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C Z Ł O W I E K
I  S Z T U K A 

Każdy film o  artyście i  sztuce mierzy 
się z  fenomenem twórczości artystycznej 
i  dzieła sztuki jako takiego, każdy też 
próbuje odpowiedzieć na pytanie: dlaczego 
człowiek zostaje artystą? Gdzie i  kiedy 
rodzi się w  nim potrzeba tworzenia? Jakie 
są źródła fascynacji sztuką? Co sprawia, że 
stajemy się jej odbiorcami i  zagorzałymi 
wielbicielami? Twórcy filmowi, chcąc odpo-
wiedzieć na te pytania, wykorzystują różne 
rodzaje i  gatunki filmowe. Szukają boha-
terów i  historii, które mogłyby najpełniej 
na te pytania odpowiedzieć, a jednocześnie 
stanowiłyby atrakcyjny materiał filmowy. 
Wśród ekranowych refleksji na temat relacji 
pomiędzy człowiekiem a sztuką przeważają 
– co oczywiste – filmowe biografie artystów. 

Film Mój Nikifor Krzysztofa Krauze oraz 
100 lat w kinie Pawła Łozińskiego to obrazy, 
których treść można opatrzyć wspólnym 
tytułem – człowiek wobec sztuki. Różni 
je jednak rodzaj opisywanych relacji: film 
Krauzego przedstawia artystę i  jego twór-
czość; dokument Łozińskiego prezentuje 
natomiast fenomen odbioru sztuki filmowej 
przez widza. W obu przypadkach człowiek 
obcuje ze sztuką, choć na innym poziomie: 
najpierw jako twórca-kreator, następnie zaś 
jako odbiorca-adresat aktu twórczego. 

Niemal każdy film o  sztuce zawiera 
także elementy krytyki artystycznej. Utwór 

filmowy przedstawia nie tylko artystę, 
wielbiciela sztuki, człowieka wobec aktu 
twórczego czy w  konfrontacji z  dziełem 
sztuki – film to także sposób na wartościo-
wanie tego dzieła. Dotyczy to także Mojego 
Nikifora i 100 lat w kinie. Każdy z reżyserów 
przyjął jednak odmienną perspektywę 
oceny dzieła sztuki, nie tylko ze względu na 
różnice rodzajowe dzielące te dwa obrazy. Po 
pierwsze, różni je to, kto w filmie Krauzego 
ocenia dzieła Nikifora i kto wyraża opinie na 
temat polskiego kina w 100 latach w kinie. 
W  filmie Mój Nikifor już sam tytuł suge-
ruje, czyje spojrzenie będzie najważniejsze 
dla oceny twórczości malarza z  Krynicy. 
Strategia autorska, która zdeterminowała 
treść i  formę obrazu, oddaje głos i  prawo 
do oceny autorowi filmu. To jego osobista 
wypowiedź na temat artysty i jego dzieł. 

Inaczej rzecz jest w  dokumencie Pawła 
Łozińskiego. Realizator, opowiadając 
historię polskiej kinematografii, oddaje głos 
widzom, kinomanom w  różnym wieku. 
Pełne emocji i osobistych wspomnień opinie 
na temat polskiego filmu są tu ważniejsze niż 
ocena fachowców czy artystów. To bardzo 
ważne dopełnienie dyskursu na temat 
postawy człowieka wobec sztuki, dowodzi 
ono bowiem, że dzieło sztuki znajduje swoją 
pełnię dopiero w procesie odbioru.
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KRZYSZTOF KRAUZE 
Urodzony w  roku 1953 roku. Reżyser 

filmowy, telewizyjny i  scenarzysta. 
W roku 1976 ukończył studia na Wydziale 
Operatorskim PWSFTviT w Łodzi. Dyplom 
uzyskał dwa lata później. Po studiach 
związany był ze studiem SE-MA-FOR. 
Następnie w  latach 1983-1985 współpra-
cował ze Studiem Filmowym im. Karola 
Irzykowskiego. Od roku 1985 do 1991 należał 
do Zespołu filmowego „Tor”. Debiutem reży-
serskim Krzysztofa Krauzego był film Nowy 
Jork czwarta rano z  roku 1988, do którego 
napisał scenariusz razem z  Andrzejem 
Rosłańcem i  Janem Tomczakiem. Film 
został uhonorowany nagrodą za debiut 
reżyserski na Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych. Dwie kolejne prace Krauzego 
to realizacje dokumentalne. Spadł, umarł, 
utonął i  KontrWywiad, które podejmowały 

temat tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa, 
były zapowiedzią Gier ulicznych z  1996 
roku, drugiego filmu fabularnego reży-
sera. W 1999 roku Krauze realizuje, oparty 
na faktach Dług, jeden z  najważniejszych 
filmów polskich powstałych po 1989 roku. 
Pięć lat później na ekrany wchodzi Mój 
Nikofor, historia przyjaźni malarza Mariana 
Włosińskiego i  Nikifora Krynickiego. Rok 
2006 to kolejny sukces Krauzego, zrealizo-
wany w tym roku Plac Zbawiciela – jeszcze 
jedna wnikliwa filmowa analiza skompli-
kowanej sytuacji Polaków po transformacji 
ekonomiczno-politycznej1.

Wybrana filmografia: Nowy Jork – 
czwarta rano (1988), Gry uliczne (1996, 
Dług (1999), Mój Nikifor (2004), Plac 
Zbawiciela (2006)

1 Sylwetka Krzysztofa Krauze prezentowana była 
w pierwszej edycji Filmoteki Szkolnej – broszura 
nr 16 i 24. Broszury zawierają analizy filmów: Dług 
i Gry uliczne.

PAWEŁ ŁOZIŃSKI
Twórca filmów fabularnych i  doku-

mentalnych, producent filmowy. Syn 
dokumentalisty Marcela Łozińskiego. 
Często współpracuje z ojcem. Brał udział 
w realizacji filmów Wszystko może się przy-
trafić i 89mm od Europy. 

W roku 1992 ukończył studia na 
Wydziale Reżyserii w  Łódzkiej Szkole 
Filmowej. Jego film dyplomowy Miejsce 
urodzenia to próba zmierzenia się 
z trudnym tematem relacji polsko-żydow-
skich w czasie II wojny światowej. Jest to 
obraz bardzo reprezentatywny dla twór-
czości Łozińskiego, który podejmuje 
zazwyczaj tematykę społeczną i  histo-
ryczną, zwracając się ku najbardziej bole-
snym wątkom z  wojennej i  powojennej 
historii Polski. 

Paweł Łoziński jest także wnikliwym 
obserwatorem codziennego życia 
zwykłego człowieka. Tego rodzaju obser-

wacjom filmowym reżyserowi towarzyszy 
najczęściej kamera cyfrowa. 

Jedynym filmem fabularnym reżysera 
jest Kratka obraz, w którym reżyser pozo-
staje wierny swojej fascynacji codzien-
nością, sfilmowaną w  sposób szczery 
i intymny. 

Wybrana filmografia: Miejsce urodzenia 
(1992), 100 lat w  kinie (1995), Japonia 
(1997), Sławomir Mrożek przedstawia 
(1997), Siostry (1999), Taka historia 
(1999), Mój spis z  natury we wsi Leźno 
Małe; w Nasz spis powszechny (2002), Pani 
z Ukrainy (2002), Między drzwiami, (2004), 
Wygnańcy (2006), Kici, kici (2008), Chemia 
(2009)
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MÓJ NIKIFOR
ROK PRODUKCJI:

PRODUCENT:
REŻYSERIA:

SCENARIUSZ:
ZDJĘCIA:
MUZYKA:

SCENOGRAFIA:
KOSTIUMY:

CHARAKTERYZACJA:
OBSADA:

CZAS TRWANIA:

2004
Juliusz Machulski
Krzysztof Krauze 
Joanna Kos, Krzysztof Krauze 
Krzysztof Ptak
Bartłomiej Gliniak
Magdalena Dipont
Dorota Roqueplo
Maria Dziewulska
Krystyna Feldman (Nikifor), Roman 
Gancarczyk (Marian Włosiński), Jerzy 
Gudejko (Ryszard Nowak, przewodniczący 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej), 
Jowita Miondlikowska (sprzątaczka 
Kowalska), Lucyna Malec (Hanna 
Włosińska, żona Mariana), Katarzyna 
Paczyńska (Ala Włosińska, córka Mariana), 
Karolina Paczyńska (Ewa Włosińska, córka 
Mariana), Artur Steranko (doktor Rosen), 
Marian Dziędziel (pszczelarz Ferek), 
Magda Celówna (gospodyni Nikifora), Ewa 
Wencel (dyrektorka „Zachęty”), Krzysztof 
Bochenek (ksiądz), Anna Łopatowska 
(ordynatorka szpitala gruźliczego).
97 min.

Film opowiada historię przyjaźni 
malarza Mariana Włosińskiego, absol-
wenta Krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, z  Nikiforem Krynickim, 
słynnym polskim prymitywistą. Film, 
którego akcja rozpoczyna się w  roku 
1960 w  Krynicy, prezentuje ostatnich 
siedem lat życia Nikifora. Kiedy pewnego 
zimowego poranka Nikifor wchodzi do 
pracowni Mariana Włosińskiego, malarz 
przez przypadek i  wbrew własnej woli 
zostaje nagle jego opiekunem. Szybko 
jednak Włosiński stara się pozbyć intruza 
ze swojego uporządkowanego życia. 
Szuka więc rodziny i  prawnych opie-
kunów starca. Okazuje się jednak, że 
Nikifor nie ma domu, nie ma też metryki 

urodzenia. Okazuje się, że ktoś taki jak 
Nikifor Krynicki właściwie nie istnieje. 
Przez wszystkie lata malarz ten mieszkał 
kątem u  różnych osób, które – podobnie 
jak teraz Włosiński – usiłowały się go 
pozbyć lub, na różne sposoby, wykorzy-
stać. Jedyne, co Włosiński ustalił, to fakt, 
że fizyczne ułomności Nikifor odziedzi-
czył po matce. Personalia ojca pozostają 
nieznane. Lokalne plotki donoszą, że 
mógł być nim sam Aleksander Gierymski. 
Kiedy okazuje się, że Nikifor ma gruźlicę 
rozpadową, strach przed chorobą zaczyna 
niszczyć życie rodzinne Włosińskiego. 
Wizja szpitala napawa Nikifora przera-
żeniem. Ale pojawiają się także problemy 
natury prawnej. Aby chorego umieścić 
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100 LAT W KINIE
ROK PRODUKCJI:

REALIZACJA: 

ZDJĘCIA:
SCENOGRAFIA:

KONSULTACJA MUZYCZNA:
FOTOSY:

PRODUCENT:

CZAS TRWANIA:

1995
Paweł Łoziński (według pomysłu: 
Krzysztofa Kieślowskiego) 
Artur Reinhart
Agata Stróżyńska
Marta Broczkowska, Małgorzata Jaworska
Mikołaj Grynberg
Maciej Pawlicki, Tadeusz Szyma, 
Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski, 
Ryszard Straszewski, Irena Strzałkowska, 
Colin MacCabe, Bob Last
62 min.

Film dokumentalny, zrealizo-
wany według pomysłu Krzysztofa 
Kieślowskiego, w  ramach międzynaro-
dowej serii 100 lat kina. Obraz Łozińskiego 
to oryginalne spojrzenie na historię kina 
polskiego, którego dzieje zostają opowie-
dziane przez zwykłych widzów w różnym 
wieku – od tych, którzy pamiętają początki 
kina w Polsce, po tych, którzy wychowali 
się na Psach Władysława Pasikowskiego. 

Wypowiedziom bohaterów towarzyszą 
fragmenty polskich filmów przedwojen-
nych (m. in. Emira Ezofowicza, Trędowatej, 
Halki), kadry ze sztandarowych dzieł 
polskiej szkoły filmowej (Kanał, Zezowate 
szczęście, Popiół i  diament), obrazy z  lat 
60-tych i  70-tych (Żywot Mateusza, Rejs, 
Kobieta samotna) oraz fragmenty filmów 
zrealizowanych po 1989 roku. 

w  szpitalu, Włosiński musi zostać jego 
legalnym opiekunem. Informacja ta 
skłania żonę Włosińskiego do wyjazdu 
z  Krynicy. Opieka nad Nikiforem, która 
– zgodnie z opinią lekarzy – miała trwać 
kilka miesięcy, wydłużyła się do siedmiu 
lat. W  tym czasie absolwent akademii 
krakowskiej, który nie był entuzjastą 
twórczości Nikifora, porzuca marzenia 
o  własnej karierze i  całkowicie poświęca 
się opiece nad krynickim twórcą. 
Podziwia jego upór, bezkompromisowość 

i absolutną artystyczną wolność, a jedno-
cześnie niezwykłą pokorę wobec sztuki 
i  aktu tworzenia. Największym arty-
stycznym triumfem Nikifora jest wystawa 
w  warszawskiej „Zachęcie”, na której 
artysta pojawia się razem z  Włosińskim. 
W  tym czasie jest już wliczany w  poczet 
najwybitniejszych prymitywistów świata. 
Ostatnie sceny filmu przedstawiają odda-
nego opiekuna czuwającego przy łóżku 
umierającego Nikifora. W szpitalu pojawia 
się wówczas także żona Włosińskiego. 
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SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ

Postać artysty i  temat sztuki to 
zagadnienia szczególne dla filmu. Film 
upodobał sobief bohaterów-artystów, 
zarówno tych autentycznych, obecnych 
w  kinie biograficznym, jak i  tych fikcyj-
nych, wymyślanych na potrzeby filmo-
wych historii. Popularność bohaterów-
-artystów nie powinna dziwić. Artyści 
są niejako z  natury predestynowani do 
zachowań ogniskujących akcję właśnie 
na nich, na ich osobowości, wyborach 
życiowych i artystycznych, na twórcy jako 
katalizatorze znaczeń i  idei. Reżyserzy 
i scenarzyści niemal od początku istnienia 
sztuki filmowej wierzyli w wartość i ekra-
nową atrakcyjność życiorysów artystów. 
Filmowcy wiedzieli, że refleksja nad samą 
postacią i jej losami jest równie ważna jak 
dorobek artystyczny bohatera. 

F I L M  B I O G R A F I C Z N Y 
–  P R Ó B A  D E F I N I C J I  2

Lektura omawianego utworu wymaga 
przede wszystkim zdefiniowania pojęcia 
film biograficzny. Należy jednocześnie 
podkreślić, że różnorodność filmów 
biograficznych komplikuje to zadanie. 
Filmy biograficzne przeżywają obecnie 
swój kinowy renesans, jednak pomysło-
wość reżyserów, a  przy tym niezwykłe, 
często zaskakujące i  szokujące interpre-
tacje życiorysów słynnych postaci spra-
wiają, że współczesny biopic3 to zjawisko 

2 Próba definicji – rozszerzona – znajduje się 
także tekście :Sylwia Kołos, „Andriej Rublow” 
Tarkowskiego – biografia jako pretekst, film jako 
refleksja [w:] Recepcja kultury średniowiecznej 
w humanistyce, red. Krzysztof Obremski, Jarosław 
Wenta, Toruń 2010.

3 Biopic – funkcjonująca w  piśmiennictwie film-

niejednorodne, trudne do zdefiniowania, 
gatunek hybrydyczny i pograniczny.4

Popularna definicja filmu biogra-
ficznego opisuje go następująco: rodzaj 
fabularnego filmu historycznego, którego 
treścią są dzieje jakiejś znanej postaci. 
(…) Realizatorzy filmów biograficznych 
niemal zawsze opierają się na dokumen-
tach i  świadectwach historycznych, dążąc 
do tego, aby wszystkie najważniejsze, 
główne fakty z  życia ukazanej na ekranie 
historycznej postaci były rzeczywiste, 
prawdziwe. Z  drugiej strony umiejętność 
twórców filmów biograficznych polega na 
właściwym wyborze autentycznych wyda-
rzeń z  życia bohatera filmu – takim, aby 
splatały się one w konsekwentnie i drama-
turgicznie rozwijającą się opowieść na 
ekranie. Kanwę dramaturgii filmu biogra-
ficznego, ośrodek głównego zainteresowania 
widzów, może więc stanowić publicznie 
znana działalność bohatera filmu (…) lub 
mało znane szerokiemu ogółowi prywatne 
życie sławnych ludzi. Często w  filmach 
biograficznych połączone są jak gdyby te 
dwa rodzaje tematów – film mówi jedno-
cześnie o  publicznej działalności bohatera 
i o jego życiu prywatnym. (…) Żaden film 
biograficzny nie jest w  stanie odtworzyć 
całego życia bohatera; twórcy takich filmów 
przedstawiają więc na ekranie albo obrazy 
z  różnych epok życia bohatera, odległych 
w  czasie, ale związanych wspólna myślą 
i  ideą, albo szerzej ukazują taki wybrany 
fragment z  jego życia, w  którym zaszło 

oznawczym anglojęzyczna nazwa filmu biografic-
znego.

4 Teresa Rutkowska, Człowiek sfilmowany, „Kino” nr 
11/2008, s.94.

NIKIFOR JAKO FILMOWA 
BIOGRAFIA  ARTYSTY
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szczególnie wiele ciekawych zdarzeń.5

Powyższa definicja akcentuje przede 
wszystkim pojęcie autentyczności 
i  prawdy, wspartej dokumentami i  świa-
dectwami historycznymi. Fakty są tu 
zatem głównym punktem odniesienia dla 
filmowej dramaturgii, a ich przedstawienie 
staje się celem samym w  sobie. Autorska 
interpretacja życiorysu jest w  tej sytuacji 
bardzo ograniczona. 

W miarę rozwoju kina biograficznego 
nastąpiły jednak zmiany w  definicji tego 
filmowego zjawiska, które charaktery-
zuje coraz większa swoboda nie tylko 
w  doborze materiału biograficznego, ale 
także w jego interpretacji. 

W Encyklopedii kina czytamy: Film 
biograficzny (amer. skrót biopic – biogra-
fical picture, frac. film biografic, także 
vie romancée), gatunek filmowy, powieść 
o życiu i dokonaniach słynnych ludzi: przy-
wódców, polityków, mężów stanu, boha-
terów narodowych, artystów, uczonych etc. 
Nie musi zachowywać pełnej wierności 
faktom z  życia bohaterów, wydobywając 
jego szczególnie dramatyczne epizody. 
Rozkwit gatunku nastąpił w  kinie dźwię-
kowym, zyskując utrzymujące się do dziś 
zainteresowanie publiczności.6

Kolejna definicja głosi: Filmy biogra-
ficzne (ang. biopic films lub biographical 
picture) to zjawisko subgatunkowe łączące 
elementy dramatu i  filmu epickiego. Choć 
okres świetności filmów biograficznych 
datuje się na lata trzydzieste XX wieku, 
to do dnia dzisiejszego cieszą się one dużą 
popularnością. Nazwa „Biopic” jest kombi-
nacją dwóch słów „biografia” (biography) 
i  „obraz” (picture). Filmy biograficzne 
przedstawiają udramatyzowane zazwyczaj 
losy postaci (bądź grup ludzi) historycznych 

5 Lech Pijanowski, Małe abecadło filmowe, Warsza-
wa 1960, s.19-20.

6 Encyklopedia kina, pod. red. Tadeusza Lubel-
skiego, Kraków 2003, s. 104. 

lub współcześnie żyjących. Czasami filmy 
biograficzne zniekształcają fakty i opowia-
dają historie życia bohaterów z  różną 
dokładnością.7

Zauważmy, że w  centrum filmowej 
opowieści nadal znajduje się autentyczna 
postać, jednak obydwie definicje dopusz-
czają zniekształcanie faktów, swobodne 
traktowanie biograficznej faktografii, 
która staje się często jedynie punktem 
wyjścia, a  nie – jak w  pierwszej definicji 
– podstawowym celem sfilmowania życio-
rysu. 

Wszystkie definicje dowodzą jednak, 
że film biograficzny zmierza za każdym 
razem do przywołania świadectwa 
w  postaci autentycznego istnienia czło-
wieka. To ono staje się układem odnie-
sienia dla wszystkich opowieści spod znaku 
„biopics”.8

SFILMOWANA BIOGRAFIA 
Narracyjny charakter filmu sprawia, 

że ekranowe opowieści o artystach nigdy 
nie skupiają się, co sobie zresztą trudno 
wyobrazić, na interpretacji dzieł twórcy 
– bohatera filmowego.9 Zazwyczaj drama-
turgia tych filmów budowana jest wokół 
dwóch zagadnień: artysty jako człowieka 
oraz jako kreatora aktu twórczego, którego 
konsekwencją jest powstanie dzieła sztuki. 

Większość współczesnych filmowych 
biografii artystów łamie najpopular-
niejszy – zwłaszcza w kinie amerykańskim 
– model wielkiego epickiego dramatu. 
Sfilmowane życiorysy artystów są zazwy-
czaj historiami bardzo osobistymi, intym-
nymi, często o  kameralnej formule. 

7 http://www.filmsite.org/biopics.html (tłum. S. K.)
8 Marek Hendrykowski, Biografizm jako dążenie 

kina współczesnego [w:] Biografistyka filmowa. 
Ekranowe interpretacje losów i  faktów, red. T. 
Szczepański, S. Kołos, Toruń 2007, s. 16

9 Zob. Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje 
losów i faktów, red. T. Szczepański, S. Kołos, Toruń 
2007, s. 9.
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W  takich przypadkach postać i  jej losy 
są kluczem do zrozumienia i  przeżycia 
sztuki – jak pisał Marek Hendrykowski 
– tworzonej właśnie przez bohatera. Film 
o artyście i sztuce jest zazwyczaj intymną 
artystyczną refleksją, która dowodzi, jak 
bardzo sztuka zanurzona jest w  życiu 
konkretnego człowieka.10

Film Krzysztofa Krauzego wpisuje się 
we współczesne tendencje kina biogra-
ficznego nie tylko ze względu na swoją 
dramaturgię, ale także – a  może przede 
wszystkim – ze względu na wybór sfil-
mowanej biografii. Współczesne kino 
biograficzne upodobało sobie boha-
terów, których życie pozostaje zagadką. 
O  Nikiforze wiadomo niewiele. Urodził 
się w  roku 1895. Mieszkał w  Krynicy 
i choć przez całe życie był z nią związany, 
nie wiadomo, czy właśnie tam przyszedł 
na świat. Po wychowującej go samotnie 
matce był z  pochodzenia Łemkiem. 
Personalia ojca po dziś dzień nie zostały 
ustalone i  są elementem biograficznej 
legendy Nikifora. Mówiono, że jego 
ojciec był malarzem, niektórzy twierdzili, 
że był nim sam Aleksander Gierymski. 
Biograficznej legendy dopełnia także 
niezwykłe imię bohatera. Nie wiadomo, 
skąd wzięło się jego imię (przezwisko? 
oryginalnie brzmiało ono prawdopodobnie 
Netyfor), w  każdym razie używał go od 
najmłodszych lat. Przez długi czas posłu-
giwał się wyłącznie tym imieniem. W roku 
1949, przy okazji pierwszej indywidualnej 
wystawy prac, która odbyła się w warszaw-
skim salonie SARP-u, mianowano go 
okazjonalnie „Janem Nikiforem” (uwiecznił 
to afisz). Dopiero w  1963 roku urzędowo 
nadano mu nazwisko „Krynicki”, co stano-
wiło przypieczętowanie administracyjnej 
normalizacji jego statusu (jednocześnie 

10 Zob. Marek Hendrykowski, Biografizm jako dążenie 
kina współczesnego [w:] Biografistyka filmowa, op. 
cit., s.11-23

od władz Krynicy otrzymał mieszkanie). 
Natomiast w  2003 roku sąd w  Muszynie 
rozstrzygnął, że prawdziwe imię i nazwisko 
Nikifora to: Epifaniusz (Epifan) Drowniak.11 
Życie Nikifora zdeterminowała także 
wada wymowy i  słuchu, które sprawiły, 
że skazany był na egzystencję odmieńca – 
wyszydzanego i odrzuconego przez miesz-
kańców Krynicy. 

Nie wiadomo także, kiedy Nikifor 
zaczął rysować; jego pierwsze odnalezione 
prace pochodzą sprzed 1920 roku. Badacze 
twierdzą, że do 1930 roku powstały 
wszystkie najlepsze dzieła artysty, który po 
dziś dzień należy do grona najwybitniej-
szych malarzy-prymitywistów na świecie. 

Krzysztof Krauze nie miał ambicji 
odtwarzania całej biografii Nikifora, 
wybrał tylko jej fragment – to także jest 
cechą charakterystyczną współczesnego 
kina biograficznego. Scenariusz obejmuje 
zatem ostatnie siedem lat z życia bohatera, 
od 1960 do 1967 roku. Reżyser nie chciał 
spekulować na temat życiorysu, jak czyni 
to wielu współczesnych filmowców, którzy 
nie dysponują pełną faktografią biogra-
ficzną. Krauze oparł swój scenariusz na 
znanych faktach z życia artysty i skoncen-
trował fabułę na jego relacjach z malarzem 
Marianem Włosińskim. Wejście Nikifora 
do pracowni Włosińskiego inicjuje przy 
tym akcję filmu, którego dość specyficzną 
dramaturgię, Bożena Janicka uznała za 
miałką i mało wyrazistą. Jej zdaniem przy-
padkowo dobierane obrazy nie budują 
ani spójnego opowiadania ani wyrazistej 
rzeczywistości. Świat przedstawiony przy-
pomina napisy na obrazkach Nikifora.12 
Z jednej strony opinię tę można uznać za 
krytyczny zarzut wobec filmu, z  drugiej 
jednak strony w tej afabularnej konstrukcji 

11 Małgorzata Kitowska-Łysiak, Nikifor http://www.
culture.pl/pl/culture/artykuly/os_nikifor_krynicki

12 Bożena Janicka, Mój Nikifor. Widzący, http://film.
onet.pl/7240,29037,recenzje.html
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widać świadomy zamysł reżyserski, który 
w cytowanym fragmencie sugeruje zresztą 
autorka recenzji. Fabuła nie zawiera tu 
bowiem konkretnych znaczeń, podobnie 
jak i  pozbawione ich były napisy na 
rysunkach artysty. Być może dlatego, 
że rzeczywistość nie miała dla samego 
Nikifora znaczenia. Znaczenie miało dla 
niego miejsce – czyli Krynica – i  samo 
tworzenie. Wyobcowanie, ostracyzm, 
brak własnego domu nauczyły jedno-
cześnie malarza ignorować otoczenie. 
Rzeczywistość go odrzucała, więc i  on 
odrzucił rzeczywistość. Podobnie dzieje 
się z  fabułą filmu, która też zdaje się być 
obojętna na wydarzenia, zjawiska i sensy. 
Jest taka, jaką widział (bądź właśnie nie 
chciał jej zauważać) Nikifor. 

Tego rodzaju idea filmowego świata 
przedstawionego mogłaby sugerować, 
że mamy w  filmie do czynienia z  pierw-
szoosobową narracją, że oglądamy całą 
historię z  punktu widzenia tytułowego 
bohatera. Tak jednak nie jest. Koncepcja 
filmowej rzeczywistości jest tożsama 
z rzeczywistością postrzeganą przez głów-
nego bohatera, choć to nie on jest narra-
torem. Reżyser proponuje nam pewną 
wizję świata, sugerując, że tak właśnie 
postrzegał ów świat Nikifor. Mamy zatem 
w  filmie bohatera, który jedynie przy-
gląda się rzeczywistości. Artysta z  filmu 
Krauzego tylko patrzy – nawet nie obser-
wuje – patrzy i  widzi, widzi przestrzeń 
i  ludzi, ale nie potrafi określić relacji 
między sobą a  tym, co go otacza. Są to 
jacyś ludzie, jakieś przedmioty i  czyn-
ności, które bezpośrednio Nikifora nie 
dotyczą. Pytanie zatem, co go dotyczy? 
Odpowiedź jest prosta: wszystko to, co 
może stać się obrazem; to, co malarz może 
zaraz zamienić w dzieło sztuki; otaczające 
go piękno będące dla artysty tworzywem 
i  celem samym w  sobie. 13Piękno to 

13 Zob. Ibidem.

uchwycone zostało w  doskonałych zdję-
ciach Krzysztofa Ptaka. Obraz Krynicy 
na ekranie jest nostalgiczny14 i  naiwnie 
prosty – jak ten stworzony przez Nikifora. 
Wrażenie to wzmaga statyczna kamera 
– tylko kilka razy w  filmie pojawiają się 
subtelne panoramy.15

Analityczna dramaturgia, podobnie 
jak wnikliwy i  złożony wizerunek boha-
tera, nie odkryłyby tajemnicy geniuszu 
Nikifora. Choćby dlatego, że nie można 
owej dramaturgii i  wizerunku skonstru-
ować, nie ma bowiem z  czego. Nikifor, 
poza swoją pracą i  ułomnościami, pozo-
staje dla nas całkowitą zagadką. I  w 
pewnym sensie jest to postać zbudowana 
na przekór klasycznym zasadom scena-
riuszowym, zakładającym dynamikę 
i  zmienność bohatera, który pod koniec 
filmu powinien być inny niż na początku. 
W przypadku Mojego Nikifora tak nie jest, 
nic więcej w  tej postaci przecież nie przy-
bywa, bo nie może.16

Ten sposób konstruowania postaci 
dotyczy jednak nie tylko Nikifora. 
Podobnie reżyser obchodzi się z Marianem 
Włosińskim, choć była to postać o życio-
rysie wpisującym się w  dramaturgiczne 
schematy wykorzystujące motyw trans-
formacji bohatera. W  filmie Krauzego 
przemiana Włosińskiego wydaje się być 
nieumotywowana, reżyser jej nie anali-
zuje, nie pokazuje procesu przemiany, 
a jedynie jej skutki – rezygnację bohatera 
z własnej kariery i całkowite poświęcenie 
się opiece nad Nikiforem. Wizerunek 
Włosińskiego potwierdza jednak twórczą 
konsekwencję Krauzego. Podobnie jak 
cały świat przedstawiony, postrzegamy tę 

14 Zob. Kamil Rudziński, Mój Nikifor. Stróż diamentu 
[na:] http://film.onet.pl/7240,29038,1,recenzje.
html

15 Zob. Wolny artysta (z Krzysztofem Krauze roz-
mawia Łukasz Maciejewski) [na:] http://film.onet.
pl/F,7240,1170273,1,596,artykul.html 

16 Bożena Janicka op., cit.
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przemianę tak, jak widział ją Nikifor, czyli 
poprzez skutek, a  nie jako proces – bez 
jakiejkolwiek analizy, nieco beznamiętnie. 
Pewien stan rzeczy zastąpiony po prostu 
zostaje nowym stanem rzeczy. Nikifor żyje 
u boku człowieka, który kiedyś chciał się 
go pozbyć, a teraz jest jego opiekunem.17

NIKIFOR WŚRÓD FILMOWYCH 
P O R T R E T Ó W  M A L A R Z Y 

Choć Nikifor jest wśród filmowych 
biografii artystów zjawiskiem orygi-
nalnym, warto spojrzeć na obraz Krauzego 
w  kontekście innych, ważnych dla tego 
tematu słynnych filmowych portretów 
malarzy: Goi Carlosa Saury (1999) 
i  Andrieja Rublowa (1966) Andrieja 
Tarkowskiego. 

Z obrazem hiszpańskiego reżysera 
łączą Mojego Nikifora dwa aspekty: temat 
starości i choroby18 oraz struktura drama-
turgiczna. Goya z  filmu Saury to starzec 
u  kresu życia, nękany przez choroby 
i  zaniki pamięci, który podobnie jak 
Nikifor chce umknąć śmierci. Obaj reży-
serzy podkreślają fizyczne aspekty starości 
i  choroby, czynią swoich bohaterów 
nieatrakcyjnymi, wręcz odrażającymi. 
To najbardziej realistyczne akcenty obu 
filmów, które pokazują geniuszy zmagają-
cych się z fizyczną niedoskonałością. 

Saura reżyserując historię słynnego 
malarza, podobnie jak polski filmowiec, 
całkowicie zawierza obrazowi. Reżyser 
uwalnia fabułę filmu od chronologii 
i  dramaturgicznych schematów. Ważne 
są jedynie kolejne obrazy, pojawiające się 
spontanicznie w  pamięci bohatera jako 
refleksy przeszłości, które wizualizowane 
są na ekranie. Z  tą jednak różnicą, że 
filmowa opowieść w  filmie Saury kształ-
towana jest przez pierwszoosobową 

17 Zob. Bożena Janicka, op., cit.
18 Goya, podobnie jak Nikifor Krynicki, miał prob-

lemy ze słuchem.

narrację. 
Z kolei Andrieja Rublowa zbliża do 

Nikifora biograficzna tajemnica wpisana 
w  ich biograficzną legendę. Ale nie to 
jest najważniejsze dla relacji obu filmo-
wych bohaterów. Związek między filmem 
Tarkowskiego i  Krauzego jest nieco 
bardziej osobliwy. 

Z wypowiedzi polskiego reżysera, 
poprzedzających realizację filmu, można 
było wywnioskować, że Nikifor miał być 
polskim Rublowem. Głębokie metafi-
zyczne przesłanie, tak charakterystyczne 
dla filmu Tarkowskiego, miało być obecne 
także w  filmowym wizerunku Nikifora. 
Krauze opisując swojego bohatera, mówił 
o  malarzu jako o  człowieku głęboko 
uduchowionym, dla którego byt metafi-
zyczny był jedynym realnym bytem, (…) 
przejmował się sacrum, profanum trak-
tował jako zło konieczne (…) niedzielne 
wizyty w cerkwi były modlitwą przed tygo-
dniem wytężonej pracy (…) przyjął postawę, 
która jest wyzwaniem dla każdego artysty.19 
Bez wątpienia osobowość i  ułomności 
artysty z  Krynicy nie pozwoliły na stwo-
rzenie tak wysublimowanego wizerunku 
filmowego bohatera. Udało się wszakże 
uratować przesłanie, które odnajdujemy 
także w filmie Tarkowskiego. Sztuka ocala. 
Bez względu na trudy egzystencji, stając 
się jej sensem i celem, przynosi ocalenie. 
Idea „ocalenia poprzez twórczość” 
konkretyzuje się najsilniej w zakończeniu 
filmu, ewidentnie inspirowanym obrazem 
Tarkowskiego. W  obydwu przypadkach 
w  ostatnich ujęciach oglądamy już tylko 
dzieła malarzy, które przesuwają się przed 
naszymi oczyma, definiując ostatecznie 
sens tworzenia i przesłanie. Finalne partie 
obu filmów to także swoista kapitulacja 
artystyczna reżyserów, którzy infor-
mują w  ten sposób widza, że metafizyki 
tworzenia nie da się zbadać, zanalizować 

19  Cyt. za Bożena Janicka op., cit.
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ani odkryć. A z pewnością nie można tego 
zrobić za pomocą ruchomych obrazów. 

 Nie można także pominąć faktu, że 
twórczość Nikifora przepełniona była 
akcentami prawosławnymi. To również 

zbliża do siebie obu artystów. Estetycznie 
natomiast, naiwność twórczości polskiego 
malarza nawiązuje niejako do szlachetnej 
prostoty cerkiewnych ikon. 

Dokument Pawła Łozińskiego to obraz 
autotematyczny. Zalicza się do tych wypo-
wiedzi filmowych, których przedmiotem 
jest kino jako medium.20 100 lat w  kinie 
choć wpisuje się w nurt najpopularniejszej 
odmiany automatyzmu, czyli wypowiedzi, 
w  których odnajdujemy film w  filmie, lub 
te, w których twórca opowiada o realizacji 
filmu21 – prezentuje opinie widzów, a nie 
filmowców. To dość oryginalne rozwią-
zanie. Filmowy autotematyzm z  widzem 
w  roli głównej, to – jak na popularność 
tego tematu – zjawisko rzadkie, charak-
terystyczne przede wszystkim dla filmu 
fabularnego. W  tym przypadku doku-
ment pozwolił widzom na opowiedzenie 
o swoich emocjach związanych z kinem.

Choć realizatorem dokumentu jest 
Paweł Łoziński, nie można pominąć 
faktu, że jego pomysłodawcą był Krzysztof 
Kieślowski. Kieślowski przyjął propo-
zycję, napisał nawet zarys scenariusza. 
Miał niezwykły pomysł. Wymyślił, żeby 
o  polskich filmach mówili widzowie. Nie 
chciał akademickiej historii polskiego kina, 
tylko bardzo subiektywny wybór filmów, 
które na ludziach zrobiły wrażenie. Pomysł 
wziął się chyba ze stosunku, jaki miał do 
swojej roboty. On nie robił filmów dla 
siebie, tylko dla widza. Ten widz go bardzo 
interesował.22 

20 Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Podstawy wiedzy 
o filmie, Gdańsk 2008, s. 221

21 Ibidem.
22 Dalsza część wypowiedzi Pawła Łozińskiego: 

Z  różnych powodów, głównie finansowych, 
do realizacji filmu nie doszło. Kieślowski 

Łoziński, tak jak onegdaj robił to 
Kieślowski, wykorzystał najprostszą 
formułę filmu dokumentalnego – cinèma 
vérité – i oddał głos pasjonatom kina, by 
zaprezentować historię polskiej kinemato-
grafii z ich perspektywy. Jak stwierdził sam 
reżyser (…) rzadko daje im się głos. A oni 
są najważniejsi. Kiedy pokazujemy film 
„żywej widowni”, to wtedy jest szansa, żeby 
z widzami porozmawiać, zobaczyć czy to, co 
w filmie wymyśliliśmy, działa. Wiedzieliśmy, 
że do „100 lat w  kinie” nie chcemy wziąć 
ludzi z filmu, żadnych aktorów, reżyserów, 
ludzi z ekipy, bo oni będą opowiadać aneg-
doty, a  to nas nie interesowało. Chodziło 
o to, żeby zwykli widzowie poprzypominali 
sobie filmy, które zrobiły na nich wrażenie. 
Nawet nie całe filmy, tylko czasem jedną 
scenę. Kieślowskiemu zależało na tym, żeby 
znaleźć ludzi, którym film zmienił życie. 23 

Szczególną atmosferę omawia-
nego dokumentu buduje także sposób 

miał taką piękną zasadę, że nie chciał 
brać polskich pieniędzy na swoje filmy.  
Robił już filmy zagranicą, nie chciał odbierać 
pieniędzy młodym reżyserom. Producent 
negocjował z  Brytyjskim Instytutem Filmowym, 
żeby oni sfinansowali film. Brytyjczycy uważali, 
że powinni to zrobić Polacy. Wtedy Kieślowski się 
wycofał. Powiedział, że odda ten pomysł komuś 
młodemu. Wezwał mnie do Studia Filmowego TOR 
i zapytał, czy chcę zrobić ten dokument. Chciałem. 
Z  Pawłem Łozińskim rozmawiała Monika  
Zakrzewska-Blauth [na:] http://www.kinoterapia.
pl/index.php?option=com_content&view=article
&id=130:filmami-naznaczeni&catid=38:wywiady
&Itemid=56 

23 Ibidem.

1 0 0  L A T  W  K I N I E . 
AUTOTEMATYZM I EMOCJE WIDZA.
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filmowania wypowiadających się osób. 
Wszystkich oglądamy na zbliżeniach 
i  ujęciach portretowych. Bardzo osobiste 
wypowiedzi filmowane są w  sposób 
intymny, tak by widz mógł niemal zajrzeć 
w oczy bohaterom. 

Dominanty filmu ustalone zostają na 
samym początku. Wiemy, że będziemy 
mieli do czynienia z  opiniami widzów 
w  różnym wieku: od tych, którzy pamię-
tają początki kina, do pokolenia wychowa-
nego na filmach Pasikowskiego. Natomiast 
podstawowym kryterium oceny filmów 
będą emocje widzów. Wypowiedzi boha-
terów pozbawione są bowiem – co natu-
ralne – elementu analitycznego i  inter-
pretacyjnego. Jeśli już pojawiają się 
próby interpretacji filmów, determinuje 
je perspektywa osobistych przeżyć boha-
terów, przeżyć niekoniecznie związanych 
ze sztuką filmową. Filmy w sposób natu-
ralny uwalniają wspomnienia o  prze-
szłości, pokazują jak w  przedwojennej 
Polsce rodził się system gwiazd, jakie filmy 
i  dlaczego lubiła ówczesna widownia. 
W  rzeczywistości bowiem to widzowie 
są głównym tematem i  bohaterem doku-
mentu Łozińskiego. Filmy są w tym przy-
padku tłem portretu zbiorowego polskiego 
widza, a portret ów pozwala nam przyjrzeć 
się subiektywnej historii kina polskiego. 
Subiektywizm ten potwierdza też dobór 
tytułów filmowych. Historykom filmu 
trudno jest wyobrazić sobie dzieje naszej 
kinematografii bez filmów Wojciech Hasa. 
W  dokumencie Łozińskiego nikt o  tych 
filmach nie wspomina. Reżyser, jak sam 
stwierdza, nie znalazł widzów, dla których 
filmy wielkiego polskiego filmowca byłyby 
na tyle ważne, by zmieniły czyjeś życie, a o 
takich bohaterów przede wszystkim mu 
chodziło. Na podobne trudności napo-
tkała ekipa w  związku z  filmami Munka 
i  Zanussiego, choć wielbicieli twórczości 

tych artystów ostatecznie udało się 
znaleźć.24

FILM I RZECZYWISTOŚĆ
W trakcie lektury dokumentu 

Łozińskiego najważniejsza pozostaje 
w nim jednak relacja: film–życie, funkcjo-
nując na różnych płaszczyznach:
1. Widzowie pierwszych filmów nie 

mieli świadomości obcowania z  fikcją 
podporządkowaną technice. Filmowe 
obrazy i  dźwięki wzbudzały w  nich 
prawdziwy strach, uznawane były 
bowiem za faktyczny stan rzeczy. 
Jeden z  bohaterów dokumentu wspo-
mina między innymi swój strach przed 
filmową burzą. 

2. Film był zbiorem wzorców zachowań. 
Dostarczał gotowych rozwiązań, 
zwłaszcza tych, które dotyczyły życia 
uczuciowego. Widzowie wzorowali się 
na filmowych postaciach, uznając ich 
zachowanie za obowiązującą normę. 
Bohaterowie z rozbrajająca szczerością 
stwierdzają: z filmu wszystko się stoso-
wało; człowiek uczył się wtedy kochania; 
film był potrzebny do wyznań miło-
snych. Należy jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że dokument Łozińskiego zawiera 
też krytyczną ocenę takiego postrze-
gania filmu. Jedna z bohaterek zauważa 
niebezpieczeństwo takiej postawy. To 
jedyna sugestia, filmowe światy mogą 
destrukcyjnie wpływać na osobowość 
widza i   deformować postrzeganie 
rzeczywistości.

3. Historia filmowa była prawdą. 
Intensywność wzruszeń była tak 
wielka, że widzowie tracili świado-
mość fikcyjności prezentowanych na 
ekranie wydarzeń. Najlepszym tego 

24 Zob. Filmem naznaczeni – rozmowa  
Moniki Zakrzewskiej-Blauth z  Pawłem 
Łozińskim [na:] http://www.kinoterapia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=130:
filmami-naznaczeni&catid=38&Itemid=56
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przykładem jest fragment przedsta-
wiający wypowiedź starszej pani, która 
płacze wspominając filmową adaptację 
Halki. Kobieta postrzega jej bohaterów 
jak prawdziwe postaci i  konkluduje 
swoją wypowiedź stwierdzeniem: takie 
piękne byłoby z nich małżeństwo. 

4. Kino ożywia wspomnienia. Często 
są to wspomnienia bardzo luźno 
związane z  filmem, który jest tylko 
początkiem bardzo osobistej, intymnej 
historii. Jedna z bohaterek przywołując 
wspomnienia związane z  wizytami 
w kinie, zaczyna też powracać myślami 
do swojej młodzieńczej miłości. Tym 
samym po chwili Kazio, z  którym 
chadzała do kina, staje się bohaterem 
jej opowieści. 

S T R U K T U R A  F I L M U . 
SYTUACJE I BOHATEROWIE. 

Dokument Pawła Łozińskiego ma też 
wyraźnie dwudzielną strukturę, nie tylko 
ze względu na oczywisty podział histo-
ryczny: kino przedwojenne i  powojenne. 
W przypadku kina powojennego wyraźnie 
zmienia się także perspektywa spojrzenia 
na dzieło filmowe i elementy identyfi-
kacji ze światem przedstawionym. O  ile 
odbiorcy kina przedwojennego skupiali się 
przede wszystkim na ukazanych w filmie 
sytuacjach, o  tyle widownia powojenna 
skupiała się przede wszystkim na konkret-
nych postaciach. Maciek Chełmicki, boha-
terowie Kanału, Piszczyk, sprawiają – jak 
stwierdza jeden z  widzów – że historia 
przełamuje się przez indywidualne postaci. 

Jednak historie filmowych bohaterów 
mają w  dokumencie także bardzo indy-
widualny wymiar, daleki od historycz-
nych akcentów. Wyjątkowo na tle całego 
filmu prezentuje się wypowiedź pewnej 
bohaterki na temat Żywotu Mateusza. 
Nie tylko ze względu na element iden-
tyfikacji kobiety z  postacią filmową, 
której dowodzą wypowiedzi w  stylu: to 

jest mój osobisty film; ja jestem też takim 
Mateuszem; jest mi bliska jego wrażliwość, 
własny zamknięty świat. Czy wreszcie – 
Chciałam pomóc temu Mateuszowi (…) ja 
się tak zapominałam, że chciałam to zrobić. 

Siła jej emocji oraz osobista sytuacja – 
kobieta jest niewidoma (!) – sprawiają, że 
ów fragment nabiera intensywności filmu 
fabularnego. Osoba, która opowiada, sama 
mogłaby być bohaterką takiego obrazu. Jej 
historia, której fragmenty poznajemy – 
posiada niezwykle duży potencjał drama-
turgiczny. 

Z kolei wypowiedź mężczyzny, której 
towarzyszą fragmenty z filmu Con amore, 
należy również zaliczyć do najbardziej 
osobistych w całym dokumencie. Bohater, 
zainspirowany sytuacją filmowych postaci, 
widzi w ich historii transpozycję własnych 
błędów życiowych, o  których opowiada 
z ogromną szczerością. 

100 LAT W KINIE W PERSPEK-
T Y W I E  T E O R E T YC Z N E J 

Film Łozińskiego jest bez wątpienia 
doskonałą analizą zjawiska projekcji-iden-
tyfikacji. W  wypowiedziach wszystkich 
bez mała osób konkretyzują się koncepcje 
tradycyjnej teorii filmu. 

Bela Balazs pisał: Siedząc w  kinie 
czujemy, jak kamera filmowa porywa 
nasz wzrok, zmuszając nas do zajęcia 
się akcją filmu. Patrząc na przestrzeń 
obrazu filmowego odnosimy wrażenie, że 
znajdujemy się wewnątrz klatki filmowej 
otoczeni postaciami filmu. Nie jestem zwią-
zany z  miejscem w  którym siedzę w  kinie 
(…).25 Bohaterowie filmu mówią to, co 
słynny teoretyk, tylko innymi słowami: 
Wchodziłem sobie w ekran; ten ekran mnie 
pochłania; nie wiedziałam, czy to ja czy to 
główny bohater; 

Sama koncepcja dokumentu 
Łozińskiego zgodna jest z  twierdzeniami 

25 Bela Balazs, Wybór pism, Warszawa 1987, s. 62.
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Hugo Münsterberga, który podkreślał 
nieodzowność widza, który musi wykonać 
określone zadania, by film mógł w  ogóle 
oddziaływać, bo widz przypisuje filmowi 
charakter rzeczywistości, którego ona sam 
w  sobie nie posiada i  zmuszony jest go 
niejako symulować.26

Łoziński – dochowując wierności 
idei Kieślowskiego – niezmiennie akcen-
tuje tę konieczność posiadania publicz-
ności, pokazuje widza jako nieodzowny 
wręcz element procesu tworzenia filmów, 
ponieważ dopiero widz i  jego odbiór 
dzieła filmowego tworzą pełnię funkcjo-
nowania ruchomych obrazów w  obiegu 
kulturowym. Oglądając 100 lat w  kinie 
nie mamy wątpliwości, że to rzeczywiście 
widz konkretyzuje i  definiuje tu filmowe 
światy. 

Dokument Łozińskiego – zwłaszcza 
w swojej pierwszej części – dotyczy jednak 
przede wszystkim fenomenu identyfikacji 
emocjonalnej, która polega na tym, że prze-
życia postaci stają się naszymi przeżyciami, 
utożsamiamy się z bohaterami filmowymi, 
chcemy być tacy, jak oni lub odczuwamy 
te same emocje.27 Wypowiedzi starszych 
kinomanów doskonale charakteryzują 
podstawowy mechanizm procesu identyfi-
kacji emocjonalnej, a mianowicie empatię. 
Co charakterystyczne, element empatii 
wśród widzów zanika wraz z  upływem 
kolejnych pokoleń. Widzowie, którzy 
odnajdywali swoich bohaterów w dziełach 
polskiej szkoły filmowej, posiadają jeszcze 
naturalną umiejętność, a nawet skłonność 
do wczuwania się w  położenie innych 
osób. Kinomani kształtowani przez Kino 
Moralnego Niepokoju są bardziej zdystan-
sowani i  sceptyczni. Wśród wielbicieli 
Psów Pasikowskiego miejsce empatii 
26 Zob. http://www.pwsz.glogow.pl/pliki/chmielecki/

Wiedza_o_filmie/11_Koncepcje_widza_filmowe-
go.ppt

27 Mirosław Przylipiak, Kino stylu zerowego, Gdańsk 
1994, s. 112

zastąpiła jednakże już tylko chęć rozrywki. 
 Film Pawła Łozińskiego nie jest zatem 

tylko portretem zbiorowym polskiego 
widza i opowiedzianą przez niego subiek-
tywną historią polskiej kinematografii, ale 
także zapisem przemian, jakie kształtują 
filmową widownię. 

HISTORIA KINA W KINIE
Mówiąc o dokumencie 100 lat w kinie 

należy wspomnieć o  popularności tego 
tematu w  kinematografii światowej. 
Filmowe hołdy składane przez reżyserów 
sztuce filmowej to przecież dość częste 
przypadki. 

Wyjątkowo prezentuje się w  tej kate-
gorii twórczość Giuseppe Tornatore. Jego 
uhonorowany Oscarem obraz pod tytułem 
Cinema Paradiso (1988) oraz zrealizowany 
siedem lat później Sprzedawca marzeń to 
wzruszające i bardzo osobiste filmy reży-
sera, który opowiada o  swej fascynacji 
sztuką filmową. A co dla tego tematu jest 
bardzo ważne, czyni to nie jako filmo-
wiec, lecz zafascynowany ruchomymi 
obrazami kinofil. Tornatore skupia się 
przede wszystkim na emocjach i  uczu-
ciach odbiorców,a tym samym na procesie 
projekcji-identyfikacji, będącym skutkiem 
trudnych do zdefiniowania relacji, jakie 
na sali kinowej zachodzą między widzem 
a  ekranem. Włoski reżyser nie stara się 
analizować tego zjawiska, woli widzieć 
w nim rodzaj magii. Tornatore i Łoziński 
opowiadają w  rezultacie o  tym samym, 
tyle tylko, że włoski twórca w filmie fabu-
larnym, a Polak w dokumencie. 

Bardzo bliski idei 100 lat w  kinie jest 
obraz Marco Ferreri Magia kina (1996). 
Fabularyzowany dokument podsumowuje 
100 lat istnienia X Muzy. Ferreri skupia się 
na tych, którzy kino tworzyli i na odbior-
cach sztuki filmowej. Jednocześnie akcen-
tuje – podobnie jak Łoziński – uniwer-
salność kina, które dociera do widzów 
w  różnym wieku, istnieje mimo wojen 
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i konfliktów, łączy ludzi ponad wszelkimi 
podziałami. I  jak wszystkie filmy o  tej 
tematyce Magia kina podsuwa pytanie – 
w jakim stopniu zmieniło się ono w ciągu 
stu lat swojego istnienia. 

***

Idea wszystkich przywołanych tu 
filmów dowodzi, że sztuka to fenomen 
naszego życia. Niezwykły jest proces 
tworzenia, ale równie fascynujący jest 
akt odbioru. Dopiero bowiem triada: 

twórca–dzieło–odbiorca, tworzy pełnię. 
Na tym tle w  sposób szczególny prezen-
tuje się sztuka filmowa, która jest dosko-
nałą formą prezentacji omawianego 
zagadnienia, a  jednocześnie sama często 
staje się tematem niezwykłych filmowych 
wypowiedzi. Z  pewnością dyskurs na 
temat sztuki, artysty i odbiorcy byłby dziś 
niepełny bez filmu jako tematu i bez filmu 
jako medium.
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ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI
•	 Wizerunek artysty w  literaturze 

polskiej.
•	 Dylematy współczesnego artysty – 

między sztuką a komercją.
•	 Problemy z wartościowaniem współ-

czesnej sztuki. Czy twórcy popkultury 
to artyści? 

•	 Czym jest arcydzieło? Miejsce arcy-
dzieł we współczesnej kulturze. 

•	 Portrety buntowników i  odmieńców 
w filmie i literaturze.

•	 Biografia filmowa jako adaptacja 
życiorysu. Modele filmowych 
biografii.
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