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NA PROGU DOJRZAŁOŚCI
W nawiązywaniu pogłębionego dialogu 

z  młodzieżą szkolną, temat dojrzewania 
jest jednym z  pierwszoplanowych. Cóż 
może być człowiekowi bliższe od tego, co 
sam aktualnie przeżywa? A przecież okres 
dojrzewania w  dużej części przypada na 
lata edukacji szkolnej. Trzeba jednak zdać 
sobie sprawę z  ukrytego w  tym rozumo-
waniu ryzyka. Trudno przecież, będąc 
podmiotem bardzo ważnego, wielostron-
nego i  dynamicznego procesu, zachować 
wobec niego dystans i  spoglądać nań, 
a  zatem i  na siebie, z  pełną trzeźwo-
ścią umysłu. Tym trudniej, że ów proces 
dotyczy osób mało jeszcze doświadczo-
nych, z natury rzeczy często niegotowych 
do wnikliwej autoanalizy.

Refleksję o  dojrzewaniu snuje się 
zazwyczaj przeszedłszy już ten proces. Oba 
prezentowane w  związku z  omawianym 
tematem filmy są wypowiedziami reży-
serów, którzy patrzą na czas dojrze-
wania z  pewnej perspektywy, wracają do 
własnych przeżyć, odwołują się do własnej 
pamięci – niedoskonałej, wybiórczej, 
twórczo przekształconej, skonfrontowanej 
z  rozlicznymi lekturami i  doświadcze-
niami. 

 W  procesie tym dotyka się materii 
szczególnie delikatnej, doznań bardzo 
intymnych, często bolesnych i  trudnych. 
W  przypadku Wojciecha Marczewskiego 
nie ma żadnej taryfy ulgowej, ani nostal-
gicznego filtra. Dlatego pokazanie jego 
utworu w  kontekście proponowanego 
tematu można uznać za decyzję z gruntu 
właściwą, choć jednocześnie wymagającą 
wyjątkowej odpowiedzialności w  prowa-

dzeniu opartego na nim procesu dydak-
tycznego.

Znajdowanie się na progu dojrza-
łości nie jest sytuacją tak jednoznaczną, 
jak można by sądzić. Dojrzałość można 
bowiem widzieć w  różnych aspektach – 
fizycznym, psychicznym lub duchowym. 
Można powiedzieć, że człowiek w każdym 
momencie życia staje na kolejnym progu 
dojrzałości. W  Zmorach i  Pas de deux 
jest ona ujęta dość szeroko. Widzimy 
dziecko doświadczające pierwszych oznak 
fizycznej dorosłości; widzimy maturzystę 
wybierającego swą drogę wśród gąszczu 
propozycji i możliwości; widzimy studenta 
wchodzącego w rzeczywistość dylematów 
dorosłości i  widzimy wreszcie doro-
słego, postawionego wobec tragikomicz-
nych skutków swej niedojrzałości. Można 
więc na podstawie analizy obu propozycji 
filmowych stworzyć wielostronną i nieba-
nalną panoramę sytuacji egzystencjal-
nych, związanych z „progiem dojrzałości” 
i uwolnić się od schematów myślowych. 

Należy także zwrócić uwagę na specy-
ficzną właściwość filmów Marczewskiego 
i  Lewińskiej. Oba mówiąc o  dojrze-
waniu, dotykają kwestii sztuki. Skutkuje 
to opowieściami o  rodzeniu się szcze-
gólnej wrażliwości. Bohaterowie w pewnej 
mierze wydobyci zostają z  kontekstu 
społecznego i podlegają wyraźnej indywi-
dualizacji. Proces dojrzewania pokazany 
zostaje zatem w odniesieniu do konkretnej 
osoby, jej losu i zdarzeń, które się jej przy-
trafiły, a nie jako funkcja wiedzy ogólnej, 
zmierzająca ku egzemplifikacji.
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WOJCIECH MARCZEWSKI
Twórca urodzony w  Łodzi w  roku 

1944, a  więc ze względów metrykalnych 
i  środowiskowych (pracował w  Zespole 
Filmowym „Tor” wraz z  Krzysztofem 
Zanussim i  Krzysztofem Kieślowskim) 
łączony z  przedstawicielami kina moral-
nego niepokoju. W  istocie jednak od 
początku swej twórczej drogi był indy-
widualistą, a  na problematykę społeczną 
i  polityczną poruszaną przez swych 
rówieśników patrzył z nieco innej, nowej 
w  polskiej kinematografii, perspek-
tywy doświadczenia prywatnego. W  jego 
twórczości przewijają się dwa podsta-
wowe tematy: doświadczenie inicjacji 
oraz doświadczenie zetknięcia z  historią. 
W  latach 1962–69 z  kilkuletnią przerwą 
studiował reżyserię w  łódzkiej filmówce 

(dyplom 1998). W  początkach swej 
kariery pracował w  wytwórni wojskowej 
„Czołówka”, by potem na stałe związać się 
z Zespołem Filmowym „Tor”, gdzie zreali-
zował swe najlepsze filmy. Marczewski 
zasłynął jako wybitny pedagog, spełniając 
się na tym polu także w  bardzo wielu 
krajach Europy. W  l. 90. pełnił funkcję 
dziekana brytyjskiej uczelni filmowej The 
National Film and Television School. Jest 
współzałożycielem i  jednym z  najważ-
niejszych wykładowców działającej od 
2002 w  Warszawie Mistrzowskiej Szkoły 
Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. 

Wybrana filmografia:
Zmory (1978), Klucznik (1979), 

Dreszcze (1981), Ucieczka z kina Wolność 
(1990), Czas zdrady (1997), Weiser (2000)

KINGA LEWIŃSKA
Reżyserka, przedstawicielka młod-

szego pokolenia polskich twórców filmo-
wych. Ukończyła studia na Wydziale 
Radia i  Telewizji Uniwersytetu Śląskiego 
w  Katowicach. W  latach 2003–07 pełniła 

funkcję członka zarządu Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. Studiowała polo-
nistykę na Uniwersytecie Warszawskim.  
Pas de deux to jej film absolutoryjny.

Wybrana filmografia: Pas de deux (2001)
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Z M O R Y
Rok produkcji:

Produkcja:
Reżyseria: 

Scenariusz:

Zdjęcia:
Muzyka:
Obsada:

Czas trwania:

1978
Zespół Filmowy „Tor”.
Wojciech Marczewski
według powieści Emila Zegadłowicza 
Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości 
Pavel Hajny
Wiesław Zdort
Zygmunt Konieczny
Tomasz Hudziec (Mikołaj Srebrny 
w dzieciństwie), Piotr Łysak (Mikołaj 
Srebrny), Teresa Marczewska (Zofia 
Srebrna, matka Mikołaja), Bronisław 
Pawlik (Michał Srebrny, ojciec Mikołaja), 
Hanna Skarżanka (babka Mikołaja), 
Maria Chwalibóg (Komendowa, ciotka 
Mikołaja), Janusz Michałowski (Wacław 
Komenda, wuj Mikołaja), Michał Pawlicki 
(katecheta), Wiktor Sadecki (dyrektor 
gimnazjum), Stanisław Igar (profesor 
Ptaszycki), Jan Nowicki (profesor 
Chwostek), Henryk Boukołowski 
(profesor Znamierowski), Bogdan Koca 
(Marecki), Teresa Budzisz–Krzyżanowska 
(Wysocka, aktorka z Krakowa), Jan 
Prochyra (Raciaty), Halina Wyrodek 
(Róża, służąca Komendów), Hanna 
Mikuć (Balbina)
Czas trwania: 100 min.

Film jest ciągiem obrazów ukazują-
cych przeżycia i  doznania gimnazjalisty, 
Mikołaja Srebrnego. Dotyczą one czasu 
od jego znalezienia się w szkole aż do balu 
maturalnego.

Przed pojawieniem się w  murach 
wołkowickiego gimnazjum, Mik mieszka 
wraz z  ojcem, emerytowanym nauczy-
cielem, w  dworku w  pobliskiej Porębie 
Murowanej. Wraz z  rozpoczęciem nauki 

przenosi się do mieszkania wujostwa 
Komendów (brata matki i jego żony), żeby 
na koniec znaleźć schronienie w  domu 
babki, w  którym zamieszkuje wraz 
z matką.

Mik przeżywa udręki edukacji 
w  środowisku pozbawionym intelektual-
nego i moralnego polotu, wtajemniczony 
zostaje w  sferę erotyzmu, a  także musi 
dokonać koniecznych wyborów światopo-
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PAS DE DEUX
Rok produkcji:

Produkcja:
Reżyseria: 

Scenariusz:
Zdjęcia:
Muzyka:
Obsada:

Czas trwania:

2001
Telewizja Polska S.A.
Kinga Lewińska
Kinga Lewińska
Konrad Spyra
utwory Piotra Czajkowskiego i Sullivana
Krzysztof Globisz (Józef Struziak), 
Gabriela Kownacka (Anna Struziakowa), 
Przemysław Chojęta (Wiktor Malec), 
Małgorzata Sadowska (Ala, kochanka 
Struziaka), Karol Stępkowski (Wacek). 
35 min.

glądowych. Zmaga się ze śmiercią obojga 
rodziców, najpierw ojca, później matki. 
Doznaje uniesień w  kontakcie z  praw-
dziwą sztuką. Nie jest mu oszczędzone 
obcowanie z  najbrudniejszymi sprawami 

ludzkiej egzystencji. Wreszcie jednak zdaje 
maturę i  może uwolnić się od młodzień-
czych zmór. Pragnie spróbować swoich sił 
jako poeta.

Student weterynarii, Wiktor, trafia – 
w ramach praktyk – do małego miasteczka, 
pod opiekę miejscowego weterynarza, 
Józefa Struziaka. Zajmuje pokój w  jego 
domu. Uczestniczy w  życiu domowym, 
posiłkach, wspólnym słuchaniu muzyki. 
Żona Struziaka, Anna, znużona prowin-
cjonalną egzystencją i samotnością, wpro-
wadza gościa w  swoją praktykowaną 
codziennie pasję, jaką są ćwiczenia bale-
towe – przed laty była tancerką.

Mąż, zauważając wspólne próby żony 
i  praktykanta, postanawia wykorzystać 
sytuację, aby uwolnić się od niechcianego 

już związku i  zamieszkać z  kochanką, 
z  którą musi pokątnie się spotykać. 
Pozoruje więc swój wyjazd do zaatako-
wanej przez pryszczycę krowy, by po 
niedługim czasie wrócić i  zastać żonę 
ze studentem w  dwuznacznej pozie. Nie 
pozostaje mu już nic innego, jak odegranie 
przygotowanej roli zdradzonego męża 
i  wspaniałomyślne opuszczenie domu. 
U kochanki, ku swojemu wielkiemu zasko-
czeniu, spotyka jednak innego mężczyznę. 
Wycofuje się więc i  wraca do domu, 
z którego tymczasem uciekł Wiktor.
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Można powiedzieć, że temat zapropo-
nowany dla niniejszego zestawu filmów 
i  zarazem broszury proponuje klucz, za 
pomocą którego można wejść do wnętrza 
filmowych światów Marczewskiego 
i  Lewińskiej. Tym kluczem jest postać 
bohatera. Chodzi oczywiście o  bohatera 
jasno określonego. Znajduje się on w sytu-
acji dojrzewania, a  zatem jest młody, 
jeszcze nieukształtowany, podlega dozna-
niom o  wysokiej intensywności, poszu-
kuje odpowiedzi na elementarne pytania. 

Taki jest Mikołaj Srebrny, protago-
nista Zmór. W  filmie tym staje się on 
podstawowym obiektem zaintereso-
wania, a zarazem jedynym medium, przez 
które postrzegana jest rzeczywistość. 
Jej obraz zostaje całkowicie zsubiekty-
wizowany. Przyjmuje ona postać kosz-
marnego snu, związanego z  przestrzenią 
Wołkowic jako małego, galicyjskiego 
miasteczka, kontrapunktowanego przez 
nieliczne sceny, ukazujące postać ojca czy 
aktorki Wysockiej. Uruchomiona zatem 
zostaje perspektywa szczególnie osobista. 
Pozwala ona na dotknięcie najintym-
niejszych przeżyć bohatera bez żadnego 
dystansu, bez racjonalnej obróbki, a przy-
najmniej taką daje iluzję.

Autentyzmu filmowemu światu przy-
daje też fakt, że ta ekranizacja przedwo-
jennej powieści Emila Zegadłowicza para-
doksalnie ma w  odniesieniu do reżysera 
charakter autobiograficzny. Nie chodzi tu 
bynajmniej o autobiografizm sensu stricto. 
Historia Mikołaja Srebrnego nie ma oczy-
wiście żadnych zewnętrznych związków 
z życiorysem reżysera. Jednak Marczewski 
mówi wprost: „Bohaterowie Zmór – to 
ja”1. W  dużym stopniu unieważniony 

1 M. Furdal, Siłą sztuki jest błąd. Mówi Wojciech 
Marczewski, „Kino” 1993, nr 10, s. 26.

jest kostium epoki monarchii Austro–
Węgier z  początku XX wieku. „Starałem 
się opowiadać tak – relacjonuje twórca 
– jakbym opowiadał o  swoim życiu. 
O  swoim dzieciństwie. Zależało mi na 
tym, żeby Zmory nie były odbierane jako 
film historyczny. To film zdecydowanie 
autobiograficzny pod względem emocji, 
lęków, przeczuć fascynacji”2. A zatem sfera 
wewnętrznych doznań odgrywa tu rolę 
zdecydowanie pierwszoplanową.

Jeśli zaś tematem filmu jest życie 
wewnętrzne bohatera i  jego doznania, 
składające się na rodzaj koszmaru, to siłą 
rzeczy opowieść zaczyna nabierać charak-
teru epizodycznego. Kolejne sceny nie 
wynikają z  siebie na zasadzie przyczyny 
i skutku. Stają się luźną projekcją zdarzeń 
i sytuacji, uzyskując spójność na poziomie 
poetyckiej wizji inicjacji.

Nie zostaje też zachowana chrono-
logiczna ciągłość narracji. Marczewski 
podzielił Zmory na dwie części. Ich 
odmienność podkreślona została także 
przez zmianę aktora odtwarzającego rolę 
Mika. W  drugiej części Tomasza Hudźca 
zastąpił Piotr Łysak. Zmiana ta była 
nieunikniona ze względu na ogromną 
różnicę w  wyglądzie między chłopcem, 
jakim był Mik w części pierwszej i osiem-
nastoletnim młodzieńcem z części drugiej. 
Obaj aktorzy, którzy nie byli wszak debiu-
tantami, potrafili zachować jednorodność 
postaci. 

Istota podziału filmu polega na tym, iż 
w każdej z części wewnętrzny świat boha-
tera zdominowany zostaje przez jeden 
z  żywiołów: w  pierwszej przez żywioł 
doznań, w  drugiej przez żywioł myśli. 
Świat właściwie jeszcze dziecięcy, bogaty 
w  tajemnicze rytuały, obfitujący w  coraz 

2 Tamże.

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
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to nowe, zaskakujące emocje i  w prosty 
sposób otwarty na transcendencję prze-
obraża się nagle w  świat młodzieńczych, 
buntowniczych poszukiwań, kreowania 
osobistego widzenia rzeczywistości 
i  odnajdywania własnej drogi życiowej. 
Jest to przemiana, która nie budzi wątpli-
wości co do swego uzasadnienia, obra-
zując naturalne, wynikające z  rozwoju 
osobowego, następstwo rzeczy. 

Starając się poddać analizie wewnętrzny 
świat bohatera, wypada sięgnąć do jego 
źródeł, czyli do zdarzeń, miejsc i  osób, 
które odcisnęły na nim swoje piętno; do 
przeżyć związanych z budzącą się dojrza-
łością; do myśli i poglądów, pojawiających 
się w orbicie jego rzeczywistości.
M I K O Ł A J  I  O J C I E C

Filmowa opowieść o  Mikołaju 
Srebrnym rozgrywa się w  stosunkowo 
niewielkiej przestrzeni. Wyznacza ją dom 
ojca w  Porębie Murowanej, o  kilka zale-
dwie kilometrów oddalonej od Wołkowic, 
samo miasteczko i  jego okolice, gimna-
zjum, mieszkanie wujostwa, mieszkanie 
babki, sala teatralna i niewiele więcej. To 
z  jednej strony świat mały, duszny i zatę-
chły, z  drugiej zaś miejsce niezwykłych 
doświadczeń i  młodzieńczych wtajemni-
czeń. W części pierwszej jest to także świat 
różnorodny i  pełen zagadek, w  drugiej 
natomiast staje się jednoznacznie brzydki.

Waloryzacja przestrzeni Zmór nie jest 
zatem homogeniczna. Szpetota krajo-
brazu wołkowickiego ustępuje nieco wraz 
z  wkroczeniem w  rzeczywistość natury; 
w  pagórkowaty, podbeskidzki pejzaż 
łąk i  pól. Zanika ona także w  chwilach 
wielkich uniesień bohatera, jak choćby 
podczas występu aktorki Wysockiej. 

Gdyby dominująca w  filmie brzydota 
rzeczywistości pozbawiona była przeciw-
wagi, byłaby zapewne mniej wiarygodna 

i  mniej atrakcyjna, natrętna i  znacze-
niowo uboga. Można powiedzieć, iż 
w  swym ostatecznym wyrazie narzuca 
się ona jako obraz umierania, nierucho-
mienia, rozkładu, całkowitej dekadencji – 
a to byłoby stanowczo zbyt mało. Nie jest 
ona jednak punktem wyjścia ekranowego 
świata, ani też nie stanowi jądra wyobraźni 
czy świadomości filmowego bohatera. 

Mikołaja poznajemy w  porębiańskim 
dworze, a więc w domu, w którym mieszka 
on wraz z ojcem. Właśnie to miejsce, choć 
w  filmie pojawia się na bardzo krótko, 
stanie się niezbywalnym kontekstem 
wołkowickiej biografii bohatera. 

Dom ojca to dla biografii Mikołaja 
kontekst jednoznacznie pozytywny, 
życiodajny, ochraniający. Wcale jednak 
nie dlatego, by wiejska rezydencja nosiła 
w  sobie szczególnie znaczący pierwiastek 
arkadyjskości, choć istotne jest tu obco-
wanie z  naturą i  nieskrępowany kontakt 
z  ludźmi. Czas spędzony w  Porębie 
wypełnia bardzo dotkliwe cierpienie, 
wynikłe nade wszystko z  nieobecności 
matki. Kwestia ta pojawia się w późnowie-
czornej rozmowie z ojcem, kiedy chłopiec 
budzi się z  powodu sennego koszmaru 
i przychodzi do niego. Bywa on też świad-
kiem rozmów między rodzicami, które 
dotyczą jego przyszłości. Rozmów niespo-
kojnych, które nie znamionują zażyłości 
czy choćby porozumienia, choć nie są też 
kłótniami. Panujące między rodzicami 
stosunki zdają się mieć szczególnie skom-
plikowany charakter. 

Na rangę Poręby w  biografii Mikołaja 
ma nade wszystko wpływ postać ojca. 
Jest nim gospodarujący teraz na wsi, 
emerytowany profesor, Michał Srebrny. 
Emerytowany zresztą przedwcześnie, 
jak wolno podejrzewać, ze względu na 
swe metody i poglądy pedagogiczne oraz 
pełen rezerwy stosunek do oficjalnie 
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usankcjonowanego porządku wartości. 
Ojciec okazuje się jedynym autentycznym 
wychowawcą syna, który stara się działać 
świadomie. Posługuje się przy tym swymi 
niepoprawnymi, skazującymi go na zawo-
dową banicję metodami. „Taki mam 
system” – tłumaczy wujostwu Komendom 
chęć rozmowy sam na sam z  chłopcem 
w  trakcie ich niedzielnej wizyty, zwią-
zanej z  pierwszymi problemami szkol-
nymi Mikołaja. Właśnie ta rozmowa oraz 
wspomniane nieco wyżej nocne spotkanie 
po przebudzeniu się Mika ze złego snu, to 
dwie sceny uwidaczniające ów „system” 
oraz klimat wzajemnych stosunków ojca 
i  syna, przesądzający o charakterze porę-
biańskiego domu.

Łagodność profesora w  stosunku do 
syna nie ma w  sobie nic z  matczynej 
czułości. Nie stara się on zastąpić 
nieobecnej. Kiedy przerażony złym snem 
Mik przychodzi do niego, zastając go 
przy nocnej lekturze, otrzymuje bardzo 
niewprawny, jakby rzucony z  oddali 
gest pocieszenia. Równocześnie jednak 
chłopiec zaproszony zostaje do męskiej, 
intymnej wspólnoty. Obaj siadają w  fote-
lach przed kominkiem i  prowadzą 
rozmowę, w  której starszy odpowiada na 
pytania młodszego, chcąc mu spokojnie, 
bez uników i  bez osądzania, wyjaśnić 
kluczową dla nich sprawę odejścia matki.

Michał Srebrny świadomie otwiera 

przed synem świat męskiej wspólnoty 
i  świat myśli. Bogactwem porębiańskiego 
dworu są przecież książki. Znajduje się 
tam także maszyna do pisania, najwy-
raźniej niezakurzona. Ojciec prowokuje 
twórczą wyobraźnię chłopca. W  jego 
pedagogice brak miejsca na strach. Został 
on konsekwentnie wyeliminowany, co 
zresztą przysporzyło Mikowi kłopotów 
w trakcie edukacji szkolnej, a szczególnie 
w  jego relacji z  katechetą, traktującym 
strach jako podstawowe narzędzie oddzia-
ływania na młode umysły. 

Zachowanie Mikołaja podczas lekcji 
religii poskutkowało wizytą wujostwa 
Komendów, u których chłopiec zamieszkał 
po rozpoczęciu nauki w  gimnazjum. 
Prosili oni, aby profesor Srebrny udzielił 
reprymendy swemu synowi. Wówczas 
to następuje drugie ważne spotkanie 
Mikołaja z ojcem. Przekonuje on zniechę-
conego chłopca do szkoły i  tłumaczy, że 
innej drogi nie ma, choć nie należy zbyt 
poważnie brać systemu wartości, który jest 
przez szkołę przekazywany. Wprowadza 
więc dziecko w  ryzykowną strukturę 
dwójmyślenia. Świadomy zbliżającej się 
śmierci, jest jednocześnie pełen ojcow-
skiego ciepła. Gest stuknięcia się kielisz-
kami i upicia łyku wina, który kończy to 
niezwykłe spotkanie, wprowadza obu 
jeszcze raz w  atmosferę niczym niezmą-
conej wspólnoty, zaufania i spokoju.

Właśnie ta ostatnia wypowiedź ojca 
odsłania w pełni istnienie świadomie prak-
tykowanego, pedagogicznego „systemu”. 
Polega on na kształtowaniu otwartości 
i  zaufania w  stosunku do świata, w  całej 
tajemniczej pełni jego różnorodnych feno-
menów; na budowaniu więzów miłości 
rozumianej jako rzeczywiste między-
ludzkie spotkanie; na hołdowaniu praw-
dzie, a wreszcie na odrzuceniu przymusu, 
strachu i  idącej z  nimi w  parze żelaznej 



11

logiki winy i kary.
Postać ojca i  związane z  jego obecno-

ścią porębiańskie czasy, szybko staną się 
w wyobraźni Mikołaja mitycznym złotym 
wiekiem, okresem wolności i  tworzenia, 
pełnym bezpieczeństwa i  miłości. Będzie 
to czas kontrastujący z  teraźniejszością 
bohatera i  jego egzystencją na margi-
nesie rzeczywistości innych ludzi, w  tym 
także matki. Doświadczenie ojcowskiej 
miłości nigdy nie zostanie przezeń zapo-
mniane, osłabione, unieważnione czy 
poddane w wątpliwość. Strzeżone niczym 
ukryty skarb duszy i jedyna racja istnienia, 
podlegać będzie swoistemu uświęceniu.

Symbolicznym znakiem obecności 
tego doświadczenia, jego aktualności i siły 
oddziaływania jest jabłko3. Ojciec podał 
je chłopcu podczas nocnej rozmowy przy 
kominku, opatrując ten gest niezwykle 
istotnym komentarzem: „Jabłko to piękny 
owoc. Pachnie, kiedy żyje i  pachnie po 
śmierci”. Słowa te stanowiły zapowiedź 
nadchodzącego kresu ich wspólnego życia, 
ale zarazem zawierały w sobie przekonanie 
o  trwałości doświadczenia zdobytego 
przez Mikołaja w  trakcie zamieszkiwania 
z ojcem w Porębie; o trwałości i płodności 
pamięci, o  aktualności Horacjańskiego 
non omnis moriar...
M I K O Ł A J  I  M A T K A

Postać matki zaczyna dominować 
w życiu Mikołaja w chwili, gdy wkracza on 
nieodwołalnie w okres dojrzewania. Więź 
chłopca z  matką, w  tym okresie wymu-
szonej przez okoliczności bliskości, ma 
wieloznaczny charakter. Na pragnienie 
miłości macierzyńskiej nakłada się u Mika 
nieuświadomiona erotyczna fascynacja, 

3 Symbolikę jabłka w  Zmorach Marczewskiego 
rozważają: B. Sycówna, Marczewskiego gry z  jabł-
kiem, „Film” 1981, nr 25, s. 15 oraz M. Basiaga, op. 
cit., s. 119–121.

a  także poczucie krzywdy, związanej 
z  faktem, iż matka opuściła ojca oraz 
jego samego. Nie bez znaczenia jest tu 
wreszcie aura choroby, śmierci i rozpacz-
liwej samotności, którą emanuje kobieta. 
Chłopiec szukał więc macierzyńskiej 
czułości u  innych kobiet. Istotną rolę 
odgrywa tu niewątpliwie służąca wujo-
stwa Komendów, Róża.

Sceny z  udziałem matki, szczególnie 
te najbardziej znaczące, w  których pozo-
staje ona sam na sam z  synem, wyka-
zują niespodziewanie głęboki paralelizm 
z  przywoływanymi scenami ukazującymi 
ojca i jego związek z Mikiem. Jest to oczy-
wiście paralelizm przeciwieństw. Rodzice 
zupełnie inaczej reagują wówczas, gdy syn 
budzi się z koszmarnego snu. W inny też 
sposób wypowiadają swoje rodzicielskie 
credo; inna jest jego treść i  inny psycho-
logiczny klimat. Ten paralelizm á rebours 
ujawnia podstawowe różnice między 
światami, które stwarza Mikołajowi każde 
z  nich z  osobna. Sprzyja to pogłębieniu 
wewnętrznego niepokoju, jaki opanowuje 
chłopca już w Porębie. Nawet tam dręczą 
go przecież senne zmory. Konieczność 
integracji osobowości i  samodzielnego 
stworzenia siebie stanie się dla niego 
szczególnie ważna w drugiej części filmu. 
Będzie to walka o życie.

Spotkania z  matką, zamiast oczekiwa-
nego pocieszenia i  uspokojenia, stawiają 
Mika przed koniecznością głębszego 
wejścia w  jej wypełniony koszmarami 
świat, którym zresztą już wcześniej został 
zainfekowany. Matka, poza tym, że enig-
matyczna i trochę obca, zaczyna się też dla 
niego stawać kimś godnym litości i współ-
czucia; kimś pozostającym w  sytuacji 
nieomal tożsamej z jego własną. Podobnie 
jak syn, ona także nie posiada instru-
mentów, które pozwoliłyby jej wydostać 
się z  opresji. Nie ma więc między nimi 
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zwykłej rodzicielskiej więzi, w której ona 
podejmuje odpowiedzialność, a on się jej 
poddaje. To dziwne zrównanie nie wynika 
jednak z  faktu, iż Mik zostaje do niego 
świadomie dopuszczony. Bierze się ono 
raczej z niemocy matki, która nie potrafi 
spełnić swojej roli, jest na to zbyt słaba 
i zbyt zamknięta.

Zaburzenia normalnej relacji matki 
i  syna sprzyjają wzmocnieniu się natu-
ralnej fascynacji erotycznej chłopca. 
Brak macierzyńskiej czułości wzmaga 
pragnienie zmysłowej kobiecej obec-
ności, a budząca się aktywność seksualna 
w sposób oczywisty ją ukierunkowuje.

Sedno erotycznego przeżycia związa-
nego z  postacią matki stanowi fragment 
filmu dotyczący autoerotycznej inicjacji 
Mika. Nastrój pobudzenia, który w konse-
kwencji doprowadzi chłopca do seksual-
nego przesilenia, w pierwszej chwili zdaje 
się nie wiązać z  jej osobą. Jest wszakże 
rozmowa z  nieco bardziej uświado-
mionym kolegą, jest widok nagiej do pasa 
służącej, jest wreszcie młoda panienka, 
Basia.

Można powiedzieć, iż Marczewski 
w  scenie, w  której Mik ogląda swe nagie 
ciało w lustrze, a także w niewiele później-
szej scenie aktu autoerotycznego, dotarł do 
granicy tego, co bez obawy psychicznego, 
moralnego i  artystycznego nadużycia, 
można odsłonić w  dziedzinie dziecięcej 
seksualności. 

Obie te szczególnie ryzykowne sceny 
dzieli wizyta matki w  pokoju chłopca. 
Wkracza ona w ów moment gwałtownego 
rodzenia się młodzieńczej seksualności. Jej 
obecność, głos i dotyk ostatecznie stymu-
lują wybuch wewnętrznie skumulowanej 
energii. Choć matka nie czyni właściwie 
żadnego gestu, który mógłby prowokować 
erotyczne pobudzenie syna, wręcz się 
czegoś podobnego zdaje wystrzegać, staje 
się obiektem jego zainteresowania poprzez 
samo swoje istnienie i  fizyczną bliskość, 
poprzez to, kim jest i  jak odgrywa swoją 
rolę.

Matka staje się w świecie Mikołaja kimś 
szczególnym także przez swą odmienność, 
tajemniczość, wreszcie słabość; przez 
swoje niedostosowanie oraz instynktowne 
umiłowanie sztuki. Jednakże w  miarę 
dojrzewania, syn zaczyna dostrzegać 
w matce nade wszystko godną współczucia 
ofiarę samej siebie i swego losu. Z czasem 
coraz wyraźniej rozpoznaje cichy tragizm 
jej losu i odczuwa to jako krzywdę także 
wobec siebie, czemu daje wyraz w jedynej 
kłótni z  babką. W  drugiej części filmu 
pozostaje mu już tylko być obserwatorem 
terminalnego okresu choroby matki. 
Nie ma wówczas między nimi intymnej 
bliskości. 
W O Ł K O W I C E

Strach, kłamstwo i  śmierć – tak 
wołkowicki pejzaż odmalowują przed 
Mikołajem rodzice. Jego doświadczenie 
szybko potwierdza tę ponurą perspek-
tywę. W  filmowej interpretacji najbar-
dziej istotnym elementem tego doświad-
czenia staje się szkoła, miejscowe CK 
Gimnazjum, które przez wiele lat będzie 
miejscem udręki, z czasem dopiero przeła-
mywanej przez dojrzały dystans oraz obec-
ność nauczycieli potrafiących rozbudzić 
bliski młodzieńczej wrażliwości świat idei 
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lub uszanować ten już rozbudzony. Nie 
bez znaczenia jest też fakt zamieszkania 
u wujostwa Wacławów, a potem w domu 
babki. Miejsca te, już w momencie, kiedy 
przywieziony z  Poręby Mik w  nich się 
pojawia, tworzą wokół niego zamkniętą 
przestrzeń, coś na kształt klatki, albo niele-
dwie owej łapki na myszy, pojawiającej się 
na ekranie w sytuacji, którą można utoż-
samić z momentem śmierci ojca. 

Już pierwsze zetknięcia z nową rzeczy-
wistością ukazują chłopcu główne mecha-
nizmy degradacji człowieczeństwa. 
Pijaństwo i  erotomania wuja oraz babki, 
tępota i  interesowność ciotki – wszystko 
to objawia się w sposób oczywisty. Nie ma 
tu żadnego uwodzenia, żadnych iluzji. 

Także przestrzeń szkoły, począwszy 
od pierwszej wizyty, okazuje się terenem 
całkowicie obcym, wrogim, a  przy tym 
odrażającym przez sam swój wygląd, 
w którym dominuje brudna szarość odra-
panych ścian. Rozmowa, jaką w  obec-
ności matki przeprowadza z  Mikołajem 
dyrektor, nie jest, biorąc pod uwagę 
późniejsze przeżycia chłopca i  zwyczaje 
innych pedagogów, szczególnie nieprzy-
jemna. Jednakże w tym, co mówi urzędnik 
i  w tym, jak modeluje odpowiedzi przy-
szłego ucznia, wyczuwalna staje się 
duchowa i  intelektualna atmosfera tego 
miejsca. Charakteryzuje ją determinujący 
wszystkie edukacyjne poczynania lojalizm 
wobec władzy i  państwowo zadekreto-
wanej interpretacji rzeczywistości, mierny 
poziom intelektualny oraz szybko rozpo-
znawalna umysłowa zapyziałość, lenistwo 
i znudzenie. Wszystko jest tu przeciwień-
stwem świata, w  którym dotąd żył syn 
Profesora Srebrnego. Wrażenie to potę-
guje się, gdy podczas kolejnej rozmowy, 
już po utarczce z katechetą, dyrektor zary-
sowuje swoisty system opresji, w  którym 
poczesne miejsce zajmują przymus, 

kontrola i posłuch. 
Ten depresyjny układ ma w  sobie 

momenty szczególnie intensywnego 
oddziaływania. Poprzez nie w  świat 
Mikołaja zdaje się bezpośrednio wsączać 
sam ekstrakt ciemności. Takim momentem 
są niewątpliwie lekcje religii. Szkolny kate-
cheta pełni funkcję akuszera strachu. 
Niepokój, złe przeczucia i  nieokreślone 
obawy towarzyszyły Mikowi jeszcze 
w Porębie i znacznie się nasiliły po decyzji 
o  przenosinach do miasteczka. Dawały 
o  sobie znać także w  pierwszych dniach 
pobytu. Jednak dopiero zetknięcie z księ-
dzem i  rozmowa z  nim obudziły praw-
dziwy, bardzo konkretny, trudny do 
opanowania lęk. 

Treścią bardzo sugestywnie przeka-
zywanych księżowskich nauk jest nade 
wszystko obecność szatana w  świecie 
oraz sposoby walki z księciem ciemności. 
Wyobraźnia gimnazjalistów nakiero-
wana zostaje na obrazy zła i potworności. 
Centrum narysowanego przez księdza na 
tablicy schematu ilustrującego wykład 
stanowi wykaligrafowany wielkimi lite-
rami wyraz: piekło. 

Wobec takiej ofensywy ocalenie skarbu 
porębiańskich doświadczeń Mika okazuje 
się jednak trudniejsze niż mogłoby się 
wydawać. Ksiądz wie, którędy podążyć, 
aby skłonić opornych do wkroczenia 
w uruchomioną przez niego rzeczywistość 
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lęku. Najważniejsze miejsce w pedagogice 
tego sługi Kościoła i obrońcy moralności 
ma rozprawa z  grzechem nieczystości. 
Rozprawa ta rodzi rzeczywisty strach, 
który wpływa na pierwsze doświadczenia 
pojawiającej się seksualności. Katecheta 
wpasowuje się ze swoją zawczasu gotową 
interpretacją w naturalny stan głębokiego 
niepokoju, towarzyszącego odkrywaniu 
własnej płciowości i  nowych właściwości 
zmieniającego się ciała i  psychiki. Jest to 
interpretacja natury metafizycznej lub 
raczej pseudometafizycznej; interpre-
tacja, wedle której grzech nieczystości 
sprowadza na tego, kto się go dopuszcza, 
wieczne potępienie i  męki piekielne. Jej 
rosnące oddziaływanie daje się zauważyć 
w  intymnej rzeczywistości doznań 
Mikołaja. Prowadzi go do aktu pokutnego, 
przebicia dłoni oraz do mocnego zaan-
gażowania w  wiarę i  kościelne praktyki. 
W  religii chłopiec szuka obrony przed 
tym, co zobaczył i  czego doznał, a  także 
obrony przed strachem. Jest to więc zaan-
gażowanie czasowe, bo oparte na manipu-
lacji.

Fałsz, na którym ufundowana została 
zarówno egzystencja szkolna, jak 
i  właściwie cała wołkowicka rzeczywi-
stość, wyczuwany jest przez chłopca od 
początku jego pobytu w  miasteczku, ale 
dopiero w drugiej części intuicja ta znaj-
duje potwierdzenie w bardziej świadomych 
i  bolesnych odkryciach. Kłamie babka, 
która pod pozorem długów zabiera córce 
wszelkie zarobione przez nią pieniądze, 
by potem trwonić je na opłacanie usług 
seksualnych Raciatego. Swoistym kłam-
stwem jest sama osoba ciotki Wilhelminy, 
w  której, mimo pewnej dozy czułości, 
uśmiechu i  troski kryje się bezwzględny 
praktycyzm. Powoduje on, iż kobieta nie 
waha się sięgnąć po Mikołajową schedę. 
Kłamstwo Mikołaj odkrywa także w  idei 

socjalistycznej.
Większości swych odkryć chłopiec 

dokonuje w  dość dramatycznych i  przy-
krych dla siebie okolicznościach. Stanowią 
one ciąg traumatycznych przeżyć, wobec 
których Mikołaj pozostaje bierny. Pozwala 
on sobie oczywiście na odruchy buntu, jak 
choćby rzucenie się z  pięściami na przy-
wódcę socjalistów, lecz są to raczej świa-
dectwa bezsilnej złości niż działania, 
które mogą wpłynąć na bieg zdarzeń. Mik 
okazuje się introwertykiem, z  trudem 
ujawnia emocje i  zamyka się we własnej 
rzeczywistości, co staje się powoli jego 
antidotum na bezwzględność otoczenia. 
W  efekcie odpowiedzią bohatera okazuje 
się ciężka choroba, z  której leczy go 
dopiero pobyt w Porębie.
K S Z T A Ł T O W A N I E 
S I Ę  Ś W I A T O P O G L Ą D U

Proces świadomego kształtowania się 
u  Mikołaja systemu wartości rozgrywa 
się przede wszystkim w  drugiej części 
Zmór. Wynikające z lęku przywiązanie do 
Kościoła okazało się sytuacją przejściową. 
Wrażliwa natura Mikołaja ukryła się w reli-
gijności na czas biologicznych przemian 
i  związanych z  nimi problemów emocjo-
nalnych, by po zmniejszeniu ich intensyw-
ności wyzwolić się ze swoistego ochron-
nego kokonu. W czasie, którego upływ nie 
został pokazany na ekranie, zawierającym 
się między ostatnią sceną pierwszej części 
a początkową drugiej, niewątpliwie miała 
miejsce głęboka przemiana, która uczyniła 
z  bohatera kogoś dojrzalszego, w  niepo-
równywalnym stopniu bardziej samoświa-
domego i poszukującego. 

Tekst, który – wbrew jego woli – 
odczytują na korytarzu szkolnym koledzy 
Mikołaja wskazuje, iż chłopak znaj-
duje się w  momencie, kiedy to w  ruinę 
obraca się konstrukcja światopoglą-
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dowa, u  źródeł której stał szkolny kate-
cheta. Na jej miejscu nie pojawia się już 
jednak żadna nowa wiara, na przykład, jak 
chciałby Karol Marecki, ideologia socjali-
styczna. Zamiast niej mamy do czynienia 
ze stanem bardzo głębokiego wahania. 
Rzeczywistość duchowa nie przestaje 
dla bohatera istnieć. „Wiara jest mi po 
prostu potrzebna” – mówi Mareckiemu. 
Odrzucenie wrażliwości chłopca na 
sprawy duchowe staje się przyczyną 
niezrozumienia się z nauczycielem fizyki, 
Chwostkiem, który był pierwszym zwra-
cającym na siebie uwagę Mikołaja wołko-
wickim pedagogiem. Jest to zatem dla 
młodzieńca przede wszystkim czas indy-
widualnego szukania, próbowania, docho-
dzenia do granic i  ich testowania. Staje 
się on w  ten sposób swoistą reprodukcją 
modelu bohatera romantycznego.4 

Można by więc zapytać, dlaczego 
właściwie Mikołaj związał się z  socjali-
stami. Nie dzielił wszak z nimi, jak poka-
zała to choćby rozmowa z  Chwostkiem, 
ich głównych przekonań. W  kręgu jego 
zainteresowań znajdowały się problemy 
inne niż te, które ich nurtowały. Nie leżała 
też w jego naturze skłonność do funkcjo-
nowania w  grupie. Odpowiedź wydaje 
się więc wielopoziomowa. Pociągał go 
zapewne fakt, iż spajała ich idea, a  więc 
coś daleko bardziej wzniosłego niż moty-
wacje działań znakomitej większości ludzi, 
których znał. Pociągał go element buntu, 
braku zgody na otaczającą rzeczywistość 
i pragnienie dokonania w niej zmian. Do 
pewnego stopnia pociągało go też to, co 
było mu obce, a  zatem wspólnotowość, 
praktycyzm w działaniu, jasne zasady. 

Mariaż okazał się jednak dosyć 
nietrwały. Tak być musiało z  racji całko-

4 B. Pieńkowska, Współczesny bohater romantyczny 
w  Zmorach Wojciecha Marczeskiego, „Kwartalnik 
Filmowy” nr 45 (wiosna 2004). S. 119–130.

witej odmienności obu stron. Podczas 
balu maturalnego, w  jednej z  ostatnich 
scen filmu, następuje ostateczne zerwanie. 
Na jaw wychodzi mniej lub bardziej 
skrywana wzajemna pogarda. Mikołaj 
odchodzi, uzyskawszy niewiele dla niego 
znaczące miano zdrajcy. W  istocie nigdy 
nie był przecież częścią tej grupy. Znalazł 
się w  niej co prawda z  własnej inicja-
tywy, wyraźnie domagając się od Karola 
wtajemniczenia, lecz po swojemu pozo-
stawał nieco z  boku, przyglądając się 
bardziej temu, co się dzieje, niż biorąc 
w tym udział.

O szybkim rozczarowaniu i  odejściu 
Mikołaja zdecydowało niewątpliwie także 
głębokie przeżycie, związane z  doko-
nanym przez kolegów samosądem nad 
domniemanym zdrajcą. Bohater był 
świadkiem, a w pewnym momencie nawet 
uczestnikiem tego zdarzenia. Nie szukano 
dowodów, nie pozorowano choćby 
sądu, nie dano oskarżonemu szansy na 
obronę. Liczyła się tylko wola przywódcy 
(w tym wypadku Mareckiego) i  prymi-
tywna satysfakcja z przemocy i poniżenia. 
Jakakolwiek wewnętrzna nić porozu-
mienia między młodym poetą a  socjali-
stami, jeśli w ogóle istniała, została wtedy 
bezpowrotnie zerwana.

Mikołaj wymyka się zatem każdej orto-
doksji – najpierw katolickiej, później socja-
listycznej. W ostatnich scenach filmu jest 
już zdecydowany, którędy chce podążać, 
jak spróbuje ukształtować swoje życie. 
Karol z  dużą dozą kpiny i  pogardy defi-
niuje ową Mikołajową drogę. „Oczywiście, 
oczywiście, poezja, miłość, sztuka, ale to 
jest nic, zero, zero” – woła w trakcie sceny 
balu. Odpowiedź Srebrnego okazuje się 
niezwykle stanowcza: „Możliwe, ale będę 
próbował”.

Na tej pełnej niepewności drodze 
Mikołaj otrzymał wsparcie od profesora 



16

literatury, Znamierowskiego. Pedagog 
nakazuje mu między innymi odczytać 
fragment napisanego przezeń na lekcji 
wypracowania, które okazuje się poetycką 
notatką. 

Ów tekst okazuje się kluczem do 
wewnętrznego świata bohatera, a co za tym 
idzie, do poetyki filmu Marczewskiego.

Jawa jest zmorą. Rzeczywistość to 
udręka i  nędza, a  sen to życie i  wyzwo-
lenie. Dobra jawa to przedłużenie snu, to 
ziszczenie marzenia i  tęsknoty. Zła jawa 
to bezsenna trwoga. I gdyby tylko ona i nic 
więcej, to nie warto, by żyć.

Słowa te stanowią odpowiedź na rzeczy-
wistość, w  której przyszło mu dorastać. 
Obecne od zawsze pragnienie ucieczki 
w jakąś osobistą, ukrytą, wyraźnie oddzie-
loną od otoczenia enklawę życia, staje się 
teraz jego programem. Zastanawiająca 
jest niewątpliwie owa apologia snu wska-
zanie na niego jako na przestrzeń, w której 
program ten może zostać zrealizowany. 
Zastanawiająca, bo przecież w  ukazanym 
na ekranie doświadczeniu Mikołaja sen 
stawał się koszmarem, a tu pojęty zostaje 
nieco szerzej, bardziej metaforycznie. 
Jest nim świat stężonego marzenia, świat 
osobisty, prywatny, świat ukrytych emocji 
i obrazów.

Wyraźnym znakiem dobrego, oczysz-
czającego snu jest enigmatyczna postać 
Balbiny, spacerującej po moście tajem-

niczej, dojrzałej kobiety, dzierżącej 
w  dłoniach niewielką książeczkę, koja-
rzącą się z  tomikiem poezji. Jest ona 
symboliczną patronką wewnętrznej prze-
miany bohatera, zakończonej decyzją 
pójścia drogą, którą Karol Marecki nazwał 
drogą poezji, sztuki i miłości. 

Wieńczący Zmory obraz człowieka 
znajdującego się na progu wolności, 
oswobodzonego z  bezwzględnego piętna 
zewnętrznych okoliczności życiowych 
i  zarazem wyzwolonego z  wewnętrznych 
uwikłań, stanowi najbardziej optymi-
styczne spośród możliwych zakończeń tej 
historii. Inicjacja dokonała sie bowiem, 
a pierwszy stopień na schodach prowadzą-
cych ku dojrzałości został pokonany.
ZĘBY DOROSŁEGO ŚWIATA

W obliczu dzieła wybitnego, jakim 
są Zmory Marczewskiego, film Kingi 
Lewińskiej Pas de deux może zostać 
potraktowany li tylko jako uzupełnienie. 
Każda próba stawiania między tymi dzie-
łami znaku równości skazana byłaby na 
niepowodzenie. 

Utwór Lewińskiej, który jest absolu-
toryjnym debiutem reżyserki, to półgo-
dzinny szkic, stanowiący realizację 
pewnego konceptu fabularnego. To ujęta 
w  strukturę tradycyjnej narracji historia, 
która nie ma wymiaru specjalnie zindy-
widualizowanego, ani tym bardziej nie 
zostaje opowiedziana z  perspektywy 
wewnętrznego świata którejś z  postaci. 
Nie ma tu mowy o intymności doznań.

Jednym z bohaterów filmu jest Wiktor 
Malec, student weterynarii, który przy-
bywa na praktykę do małej, prowincjo-
nalnej miejscowości. To on właśnie jest 
podmiotem procesu dojrzewania, choć, 
jak się okaże, nie tylko on. To chło-
piec miły (tak powiada rzeźnik) i dobrze 
ułożony (to z  kolei słowa Struziakowej, 
żony jego mentora). Delikatny, mało-
mówny i  uważnie patrzący na otaczającą 
go rzeczywistość. Nie cechuje go upór. Nie 
nastaje na swego gospodarza, by ten zabrał 
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go do przypadku pryszczycy. Nie prote-
stuje przeciw jawnemu oszustwu, gdy 
Struziak bierze łapówkę za dopuszczenie 
do obrotu nieprzebadanego mięsa... Gdy 
słyszy, że w  domu Stuziaków jest ciasno, 
chce nawet szukać sobie innej stancji. 
Wszystko kwituje niepewnym uśmie-
chem.

Świat dorosłych, w  który wchodzi, 
traktuje jako rzeczywistość wyższą, praw-
dziwszą, a zarazem taką, w której sam nie 
ma jeszcze prawa zabrać głosu. Wszak 
Anna i  Józef Struziakowie mogliby być 
jego rodzicami. A chłopak dobrze ułożony 
rodzicom się nie sprzeciwia, z  rodzicami 
się nie kłóci. 

Ów świat mimo woli wciąga go 
jednak i  objawia mu się w  swojej złożo-
ności. Wchodząc do domu weterynarza, 
bohater wkracza na pole minowe. Pozory 
normalnego współżycia Anny i  Józefa 
muszą zostać naruszone. Wiktor wprowa-
dzony zostaje w samotność Anny i zapro-
szony do ćwiczeń baletowych, które ta 
bardzo dojrzała już kobieta systema-
tycznie wykonuje, wspominając czasy swej 
młodości, gdy rzeczywiście była tancerką. 
Początkowo udział bohatera w dość krępu-
jących zajęciach wynika z  owej układ-
ności, która nie pozwala mu odmówić, 
a  także z  braku lepszego zajęcia. Później 
zaczyna w nich odnajdywać niejaką przy-
jemność. Pomiędzy kobietą a  chłopcem 
pojawia się ledwie dostrzegalny pierwia-
stek gry erotycznej, do czego dochodzi bez 
udziału woli, a  może nawet świadomości 
Wiktora. 

Dostrzegając, co dzieje się między Anną 
a  praktykantem, Józef wciąga go w  inną 
grę, opartą na manipulacji. Szczytem 
artystyczno–erotycznego uniesienia jest 
odtańczenie tytułowego pas de deux. Ona 
w  stroju baletnicy, on jedynie w  podko-
szulku. I  właśnie w  momencie zwień-
czenia tanecznego uniesienia z  premedy-
tacją wkracza małżonek. Jako „zdradzony” 
mąż odgrywa dramatyczną scenę odej-
ścia. Stawia Wiktora w  sytuacji zobowią-
zania wobec Anny. Chłopcu, spoliczko-
wanemu na domiar złego przez kobietę, 
nie pozostaje nic innego, jak ucieczka. 
Oto ów otoczony atencją świat dorosłych 
wyszczerzył do niego zęby w  złowiesz-
czym uśmiechu. Dojrzałość utożsamiona 
została z  utratą złudzeń, z  dotknięciem 
brudu tego świata.

Prawdę o rzeczywistości poznaje jednak 
także Józef Struziak. Mimo różnicy wieku 
jest to proces równie bolesny, choć właśnie 
z racji tej różnicy także śmieszny. Struziak 
również żyje złudzeniami. Tymczasem 
okazuje się, iż erotyczna fascynacja nie 
jest podstawą żadnego porozumienia. 
Kochanka – zapewne nie wiedząc o  jego 
decyzji opuszczenia domu i  sprytnym 
zamyśle, jaki miał tę decyzję wprowa-
dzić w  życie – zmieniła bowiem wetery-
narza na kogoś bardziej dyspozycyjnego, 
a może i zasobniejszego. Nie pozostało mu 
więc nic innego, jak honorowo się wycofać 
i  uznać swoją naiwność. Rzeczywistość, 
oprócz pokazania skrzywionego grymasu, 
wymierzyła mu zatem także solidnego 
kuksańca. 

Nie wiadomo, jaki jest w istocie rezultat 
owych uświadamiających i zarazem trau-
matycznych przeżyć. W  obu przypad-
kach sytuacja pozostaje otwarta. Powrót 
Józefa do domu może być szansą na nowe 
otwarcie, a może prowadzić do ostatecznej 
rezygnacji i  całkowitego skapcanienia. 
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W  odniesieniu do Wiktora możliwości 
jest jeszcze więcej. Film odsłania jedynie 
zewnętrzną warstwę przeżyć, pozosta-
wiając nietknięte wszelkie głębsze impli-
kacje. Posługuje się przy tym taką formą 
realizmu, która nieco osłabia wyraz całej 
historii. Nie ma w niej bowiem miejsca na 
introspekcję, o czym już była mowa. Nie 
ma też miejsca na próbę obiektywnego 

dotknięcia rzeczywistości w  jej psycho-
logicznym czy społecznym wymiarze. 
Cały filmowy świat i  wszystkie zdarzenia 
pokryte zostają mgiełką umowności, 
nierzeczywistości, braku prawdopodo-
bieństwa. Na plan pierwszy wysuwa się 
anegdota, a wszystko, co poza nią, staje się 
nieważne. Stąd trudności interpretacyjne.

K O N T E K S T Y
I N I C J A C J A

Jest to termin wieloznaczny, służący 
do określenia jakieś sytuacji początkowej, 
np. rozpoczęcia jakiejś czynności. Nade 
wszystko jednak oznacza przekroczenie 
progu dojrzałości oraz wtajemniczenie. 
Inicjacja jest częścią mitycznej sfery 
egzystencji, dlatego często, szczególnie 
w  społeczeństwach opartych na kulturze 
tradycyjnej, przyjmowała ona i przyjmuje 
formę rytuału. Oznacza przejście z  etapu 
dzieciństwa do dorosłości w bardzo wielu 
wymiarach: biologicznym, seksualnym, 
psychicznym i  społecznym. Prawidłowe 
i  skuteczne przejście inicjacji jest warun-
kiem osiągnięcia rzeczywistej dojrzałości.
P A S  D E  D E U X

Duet w  klasycznym widowisku bale-
towym. Ma on charakter popisowy. 

Wykonywany jest na ogół przez pierwszą 
solistkę i  pierwszego solistę. W  swej 
podstawowej formie składa się z  wejścia, 
tańca wspólnego, wariacji męskiej, 
wariacji żeńskiej oraz wspólnego zakoń-
czenia.
INTROSPEKCJA FILMOWA

Technika narracyjna, która podmiotem 
opowiadania czyni bohatera filmowego. 
Daje wgląd w jego stany psychiczne, prze-
życia i  myśli. W  doznaniach, myślach 
i  pamięci bohatera zapośredniczony 
zostaje obraz świata przedstawionego. 
Introspekcja może objąć część lub całość 
utworu. Jej zastosowanie wymaga dużego 
kunsztu reżyserskiego i  zazwyczaj jest 
bardzo zindywidualizowane.
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ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI
•	 Różne oblicza inicjacji w  doświad-

czeniu bohatera Zmór Wojciecha 
Marczewskiego.

•	 Bohater jako podmiot filmowej 
narracji – Zmory Wojciecha 
Marczewskiego.

•	 Rola rodziców na drodze ku dojrza-
łości – analiza przypadku Mikołaja 
Srebrnego.

•	 Granice intymności w  filmowych 
obrazach dojrzewania.

•	 Obrazy życia w  prowincjonalnych 
miasteczkach w  Zmorach Wojciecha 
Marczewskiego i  Pas de deux Kingi 
Lewińskiej.

•	 Relacja uczeń–nauczyciel w Zmorach 

Wojciecha Marczewskiego oraz Pas 
de deux Kingi Lewińskiej.

•	 Dojrzewanie poprzez kontakt ze 
sztuką – gimnazjalista Mikołaj 
Srebrny oraz student weterynarii 
Wiktor Malec.

•	 Doświadczenie autobiograficzne 
jako materiał przydatny w tworzeniu 
filmu.

•	 Dojrzewanie stałym elementem 
życia człowieka – casus małżeństwa 
Struziaków z filmu Pas de deux Kingi 
Lewińskiej.

•	 Siła i słabość krótkiej formy filmowej 
na przykładzie Pas de deux Kingi 
Lewińskiej.
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W broszurze wykorzystano kadry z filmów:

Tytuł Reżyser Rok Licencjodawca

Pas de deux Kinga Lewińska 2001 Telewizja Polska

Zmory Wojciech Marczewski 1978 SF Tor


