za odwagę, by nieustannie poszukiwać prawdy: 
nie tylko o człowieku, ale także o tym, co przekracza każdego z nas – o relacji 
człowieka do Boga. Czy jednak nie pozwoliliśmy sobie, by uznać zadawanie 
pytań za szczyt naszych możliwości, a udzielanie odpowiedzi za mniej war-
tościowe, nieeleganckie, a może nawet bezczelne? A  jednak prawdziwa mą-
drość polega przecież nie na tym, by pytać bez końca i bez skutku, lecz na 
tym, by w pewnej chwili wreszcie zyskać pewność – i świadczyć o prawdzie. 
W krytyce filmu Obce ciało słychać było to bezsilne rozdrażnienie intelektu-
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alistów, którzy –  także nie bez zastrzeżeń – akceptują Zanussiego pytające-
go, poddającego zwątpieniu, poszukującego, zupełnie nie są jednak w stanie 
uznać autorytetu kogoś, kto po 75 latach studiów i prób (czasami na granicy 
prowokowania Boga, na granicy bluźnierstwa) wreszcie zyskuje pewność i ją 
wypowiada. Nawet gdy robi to w tak subtelny sposób: dając swoim widzom 
wolność odkrywania, żądając od swoich widzów wykonania intelektualnego 
i duchowego wysiłku, uchylając drzwi, które musimy otworzyć sami. Posłu-
gując myśleniem.

Michał Legan OSPPE, Cierpienie i nadzieja w „Obcym ciele”: dychotomiczny świat 
Krzysztofa Zanussiego. Studium filmoznawczo-teologiczne, [w:] Cierpienie i nadzieja 
w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin 
i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż, Michał Legan 
OSPPE, Kraków 2015, s. 357–374.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384476.22



Noty biograficzne

Gianfranco Kardynał Ravasi 

Urodzony 18 października 1942 w Merate. Kardynał, biblista, wybitny erudy-
ta i intelektualista, specjalista od języka hebrajskiego. Był prefektem Biblioteki 
i Pinakoteki Ambrozjańskiej i wykładowcą teologii biblijnej na Wydziale Te-
ologicznym Północnych Włoch. Od 1995 jest członkiem Papieskiej Komisji 
Biblijnej. 3 września 2007 papież Benedykt XVI powołał go na przewodniczą-
cego Papieskiej Rady Kultury oraz komisji ds. Dziedzictwa Kulturowego Koś-
cioła i komisji ds. Archeologii. Gianfranco Ravasi popularny jest we Włoszech 
jako popularyzator Pisma Świętego. Prowadzi programy w telewizji, publikuje 
w prasie. Od lat 80. wydaje też pozycje książkowe na temat Biblii, m.in. komen-
tarze do różnych ksiąg biblijnych. Od 2007 roku co tydzień publikuje artyku-
ły biblijne w „Przewodniku Katolickim”. 28 września 2012 otrzymał doktorat 
honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzięki swej bogatej 
działalności naukowej, dydaktycznej i pisarskiej prof. Gianfranco Ravasi jest 
żywo obecny w życiu kulturalnym współczesnych Włoch i świata. Jako autor 
ponad stu tytułów książkowych, które zostały przełożone z włoskiego na język 
angielski, hiszpański, francuski, niemiecki i polski, ubogaca owocami swoich 
badań egzegetyczno-literackich życie nie tylko innych niż włoski Kościołów 
lokalnych i  środowisk teologicznych, ale także myślenie i wrażliwość kultu-
ralną milionów ludzi świeckich. Liczne i  różnorodne publikacje profesora 
i kardynała Ravasiego to wielki wkład w kulturę współczesnej Europy i świata. 
Polega on na rozniecaniu na nowo w  tej kulturze światła Ewangelii. Wier-
ny wezwaniom Ewangelii, papież Jan Paweł II powołał do istnienia – w roku 
1982 – Papieską Radę ds. Kultury. Działająca od roku 2008 pod przewodni-
ctwem ks. Kardynała Ravasiego Rada (poszerzona o Sekretariat dla Niewie-
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rzących oraz o fundację Nauka – Wiara; STOQ), wspiera świeckich chrześ-
cijan, by z  odwagą i  twórczą inteligencją byli obecni w  uprzywilejowanych 
miejscach kultury, jakimi są szkoły i uniwersytety, środki badań naukowych 
i technicznych, środowiska twórczości artystycznej i humanistycznej refleksji.

dr hab. Sławomir Bobowski, prof. UWr

Polonista i filmoznawca zatrudniony od wielu lat w Instytucie Filologii Pol-
skiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował dotąd około 70 artyku-
łów naukowych oraz cztery książki: Dyskurs filmowy Zanussiego (Wroc-
ław 1996), W  poszukiwaniu siebie. Twórczość filmowa Agnieszki Holland 
(Wrocław 2001), Między świętością a  potępieniem. Martin Scorsese i  reli-
gia (Wrocław 2007), Nie tylko przygoda. Polskie powieści indiańskie dla 
młodzieży w perspektywie etnologicznej (Wrocław 2012). Od wielu lat jest 
redaktorem rocznika „Studia Filmoznawcze”. Jego zainteresowania od pew-
nego czasu zmierzają ku fuzji filmoznawstwa z refleksją o kulturze, zwłasz-
cza z  antropologią kulturową. Niedawno oddał do druku książkę o  kon-
flikcie kultur jako temacie filmowym na przykładzie kina amerykańskiego, 
a konkretnie filmów o Dzikim Zachodzie.

mgr Michał Dondzik

Filmoznawca, doktorant w  Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu 
Łódzkiego. Interesuje się kinem polskim oraz filmem dokumentalnym. Publi-
kował w „Kwartalniku Filmowym”, „Panoptikum”, „EKRANach” oraz tomach 
zbiorowych. Autor książki Leszek Wronko. Dźwięk filmu polskiego (Łódź 2013).

dr Mariola Dopartowa 

Urodzona w 1962 roku. W publikacjach do 2002: Mariola Jankun-Dopartowa. 
Historyk literatury i filmu, wydawca, scenarzystka, script doctor, autorka ksią-
żek dla dzieci. W latach 1989–2010 pracownik Instytutu Sztuk Audiowizual-
nych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2010–2012 adiunkt w Katedrze 
Kultury Współczesnej w  Akademii Ignatianum w  Krakowie, później wykła-
dowca Akademii Polskiego Filmu PISF i stypendystka Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego jako scenarzystka filmowa. Autorka kilku książek 
o filmie i kulturze, które przyniosły prestiżowe nagrody (monografie twórczo-
ści reżyserskich, książki zbiorowe oraz Czy kino może nawrócić? Wokół „Pasji” 
Mela Gibsona). Opublikowała liczne artykuły poświęcone kinu i problematy-
ce społecznej.
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ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US

Urodzony w 1966 roku. Ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dr hab. te-
ologii, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego i Papieskiego Wydziału Te-
ologicznego we Wrocławiu. Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki 
i Homiletyki na Wydziale Teologicznym US oraz Katedry Komunikacji Reli-
gijnej na PWT. Dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Ste-
in w Zielonej Górze. Autor książek Eucharystia zmediatyzowna. Teologiczno-

-pastoralna interpretacja transmisji Mszy Świętej w  radiu i  telewizji (2009) 
i Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji (2010), Copyright na Jezusa. Język, 
znak, rytuał między wiarą a niewiarą (2012); Bluźnierstwo. Od grzechu do 
przestępstwa (2013), Emaus. Tajemnice dnia ósmego (2015). Członek redakcji 
kwartalnika „Więź”. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu komunikacji religij-
nej (symbolicznej, wizualnej, tekstowej). 

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

Ksiądz, profesor teorii mediów i komunikacji społecznej oraz filozofii i aksjo-
logii mediów, redaktor, doktor filozofii nauki i przyrody, doktor habilitowany 
nauk humanistycznych w zakresie nauk o mediach i nauk o poznaniu i komu-
nikacji społecznej; studia na uniwersytetach w Krakowie (UPJPII), Innsbru-
cku i Zürichu na kierunkach teologii, filozofii, nauk o mediach i komunikacji 
społecznej; dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; kierownik Katedry Mediów 
i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie; 
obszar badań naukowych: aksjologia mediów i  komunikacji społecznej, fi-
lozofia mediów, etyka mediów, filozoficzne aspekty teorii informacji i teorii 
mediów oraz relacji Jana Pawła II i mediów, filozofia nauki i filozofia przyrody, 
etyka, filozofia poznania. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz 15 książek z ob-
szaru filozofii mediów, teorii mediów, etyki mediów, filozofii nauki, m.in.: Fak-
tizität und Möglichkeit (2001); Osoba i media. Personalistyczny paradygmat 
etyki mediów (2004), Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii 
mediów (2005), Media. Teorie i fikcje (2006), Etyczne orientacje w mediosferze 
(2006), Radio plus Dobra Nowina (2007), Internet światem człowieka (2009), 
Media światem człowieka (2009), Prawda w mediach – między ideałem a ilu-
zją (2010), Wolność w mediach – miedzy poprawnością a odpowiedzialnością 
(2010), Nie lękajcie się. Jan Paweł II i media (2011), Convergence: Media in 
Future (2012), Dobro w mediach – z cienia do światła (2012), Odpowiedzial-
ność w mediach – od przypadku do celu (2012), Wartości w mediach – z dolin 
na szczyty (2013), Wartość mediów – od wyzwań do szans (2013), Człowiek 
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w świecie mediów (2013), Mądrość mediów – meandry wiedzy i głupoty (2014), 
Mądrość w  mediach  –  o  bezmyślności do przemądrzałości (2014). Członek 
Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji, Społecznej i Przewodniczący 
sekcji „Aksjologia komunikowania” PTKS, zastępca przewodniczącego Pol-
skiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej, członek Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, 
członek zwyczajny towarzystw naukowych polskich i zagranicznych.

dr Waldemar Frąc

Absolwent filmoznawstwa i filozofii UJ, adiunkt w Katedrze Teorii i Antropolo-
gii Filmu Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. Zajmuje się przede wszystkim 
filozoficznymi kontekstami kina i etycznymi aspektami audiowizualności. Peł-
nił funkcję redaktora „Przeglądu Kulturoznawczego”. Opublikował Kino możli-
we oraz artykuły m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Principiach”, „Przeglądzie 
Kulturoznawczym”, „Ethosie”, „Kulturze Popularnej” i tomach zbiorowych. 

dr Jacek Jędrzejewicz

Ukończył reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uni-
wersytetu Śląskiego. Doktorat: Buñuel – uduchowiony ateista – obronił na 
Uniwersytecie Łódzkim. W  swoich twórczych poszukiwaniach stara się łą-
czyć dwa obszary: artystyczny i naukowy.

dr hab. Tomasz Kłys, prof. UŁ

Urodzony w 1962 roku, filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa na Uniwer-
sytecie Łódzkim, obecnie profesor UŁ i kierownik Zakładu Historii i Teorii 
Filmu w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej tejże uczelni. W obsza-
rze jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. filmowa narratologia, 
teoria diegezy i  kino niemieckie z  okresu Republiki Weimarskiej i  Trzeciej 
Rzeszy. Autor książek: Film fikcji i jego dominanty (Warszawa 1999), Dekada 
doktora Mabuse. Nieme filmy Fritza Langa (Łódź 2006), (współautor) (Kino 
bez tajemnic (Warszawa 2009), Od Mabusego do Goebbelsa (Łódź 2013).

dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk

Historyk filmu. Adiunkt habilitowany w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. 
Autorka kilkudziesięciu artykułów w  periodykach naukowych, m.in. „Kwar-
talniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej”, „Studiach Filmoznawczych” 
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i książkach zbiorowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół 
fantastyki literackiej i filmowej, relacji pomiędzy filmem a innymi sztukami 
(zwł. literaturą i malarstwem), metodologii analizy i interpretacji dzieła filmo-
wego, problematyki gender, kina gatunków (zwł. horroru), zjawisk we współ-
czesnym kinie europejskim (zwłaszcza hiszpańskim i francuskim), a przede 
wszystkim problematyki sacrum w kinie. Opublikowała książkę Kobieta i de-
mony. O  widzu horroru filmowego (Kraków 2003), za którą 1  października 
2004 roku otrzymała Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu. Jest autorką pierwszej w Polsce książki poświęconej twórczości fil-
mowej Luisa Buñuela: Piekła Luisa Buñuela. Wokół problematyki sacrum 
i profanum (Kraków 2007), za którą otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Współredaktorka (obok Eugeniusz Wilka) książki Nowa 
audiowizualność – nowy paradygmat kultury? (Kraków 2008). Przygotowuje 
książkę Imaginaria Poego i Cormana oraz kolejne dwie pozycje poświęcone 
Buñuelowi – dotyczącą okresu meksykańskiego i późnej twórczości. 

dr Marek Kotyński CSsR 

Redemptorysta, teolog duchowości, absolwent Papieskiego Uniwersytetu 
Gregoriańskiego oraz Papieskiego Instytutu Duchowości Teresianum w Rzy-
mie. Specjalizuje się w  problematyce ekspresji doświadczenia religijnego 
w kulturze i sztuce ze szczególnym uwzględnieniem duchowości filmu. Pro-
wadzi dyskusyjne kluby filmowe: w kinie Praha oraz w Katolickim Domu Kul-
tury „Dobre miejsce” w Warszawie.

dr Michał Legan OSPPE

Urodzony 24 lipca 1979 roku w Zielonej Górze. Kapłan w zakonie paulinów 
na Jasnej Górze, teolog, filmoznawca, autor monografii poświęconej teolo-
gicznej interpretacji twórczości Andrieja Tarkowskiego Balthasar/Tarkow-
ski. Teodramat w filmie, a  także artykułów w czasopismach oraz książkach 
zbiorowych, w których bada problematykę transcendencji w sztuce filmowej. 
Zatrudniony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie.

ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO

Profesor Uniwersytetu Opolskiego, medioznawca, teolog filmu. Autor artyku-
łów i książek, m.in. Audiowizualny przekład Biblii (Opole 2002), 100 filmów 
biblijnych (Kraków 2005), Figury Chrystusa w „Dekalogu” Krzysztofa Kieślow-
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skiego (Opole 2007, 2013), Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny (Opole 
2015), redaktor m.in. Ukrytej religijności kina (Opole 2002), Światowej ency-
klopedii filmu religijnego (Kraków 2007, z Adamem Garbiczem), Cinematic 
Transformations of the Gospel (Opole 2013), Kieślowski czyta Dekalog (z Mi-
chałem Leganem, Opole 2014). Członek jury ekumenicznego na międzyna-
rodowych festiwalach filmowych, m.in. w  Erywaniu, Warszawie, Fryburgu 
i Cannes.

ks. dr Andrzej Luter

Duszpasterz, asystent kościelny Towarzystwa „Więź”, współpracownik „Tygo-
dnika Powszechnego”, „Kina”, „Dialogu” i portalu e-teatr.

dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM

Filmoznawca, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Media–Kultura–
Komunikacja Społeczna”, kieruje Zakładem Filmu i  Nowych Mediów w  In-
stytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-

-Mazurskiego w  Olsztynie, autorka Poetyki filmu religijnego (Arcana 2000) 
oraz monografii Krzysztofa Zanussiego pt. Niepokój i  tęsknota. Kino wobec 
wartości. O  filmach Krzysztofa Zanussiego (Wydawnictwo UWM 2011), re-
daktor książki Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów (Wy-
dawnictwo UWM 2014). Interesuje się teologią filmu, genologią i  antropo-
logią filmu oraz aksjologią mediów audiowizualnych, jak również historią 
i socjologią kina polskiego.

dr Dorota Narewska

Doktor teologii pastoralnej, zrekonstruowała Karola Wojtyły wizję dzienni-
karstwa (1949–1978), Warszawa 2013; asystent w Katedrze Teologii Mediów, 
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie.

dr Piotr Pławuszewski

Pracownik Katedry Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza; jego zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszyst-
kim wokół teorii/praktyki kina dokumentalnego oraz historii filmu polskiego; 
autor monografii Filmowa twórczość Władysława Ślesickiego; współredaktor 
tomu Pogranicza dokumentu (Poznań 2012) oraz monograficznego numeru 
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pisma „Images” (vol. XIV, 2014); publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, 
„Images”, „Kinie” i „EKRANach”.

dr Joanna Preizner

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006), adiunkt 
na Wydziale Zarządzania i  Komunikacji Społecznej Akademii Krakowskiej 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w  Krakowie. Zajmuje się historią pol-
skiego kina i filmowymi wizerunkami relacji polsko-żydowskich. Jest autorką 
monografii etiud studenckich PRL w obiektywie studentów łódzkiej filmówki 
w latach 1949–1960 (2007), redaktorką i autorką czterotomowej serii Gefilte 
film. Wątki żydowskie w kinie (2008–2013). Przetłumaczyła wspomnienia ra-
bina Ben-Ziona Golda Cisza przed burzą. Życie polskich Żydów przed Holo-
kaustem (2011). W 2012 roku nakładem wydawnictwa Austeria ukazały się jej 
Kamienie na macewie. Holokaust w polskim kinie. W 2015 roku wydawnictwo 
EKRANy opublikuje jej monografię filmów o stanie wojennym pt. Czas oło-
wiany. Obraz stanu wojennego w filmie fabularnym, a wydawnictwo Austeria 
tom pod jej redakcją pt. Współczesne kino izraelskie. 

dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD

Urodzony w  1972 roku w  Zabrzu, doktor habilitowany nauk humanistycz-
nych w zakresie literaturoznawstwa, prof. nadzwyczajny Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie; dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, kierownik Za-
kładu Teorii Literatury oraz Pracowni Komparatystyki Kulturowej AJD, czło-
nek Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Zajmuje się bada-
niem zjawisk na pograniczu literaturoznawstwa i komparatystyki kulturowej. 
Jego pierwszą przestrzenią badawczą jest mediewistyka, w której przenikają 
się wątki teologii i historii Kościoła. Niezwykle ważka stała się dla badacza 
znajomość kultury średniowiecza w  odniesieniu do czasów współczesnych, 
co spowodowało zainteresowanie badawcze średniowiecznością (medie-
walizmem). Efektem tych badań jest książka, która ukazała się w  Warsza-
wie – Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów (2014). 
Druga przestrzeń badawcza związana jest z antropologią i kulturą współczes-
ną badanymi w perspektywie chrześcijaństwa jako paradygmatu kulturowe-
go Europy i jego kryzysu w dobie sekularyzmu. Podejmuje kwestie związane 
z kerygmatycznością przekazów kulturowych (filmu, przekazów medialnych, 
reklamy) w ramach szeroko pojętych badań postsekularnych, czego efektem 
są książki: Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpre-
tacji kerygmatycznej (2011) oraz Katechezy w obrazach. Kerygmatyczna inter-
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pretacja filmu (2012). W ramach badań nad przenikaniem się sfery religijnej 
i sekularnej w kulturze współczesnej zainicjował serię konferencji pt. Chrześ-
cijaństwo  –  Kultura  –  Ponowoczesność. Trzeci obszar badawczy wiąże się 
z językiem współczesnej kultury, która operuje kodem audiowizualnym. An-
tropologiczne ukierunkowanie w  badaniu kultury współczesnej otworzyło 
możliwość analizy nowych mediów. Tak powstały publikacje jego autorstwa: 
Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności (2012), Muzyka 
w czasach ponowoczesnych (2013), Literatura – nowe media. Homo irretitus 
w kulturze literackiej XX i XXI wieku (2014).

dr hab. Piotr Sitarski, prof. UŁ

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, filmoznawca i  medioznawcza. Pracuje 
w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zaj-
muje się historią i współczesnością nowych mediów oraz ich związkami z fil-
mem. Jest między innymi autorem książki Rozmowa z cyfrowym cieniem, mo-
nografii Sens stylu. O twórczości filmowej Ridleya Scotta oraz współautorem 
podręcznika licealnego Człowiek – twórca kultury.

prof. dr hab. Grażyna Stachówna

Filmoznawczyni, profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuk Audiowizualnych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka pięciu książek, m.in. Niedole miłowa-
nia. Ideologia i perswazja w melodramatach filmowych (2001), Polański od 
A  do Z  (2002), Władcy wyobraźni. Sławni bohaterowie filmowi (2006) oraz 
ponad dwustu artykułów na temat filmu powszechnego i  polskiego, redak-
torka jedenastu tomów zbiorowych, m.in. Autorzy kina polskiego (współred. 
Bogusław Zmudziński, 2007). Z  pasją interesuje się kulturą popularną, jest 
wielbicielką kina indyjskiego  –  redakcja tomu Nie tylko Bollywood (2009), 
numeru monograficznego „Studiów Filmoznawczych” Bollywood  –  prawdy 
i mity (2011/32), Od Ramajany do Slumdoga. Filmowe adaptacje literatury 
indyjskiej (w druku), steampunku i seriali brytyjskich.
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