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Met afora „kino myśli” oddaje jedną
z najważniejszych funkcji, jakie może
pełnić sztuka filmowa, która prócz tego,
że dostarcza nam rozrywki i przyjemności, stawia sobie niekiedy cel ambitniejszy, prowokując widza do czysto intelektualnej refleksji. Przedmiotem tej
refleksji bywają zarówno sensy, jakie
możemy wywieść z utworu w toku jego
interpretacji, jak i sama struktura formalna dzieła. Na te dwa wymiary refleksji nad filmem otwiera zaproponowany
tu zestaw: Struktura kryształu to klasyczny przykład kina intelektualnego,
a zarazem głęboko humanistycznego,
bo służącego pełniejszemu zrozumieniu
człowieka, którego życiowym wyborom
i duchowej kondycji poświęcony jest
film Zanussiego. Tango natomiast to film
eksperymentalny, który służy przede
wszystkim poznaniu świata sztuki jako
sfery autonomicznej i rządzącej się własnymi regułami. O tym, że eksperyment
Rybczyńskiego wart jest refleksji, świadczy choćby fakt, iż otrzymał on w 1983
roku Oscara dla najlepszego krótkometrażowego filmu animowanego.
Utwór filmowy powinien mieć zdolność
zaskakiwania widza, by sprowokować
refleksję i skierować jego uwagę na to,
co nieoczywiste i wymagające namysłu.
Innymi słowy, winien podważać dotychczasowy sposób myślenia, ukazując nieznaną wc ześniej wizję rzec z y wisto -

ści, lub też stawiać umiejętnie pewien
problem, uruchamiając tym samym krytyczne myślenie i wzbudzając potrzebę
polemiki.
kino Rybczyńskiego i Zanussiego „myśli” właśnie dzięki zaskakującym rozwią zaniom ar t yst yc znym, zwłaszc za
narracyjnym. Myśl daje tu o sobie znać
za pośrednic t wem procesu narracji,
k tórego rekons t rukcja nie dokonuje się przecież bez udziału widza. to
on musi pozyskać i połączyć informacje, które pojawiają się w procesie narracji, by na ich podstawie zrozumieć
i zinterpretować film. W obu ut worach myśl wyraża się bowiem przede
wszystkim poprzez konstrukcję całości. O ile Struktura kryształu nie jest filmem łatwym w odbiorze, o tyle Tango
stanowi wręcz prawdziwe wyzwanie dla
widza. Film Rybczyńskiego to radykalny eksperyment narracyjny, który pozornie o niczym nie opowiada, stanowiąc
swoistą narracyjną zagadkę. Propozycja
Zanussiego z kolei zmusza odbiorcę
do szczególnej koncentracji i skupienia.
kino, które „myśli”, to zatem kino bezkompromisowe, które nie dba o to,
by zyskać jak największą widownię
i poklask. to kino, które stawia na widzów – jak ono samo – wyjątkowych,
ambitnych i otwartych na niekonwencjonalne rozwiązania oraz intelektualną
przygodę.
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StRUKtURa KRYSZtaŁU

Reżyser, scenarzysta i producent filmowy; urodzony w 1939 roku w Warszawie.
Należy do czołowych i najoryginalniejszych przedstawicieli polskiego kina
autorskiego (jest scenarzystą lub współscenarzystą większości swoich filmów).
W jego filmach da się wyróżnić trzy
przeplatające się dyskursy: intelektualno-aksjologiczny, społeczno-historyczny i metafizyczno-religijny. W pierwszej
fazie twórczości dominuje problematyka intelektualno-aksjologiczna. Powstają
wówczas m.in. Struktura kr yształu
(1968, nagroda na festiwalu w Mar del
Plata), oraz Iluminacja (1973, grand
Prix w Locarno). Z kolei realizacją Barw

ochronnych (1977) reżyser przyczynił
się do powstania tzw. kina moralnego niepokoju obnażającego mechanizmy społeczne życia w PRL. W przenikliwy sposób
ukazał konsekwencje wpływu przemian
społecznych i politycznych na życie człowieka w swoich „osobnych” filmach: Rok
spokojnego słońca (1984), Stan posiadania (1990) czy Cwał (1996). W twórczości późniejszej zaznacza się zainteresowanie reżysera tematyką religijną,
powstają m.in. Z dalekiego kraju (1981),
Życie za życie ( 1990), Brat naszego Boga
(1998) czy wreszcie obsypane nagrodami
Życie jako śmiertelna choroba przenoszona
drogą płciową (2000).

jeden z najwszechstronniejszych i najbardziej niezależnych twórców w historii polskiego kina; urodzony w 1949 roku
w łodzi, od 1983 roku mieszka i pracuje
za granicą. jako operator filmowy (dyplom
PWSFtVit w łodzi, 1973 rok) realizował
zdjęcia do filmów Andrzeja Barańskiego,
Wojciecha Wiszniewskiego, grzegorza
królikiewicza. Spełnienia artystycznego
poszukiwał jako twórca autorskich filmów
animowanych, które realizował jeszcze
na studiach, by od 1973 roku związać
się ze Studiem Małych Form Filmowych
„Se-Ma-For” w łodzi, gdzie powstały
m.in. Kwadrat (1972), Plamuz (1973),
Zupa (1974), Nowa książka (1975), Oj,
nie mogę się zatrzymać (1975), Święto
(1976). W 1983 roku zdobył Oscara

za Tango (1980) i osiedlił się w USA, gdzie
zainteresował się najnowszymi technologiami: systemem wysokiej rozdzielczości (High Definition) oraz animacją
komputerową. W latach 1987-1992 pracował we własnym studiu, gdzie stworzył
zarówno wielokrotnie nagradzane autorskie filmy eksperymentalne, m.in. Schody
(1987), Czwarty wymiar (1988), Orkiestra
(1990), Kafka (1992), jak i filmy reklamowe oraz wideoklipy; w 1987 roku otrzymał Srebrnego Lwa w Cannes dla najlepszego teledysku za Imagine (1986).
Po zamknięciu studia „Zbig Vision”
powrócił do Europy i przez kilka lat tworzył w Niemczech, poświęcając się także pracy dydaktycznej. Od 2001 roku
mieszka w USA.
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ROK PRODUKCJI
PRODUKCJA
REŻYSERIA
SCENARIUSZ
ZDJĘCIA
MONTAŻ
MUZYKA
OBSADA

CZAS TRWANIA

Do wiejskiego domu jana, który osiadłszy na prowincji, przer wał naukową
karierę fizyka, przyjeżdża na kilka dni
kolega ze studiów Marek. Powierzono
mu misję nakłonienia przyjaciela do
powrotu na uczelnię. W trakcie swej
wizyty Marek obserwuje życie kolegi,
które zdecydowanie różni się od jego
własnego: zamiast kariery, związanych
z nią podróży i materialnych profitów jan
wybrał skromną egzystencję samodzielnego pracownika małej stacji meteorologicznej. jego żoną jest Anna, wiejska nauc zycielka, której jan pomaga
w przygotowaniach do lekcji, angażując się także w pracę na rzecz miejscowej szkoły podstawowej. Mimo że Anna
nie może być dla swego męża intelektualną partnerką, ich małżeństwo jest
harmonijne i szczęśliwe. Dom, w którym mieszkają wraz z leciwym dziadkiem, choć skromny i pozbawiony więk-
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1969
ZESPół FILMOWY „tOR”
kRZYSZtOF ZANUSSI
kRZYSZtOF ZANUSSI
StEFAN MAtYjASZkIEWICZ
ZOFIA DWORNIk
WOjCIECH kILAR
jAN MYSłOWICZ (jAN),
ANDRZEj ŻARNECkI (MAREk),
BARBARA WRZESIŃSkA (ANNA),
WłADYSłAW jAREMA (DZIADEk)
74 MIN

szych wygód, ma wyjątkową atmosferę
i nastrój. Czas płynie tam bardzo powoli,
a rytm codziennych zajęć zdaje się niezmieniony od pokoleń. Markowi, przyz w yc zajonemu do sz ybkiego tempa
wielkomiejskiego życia i pracy, eg zystencja przyjaciela wydaje się początkowo nudna i jałowa. Po jakimś czasie
dowiaduje się, że wybór jana może być
następstwem ciężkiego wypadku, jakiemu uległ on w górach, cudem uchodząc
z życiem, co rozszerza nieco perspektywę, z jakiej dotychczas Marek postrzegał sytuację swego kolegi. Uzmysławia
sobie, że wybór jana był w pełni świadomy, a nakłanianie go do kont ynuowania kariery pozbawione jest sensu. Obowiązki służbowe każą Markowi
wcześniej wrócić do Warszawy. Żegnając
Annę i jana, obiecuje przyjechać do nich
w trakcie wakacji. tym razem już tylko
po to, by spędzić z nimi czas.
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Z uwagi na eksperymentalny charakter
filmu Rybczyńskiego nie sposób streścić,
bo jest on pozbawiony tradycyjnej fabuły. W przestrzeni małego pokoiku pojawiają się kolejne figury: chłopiec z piłką, karmiąca matka, niemowlę, złodziej,
pan z paczką, dziewczynka odrabiająca
lekcje, kobieta niosąca zupę, mężczyzna
jedzący zupę, gimnastykujący się młodzieniec, kobieta z zakupami, mężczyzna zmieniający żarówkę, kobieta czyszcząca rybę, dziewczyna robiąca toaletę,
mężczyzna wynoszący śmieci, mundu-

1980
StUDIO MAłYCH FORM FILMOWYCH
„SE-MA-FOR”
ZBIgNIEW RYBCZYŃSkI
jANINA DYCHtO, ANDRZEj tEODORCZYk,
ANDRZEj StRĄk, jANUSZ OLSZEWSkI,
ZYgMUNt SMYCZEk, WIESłAW NOWAk,
HALINA kRAjEWSkA
jANUSZ HAjDUN
MIECZYSłAW jANIk
BARBARA SARNOCIŃSkA
8 MIN

rowy, sprzątająca kobieta, podpity mężczyzna, mężczyzna i kobieta – goście,
kobieta, całująca się para, dziewczyna, matka przewijająca niemowlę, raczkujące niemowlę, mężczyzna z gazetą, starszy mężczyzna z psem, staruszka.
W kulminacyjnym momencie widzimy
w kadrze 26 postaci. każda z nich wykonuje wciąż tę samą czynność, nie wchodząc w drogę pozostałym. Osiągnąwszy
stan maksymalnego zatłoczenia, pokój
stopniowo pustoszeje, by wrócić do swej
wyjściowej postaci.
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tango

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ

Struktura kr yształu to kinowy debiut
krzysztofa Zanussiego, który daje wgląd
w problematykę pojawiającą się w późniejszej twórczości reżysera. konstrukcja
filmu, choć zasadza się na zestawieniu
dwóch przeciwstawnych modeli życia,
ma charakter otwarty, przez co żaden
z bohaterów nie zostaje tu poddany
jednoznacznej ocenie. Zestawiając dwa
odmienne scenariusze egzystencji, Zanussi
podkreśla nieoczywistość i nieprzypadkowość ludzkich wyborów.
Film dostarcza tematu do dyskusji, która
może odbyć się po projekcji. jednocześnie
sam stanowi swoistą LEkCjĘ kULtURY
DYSkUtOWANIA I tOLERANCjI dla różnych, często sprzecznych, SYStEMóW
WARtOŚCI. jest także głęboko humanistyczną LEkCjĄ SZtUkI PAtRZENIA
NA DRUgIEgO CZłOWIEkA, a ciekawą
płaszczyznę odniesienia dla jego analizy
stanowi wiersz Czesława Miłosza Miłość.
Do omówienia filmu w perspektywie
powyższych zagadnień prowadzi analiza wybranych ŚRODkóW WYRAZU użytych w filmie oraz zastosowanych w nim
ROZWIĄZAŃ NARRACYjNYCH.
ANALIZ A ŚRODKÓW W YR A ZU

Na początek weźmy pod uwagę sposób wykorzystania wybranych środków wyrazu, koncentrując się na tych,
których zastosowanie nadało filmowi
artystyczny kształt, sprawiając równocześnie, że zaskakuje on swoją formą

i nie idzie w sukurs odbiorczym przyzwyczajeniom. Zwróćmy przede wszystkim uwagę na grę aktorów, a także
znaczące posłużenie się scenografią,
oświetleniem oraz dźwiękiem.
gRA AktORóW
Rolę jana powierzył Zanussi swemu znajomemu, janowi Mysłowiczowi, który
nie był z zawodu aktorem, lecz plastykiem. Zabieg ten wyposażył film w walor
szczególnego autentyzmu. jako naturszczyk
jan Mysłowicz czynił swą postać wiarygodną i pozbawioną sztuczności: jego gra
nie ma w sobie nic z pozy, pretensjonalności czy też suchego, warsztatowego perfekcjonizmu. Zanussi, wzorując się na twórcach francuskiej Nowej Fali, dążył bowiem
do tego, by jego aktor nie tyle grał w filmie, ile „był w nim”. Wybór podyktowany
był więc przede wszystkim siłą osobowości
samego Mysłowicza, a nie jego aktorskim
doświadczeniem czy też umiejętnościami
warsztatowymi. Co znamienne, wystąpił
on w filmie tylko raz, czyniąc swą kreację
niepowtarzalną, niemożliwą do podrobienia w swym autentyzmie.
Choć Barbara Wrzesińska (Anna) i Andrzej
Żarnecki (Marek) to aktorzy zawodowi,
ich kreacje harmonijnie współgrają z rolą
jana Mysłowicza. Używając oszczędnych
środków, aktorzy starają się grać naturalnie, tak jakby nie grali wcale, lecz
pozwalali, by kamera podglądała ich
gesty i na gorąco, z ukrycia rejestrowała
poszczególne sceny.
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Podobnie jak pozostałe spośród omawianych środków wyrazu, gra aktorów w swoim dążeniu do zniwelowania
efektu sztuczności pozwala osiągnąć
wrażenie autentyzmu, nadając filmowi cechy charakterystyczne dla kina
dokumentalnego. Pracując z aktorami na planie filmowym, Zanussi często
pozwalał na improwizację, a podczas
realizacji swojego pierwszego kinowego filmu bardzo umiejętnie wykorzystał
to rozwiązanie. Dialogi w dużej mierze
nie były precyzyjnie spisane i podane
aktorom do interpretacji. Zamiast uczyć
się na pamięć swoich kwestii, mieli oni
możliwość tworzenia dialogów bezpośrednio na planie, znając uprzednio tylko
ich temat oraz kontekst sytuacji, której
miały one towarzyszyć.
ĆWICZENIE
Ćwiczenie ma na celu przybliżyć metodę
improwizacji w pracy z aktorami, a także uświadomić uczniom, że film jest
zawsze dziełem zbiorowym. W tym celu
chętni uczniowie wcielają się na chwilę w rolę aktorów Struktury kryształu
grających postaci jana, Marka i Anny.
jeden z uczniów zostaje reżyserem.
Wybieramy dowolną scenę filmu przedstawiającą rozmowę. Po jej powtórnym
obejrzeniu „reżyser” określa temat dialogu, tłumaczy „aktorom” jego znaczenie dla dramaturgii filmu, by mogli oni
zaimprowizować dialog postaci zgodnie
z własną inwencją.
DŹWIĘk
Dialogi oraz efekty dźwiękowe zostały zarejestrowane bezpośrednio na planie filmowym w czasie realizacji zdjęć,
nie zaś po ich ukończeniu, czyli na eta10

pie postprodukcji, kiedy udźwiękowieniu filmu służy najczęściej tzw. metoda postsynchronów (ścieżka dźwiękowa
zostaje wówczas nagrana w studiu dźwiękowym i zsynchronizowana z obrazem). Rozwiązanie, na które zdecydował się Zanussi, było wówczas w Polsce
nowatorskie i artystycznie ryzykowne:
wielu konserwatywnych widzów mogła
zniechęcić surowa i pozornie niedopracowana forma filmu.
SCENOgRAFIA I OŚWIEtLENIE
Film w całości został zrealizowany w plenerach (Puszcza kampinoska) oraz w autentycznych wnętrzach, czemu towarzyszyło naturalne oświetlenie. Rozwiązania
te pozwoliły na wykorzystanie zimowego
pejzażu, w którym odznaczają się śnieżna
biel i szarość. Dominacja bieli daje efekt
dodatkowego doświetlenia, a zarazem
ascetyzmu i surowości, wprowadza nastrój
służący refleksji i skupieniu. Rezygnacja
z realizacji filmu w hali zdjęciowej, choć
wiązała się z poważnymi technicznymi
utrudnieniami, stanowiła kolejny krok ku
osiągnięciu efektu realizmu, rozumianego tu jako dążenie do nadania widowisku filmowemu cech prawdopodobieństwa. Autentyczność dekoracji w pełni
koresponduje z pozostałymi rozwiązaniami w zakresie użycia środków filmowych, co w sumie czyni film artystycznie spójnym.
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O koncepcji filmu Zanussiego oraz jego
intelektualnym ładunku w dużym stopniu przesądza NARRACjA. Zauważmy,
że większość zdarzeń tworzących FABUłĘ
Struktury kryształu (poza przyjazdem

i odjazdem Marka) ma charakter epizodyczny, skupiony przede wszystkim
na ekspozycji samych postaci. to na ich
przemyśleniach, reakcjach i zachowaniu koncentrują się zabiegi narracyjne
służące temu, by widz zamiast śledzić
bieg zdarzeń, podążał za biegiem myśli
bohaterów filmowych. Myśli, które wyrażają się na kilku poziomach opowiadania filmowego, od dialogów począwszy,
a na kompozycji utworu skończywszy.
Ograniczając udramatyzowanie narracji
do niezbędnego minimum, twórcy filmu w większym stopniu niż do emocji
widza apelują więc do jego intelektu:
zamiast śledzić z przejęciem losy protagonistów, zostajemy zaproszeni do tego,
by ustosunkować się do wyborów jana
i Marka, rozważyć motywacje bohaterów oraz przyjrzeć się konsekwencjom, które ponoszą, podjąwszy określone życiowe decyzje. Film nie trzyma
nas zatem w emocjonalnym napięciu,
lecz wymusza koncentrację intelektualną, bez której jego odbiór byłby co
najmniej niepełny.
Struktura kryształu to także film eseistyczno -poetycki, na który składają się w dużej mierze luźno ze sobą
powiązane, pełne liryzmu obrazy, dające widzowi szczególny wgląd w życie
wewnętrzne bohaterów. Następujące
po sobie sceny są często zestawione
na zasadzie kontrastu, w mniejszym
zaś stopniu rządzi nimi logika przyczynowo-skutkowa. Skontrastowane
ze sobą są przede wszystkim postaci jana
i Marka, co pozwala ukazać ich w sposób wyrazisty, sugestywnie wyostrzając dzielące ich różnice. Cóż znaczyło-

by bowiem wiejskie życie jana, gdyby
nie zostało skontrastowane z karierą
Marka?
Zwróćmy uwagę na fragment filmu,
w którym jego poetycki walor jest szczególnie widoczny dzięki kontrastowemu zestawieniu pięciu następujących
po sobie scen. Zastanówmy się najpierw nad każdą z tych scen z osobna,
by następnie określić, jakie znaczenia
powstają na ich styku. Poddamy analizie
fragment, który rozpoczyna się w piętnastej, a kończy w połowie dwudziestej
pierwszej minuty filmu.
tworzą go następujące sceny:
1 Marek podziwia biegające po zaśnieżonej łące konie, próbuje je karmić.
2 jan ogląda przywiezione przez Marka
zagraniczne magazyny z fotosami najnowocześniejszych samochodów, eleganckich kobiet, luksusowego jachtu.
3 Scysja Anny z c złowiekiem odpowiedzialnym za dostarczenie do szkoły drzewa na opał.
4 Rozmowa jana i Marka przy piecu,
spuentowana serią impresyjnych ujęć.
5 Anna i jan rozliczają swój skromny
domowy budżet.
SCENA 1
Marek ukazany zostaje na tle pejzażu,
który – choć jest mu obcy – ujmuje go
swym pięknem. karmiąc konie i próbując do nich przemawiać, Marek zmniejsza na chwilę swój dystans do wiejskiego
świata, w którym czuje się tylko gościem.
Pamiętamy, że podstawowym atrybutem tej postaci jest nowoczesny wówczas samochód. W zestawieniu z nim
konie symbolizują nie tylko świat natury,
ale także tradycyjny nurt polskiej kultu11

ry o wiejsko-ziemiańskim rodowodzie.
Z tej perspektywy figury koni wskazują
na świat wartości, takich jak wolność,
niezależność, a także szczęście płynące
z harmonijnego współistnienia z przyrodą oraz z samego życia na wsi, dokąd
w niewielkim stopniu docierają zmiany
cywilizacyjne i postęp techniczny.
SCENA 2
Podsuwając przyjacielowi zachodnie
magazyny, Marek wskazuje mu pośrednio
na świat, z którym się utożsamia i do którego aspiruje. Świat, którym rządzi zasada postępu i pęd ku zmianom technologicznym (fotosy najnowszych modeli
samochodów), dbałość o prestiż i wysoką pozycję społeczną oraz sukces materialny (jacht), blichtr i sukces towarzyski
(zdjęcia pięknych, eleganckich kobiet).
Z ukazanego za pośrednictwem obrazowego skrótu świata natury i tradycji przenieśliśmy się więc do krainy nowoczesności, która jest żywiołem Marka.
– jak te znaki (samochody, jacht, modelki)
postrzega jan?
– jakie wnioski nasuwa porównanie
powyższych dwóch scen z innymi,
w których w sposób znaczący przywołane zostają figury koni oraz samochód
Marka?
SCENA 3
Dobitnie kontrastuje z poprzedzającą ją
rozmową mężczyzn. Anna głośno wykłóca się o drzewo na opał, co uzmysławia,
z jak prozaicznymi problemami musi
się na co dzień borykać. Z życiem Marka,
który patrzy na tę sytuację z lekkim półuśmieszkiem, kłopoty Anny nie mają nic
wspólnego – zdają się małe, nieznośnie
trywialne. Czy słusznie?
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– które spośród pozostałych scen filmu
pozwalają dowiedzieć się czegoś więcej
o Annie? Spróbujmy sporządzić krótką
charakterystykę tej postaci.
SCENA 4
Rozgrywającą się przy piecu scenę rozmowy przyjaciół kończy pytanie, które Marek kieruje do jana: „Nie rozumiem, co taki człowiek jak ty może tutaj
robić? Czym sobie życie wypełniasz?”.
jan nie odpowiada na to pytanie słowami, zastępują je obrazy. Bezpośrednio
po scenie rozmowy następuje bowiem
seria impresyjnych ujęć, które za pośrednictwem lirycznego skrótu obrazują
codzienne czynności jana i jego bliskich.
kolejne ujęcia przedstawiają czerpanie wody ze studni, wypiekanie chleba
w starym piecu, wytwarzanie domowego wina i wreszcie patrzenie pod światło na plaster miodu, którego struktura
przypomina strukturę kryształów, jakie
demonstruje Marek podczas swojego
wykładu. W ścieżce dźwiękowej pojawia się zaś dyskretny motyw muzyczny,
który podkreśla wyjątkowość prostego
życia jana i Anny oraz jego szczególną
niematerialną wartość.
SCENA 5
Poezja spokojnego, wiejskiego życia
zostaje spuentowana krótką sceną rozliczania domowego budżetu, wskazującą na prozaiczne konsekwencje wyboru
jana: konieczność oszczędnego gospodarowania pieniędzmi i odmawiania sobie
wielu przyjemności. W przeciwieństwie
do Marka, który żyje samotnie, jan żyje
w rodzinnej wspólnocie i czuje się w pełni odpowiedzialny za swoich bliskich,
Annę i dziadka.

RÓŻNE SYSTEMY WARTOŚCI

Debiut Zanussiego zachęca do refleksji nad dwoma odmiennymi systemami
wartości, które reprezentują bohaterowie filmu. kierując się różnymi wartościami, jan i Marek dokonują różnych wyborów i wytyczają sobie w życiu różne cele.
Aby móc je określić, rozważmy postawy
jana i Marka w perspektywie następujących pytań:
– Co wybrać: życie zgodne z tradycją czy
próbę sprostania wyzwaniom nowoczesności?
jAN: Zgodnie z jego sposobem patrzenia
na świat, wartość rzeczy nie leży w nich
samych, lecz w tym, co jesteśmy w stanie
w nich dostrzec. Dlatego nie przywiązuje on wagi do pozorów. Wybierając spokojne, samowystarczalne życie w wiejskim
zaciszu, egzystuje w świecie niezmiennych wartości, takich jak życie rodzinne,
praca, spokój, dobre stosunki z ludźmi.
W jego domu jest miejsce dla tych, którzy
go potrzebują, co zostaje zasygnalizowane
za pośrednictwem postaci dziadka. jan czuje się emocjonalnie związany z miejscem,
w którym osiadł. jest więc poniekąd współczesną figurą poczciwego gospodarza, który realizuje tradycyjny, zakorzeniony w kulturze ziemiańskiej scenariusz życia na wsi
i poprzestawania na małym. Zauważmy,
że wieś ma w filmie pewne cechy polskiej
Arkadii: jest miejscem, w którym człowiek regeneruje się po ciężkich przeżyciach (wypadek jana w górach), odnajduje się w małej wspólnocie (małżeństwo
z Anną) i dba o dobre relacje z sąsiadami,
żyjąc w zgodzie z naturą i zgodnie z jej
cyklicznym rytmem (codzienne obserwacje
meteorologiczne).

MAREk: jest dzieckiem nowoczesności,
nie interesuje go powielanie tradycyjnych wzorców, lecz dążenie ku nowym
rozwiązaniom. jego żywiołem są ciągłe
innowacje i postęp, nie zaś trwałość
określonych postaw, wartości czy ideałów. jest aktywnym naukowcem, który
wciąż podróżuje: świat to dla niego przestrzeń podboju, a nie miejsce zakorzenienia. Nie odczuwa też rytmu cyklicznych przemian natury, w który wsłuchuje
się jan, pozostaje zanurzony w czasie
linearnym, podporządkowanym biegowi
kariery naukowej. Z jego perspektywy
świat jest terenem rywalizacji i samorealizacji, dzieli się więc na lepszy i gorszy, dający człowiekowi mniej lub więcej możliwości, dlatego w oczach Marka,
wycofując się na wieś, jan dopuszcza
się swoistej życiowej dezercji.
– Czym powinna być praca: służbą społeczną czy drogą do sukcesu?
jAN: Wybiera pracę, która sprawia mu
przyjemność i daje niezależność; dokonując codziennych pomiarów w swojej
małej stacji, sam jest dla siebie szefem,
nikt go nie kontroluje i nie konkuruje z nim. Spokojny rytm pracy pozwala mu na wszechstronny rozwój (zainteresowanie filozofią i literaturą). jeśli
chodzi o pieniądze, jest minimalistą.
jego zaangażowanie w pracę w szkole,
gdzie uczy jego żona, oraz nieustanne jej doszkalanie pozwalają zobaczyć
w postaci jana współczesnego pozytywistę, który wciela w życie ideę pracy
u podstaw postrzeganej jako społeczna
misja. Służąc swoją wiedzą i talentem
małej wiejskiej społeczności, jan nadaje swej pracy szczególną wartość: jego
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kompetencji nie da się kupić za żadne pieniądze. Dlatego decyzja powrotu do Warszawy nie ma w jego oczach
najmniejszego sensu.
MAREk: kpi z pozytywistycznej postawy przyjaciela, nazywa go „judymkiem”,
„dobrą panią”. Dla Marka życie zawodowe to sztafeta; jest ambitny i uosabia typ
nowoczesnego specjalisty zamkniętego
na te dziedziny wiedzy, które nie wiążą się bezpośrednio z jego karierą.
Odnosimy wrażenie, że bohater całkowicie się jej poświęcił: żyje w pojedynkę, jest niezwykle mobilny. Dom i życie
rodzinne schodzą więc na dalszy plan
– wiemy, że ma już za sobą nieudane
małżeństwo. Wytrwałe dążenie do sukcesu i twarde reguły gry usprawiedliwiają, zdaniem Marka, działania wątpliwe etycznie. Przyznając się do nich
janowi, konstatuje: „jak na wojnie, stary: nie strzelasz, to ciebie zastrzelą”.
W odpowiedzi na tę kwestię jan wykonuje znaczący gest: odwraca się i podnosi ręce do góry.
L E K C J A

P A T R Z E N I A

O tym, co myślą bohaterowie filmu,
możemy wnioskować, analizując ich
sposób postrzegania świata przedstawionego. Szczególnie ważne są dla
nas te sceny, w których na daną sytuację patrzymy z punktu widzenia którejś z postaci. Określiwszy ten punkt
widzenia, orientujemy się, jaki jest stosunek postaci do przedstawianych zdarzeń: czy dystansuje się wobec nich, czy
też się w nie angażuje; na jakie szczegóły zwraca uwagę, a więc jakie detale, przedmioty i obiekty zostają wy14

eksponowane za pośrednictwem zbliżeń. Zasadnicza różnica między janem
i Markiem polega właśnie na odmiennym sposobie patrzenia na rzeczywistość. Podkreśleniu odmienności perspektyw widzenia świata służy sytuacja,
w której znajdują się bohaterowie: Marek
jest gościem w domu jana i na otoczenie swego przyjaciela patrzy jako przybysz z zewnątrz. Stąd też ciekawość łączy
on z dystansem: chcąc poznać życie
i otoczenie jana, Marek nie identyfikuje się z nim, nie angażuje się w życie
przyjaciela, lecz analizuje je na chłodno. Z kolei jan jest mieszkańcem owego świata, po części jego gospodarzem.
Patrzy nań więc od wewnątrz, jak na swoje własne środowisko, z którym czuje
się związany.
W zależności od tego, czy przyjmiemy
punkt widzenia jana, czy Marka, świat
przedstawiony filmu nabiera dla nas
odmiennych znaczeń.
ĆWICZENIE
Aby przeanalizować różnice w patrzeniu
na rzeczywistość jana i Marka, zwróćmy
uwagę na scenę ich pobytu w piwiarni
(25.-26. minuta filmu). jest to zatłoczony, siermiężny lokal, w którym bywały
w świecie Marek czuje się całkowicie
obco i niezręcznie. Obserwując jana,
domyślamy się natomiast, że chętnie
przychodzi do piwiarni: żartuje z miejscowymi, których dobrze zna i których
sympatią się cieszy. gdy przyjaciele siadają do stolika, Marek nie bez złośliwości przyrównuje jana do „judymka”,
pytając, o czym w ogóle zwykł rozmawiać z bywalcami piwiarni. Z przekąsem i wyższością dodaje:

– Przyznasz, że nie napawa optymizmem,
jak się tak popatrzy na te twarze?…
– to zależy, jak się patrzy – mówi jan.
Po kwestii wypowiedzianej przez jana
spojrzenie kamery skupia się na poszczególnych sylwetkach mężczyzn tłoczących
się w tle. Dzięki niespiesznym ruchom
kamery i zbliżeniom możemy się dobrze
przyjrzeć fizjonomiom miejscowych,
którzy przestają być na chwilę tylko nieciekawym tłumem. Zostajemy zachęceni, by spojrzeć na każdego z tych
ludzi z osobna.
PATRZEĆ ESTETYCZNIE I ETYCZNIE

Nawiązując do refleksji filozofa Emmanuela Levinasa, na postaci
wypełniające wnętrze piwiarni możemy patrzeć dwojako: estetycznie
lub etycznie 1 . Na obcych nam ludzi
patrzymy najczęściej właśnie estetycznie: oceniamy ich wygląd zewnętrzny, strój, powierzchowność, gestykulację. ten sposób patrzenia pozwala
nam określić czyjś status materialny,
przynależność do konkretnej grupy
społecznej czy wreszcie zewnętrzną atrakcyjność. Marek w ten właśnie sposób przygląda się bywalcom
piwiarni. Obserwuje po to, by osądzać
i klasyfikować ludzi, patrzy na nich
z wyższością, nie zadając sobie trudu poznania ich, nawiązania jakiejkolwiek rozmowy.
Na zebranych w piwiarni możemy jednak patrzeć inaczej: etycznie. tak zapewne patrzy na nich jan, dla którego
tłoczący się w sali mężczyźni nie są tyl-

ko anonimowym tłumem niedbale ubranych, przeciętnych ludzi. Spojrzenie
kamery, przybliżając nam twarze niektórych mężczyzn, zachęca poniekąd
do tego, byśmy patrzyli etycznie, bo
– jak pisze Levinas – twarz Drugiego
„mówi”: ukazuje godność i dostojeństwo człowieka. każda twarz jest niepowtarzalna, bez względu na strój,
status społeczny, brzydotę lub urodę.
twarz bowiem to nie tylko element wyglądu, wyraża ona całą złożoność
i niepowtarzalność człowieka. jeśli
patrzymy „w twarz”, przestajemy być
zdystansowani i obojętni, wchodzimy z Drugim w relację, nawiązujemy dialog .
FI LM O WA LE KC JA DYS K US J I

Film Zanussiego w dyskretny sposób
uczy kultury dyskusji, stanowiąc obrazową wykładnię dobrych zasad intelektualnego sporu. Mimo znaczących różnic
w poglądach na życie jan i Marek chcą
i potrafią rozmawiać: uważnie słuchają
siebie nawzajem, starają się powściągnąć emocje i przedwczesne sądy.
O tym, że zabiegi Marka, by nakłonić
przyjaciela do powrotu na uczelnię,
nie prowadzą do konfliktu, w dużym
stopniu decyduje wewnętrzny spokój
i opanowanie jana. jego dojrzałość i głębokie przekonanie o słuszności decyzji
pozostania na wsi każą Markowi ustąpić
i zaakceptować wybór, który jest mu
całkowicie obcy, ale który należy uszanować, by przez to uzmysłowić sobie,
że własne argumenty – choć zasadne

1 E. Levinas, Twarz Drugiego [w:] W kręgu dobra i zła. Wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do
Levinasa dla uczniów i studentów, red.: E. Podrez, Warszawa 1994, s. 179-183.
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– nigdy nie są jedynymi możliwymi.
W filmie nie ma wygranych ani przegranych, jego tematem nie jest konflikt,
lecz właśnie dyskusja, wymiana poglądów, doświadczeń, myśli, która nieko-

niecznie musi służyć temu, by przekonać drugiego do swoich racji. Wartość
sporu polega na zademonstrowaniu
odmienności, niezależności oraz konsekwencji myślenia.

Tango to dzieło sztuki filmowej, to utwór
wieloznaczny, pozwalający na rozmaite podejścia analityczne i tropy interpretacyjne. Poniższe uwagi mają więc
jedynie charakter naprowadzający
i objaśniający wybrane rozwiązania artystyczne zastosowane przez Zbigniewa
Rybczyńskiego. Zgodnie z przyjętą tu
optyką i bez względu na indywidualne
wrażenia, jakie film ów może wywierać, jest on doskonałym przykładem
dzieła myślącego, nie tyle za sprawą
podjęcia nośnego intelektualnie problemu, jak to ma miejsce w przypadku
Struktury kryształu, ile przez zastosowane w nim rozwiązania formalne. jest
więc film Rybczyńskiego swoistą artystyczną zagadką, która zawiera w sobie
pewien ukryty sens. Próbując go odnaleźć, spójrzmy na Tango w proponowanych niżej perspektywach.

oka widowiska filmowego, które wzruszy, rozbawi bądź przestraszy, twórca
proponuje nam dzieło różne od tych,
do których nawykliśmy, oparte na koncepcie, zaskakujące swą formą, afabularne, ale przecież niepozbawione znaczeń.

F I L M

A W A N G A R D O W Y

Zrywając z tradycją kina fabularnego
i realistycznego, Rybczyński sytuuje
się w kręgu artystów awangardowych,
szukających nowych rozwiązań artystycznych. Zamiast przyjemnego dla

NOWE OBSZARY WIDZENIA

twórczość Zbigniewa Rybczyńskiego
bywa przyrównywana do sztuki prestidigitatorskiej: dystansując się od prób
imitowania rzeczywistości, dąży on do
stworzenia iluzji istnienia jakiejś zupełnie odrębnej realności. konfrontacja
z nią ma otworzyć widza na „nowe
obszary widzenia” 2. Sposobem na ich
poszukiwanie jest uwolnienie wyobraźni, co w przypadku Tanga zostaje
osiągnięte przez skojarzenie matematyki z plastyką: artysta tworzy obraz
z matematyczną precyzją. Powstałe
w 1980 roku Tango jest więc zapowiedzią dzisiejszego kina elektronicznego,
pozwalającego na ciągłą eksplorację
i poszerzanie granic rzeczywistości wirtualnej jako mariażu technologii cyfrowej z myśleniem obrazowym.

2 Por.: R. W. kluszczyński, Zbigniew Rybczyński – nowe obszary widzenia [w:] Kino polskie w trzynastu
sekwencjach, red.: E. Nurczyńska-Fidelska, kraków 2005.
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E K S P E R Y M E N T N A R R A C YJ N Y

Tango stanowi wyzwanie dla przyzwyczajeń narracyjnych widza. Nie sposób
zintegrować ukazanych w nim zdarzeń
w linearną fabułę, bo nie łączy ich żadne przyczynowo-skutkowe następstwo
ani chronologia. Powtarzalność i równoczesność tych zdarzeń jeszcze bardziej
utrudniają odpowiedzenie na zwyczajowe pytanie: „o czym film opowiada?”. Możemy więc w pierwszej chwili odnieść wrażenie, że jest to jedynie
żart filmowy. konstrukcja utworu sprawia
jednak, że po jego pierwszym obejrzeniu odczuwamy chęć zobaczenia go raz
jeszcze, chcemy doliczyć się wszystkich
postaci, ustalić kolejność ich pojawienia
się i zniknięcia, uzyskać pewność, czy aby
nie wchodzą sobie w drogę w małej przestrzeni pokoiku. Uświadamiamy sobie,
że Tango jest filmem „wielokrotnego użytku”, który nigdy się nie kończy, swą naturę ujawnia dopiero wtedy, gdy zostanie
obejrzany kilka razy z rzędu.
K O M P O Z Y C J A

I

R Y T M

Obejrzawszy Tango kilkakrotnie, z całą
wyrazistością dostrzegamy wyszukaną,
kolistą strukturę tego utworu: zakończenie jest równocześnie powrotem
do początku filmu, a ukazane zdarzenia uporządkowane są w odnawiający się cykl, nie zaś linearną opowieść
z zakończeniem, które przyniosłoby rozwiązanie akcji. Poszczególne postaci znikają, by za chwilę powrócić, co daje złudzenie wiecznego krążenia. tego rodzaju
kompozycja sprawia, że świat przedstawiony filmu zdaje się osobliwie sztuczny i wyizolowany, przez co patrzymy

nań z dystansu i trudno nam utożsamić
się z którąkolwiek z postaci. trudno je
też uznać za bohaterów filmowych –
to raczej figurki wprawione w ruch przez
artystę. kolista konstrukcja utworu współgra idealnie z jego tanecznym rytmem,
uzyskanym dzięki powtarzalności tych
samych ruchów postaci, których równoczesność i bezkolizyjność przywodzą
na myśl skojarzenia z widowiskiem baletowym. tytułowe tango nie jest więc realistycznie przedstawione w filmie, wyrażona w nim zostaje raczej idea tańca
jako takiego.
W YKREOWAĆ „ NOWE PIĘ KNO ”

Podstawowym celem koncepcji, na której zasadza się Tango, jest odwrócenie
naszej uwagi od rzeczywistości realnej
i wykreowanie sztucznej rzeczywistości sztuki jako odrębnej, autonomicznej
sfery rządzącej się własnymi regułami.
W tym dążeniu wyraża się piękno filmu, opierające się na harmonii i formalnej doskonałości utworu (matematyczna
precyzja realizacji). tego rodzaju piękna nie wystarczy tylko podziwiać, trzeba
umieć je zrozumieć. Wskazując na artystyczny kunszt filmów Rybczyńskiego,
podkreśla się często jego fascynację
Leonardem da Vinci, uosabiającym ideał artysty renesansowego, wszechstronnego geniusza, a zarazem doskonałego
rzemieślnika.
AUTONOMIA DZIE Ł A SZTUKI

jako dzieło skrajnie kreacjonistyczne
Tango podważa jednostronność „zwykłego” oglądu „zwykłej” (czytaj: realnej)
rzeczywistości, w której wykonujemy
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przecież zazwyczaj tylko jedną czynność, koncentrujemy się na jednej osobie. konfrontacja z autonomiczną rzeczywistością sztuki uświadamia nam,
że są to tylko nasze przyzwyczajenia.
Oto bowiem Rybczyński cały kosmos
ludzkich zachowań zamyka w obrębie
małej, umownej przestrzeni schematycznego pokoju, której mamy się przyglądać z dystansu. W obrębie tej przestrzeni w ciągu kilku zaledwie minut
rozgrywa się przed nami cały cykl życiowy człowieka. Za sprawą przewijających
się przez pokój postaci dane jest nam
widzieć wszystkie fazy tego cyklu równocześnie: od niemowlęctwa, poprzez dzieciństwo, młodość, dorosłe życie, starość.
Lecz nie śmierć. Bo przecież film kończąc
się, odsyła do swego początku i cały cykl,
cały „taniec” zaczyna się od nowa.
W trakcie kolejnej projekcji filmu pojawi się znowu staruszka w czarnym ubraniu, która leżąc nieruchomo na łóżku,
przypomina umarłą. Rola tej postaci jest szczególna: staruszka nie tylko
jest ostatnią spośród figur, które widzimy w kadrze. to ona właśnie przejmuje piłkę, która na początku filmu wpada
do pokoju.

– jak można rozumieć gest staruszki?
Pamiętajmy, że kolistość jest cechą kompozycji wielu filmów Rybczyńskiego,
a zatem piłka, jako forma kolista, może
tu mieć znaczenie symboliczne. jakie?
W świecie Tanga śmierć nie istnieje.
W myśl jednego z tropów interpretacji
tego filmu stanowi on próbę zobrazowania strumienia życia jako procesu ciągłej
regeneracji. W swoim szkicu poświęconym twórczości Rybczyńskiego Anna
Sobolewska przywołuje wypowiedź artysty: „Chciałbym, żeby moje filmy płynęły tak jak płynie życie” 3.
Uzmysławiając, że wszystko wciąż się
powtarza, „wszystko płynie”, film zawiesza
wszelką chronologię i linearność w myśleniu o świecie i tym samym w opowiadaniu o nim. W afirmacji autonomiczności
sztuki tkwi sugestia, że istnieje wielość,
równoczesność i nieskończoność rzeczywistości. tę ostatnią implikuje także pozornie chłodna, matematyczna konstrukcja
filmu. Skupieni na małym, codziennym
wycinku świata trwamy w złudzeniu,
że jest on jedyny i skończy się kiedyś jak
prosta fabuła. W tej perspektywie film
Rybczyńskiego zdaje się intrygującą,
szczęśliwie nierozwiązywalną zagadką.

3 Cyt. za: A. Sobolewska, Konstrukcja istnienia [w:] Zbigniew Rybczyński – podróżnik do krainy niemożliwości, red.: Z. Benedyktowicz , Warszawa 1994, s. 108.
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tango

NARRACJA FILMOWA
Proces, w którego ramach zachodzi czynność opowiadania przedstawionej w filmie
historii. Mogą ją tworzyć zarówno fikcyjne zdarzenia (film fabularny), jak i określony temat (film dokumentalny). Narracja nie jest więc dana widzowi, lecz zadana: musi on zrekonstruować prezentowaną historię na podstawie udostępnionych
mu informacji o świecie przedstawionym filmu. Zadanie to jest stosunkowo łatwe,
gdy narracja przyjmuje postać linearną i nie narusza porządku zdarzeń tworzących FABUłĘ. Szczególnej aktywności wymaga od widza narracja nielinearna, która burzy chronologię zdarzeń, na przykład za sprawą retrospekcji lub opowiedzenia
historii od końca.

F

A

B

U

Ł

A

Ciąg zdarzeń, epizodów, wątków i motywów, których chronologia i związki przyczynowe składają się na spójną historię. Rozróżniamy fabuły epizodyczne (gdy
wydarzenia są ze sobą luźno powiązane), jednowątkowe (skupiają się na pierwszoplanowym bohaterze i jego historii) i wielowątkowe (gdy wątkowi głównemu towarzyszą poboczne, wprowadzające postaci drugoplanowe). Fabuły filmowe mogą
mieć ponadto charakter zamknięty (gdy wszystkie wątki znajdują swe rozwiązanie
w zakończeniu filmu) bądź otwarty (gdy finał nie przynosi odpowiedzi na postawione
wcześniej pytania, jak to ma miejsce w Strukturze kryształu).
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1 Czy postawy jana i Marka wzajemnie

się wykluczają? Czy wydają się godne
naśladowania?
2 jak można zinterpretować inskrypcję nagrobną, którą odczytują bohaterowie filmu w trakcie sceny na cmentarzu: „Byłem – kim jesteś. jestem – kim
będziesz. Pamiętaj o mnie, by ktoś o tobie
pamiętał”?
3 W jakim stopniu perspektywę jana
w postrzeganiu otaczającej go rzeczywistości oddaje pochodzący z tomu Ocalenie
wiersz Czesława Miłosza Miłość?
– Czy jan, potrafiąc dostrzec wartość
tego, co zwyczajne, co jest „tylko jedną
z rzeczy wielu”, nie jest właśnie kimś,
kto „ze zmartwień różnych swoje serce
leczy”?
– Z jakich zmartwień leczy swoją duszę
jan? Od czego się uwalnia, potrafiąc
patrzeć na świat z głęboką akceptacją
i miłością?
– W jaki sposób świat „odwzajemnia
się” janowi?

Struktura pewnego debiutu. Rozmowa
z Krzysztofem Zanussim [w:] Debiuty polskiego kina, red.: Marek Hendrykowski,
konin 1998
Bolesław Michałek, „Struktura kryształu”,
„kino” 1969, nr 10
krzysztof kornacki, „W perspektywie wieczności…” – Metafizyczne i religijne komponenty „Struktury kryształu” Krzysztofa
Zanussiego [w:] tegoż, Kino polskie wobec
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– Czy jan jest tym, kto „najlepiej służy”,
choć może nie ma pewności co do tego,
czy jego służba ma sens i czy ze zdroworozsądkowego punktu widzenia nie jest
błędem?
4 Czy można się zgodzić z następującym
stwierdzeniem Rybczyńskiego: „Uważam,
że tradycyjne kino przeżyło się. […] język
filmowy zuniformizował się. Ukształtowały
się pewne schematy inscenizowania i fotografowania określonych sytuacji fabularnych, schematy, poza które, w gruncie
rzeczy, nie sposób wyjść. Widz nabrał
pewnych przyzwyczajeń i nie rozumie,
jak mu się opowiada inaczej”?
5 jakie to schematy i w jaki sposób
Tango stanowi próbę ich przezwyciężenia? Czy za sprawą tego utworu możemy zobaczyć, uzmysłowić sobie coś, czego nie da się wyrazić w filmie za pomocą
tradycyjnych środków?
6 Czy sztuka powinna imitować rzeczywistość, czy dążyć do jak największej
autonomii?

katolicyzmu, gdańsk 2004
Zbigniew Rybczyński – podróżnik do
krainy niemożliwości, red.: Zbigniew
Benedyktowicz, Warszawa 1994
Ry s z a r d W. k l u s z c z y ń s k i , Z b i g n i e w
Rybczyński – nowe obszar y widzenia
[w:] Kino polskie w trzynastu sekwencjach, red.: Ewelina Nurczyńska-Fidelska,
kraków 2005
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