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Obserwacje codzienności, rejestrowanie życia w całej jego potoczystości oraz
przypadkowości, to jedno z podstawowych zadań, jakie przypisywano filmowi. Kino zaledwie przez kilka pierwszych
miesięcy od jego odkrycia fascynowało
ludzi – przede wszystkim zaś naukowców
– jako li tylko nowy wynalazek techniczny,
który prędzej czy później trafi do muzeów. szybko jednak jego podstawowym
atrybutem okazała się możliwość rejestrowania i zapisywania otaczającego nas
świata z taką dokładnością i wiernością,
jak nigdy dotąd. Wysoki stopień realizmu
stał się największą zaletą X muzy. Pamiętać
należy, że w tym aspekcie film jest spadkobiercą fotografii i jej dozgonnym dłużnikiem. niewątpliwie jednak zdolność
odwzorowania ruchu, której fotografia
jest pozbawiona, przyczyniła się do jeszcze większego uwiarygodnienia przekazu.
Kino dzięki swym stale udoskonalanym
możliwościom technicznym (m.in. wprowadzenie dźwięku, koloru, cyfrowego
zapisu obrazu) stało się medium predysponowanym do obserwowania i notowania wszystkiego tego, co składa się na uniwersum codzienności.
już pierwsze krótkie filmy braci louisa
i Augusta lumière, takie jak Wyjście robotników z fabryki, Wjazd pociągu na stację
w La Ciotat czy Śniadanie dziecka, prezentowały pojedyncze scenki z życia

codziennego. stopniowo jednak kino rozwijało się, i to nie tylko w wymiarze czysto technologicznym. nauczyło się także opowiadać historie, przedstawiać ciągi
wydarzeń powiązane przyczynowo-skutkowo. Obraz rzeczywistości ukazywanej w kinie stawał się stopniowo pełniejszy. z czasem istotniejsza i bardziej dla
widza atrakcyjna okazała się dramaturgia
przebiegu zdarzeń filmowych, nie zaś ich
prawdziwość, co nie oznacza, że zarzucono rejestrowanie rzeczywistości za pomocą kamery. Warto zwrócić uwagę na niepisany podział ról pomiędzy kino fabularne
a dokumentalne. Domeną tego pierwszego jest konstruowanie opowieści, tego
drugiego zaś – obserwowanie codzienności. taki podział funkcji nie jest jednak
rygorystyczny, sztywny ani powszechnie
obowiązujący. Wybrane i zamieszczone
na płycie filmy, zwłaszcza Cześć Tereska
Roberta Glińskiego, zadają kłam tej
uproszczonej, aczkolwiek w wielu wypadkach prawdziwej tezie.
W doborze filmów autorzy projektu kierowali się chęcią zestawienia obrazu filmowego prezentującego codzienność
w jej zwykłym, powszednim i adramaturgicznym przebiegu, który gwarantuje harmonię człowieka i świata (Rodzina człowiecza), z filmem ukazującym, jak owa
codzienność może stać się przyczyną dramatu jednostki (Cześć Tereska).
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CZEŚĆ TERESKA

Reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych, współproducent seriali telewizyjnych; urodzony w 1952 roku w Warszawie. W 1975 roku ukończył Wydział
Architektury uniwersytetu Warszawskiego, a w 1979 roku Wydział Reżyserii
PWsFtVit w Łodzi. W latach 1989-1991
był członkiem Komitetu Kinematografii.
Rozpoczął działalność zawodową w chwili, kiedy komunizm chylił się ku upadkowi, funkcjonował w dwóch syste mach społeczno-politycznych i zmuszony
był dostosować się do stawianych przez
nie wymagań. Realizował adaptacje filmowe (Wróżby kumaka, 2005), komedie

(Kochaj i rób co chcesz,1997), filmy science fiction (Superwizja, 1990), a także
autorskie filmy artystyczne (Cześć Tereska,
2000; Niedzielne igraszki, 1983). jego
twórczość jest zróżnicowana i wpisuje się w tendencje obecne w kinie polskim lat 80. i 90. oraz pierwszej dekady
XXi wieku. Wybrana filmografia: To także Berlin West (dok., 1979), Rośliny trujące (1985), Ja – Żyd (dok., 1987), Łabędzi
śpiew (1987), Wszystko co najważniejsze (1992), Matka swojej matki (1996),
Dziewczęta z ośrodka (telenowela dok.,
2000-2003), Długi weekend (2004),
Pisklak (dok., 2004), Benek (2007).

Reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych; urodzony w 1927 roku w Warszawie. ukończył historię sztuki na uniwersytecie Warszawskim, a w 1955 roku
Wydział Reżyserii PWsF w Łodzi. Pracował w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. Pierwsze filmy, Gdzie diabeł mówi
dobranoc (1956) oraz Ludzie z pustego
obszaru (1957), zaliczane do tzw. czarnej serii polskiego dokumentu, zrealizował wraz z Kazimierzem Karabaszem.
W późniejszej twórczości zrezygnował
z interwencyjnego tonu wypowiedzi
na rzecz refleksji i zadumy nad człowiekiem i jego życiem. Fabularnym debiutem był film Ruchome piaski z 1968
roku, ale szeroka publiczność zapamię-

tała go przede wszystkim jako twórcę
adaptacji powieści Henryka sienkiewicza
W pustyni i w puszczy (1973). Wybrana
filmografia: W gromadzie ducha puszczy (dok.,1957), Opowieść o drodze
(dok.,1958), Dzień bez słońca (dok.,
1959), Wśród ludzi (dok., 1960), Płyną
tratwy (dok.,1962), Dwudziesta pierwsza
(dok., 1964), Góra (dok.,1964), Zanim
opadną liście… (dok., 1964), Chwila
ciszy (dok.,1965), Lato nad Bałtykiem
(dok.,1965), Dni, miesiące, lata… (dok.,
1966), Rodzina człowiecza (dok.,1966),
Energia (dok., 1967), Ruchome piaski (fab.,1968), Daleka droga przed
nami…(1979), Śpiewy po rosie (1982),
Lato leśnych ludzi (serial tV, 1984).
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CZAS TRWANIA

Akcja filmu rozgrywa się w latach 90.
na jednym z wielkomiejskich blokowisk. jego bohaterką jest piętnastoletnia
tereska, która właśnie ukończyła szkołę podstawową i rozpoczyna nowy etap
w swoim życiu. Cicha i spokojna dziewczyna nie potrafi odnaleźć się w świecie, lecz wierzy, że jej przyszłość będzie
lepsza niż codzienna egzystencja jej
rodziców – zapracowanej matki i ojca
policjanta, alkoholika regularnie urządzającego awantury. Pozostawiona sama
sobie poszukuje ciepła i zrozumienia,
co sprawia, że nawiązuje dziwną, podszytą erotyzmem przyjaźń z niepełnosprawnym edziem, portierem w zakładzie
pracy matki, tak samo jak ona wyalienowanym i funkcjonującym na marginesie
społeczeństwa. tereska czuje się obco
w szkole krawieckiej, do której posyła ją matka, gdy bohaterce nie udaje
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2000
teleWizjA POlsKA
– AGenCjA FilmOWA
RObeRt GliŃsKi
jACeK WyszOmiRsKi,
RObeRt GliŃsKi
PetRO AleKsOWsKi
KRzysztOF szPetmAŃsKi
leCH bRAŃsKi
AleKsAnDRA GietneR (teResKA),
KAR-OlinA sObCzAK (RenAtA),
zbiGnieW zAmACHOWsKi
(eDziO), mAŁGORzAtA
ROŻniAtOWsKA
(mAtKA teResKi),
KRzysztOF KieRsznOWsKi
(OjCieC teResKi),
WiOlettA ARlAK (PAni jOlA,
nAuCzyCielKA)
86 min
się dostać do wymarzonego liceum plastycznego. Dziewczynka szybko jednak
zaczyna sobie zdawać sprawę z konieczności przystosowania się do nowej sytuacji. Pod wpływem koleżanki Renaty przechodzi przyspieszoną inicjację w dorosłe
życie. uczy się pić alkohol, palić papierosy, chodzić na wagary, kraść. traci kontrolę nad własnym życiem i wyborami. nie otrzymuje wsparcia ze strony
rodziców, a więzi łączące ją z Kościołem
ulegają nadwątleniu. Przyjaźń cynicznej Renaty okazuje się tylko grą pozorów. W rezultacie bohaterka pada ofiarą gwałtu, którego dokonuje na niej
kolega z osiedla, pretendujący do miana jej chłopaka. Pozbawiona złudzeń,
a także wyrzutów sumienia, rozgoryczona i boleśnie doświadczona przez życie
dziewczyna w akcie rozpaczy i bezsilności zabija molestującego ją edka.
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PRODUKCJA
REALIZACJA
ZDJĘCIA
MONTAŻ
DŹWIĘK
CZAS TRWANIA

Film przedstawia jeden dzień z życia
wiejskiej rodziny. Rytm jej egzystencji
wyznaczany jest przez przyrodę, pracę na roli i domowe obowiązki. Każdy
z członków tej wielopokoleniowej rodzi-

1966
WytWóRniA FilmóW
DOKumentAlnyCH (WARszAWA)
WŁADysŁAW ŚlesiCKi
bROnisŁAW bARAnieCKi
KRystynA RutKOWsKA
AnDRzej bOHDAnOWiCz
24 min
ny oddaje się ściśle wyznaczonym zajęciom; wszyscy spotykają się w trakcie
codziennych posiłków przy wspólnym
stole. Obraz pozbawiony jest komentarza, a nawet dialogów.
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RODZINA CZŁOWIECZA

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ

Robert Gliński – polski reżyser średniego
pokolenia – w swoich filmach podejmuje
przede wszystkim dwa tematy: opowiada o historii lub współczesności, i robi
to z taką samą wrażliwością, zawsze starając się pokazać człowieka i jego losy.
Co więcej, często światu przypatruje
się za pośrednictwem bohaterów właśnie
wkraczających w dorosłe życie. są oni
w sposób szczególny wyczuleni na rzeczywistość, gdyż patrzą na nią swoim
młodzieńczym spojrzeniem, ich moralna niewinność sprawia zaś, że bezbłędnie wykrywają każdy fałsz i półprawdę,
wszelkie zaś niepowodzenia przeżywają ze zdwojoną siłą.
Dyspozytariuszką wymienionych cech
jest bohaterka filmu Cześć Tereska
– nastolatka, której życiu przyglądamy
się w jego przełomowym momencie,
w chwili przynoszącej zmiany i wpływającej na przyszłość dziewczynki. teresa
jest dzieckiem dorastającym na jednym
z typowych polskich blokowisk, pochodzi z przeciętnej rodziny, borykającej
się z problemami czasów transformacji.
niepewność jutra, bezrobocie, brak perspektyw i wynikająca z tego frustracja
to dylematy znane wielu mieszkańcom
miejskich osiedli z wielkiej płyty. Reżyser
opowiada więc historię swojej bohaterki, ale pokazuje także życie toczące
się na betonowej pustyni. Obserwacje
społeczne i środowiskowe poczynione przez artystę stanowią istotny kon-

tekst interpretacyjny filmu, pozwalają
zrozumieć – choć nie usprawiedliwić
– motywacje działań tereski.
PA R A D O K U M E N TA L I Z M

Rzeczywistość pokazana przez Roberta
Glińskiego w obrazie Część Tereska
to jedna z najbardziej pesymistycznych,
ale i autentycznych wizji otaczającego
nas świata, jaką możemy odnaleźć we
współczesnym kinie polskim. Wysoki
poziom wiarygodności i paradokumentalna stylistyka zdjęć wykonanych przez
Petro Aleksowskiego (wcześniej pracującego przy powstawaniu dokumentów
i reportaży) to z pewnością podstawowe
atuty filmu. Wykorzystane przez reżysera zabiegi kojarzone i przypisywane kinu
dokumentalnemu, takie jak czarno-biała
taśma filmowa, brak ilustracji muzycznej,
autentyczne dialogi, a wreszcie obsadzenie aktorek amatorek w rolach głównych,
wpłynęły na to, że widz ekranową fikcję
skłonny jest traktować jak zapis wydarzeń
prawdziwych. Dodać należy, że na pewne wybory formalne reżysera wpływ miał
manifest reżyserów Dogmy ogłoszony
w 1995 roku przez założyciela ruchu,
Duńczyka larsa von triera. Przedstawiona
przez niego oraz thomasa Vinterberga
lista rygorystycznych reguł warsztatowych
miała doprowadzić do odświeżenia filmowej estetyki, uwolnienia kina od kreacjonizmu oraz ułatwienia mu dotarcia
do prawdy o świecie. Gliński nie trzyma
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się sztywno wszystkich zasad Dogmy (używa na przykład sztucznego oświetlenia
w scenach kręconych nocą), ale nie ukrywa też swojej nimi inspiracji.
najważniejszą decyzją podjętą przez
Glińskiego wydaje się współpraca z piętnastoletnią Aleksandrą Gietner i o rok
starszą Karoliną sobczak, rezydentkami
ośrodka wychowawczego, które do filmu wniosły nie tylko swoje wizerunki, ale także cały bagaż, niejednokrotnie bolesnych, życiowych doświadczeń.
Osobowość obu dziewcząt odcisnęła
wyraźne piętno na ich kreacjach aktorskich. Odtwórczyni roli Renaty gra siebie, niepokorną, zbuntowaną nastolatkę.
Postać Oli Gietner jest już dużo bardziej
skomplikowana, gdyż tereska wraz z rozwojem akcji zmienia się. z cichego, niepozornego i zahukanego dziecka ewoluuje w skrzywdzoną przez los, pełną
goryczy i rozczarowaną światem istotę, w której wzbiera agresja oraz chęć
wzięcia odwetu na rzeczywistości. Obu
młodym aktorkom przyznano wyróżnienia na festiwalu w Chicago, a także
amerykańskie nagrody specjalne dla
najlepszych młodych Aktorek w Filmie
zagranicznym. naturalnie w filmie
zachowują się też chłopcy, którzy flirtują z dziewczętami i asystują niemal
każdemu ich krokowi. Odtwórców ról
jasia i zezola reżyser szukał najpierw
wśród studentów pierwszych lat szkół
teatralnych. Potem zdał sobie sprawę,
że młodzi adepci sztuki aktorskiej są zbyt
dojrzali na bohaterów jego filmu i zdecydował się odwiedzić warszawskie oraz

krakowskie szkoły zawodowe i średnie,
gdzie z każdej z klas wybierał kilku uczniów, a następnie przeprowadzał zdjęcia próbne.
W ten sposób Gliński znalazł nie tylko
bohaterów filmu, ale także język, którym mówią postaci. to młodzi aktorzy
są bowiem autorami wielu dialogów.
slang , jakim się posługują, nie został
przez nikogo wymyślony i napisany.
Padające z ekranu zaczepki, inwektywy, riposty – często niewybredne
i mało wyszukane – to nie język literacki, lecz kwestie podsunięte i zasugerowane reżyserowi przez młodych
aktorów. nie ma więc w nich eufemizmów, zaokrągleń, przekłamań, przemilczeń, niedopowiedzeń, jest zaś potoczystość podwórkowego idiolektu w całej
jego brutalności, ale także szczerości
i bezpośredniości.
nie tylko poszczególne kwestie zostały
przeszczepione do filmu wprost z życia.
Gliński – podobnie jak twórcy nowej
Fali w kinie – postawił na improwizację
jako sposób odkrywania prawdy o świecie, który pokazuje. swoją metodę pracy z Olą Gietner i Karoliną sobczak opisuje w następujący sposób: „ustalaliśmy
temat, podrzucałem im zasadę konfliktu,
mówiąc, że ty masz mieć takie zdanie,
a ty takie na dany temat i proszę, teraz
musicie to odegrać. Własnym językiem
starały się to wszystko opowiedzieć” 1.
W innym wywiadzie dodaje: „niektóre
sceny robiłem z nimi, nie trzymając
się scenariusza. (…) tak powstała moja
ulubiona scena na cmentarzu, gdzie

1 Fragment wywiadu udzielonego G. Wojtowiczowi, dostępny przez:
http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=1052.

10

tereska pije z Renatą swoje pierwsze
wino. Rozmawiają o śmierci, duchach,
miłości – i to jest ich najprawdziwszy
na świecie dialog” 2.
Doskonale grają także aktorzy zawodowi. zbigniew zamachowski od początku był osobiście bardzo zaangażowany w projekt i choć rolę edzia Gliński
zamierzał początkowo powierzyć naturszczykowi, to jednak aktor przekonał go,
że jest w stanie podołać temu trudnemu zadaniu. W rzeczy samej zakładowy portier w jego wykonaniu to człowiek
z krwi i kości. Pozlepiane, mocno przetłuszczone włosy, spocona i zniszczona
alkoholem twarz, wykrzywiona w nieznośnym grymasie, błędne oczy to tylko
kilka atrybutów, jakimi aktor umiejętnie
obdarzył swojego bohatera, czyniąc zeń
człowieka funkcjonującego na marginesie społeczeństwa, samotnego i pogrążonego – na przemian – w rozpaczy i odrętwieniu. z kolei Krzysztof Kiersznowski
i małgorzata Rożniatowska to aktorzy
ani młodzi, ani piękni, lecz niezwykle
wyraziści oraz charakterystyczni, dlatego często obsadzani w rolach drugoplanowych lub wręcz epizodycznych. ich
obecność na ekranie jest więc dla widza
w pewien sposób neutralna. nie wnoszą oni ze sobą bagażu poprzednich ról
i kreacji, nie rozbijają efektu reprodukowania rzeczywistości na ekranie, raczej
go wzmacniają.
na paradokumentalny charakter obrazu w znacznej mierze wpłynęła decyzja
reżysera o wykorzystaniu taśmy czarno-białej. W sytuacji obecnego zaawan-

sowania technologicznego i dostępu
do taśm kolorowych rezygnacja z ich użycia zazwyczaj nosi znamiona świadomego wyboru artystycznego. W tym wypadku podyktowana ona została warunkami
ekonomicznymi i koniecznością ograniczenia budżetu do minimum. Gliński
przez mniej więcej trzy lata poszukiwał
producenta filmu, ale nikt nie był zainteresowany finansowaniem jego projektu. zdjęcia do Cześć Tereska rozpoczęły się w warunkach produkcji prywatnej.
Aktorzy – także ci profesjonalni – grali
za darmo, wynagrodzenia nie otrzymywała również ekipa. taśma kolorowa
wymagałaby większych nakładów pieniężnych i zmusiłaby reżysera do dbałości o szczegóły scenograficzne. Film więc
został zarejestrowany cyfrowo, a potem
przekopiowany na czarno-białą taśmę
35 mm. Artystą kierowały jednak także inne pobudki, między innymi chęć
wzmocnienia wrażenia autentyczności.
miejskie blokowiska (w tym wypadku
osiedle „Ostrobramska” w Warszawie)
to przestrzeń, którą postrzega się, a nade
wszystko, o której się myśli jako o przestrzeni smutnej, przygnębiającej, pozbawionej piękna kojarzonego z różnorodnością kolorów. Czerń i biel w filmie
nie odwzorowują więc rzeczywistości
w sposób zgodny z tym, co widzimy,
lecz raczej z tym, co sądzimy, i jakie
są nasze mniej lub bardziej uświadomione przekonania na temat otaczającego świata. Co ważne, jak pisze marek
Radziwon, barwa jest w tym wypadku
także „symboliczną sugestią co do kon-

2 Fragment wywiadu z reżyserem, dostępny przez:
http://www.stopklatka.pl/film/film.asp?fi=5351&sekcja=2.
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dycji świata, w którym teresce przyszło
żyć. Czarno-białą taśmę zastosowano
więc, żeby podkreślić, że czarny, szary,
bezbarwny i smutny jest los bohaterów
filmu”3. sam reżyser podkreśla także, że:
„w moim filmie najważniejsi są ludzie,
a kolor czasami odwraca uwagę widza
od rzeczy istotnych” 4.
specyficzna jest też w filmie praca kamery. jej niezwykła ruchliwość, niestabilne
ruchy, dziwne ustawienia i kąty widzenia, czasami wręcz roztrzęsienie sprawiają, że mamy wrażenie, jakbyśmy brali
udział w prezentowanych wydarzeniach
lub znajdowali się bardzo blisko nich.
niewątpliwie zdjęcia – często kręcone „z ręki”, a więc bez użycia statywu
– oddają dynamikę i dramaturgię sytuacji,
emocjonalnie angażują widza w jej przebieg, nie pozwalając mu pozostać obojętnym i beznamiętnym obserwatorem.
W taki właśnie sposób pokazywana jest
scena morderstwa dokonanego na bezbronnym, unieruchomionym w wózku
inwalidzkim edku. W innych partiach filmu kamera jest bardziej dyskretna, choć
wciąż niezwykle czujna. z pewnej odległości, często zza szyby – jak chociażby
w sekwencji gry w kości czy przymierzania sukienki w butiku – podgląda bohaterkę i rejestruje jej życie.
nie tylko warstwa obrazowa wpływa na końcowy efekt osiągnięty przez
Roberta Glińskiego w filmie, a więc
na wysoki poziom realizmu. istotne
dopełnienie warstwy wizualnej stanowi
także dźwięk. muzyka występuje w jego

dziele tylko o tyle, o ile jej źródło znajduje się w obrębie świata przedstawionego. słyszymy więc fragmenty różnych
utworów wykonywanych przez dziecięcy
chór kościelny lub piosenki towarzyszące
programom telewizyjnym. nie ma jednak muzyki niediegetycznej (ilustracyjnej), która w filmie najczęściej buduje nastrój lub komentuje akcję. bogata
za to jest warstwa szmerów i efektów
akustycznych. Do widza docierają przede wszystkim odgłosy naturalne, takie
jak krzyki dzieci, dźwięki wydawane
przez różne przedmioty oraz towarzyszące czynnościom dnia codziennego.
Dzwięk więc jest brudny, celowo niechlujny, gdyż nagrywany był równocześnie z obrazem i czerpany z filmowego
planu (tzw. dźwięk setkowy).
Gliński łamie tę niepisaną zasadę tylko dwukrotnie, w chwilach dla bohaterki wyjątkowych, wręcz przełomowych. W scenie wizyty tereski w kościele
reżyser pragnie pokazać swoją bohaterkę w momencie zadumy nad własnym
życiem. jej refleksji towarzyszy dziewczęcy śpiew, wszystkie inne odgłosy zostają
wyciszone, co sugeruje, iż teresa myślami cofa się do przeszłości, pragnie przeanalizować wydarzenia ostatnich dni
i godzin. Podobne rozwiązanie wykorzystane zostaje także w ostatniej scenie filmu, kiedy zamknięta w sobie dziewczyna
wraca do domu po zamordowaniu edka.
W ścieżce dźwiękowej – mimo panującego wokół gwaru, czego świadectwo
daje obraz – słyszymy tylko odgłosy jej

3 m. Radziwon, Nie wierzcie Teresce, „Dialog” 2002, nr 5-6, s. 123.
4 Fragment wywiadu udzielonego G. Wojtowiczowi, dostępny przez: http://www.stopklatka.pl/wywiady/
wywiad.asp?wi=1052
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kroków, rytmiczny stukot butów o asfalt.
Wreszcie widzimy, jak w drzwiach bloku mija dziewczynkę na rolkach ubraną w komunijną sukienkę; mija więc
siebie samą sprzed lat. Dziecko wypowiada głośno i wyraźnie brzmiącą nam
w uszach tytułową frazę: „Cześć tereska!”
i znika z kadru. W warstwie audialnej
dominuje już tylko cisza, która przeraża
i obezwładnia. milczenie towarzyszące
napisom końcowym to – moim zdaniem
– wyraz bezradności wobec rzeczywistości. Gliński jasno daje też do zrozumienia, że w takiej sytuacji komentarz
jest rzeczą nie na miejscu, nie można
bowiem rzeczywistości przedstawionej
w żaden sposób podsumować.
ŚWIAT

PR ZEDSTAWIONY

„Rośnie nowe pokolenie, które można
zdiagnozować, przeanalizować i przetestować, ale którego nie można zrozumieć. to pokolenie, które żyje chwilą, jest
pozbawione celów życiowych, nie uznaje żadnych wartości. Dla nich nie istnieje «zło», bo nie znają pojęcia «dobra».
nie przejmują się śmiercią, bo nie przejmują się życiem. Ktoś nazwał ich blokersami, bo mieszkają jak 80 procent polskich
rodzin w ogromnych blokach mieszkalnych wybudowanych w komunizmie” 5
– tak kondycję moralną bohaterów swojego filmu zdefiniował Robert Gliński.
W swoim obrazie stara się pokazać jednak także przyczyny takiego stanu rzeczy, dlatego właśnie przygląda się losom
tereski, ale i codziennemu życiu toczącemu się na jednym z miejskich osiedli.
5

zanim więc zastanowimy się nad tragedią bohaterki, warto poświęcić nieco uwagi otaczającej ją rzeczywistości.
Pojawia się ona w wielu ujęciach, reżyser bowiem rejestruje swoją kamerą także to, co dzieje się w pobliżu teresy.
Dzielnicowe skwery, place zabaw, boiska to miejsca przeciętnemu widzowi dobrze znane i często pokazywane. już w pierwszej sekwencji widzimy
bitwę rozwrzeszczanych, pozostawionych bez opieki dzieci, które dręczą
kota. Chwilę później, w dwóch krótkich ujęciach kamera pokazuje stojących
w oknach, krótko ostrzyżonych młodych
mężczyzn. Pozornie nic się nie dzieje,
a jednak wyraźnie zarysowany zostaje obraz pewnego świata – smutnego,
pozbawionego nadziei, monotonnego. Potem stopniowo ta wizja nabiera
wyrazistości. Widzimy matki z dziećmi
na spacerze lub placu zabaw, ale i bezdomnych zbierających puszki, samotnego staruszka z psem oraz grupy mężczyzn pijących piwo pod sklepem lub
przed klatkami. tak mieszkańcy bloków
z wielkiej płyty wypełniają sobie czas
wolny. młodzież szkolna popołudniami wysiaduje na okolicznych murkach,
pali papierosy i bez celu krąży po okolicy. Obserwując Renatę i teresę, dowiadujemy się, że można jeszcze całować
się z chłopcami w starych garażach,
jeść lody, pić tanie wino na cmentarzu
i włóczyć się po centrum handlowym.
są to jednak rozrywki zakazane. matka
bohaterki wolałaby, by jej córka siedziała w domu, gotowała obiad i opie-

Fragment wypowiedzi reżysera, dostępny przez: www.culture.pl/pl/culture/artykuly/dz_czesc_tereska_glinski.
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kowała się młodszą siostrą. Życie jej
samej wypełnia praca, zakupy, oglądanie telewizji i domowe awantury urządzane przez męża. na prawdziwe rozrywki, na przykład wyjazd z kościelnym
chórem do Paryża, bohaterowie nie mają
pieniędzy. teresie pozostaje więc towarzystwo Renaty i wizyty u edzia, gdzie
zawsze można się czegoś napić, a tylko czasami porozmawiać. Codzienność
jest zatem banalna i szara, tak jak przestrzeń, w której się rozgrywa. Wśród bloków z wielkiej płyty nie sposób odnaleźć szczęścia ani nawet jego namiastki,
można za to popaść w alkoholizm (edzio,
ojciec tereski) lub całkowite odrętwienie
i zobojętnienie (matka tereski).
SAMOTNOŚĆ

W

ŚWIECIE

bohaterka jednego z najbardziej wstrząsających dramatów w dziejach kina polskiego jest więc skazana na osamotnienie. Przyczynia się do tego marazm
panujący w otaczającej ją rzeczywistości i brak perspektyw na lepsze jutro.
Dorośli nie podejmują żadnych działań, aby codzienność zmienić. zajęci
własnymi problemami, pochłonięci
koniecznością zmagania się z rzeczywistością, rodzice tereski nie są w stanie poświęcić córce odpowiednio dużo
uwagi. nie dostrzegają jej problemów,
dlatego – jak mówi sam Gliński: „moja
bohaterka, tereska, czuje się samotna,
brak jej czułości, miłości, tęskni za kontaktem z drugim człowiekiem. jest osobą wrażliwą. i nie potrafi zrealizować
ogromnej potrzeby uczuć. Ponadto jej
6
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intymność w finale filmu zostaje bardzo
mocno urażona. Więc kiedy zawiedzie
ją najbliższe otoczenie, zdradzi szkolna
koleżanka, zgwałci przypadkowy chłopak – wyładuje swoją frustrację i żal
do świata w bezsensownej, niewytłumaczalnej zbrodni. Ofiarą tereski staje
się jej powiernik, inwalida edzio, równie
samotny jak ona…” 6.
Ojciec alkoholik i zapracowana matka
nie rozmawiają ani ze sobą, ani z własną córką. Rodzinę łączy wspólne oglądanie telewizji (w jednej ze scen, siedząc
na kanapie, rodzice bohaterki oglądają teleturniej „Czar par”; sami z pewnością idealną parą nie są), zdawkowa
wymiana zdań przy obiedzie. nawet
po powrocie tereski z komisariatu matka czyni jej zaledwie kilka konwencjonalnych wymówek, nie próbuje dociec
przyczyn postępowania córki, zrozumieć
jej zachowania i motywacji. Pijany ojciec
przynosi dziewczynie jedynie wstyd. brak
komunikacji oraz bezczynność i obojętność pochłoniętych własnymi sprawami,
borykających się z finansowymi kłopotami dorosłych to podstawowe przyczyny
dramatu alienacji bohaterki filmu.
nie tylko brak zainteresowania ze strony rodziców jest powodem powolnego, moralnego upadku bohaterki filmu. zawodzą także szkoła i Kościół.
Potrzebująca zainteresowania oraz
indywidualnego traktowania dziewczyna nigdzie nie znajduje wsparcia. Dla
nauczycielek w szkole jest tylko jedną z wielu wciąż sprawiających kłopoty uczennic, w kościelnym chórze także

Dziewczyna z blokowiska (z R. Glińskim rozmawia A. Horoszczak), „Kino” 2001, nr 10, s. 11.

nie czuje się potrzebna. Gliński pokazuje
dysfunkcyjne działanie rodziny, a także
pozostałych instytucji odpowiedzialnych
z urzędu za wychowanie młodego człowieka. zasadniczym pragnieniem tereski
jest zbudowanie więzi z innymi ludźmi.
bohaterka filmu chce przede wszystkim
czuć się potrzebna, za wszelką cenę
dąży do stania się częścią jakiejś grupy
czy społeczności. Ponieważ nie znajduje dla siebie miejsca w naturalnym dla
osoby w jej wieku środowisku (rodzina,
szkoła, Kościół), stara się zbudować relacje zastępcze z przypadkowo spotkanymi osobami. Charakter owych związków
jest jednak wymuszony, dlatego zamiast
przynosić satysfakcję, relacje z innymi
ludźmi doprowadzają bohaterkę filmu
do frustracji i przyczyniają się do jeszcze większego jej osamotnienia. tereska
wchodzi w patologiczny układ z kalekim oraz pogrążonym w alkoholizmie
edziem, przyjaźni się z ordynarną i wulgarną Renatą, a wreszcie zostaje sympatią przypadkowo poznanego chłopaka.
W gruncie rzeczy drażni ją zachowanie rówieśników, sprzeciw wzbudzają w niej niemoralne propozycje edka,
nie interesują ją ani chłopcy, ani fizyczna miłość, z niesmakiem pije tanie wino.
Potrzeba akceptacji każe teresce postępować wbrew własnej wrażliwości i woli,
na przekór indywidualnym skłonnościom. za kompromis, na jaki się decyduje, płaci wysoką cenę. bohaterka filmu
Glińskiego zostaje oszukana przez przyjaciółkę i brutalnie zgwałcona przez chłopaka. Kumulująca się niezgoda na świat
7

znajduje ujście w akcie fizycznej przemocy. Agresja narasta jednak w filmie
stopniowo. jak pisze maria Kornatowska:
„Agresywny jest slang, jakim posługuje się Renata i chłopcy, agresywny jest
sposób rozmowy, ton głosu, styl flirtu.
W jakimś momencie ta agresywność
zachowań i słów przeobraża się w autentyczną agresję. Dramaturgię Tereski
określają trzy takie momenty: rzucenie kamieniem w szybę, pobicie przez
chłopaków wychodzącego z supermarketu przypadkowego faceta i wreszcie
zabójstwo edzia” 7.
W dorobku Glińskiego Cześć Tereska
jest niewątpliwie najbardziej pesymistycznym obrazem. taka wymowa
utworu podkreślona zostaje za sprawą spinającej film klamry sytuacyjnej. W jednej z rozpoczynających film
scen przedstawiających dzieciństwo
tereski widzimy, jak ubrana w komunijną sukienkę i nowe rolki bohaterka
udaje się na podwórko, aby dołączyć
do rówieśników. Przypomnijmy, kiedy po zabiciu edka nastoletnia teresa
wraca do domu, na klatce schodowej
mija mieszkającą w tym samym bloku,
łudząco podobną do niej samej sprzed
lat, mającą na nogach rolki dziewczynkę. z jednej strony więc główna
bohaterka filmu staje twarzą w twarz
z własną przeszłością, z drugiej zaś
– klamrowe zamknięcie jest gorzką
i złowieszczą przepowiednią na przyszłość dla kolejnych pokoleń dzieci
wychowujących się wśród miejskich
blokowisk.

m. Kornatowska, 2001: Pod znakiem Nostradamusa, „Kino” 2002, nr 2, s. 39.
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Pesymizm filmu Glińskiego wynika więc
z bezradności wobec rzeczywistości,
z okrucieństwa codzienności, nieumie-

jętności przezwyciężenia jej banalności
i wyrwania się z jej zaklętego kręgu. Życie
samo napisało scenariusz losu tereski.

Powstanie filmu Władysława Ślesickiego
Rodzina człowiecza było wyraźnie inspirowane wystawą fotograficzną zatytułowaną Family of Man. serię pięciuset
trzech zdjęć – wybranych przez zespół
pod kierunkiem edwarda steichena
spośród dwóch milionów nadesłanych
prac, a zrealizowanych przez dwustu
siedemdziesięciu trzech profesjonalistów i amatorów z całego świata – po raz
pierwszy zaprezentowano publiczności
w 1955 roku w museum of modern Art
w nowym jorku. Potem cykl pokazywany był w wielu krajach, trafił także
do kilku polskich miast. W przedsięwzięciu, któremu przyświecał niezwykle
szczytny cel, wzięły udział sławy światowej fotografii. Autorzy zdjęć chcieli
przekazać odbiorcom swojej sztuki przesłanie: człowiek jest jeden i świat jest
jeden, a co za tym idzie, wszyscy tworzymy wielką rodzinę, którą łączy wspólny los, przeżycia, uczucia i doświadczenia. tak właśnie w wieku wojen, obozów
koncentracyjnych i drutów kolczastych
rodziła się idea globalnej wioski. jednak
jak pisze sylwia Wieczeryńska, wystawa
Family of Man „przedstawia powszechną harmonię – nie zajmuje stanowiska
wobec konkretnych wydarzeń i losów.
efekt, jaki osiąga, jest jednak paradok-

salny – za pomocą zdjęć dokumentalnych usuwa rzeczywistość, zastępując ją
idealną wizją globalnej koegzystencji”8.
zarzut, który autorka eseju stawia twórcom wystawy, nie jest – w moim przekonaniu – zarzutem, jaki można by skierować przeciwko filmowi Władysława
Ślesickiego, o czym świadczą chociażby liczne nagrody, którymi został uhonorowany: wyróżnienie w kategorii filmów dokumentalnych i odznaczenie
Cine universitario del uruguay dla najlepszego filmu konkursowego na mFF
Dokumentalnych i eksperymentalnych
w montevideo; Dyplom Honorowy
na mFF w edynburgu; „złota Kaczka”
(nagroda miesięcznika „Film”); Grand
Prix na mFF Dokumentalnych i eksperymentalnych w Kordobie. Dokumentalny
obraz Władysława Ślesickiego otwierają
trzy kadry przedstawiające kolejne strony albumu rodzinnego. Dwa pierwsze
zdjęcia pokazane przez reżysera stanowiły integralną część wystawy Family
of Man. Oryginalny i autonomiczny pod
wieloma względami dyskurs reżysera
rozpoczyna się wraz z trzecim fotosem
z otwierającej film sekwencji. Ostatnie
z serii rodzinnych zdjęć to portret bohaterów dokumentu Ślesickiego – bliskich
i krewnych jana Książkowskiego. Dla

8 s. Wieczeryńska, Zróbmy rewolucję. Fotografia amerykańska w latach ’60, „Koma” 2007, maj/czerwiec;
dostępne przez: http://nestor.e12.pl/koma/content/blogcategory/37/41/

16

reżysera nie są ważne imiona, nazwiska ani daty. tego typu faktograficzne informacje zostają podane jakby
mimochodem. Przez chwilę zaledwie
w kadrze widoczna jest przywieszona
do stojącego na podwórzu wozu tabliczka zawierająca dane osobowe jego
właściciela. to dzięki niej dowiadujemy się, że pokazane wydarzenia rozgrywają się we wsi Płaska w powiecie
augustowskim.
Ważniejszy jest człowiek i codzienność,
w której jest zanurzony, jak słusznie
bowiem zauważa Danuta Karcz: „Ślesicki
jest przede wszystkim poetą ekranu.
jego duchowym ojcem jest Flaherty
[reżyser, który wraz z basilem Wrightem
stworzył w latach trzydziestych angielską szkołę poetyckiego dokumentu].
Rejestracja rzeczywistości w nurcie poetyckim wiąże się zawsze ściśle z wizją
autora, element narracyjny podporządkowany jest czynnikom emocjonalnym,
a występująca często inscenizacja w żadnym wypadku nie służy naginaniu obrazu świata do intelektualnych apriorycznie przyjętych kategorii. istotą poezji
filmowej jest ruch i rytm – główny organizator przeżyć emocjonalnych oraz
przemyślana, piękna plastycznie kompozycja kadru” 9.
D R A M AT U R G I A C O D Z I E N N O Ś C I

Gdyby więc pokusić się o próbę rekonstrukcji struktury R odziny człowieczej, to na wstępie należy podkreślić,
że w filmie nie odnajdziemy zawiązania akcji, ekspozycji czy punktu kul9

minacyjnego, trudno określić wydarzenia, których jesteśmy świadkami, jako
elementy posuwające akcję do przodu. nie ma w filmie dramaturgii w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Żeby
można było o niej mówić, jakieś status quo musiałoby zostać zakłóco ne, jakiś ustalony porządek rzeczy
– zaburzony. tymczasem Ślesicki skupia się na przedstawianiu rzeczywistości dobrze znanej bohaterom i przez
nich oswojonej. stosując zasadę pars
pro toto, pokazuje życie w całej jego
prostocie i naturalności. Oglądamy
więc czynności dnia powszedniego,
składające się na codzienny rytuał.
Wszystko rozpoczyna się o świcie, wraz
z pierwszym pianiem koguta członkowie rodziny rozchodzą się do swoich
zajęć. Obserwujemy obowiązki typowo męskie, wykonywane przez seniora rodu (łowienie ryb, rąbanie drewna,
praca w polu) oraz kobiece, wokół których krząta się jego córka lub synowa
(pranie, karmienie zwierząt, opieka nad
potomstwem). Wszystkie prace związane są z gospodarstwem rolnym i jego
funkcjonowaniem. tylko do pewnego
momentu zdawać się może, że za chwilę
nastąpi coś niespodziewanego. W jednej
ze scen kamera pokazuje gospodarza
pracującego na łące, po cięciu montażowym, w zbliżeniu widzimy, że w nieściętej jeszcze trawie wyleguje się żmija,
stanowiąca potencjalne zagrożenie. tym
samym montaż buduje napięcie i sugeruje rozwój wypadków, ale ostatecznie
nic się nie wydarza. W jednym z kolej-

D. Karcz, Barwy codzienności, „Kino” 1967, nr 5, s. 60.
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nych ujęć widzimy, jak bohater w sposób pewny i zdecydowany zabija żmiję i spokojnie kontynuuje swoją pracę.
mamy więc do czynienia z pojedynczymi epizodami składającymi się na życie
pewnej rodziny, są to wątki odnalezione, okruchy codzienności nanizane
na cienką nić życia.
P
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Co ciekawe, kamera prawie nie opuszcza zacisza wsi Płaska i jej okolic. za jej
pośrednictwem obserwujemy przede
wszystkim to, co dzieje się w domowym obejściu oraz pracę w polu. tylko
dwa lapidarne ujęcia przedstawiają inny,
zewnętrzny świat – pobliskie miasteczko. W pierwszym przez chwilę pokazuje się szkołę, w drugim zaś na horyzoncie majaczą zabudowania miejskie,
a ludzie zbliżają się do nich na rowerach. jak można się jedynie domyślić,
jest wśród rowerzystów, których twarzy nie widać, również jeden z bohaterów filmu, członek „człowieczej rodziny” podążający jak co dzień do pracy.
to, co dzieje się podczas lekcji, pokazane jest zaledwie szczątkowo, a o zajęciu
wykonywanym przez syna gospodarza
nie dowiadujemy się niczego, możemy tylko podejrzewać, że w godzinach
przedpołudniowych znajduje się poza
wsią, gdyż nie jest pokazywany przy
pracach polowych. tak więc reżyser
wyraźnie zawęża pole swojej eksploracji do konkretnego mikroświata, przestrzeni w pełni autonomicznej i niemal
wyizolowanej. W jej obrębie życie toczy
się dobrze ustalonym rytmem, a jedynymi sygnałami świadczącymi o istnieniu
18

jakiegoś świata zewnętrznego są docierające do nas strzępki rozmowy na temat
miasta czy pojawiająca się w kadrze
okładka kolorowego magazynu przedstawiająca twarz modelki.
BOHATEROWIE WOBEC PRZYRODY

brak jakiejkolwiek dramaturgii – o czym
była już mowa – sprawia, że egzystencja w zaciszu augustowskiej wsi wydaje
się spokojna, pełna harmonii i wewnętrznego ładu. ów nastrój podkreślają i uwydatniają wielokrotnie powracające ujęcia
przyrody. Świat flory i fauny, podobnie
jak ludzie, co dzień budzi się do życia
wraz ze wschodem słońca i zasypia przed
nadejściem nocy. to natura jest drugim
bohaterem filmu Władysława Ślesickiego
i to jej właśnie kamera poświęca więcej
uwagi niż temu, co dzieje się w miasteczku. sekwencje przedstawiające
pracę ludzi przeplatają się z pięknymi i statycznymi ujęciami krajobrazów.
Okoliczne łąki, lasy i pola to, w równej mierze co obejście, dom rodzinny Książkowskich. Co więcej, reżyser
chętnie podgląda życie zwierząt, przypatruje się ich zachowaniu. Widzimy
więc zaloty kaczek, jaskółkę karmiącą
młode (chwilę potem bohaterka karmi
piersią swoje dziecko), dokazującego
na podwórzu konia.
B O H AT E R O W I E A E T O S P R ACY

Reżyser nie stawia jednak łatwych
i wygodnych tez, nie stara się za wszelką cenę ukazać życia na wsi jako sielanki, nie idealizuje także roli natury. Dola
rolnika nie jest ani łatwa, ani beztroska,
wszak widzimy na twarzach bohaterów

zmęczenie, napięcie, a nawet znużenie.
zwłaszcza oblicza jana Książkowskiego
i jego żony noszą na sobie ślady wielu lat wytężonej i pełnej znoju pracy,
są one świadectwem trudu włożonego
w prowadzenie gospodarstwa. Przyroda
zaś w całym swym pięknie nie zajmuje pozycji uprzywilejowanej. Człowiek,
którego częścią życia się staje, nie tylko kontempluje jej piękno i majestat,
jak w sekwencji połowu ryb, ale także podporządkowuje ją sobie. Koń służy do pracy w polu, las ulega wycince,
a natrętne muchy wyłapywane są za
pomocą lepu.
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Kamera jest więc świadkiem wydarzeń,
obiektywnym obserwatorem rzeczywistości, podglądającym codzienność
rodziny człowieczej z pewnego oddalenia, ale niestarającym się jej oceniać.

Dlatego właśnie w filmie przeważają długie, statyczne ujęcia, a reżyser, próbując
zachować dystans w stosunku do bohaterów swojego obrazu, rzadko operuje
zbliżeniem. brak prób autorskiej ingerencji w strukturę świata przedstawionego podkreśla także sposób wykorzystania ścieżki dźwiękowej, którą wypełniają
naturalne odgłosy. Dialog jest w obrazie Władysława Ślesickiego nieobecny.
nawet jeśli udaje nam się uchwycić fragmenty rozmów, to ich treść jest nieistotna. słowo nie staje się nośnikiem żadnego komunikatu czy treści, nie zostaje
obarczone konkretnymi znaczeniami
i nie wpływa na rozwój zdarzeń, lecz
jedynie dopełnia warstwę szmerów. tym
samym Rodzina człowiecza to zapis surowy, pozbawiony zbędnych stylistycznych ozdobników, a mimo to poetycki, bo taka właśnie bywa codzienność
prostego człowieka.
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CZEŚĆ TERESKA

RODZINA CZŁOWIECZA

1 Film jako sztuka w sposób szczególny

predysponowana do zapisywania/obserwowania/pokazywania codzienności.
2 Film – sztuka „wierząca w obraz” czy
sztuka „wierząca w rzeczywistość” – między
reprodukcją a kreacją.
3 Codzienność udramatyzowana a codzienność rejestrowana – dwa sposoby filmowego opowiadania o świecie
przedstawionym.
4 Filmowy styl i forma jako środki wpływające na uwiarygodnienie filmowych
obrazów codzienności.
5 jakie czynniki wyznaczają rytm życia
bohaterów filmu Władysława Ślesickiego?
6 Czy reżyser podejmuje próbę idealizacji życia na wsi?
7 jakie zabiegi formalne powodują,
że dokument Rodzina człowiecza można

uznać za surowy zapis codziennego życia
mieszkańców wsi Płaska?
8 Czy Rodzina człowiecza posiada strukturę dramaturgiczną oraz wyraźną akcję?
9 jak można scharakteryzować życie
mieszkańców miejskich osiedli przedstawione w filmie Cześć Tereska Roberta
Glińskiego?
10 jakie są przyczyny alienacji bohaterki
filmu Roberta Glińskiego Cześć Tereska?
11 Dlaczego reżyser zdecydował się
na wykorzystanie taśmy czarno-białej?
12 jakie znaczenie ma obsadzenie
w filmie w rolach głównych aktorów
amatorów?
13 Czy tylko bohaterka filmu jest odpowiedzialna za popełnioną zbrodnię? jaki
wpływ na jej „drogę do zatracenia” miało środowisko?

maria Kornatowska, 2001: Pod znakiem
Nostradamusa, „Kino” 2002, nr 2
marek Radziwon, Nie wierzcie Teresce,
„Dialog” 2002, nr 5-6
Danuta Karcz, Barwy codzienności, „Kino”
1967, nr 5

Dziewczyna z blokowiska (z Robertem
Glińskim rozmawia Adam Horoszczak),
„Kino” 2001, nr 10
sylwia Wieczeryńska, Zróbmy rewolucję. Fotografia amerykańska w latach ’60,
„Koma” 2007, maj/czerwiec
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