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Z racji swej fantazmatycznej natury kino 
jest sztuką w szczególny sposób prede-
stynowaną do ujawniania irracjonalnych 
aspektów świata, a także magii tkwią-
cej w codzienności. Od momentu naro-
dzin X Muza rozwijała się dwutorowo. 
Przez swych symbolicznych ojców – bra-
ci Lumière – obdarzona została „wia-
rą w rzeczywistość”, wywodzący się 
z tradycji teatru iluzji Georges Méliès 
naznaczył ją zaś aurą wynalazku „cudow-
nego”. Nadprzyrodzone niemal zdolności 
transformacji rzeczywistości wykorzysta-
li już twórcy awangardowi z lat dwudzie-
stych (Man Ray, René Clair, Germaine 
Dulac). Za sprawą artystów z kręgu surre-
alizmu (Luis Buñuel, Salvador Dali) kino 
uwolniło się od mimetycznej obsesji i sta-
ło obszarem gry wyobraźni.
Wraz z postępującą ewolucją języka kina 
uzyskiwaniu magicznych obrazów służy-
ły coraz bardziej wyrafinowane techniki 
filmowe. Wydaje się jednak, iż metafo-
ryczne określenie „magia kina”, odzwier-
ciedlające istotę dokonującej się na ekra-
nie transgresji, nie jest bezpośrednio 
związane z aspektem technicznym. Kino 
aktualizuje pierwotne obrazy, wyrażając 
tym samym ludzką tęsknotę za czymś cał-
kiem innym niż chwila obecna. 
W rozmaitych popularnych rozrywkach 
te obrazy mają szansę przetrwać, choć 
przybierają formę zdesakralizowaną 
i uwspółcześnioną. Mimo to nie straciły 

one na znaczeniu i mogą jeszcze stano-
wić źródło duchowej odnowy człowieka 
współczesnego.
W oparciu o wzorce zaczerpnięte w dużej 
mierze z literatury kino stworzyło wie-
le odmian gatunkowych (baśń filmo-
wa, film fantasy i horror) eksplorujących 
fascynujący świat fenomenów poza-
zmysłowych. Żywotność i niesłabnąca 
popularność tych gatunków dowodzi, iż 
odpowiadają one na głęboko zakorze-
nioną w człowieku potrzebę obcowania 
z tym, co nie mieści się w formułach zra-
cjonalizowanego dyskursu naukowego. 
Wszakże mocą i posłannictwem obrazów 
jest ukazywać wszystko to, co opiera się 
konceptualizacji.
Dzieła jana jakuba Kolskiego i Piotra 
Szulkina ilustrują różnorodność metod, 
jakimi dysponują twórcy filmowi, próbu-
jąc zaspokoić odwieczną ludzką tęskno-
tę za cudownością. Historia kina w Popie-
lawach wpisuje się w szerszy kontekst 
zjawiska określanego mianem realizmu 
magicznego, Oczy uroczne zaś to przy-
kład filmowej przypowieści wykorzystu-
jącej motywy zaczerpnięte z ludowego 
folkloru. Oba dzieła łączy swoista meta-
tekstowość dyskursu. Oko, którego sub-
stytutem staje się obiektyw kamery, może 
zadawać śmierć (Oczy uroczne), aparat 
kinematograficzny zaś obdarzony zosta-
je mocą przywracania do życia mar-
twych cieni (Historia kina w Popielawach).



HISTORIA KINA W POPIELAWACH
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Reżyser filmów fabularnych i dokumental-
nych, pisarz; urodzony w 1956 roku we 
Wrocławiu. Pochodzi z rodziny o wielo-
pokoleniowej tradycji związanej z historią 
kina; pradziadek był właścicielem jedne-
go z pierwszych w Łodzi kinematogra-
fów „théâtre Optique Parisien” , dziadek 
– łódzkim przedstawicielem „Metro-
-Goldwyn Mayer”, ojciec i siostra zaś 
cenionymi montażystami. W latach 1977-
-1981 pracował jako operator we wroc-
ławskim ośrodku tVP. W 1985 roku ukoń-
czył Wydział Operatorski PWSFtVit 
w Łodzi. Przez wiele lat łączył zaintereso-
wanie filmem dokumentalnym z fascyna-
cją wspinaczką wysokogórską. W efekcie 
powstała seria filmów poświęconych naj-
większym jaskiniom Alp. W fabule zade-
biutował w 1990 roku Pogrzebem kartofla. 

Uznanie Kolskiemy przyniósł zrealizowany 
w 1993 roku Jańcio Wodnik, nagrodzony 
na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni 
(Specjalna Nagroda jury) oraz w Cottbus 
(Nagroda Główna). W roku 2000 powstał 
film Daleko od okna, rozpoczynający 
nowy etap w twórczości reżysera, któ-
ry po raz pierwszy sięgnął po tekst inne-
go autora (opowiadanie Hanny Krall Ta 
z Hamburga). Potwierdzeniem decyzji 
artysty była adaptacja Pornografii Witolda 
Gombrowicza. Wybrana fi lmografia: 
Pogrzeb kartofla (1990), Pograbek (1992), 
Magneto (1993), Jańcio Wodnik (1993), 
Cudowne miejsce (1994), Grający z tale-
rza (1995), Szabla od Komendanta (1995), 
Historia kina w Popielawach (1998), 
Daleko od okna (2000), Pornografia (2003), 
Jasminum (2006).

Reżyser filmowy, telewizyjny i teatralny, 
scenarzysta, scenograf, aktor, publicy-
sta; urodzony w 1950 roku w Warszawie. 
Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych, 
a w 1975 roku Wydział Reżyserii PWSFtVit 
w Łodzi, gdzie jest wykładowcą. Zadebi-
utował w 1976 roku krótkim metrażem 
telewizyjnym Oczy uroczne, który uzyskał 
Nagrodę Główną na MFF Fantastycznych 
w trieście (1978). W 1979 roku zreali-
zował pełnometrażowy film Golem, któ-
ry zdobył nagrodę za debiut reżyserski 
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 

w Gdańsku. Największy rozgłos przynio-
sła Szulkinowi powstała w latach 1981-
-1985 trylogia (Wojna światów – następne 
stulecie; O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji; 
Ga, ga. Chwała bohaterom), którą odczy-
tywano w kluczu ezopowym jako alego-
rię polityczną w duchu antytotalitarnego 
Roku 1984 George’a Orwella. Wybrana 
filmografia: Oczy uroczne (1976), Golem 
(1979), Wojna światów (1981), O-bi, o-ba. 
Koniec cywilizacji (1984), Ga, ga. Chwała 
bohaterom (1985), Femina (1990), Mięso 
(1993), Ubu król (2003).
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 ROK PRODUKCJI 1998
 PRODUKCJA tELEWIZjA POLSKA, 

KOMItEt KINEMAtOGRAFII, AGENCjA 
PRODUKCjI FILMOWEj, CANAL + 
POLSKA, ŁóDZKIE CENtRUM FILMOWE, 
SILESIA-FILM, FIGARO FILM

 REŻYSERIA jAN jAKUB KOLSKI
 SCENARIUSZ jAN jAKUB KOLSKI
 ZDJĘCIA KRZYSZtOF PtAK
 MONTAŻ EWA PAKULSKA
 MUZYKA ZYGMUNt KONIECZNY
 OBSADA KRZYSZtOF MAjCHRZAK (jóZEF ANDRYSZEK 

V), BARtOSZ OPANIA 
(jóZEF ANDRYSZEK I), GRAŻYNA 
BŁĘCKA-KOLSKA (CHANUtKA V), 
MICHAŁ jASIŃSKI (SZUStEK), 
tOMASZ KRYSIAK (StASZEK), 
FRANCISZEK PIECZKA (WUjEK jANEK), 
MARIUSZ SANItERNIK (KULAWIK)

 CZAS TRWANIA 98 MIN

Akcja filmu rozgrywa się na dwóch płasz-
czyznach czasowych. Bohaterem par-
t i i  wspó łczesne j  j e s t  dz ie s ięc io le t -
ni Staszek Szewczyk, który zimą 1967 
roku przy jeżdża  do ws i  Pop ie lawy, 
by zamieszkać w domu swoich dziadków 
i rozpocząć naukę w miejscowej szko-
le. W Popielawach poznaje rówieśnika 
Szustka, należącego do słynnego w oko-
licy kowalskiego rodu Andryszków. Obu 
chłopców połączy przyjaźń i bezgranicz-
na fascynacja filmami, które docierają 
na wieś dzięki objazdowemu kinu wuj-
cia janka. Wiele miejsca w prowadzonym 
przez Staszka pamiętniku zajmuje histo-
ria pewnego wynalazku, którego autorstwo 
jedynie przez niedopatrzenie przypisano 

braciom Lumière. W istocie kinematograf 
powstał dzięki niezłomnej pasji kowala 
Andryszka I ogarniętego obsesją ożywie-
nia martwych fotografii. Retrospektywne 
partie filmu przywołują tę właśnie wer-
sję historii kina. Wraz z głównym narrato-
rem filmu cofamy się do lat sześćdziesią-
tych XIX wieku, by śledzić losy Andryszka I. 
Rodzinna tradycja zostaje przerwana przez 
Andryszka V, traktującego kino jak fatum 
rujnujące życie kolejnych męskich potom-
ków rodu. Dopiero poważna choroba syna 
i jego cudowne ozdrowienie spowodują 
wstrząs, w wyniku którego ojciec zrekon-
struuje zniszczone w przypływie bezsilnej 
złości rysunki kinomaszyny. Historia kina 
w Popielawach będzie kontynuowana...



7

 ROK PRODUKCJI 1976
 PRODUKCJA StUDIO FILMOWE „tOR”
 REŻYSERIA PIOtR SZULKIN
 SCENARIUSZ PIOtR SZULKIN
 ZDJĘCIA WItOLD StOK
 MONTAŻ AGNIESZKA BOjANOWSKA
 MUZYKA StANISŁAW SYREWICZ
 OBSADA MARIOLA CHMIELEWSKA, 

LESZEK HERDEGEN, EDWARD 
RĄCZKOWSKI, jóZEF DUSZA

 CZAS TRWANIA 41 MIN

Fabuła filmu nawiązuje do motywów 
zaczerpniętych z ludowego folkloru. 
W posępnych ruinach zamku żyje samot-
nie demoniczny Pan. towarzyszy mu jedy-
nie oddany stary sługa. Postać możnowład-
cy budzi lęk mieszkańców okolicznych wsi. 
Właściciel zamku słynie bowiem ze spoj-
rzenia zdolnego sprowadzić na każde-
go natychmiastową śmierć. Pewnego dnia 

w okolice przybywa stary szlachcic wraz 
ze swą piękną córką. Po groźnym wypad-
ku nieoczekiwanych gości ratuje służący 
„urocznego Pana”. Dziewczyna wzbudza 
w możnowładcy gwałtowną miłość i wkrót-
ce zostaje jego żoną. tuż przed naro-
dzinami dziecka Pan wyłupia sobie oczy 
w obawie, aby ich urok nie sprowadził 
na rodzinę jakiegoś nieszczęścia.



OCZY UROCZNE
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„Wszystko niepojęte świata? to znaczy 
właśnie to. Drobiazgi. Drzewo, ptak, 
studnia, owoce. Na przykład jabłka. (...) 
A czereśnie? Białe czereśnie na drze-
wach dziadka jakuba? Albo to, że się wra-
ca. Niepojęte. Wraca się do skrzyżowa-
nia dróg wymoszczonych kocimi łbami, 
do kapliczki skleconej z byle jakiej cegły, 
do gipsowej Marii. (...) Niepojęte. (...) 
teraz deszcze. Rozmaite. Wiosenne, let-
nie, jesienne. Dźwięk deszczu, a przedtem 
zwiastujący pomruk burzy. (...) W gruncie 
rzeczy – drobiazgi. to i tamto” – pisał jan 
jakub Kolski w Kulce z chleba. takie „dro-
biazgi” składają się na prywatną mitologię 
artysty poszukującego własnego, osobne-
go – to ważna kategoria, której źród-
łem jest „osobny los, osobne doświad-
czenie, osobny gatunek wrażliwości” 
– miejsca w świecie. tę „osobność” prze-
kłada Kolski na język medium filmowe-
go. Za pośrednictwem języka magicz-
nych obrazów zapamiętanych jeszcze 
z dzieciństwa wyraża to, co archetypiczne 
i uniwersalne. 
twórczość Kolskiego wpisuje się w para-
dygmat kultury ludowej zorientowanej 
na tradycję i powtarzalność. W codzien-
nej praktyce społeczności wiejskiej szcze-
gólnego znaczenia nabiera wszechobec-
ność działań symbolicznych, a także 
definiujący światopogląd tej społeczno-
ści prymat myślenia mitycznego. Kolski 
kreuje jednak swój szczególny, prywatny 
świat przede wszystkim na użytek własnej 
mitologii. Niezwykła rzeczywistość jest 

niesprowadzalna do czystej konwencji 
symbolicznej, artysta wykracza bowiem 
poza skodyfikowany system znaków właś-
ciwych uniwersalnym mitom i powołuje 
do istnienia świat zapisany w specyficz-
nym dla siebie języku. Zasada umiesz-
czania zdarzeń w przeszłości wprawdzie 
odległej, ale jednak nie mitycznej, lecz 
historycznej, sytuuje ów świat w sferze 
baśni, poprzez którą prześwituje mito-
logiczny model świata. Uderzająca jest 
niechęć Kolskiego do politycznej doraź-
ności; z mitu bierze swój początek ahi-
storyczność jego dzieła. A jednak histo-
ria, niekiedy także ta pisana wielką literą, 
jak w Pogrzebie kartofla, obecna jest w fil-
mach reżysera, choć najczęściej pojawia 
się w sposób czysto pretekstowy. Kolski 
podąża w swej twórczości drogą od histo-
rii do rekompensaty. Reżysera interesu-
je subiektywny, uwewnętrzniony przez 
jednostkę wymiar dziejów. W tym przy-
padku mamy do czynienia ze strate-
gią, którą tadeusz Sobolewski zdefinio-
wał jako „oswajanie wielkich tematów 
narodowych przez rodzinne pamiątki”. 
Bardziej niż konkretne zdarzenia intere-
suje reżysera ukryty pod ich powierzchnią 
uniwersalny sens. taka postawa wobec 
procesów dziejowych to jeden z ele-
mentów strategii polegającej na mity-
zacji świata. W takim rozumieniu twór-
czości reżysera nie należy traktować jako 
świadectwa historii, to raczej zdawanie 
sprawy z kultury swego kraju i własnej 
tożsamości.

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ

OCZY UROCZNE
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Miejsce zajmowane przez człowieka 
w przestrzeni wytyczają granice, w któ-
rych obrębie mieści się cały jego mikro-
kosmos. W ten sposób zarysowuje się czy-
telny podział na „swoich” i „obcych”. 
Przestrzeń, w jakiej żyje i jakiej subiek-
tywnie doświadcza bohater folkloru, 
to tradycyjny obszar małej wspólno-
ty. „Świat” jest terenem zupełnie nie-
wyobrażalnym poza miejscem własne-
go zamieszkania, wsią lub regionem. 
Przestrzeń „nasza” jest wyraźnie ograni-
czona, homogeniczna, sakralna. W twór-
czości Kolskiego obie sfery wzajemnie 
się przenikają. „Nie zgadzam się z tym, 
że człowiek żyje albo w sferze sacrum, 
albo w sferze profanum. Wszystkie moje 
filmy są o rzeczywistości, którą ja sam 
w życiu rozpoznawałem. O jej dwóch 
obszarach. Mówiąc mądrze: sacrum 
i profanum. A mniej mądrze: o dobru 
i złu. Fascynuje mnie moment styku tych 
sfer” – deklaruje reżyser. A jednak zatar-
cie granicy pomiędzy sacrum a profa-
num, porządkiem boskim a porządkiem 
ludzkim oznacza złamanie zakazu tabu. 
Obcy (młody ksiądz w Cudownym miej-
scu, wędrowny dziad w Jańciu Wodniku) 
symbolizują żywioł chaosu, a ich pojawie-
nie się zapowiada cykl niezwykłych wyda-
rzeń zmierzających ku katastrofie. Obcym 
może stać się także członek wspólnoty, 
jeśli dopuścił się wobec niej najcięższe-
go grzechu: jeśli ją kiedykolwiek – choć-
by nie ze swej winy – opuścił. Z takiego 
zaniedbania rodzi się dramat Mateusza 
Szewczyka z Pogrzebu kartofla.
W strukturze aksjologicznej świata wy-
kreowanego przez Kolskiego wartości 
uniwersalne przypisuje się kobietom. 

Kobieca płodność to symbol płodności 
kosmicznej, nieodłącznie związanej z zie-
mią. Kobieta to istota magiczna, obda-
rzona tajemną siłą zdolną odwrócić zły 
urok czy klęskę nieurodzaju, nie utraci-
ła bowiem kontaktu z tym, co odwiecz-
ne. to właśnie kobiety stoją na straży 
domowego ogniska dbając, by podczas 
nieobecności mężczyzn, których świat 
skusił obietnicą wielkości, nie wygasło 
pod kuchnią. Kolski przypisuje kobie-
tom tę cechę, jakiej próżno by szukać 
w męskim świecie – absolutną wierność. 
W taki sposób wierna jest odtrącana wciąż 
Chanutka z Historii kina w Popielawach, 
która po kolejnej nocy spędzonej z uko-
chanym obiecuje: „Nieba ci przychy-
lę, stopy będę całować każdego dnia. 
Mnie wiele nie potrzeba. Powiedz sło-
wo, a cały świat zostawię. Zasłużę na to, 
że mnie pokochasz”.
jedną z najważniejszych przestrzeni 
wewnętrznych w obrębie magicznej 
ojczyzny Kolskiego jest przestrzeń pomię-
dzy mężczyzną i kobietą. Wiele jest 
u Kolskiego nieefektownej, po chłopsku 
„zgrzebnej” miłosnej poezji. Świat wykre-
owany przez reżysera zaludniają łatwo 
rozpoznawalni bohaterowie: okaleczeni 
fizycznie (oszpecony dwiema monstrual-
nymi twarzami Morka i karliczka janka 
w Grającym z talerza, beznogi Kulawik 
z Historii kina w Popielawach) i duchowo 
(„martwy” po śmierci żony Andryszek V 
z Historii kina w Popielawach), napięt-
nowani przez swą inność (krwawią-
ca Chrystusowymi ranami Grażynka 
z Cudownego miejsca). Ludziom tym 
przyrodzona jest zdolność bezpośred-
niego, bo opartego na intuicji, poznania. 
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Bohaterom Kolskiego ofiarowany został 
także inny niezwykły dar – umiejętność 
pierwotnego, dziecięcego zachwytu nad 
zmysłową urodą świata. Ludzie żyjący 
odwiecznym rytmem odmierzają czas 
wedle zegara natury. Porządek świa-
ta jest niewzruszony i w ostateczności, 
jak dowodzą losy jańcia Wodnika, nie-
podatny na cuda. 
Specyfikę przestrzeni, w której bytują 
bohaterowie Kolskiego, celnie określa 
metafora „cudownego miejsca”. „Nawet 
w takiej wioseczce jak na całym świecie, 
ten dobry, ten zły. tylko daleko stąd wszę-
dzie, nawet do Pana Boga chyba dalej”. 
Nic zatem dziwnego, że u Kolskiego 
ludzie złaknieni są sygnałów Boskiej 
obecności – stąd ich żarliwa, choć nie-
pozbawiona wpływów pogańskich reli-
gijność. Stąd też nieustanne oczekiwanie 
na cud. ten typ świadomości religijnej 
właściwy jest tradycyjnie zorientowa-
nej kulturze ludowej, w której sensu-
alizm, panteizm i religijny synkretyzm 
stanowią elementy służące sakraliza-
cji świata. Mamy zatem do czynienia 
z kosmosem, w którym boskością wyda-
je się przepełnione wszystko, co otacza 
człowieka. ten świat pełen jest niebiań-
skich wysłanników, których bohate-
rowie nieustannie napotykają na swej 
drodze (nie dziwi zatem, iż bohater 
Historii kina w Popielawach musi zda-
wać relację z obejrzanych filmów świę-
temu Rochowi). Dzięki tym spotka-
niom postacie zaludniające uniwersum 
Kolskiego uważają magię za codzienność 
i wchodzą z mocami nadprzyrodzony-
mi w taką zażyłość, iż ani śmierć, ani 
święci czy anioły nie robią już na nich 

większego wrażenia. Pozornie błahe 
wydarzenie odsyła ku sferze transcen-
dentnego sensu, a wydarzenie fantastycz-
ne przyjmowane jest jako oczywistość 
i nie budzi zdziwienia. jak w utworach 
realizmu magicznego brak tu rozróżnie-
nia pomiędzy duchem i materią. Niebo 
jest tuż obok i dziwnie znajome, a żeby 
człowiek w nim nie pobłądził, pomyśla-
ne zostało wedle ziemskiej topografii. 
O ile grzesznikom zabłąkanym w świe-
cie Kolskiego daleko do samego Pana 
Boga, to zapewne znacznie bliżej do jego 
wysłanników. Śmierć-żniwiarka chodzi 
po polach i targuje się z ludźmi o dusze 
(Grający z talerza), a święty Roch radzi, 
jak zbudować kinomaszynę (Historia kina 
w Popielawach). A gdyby nie owa kino-
maszyna, Popielawy nie stałyby się dla 
nas miejscem magicznym...

M AGIC Z NE OBR A Z Y PA MIĘCI
Miejsce, w którym egzystują bohatero-
wie Kolskiego, to ta sama niewielka prze-
strzeń niezwykłego trójkąta pomiędzy 
Popielawami, Będkowem i Rokicinami. 
Lokuje się ona jednocześnie w dwóch 
wymiarach: realnym – jako konkretny, 
dający się zlokalizować geograficznie 
obszar – oraz mitycznym – jako źródło 
archetypów. Widziany z perspektywy 
dziecka oswojony świat Popielaw roz-
szerza swe granice i staje się na powrót 
uniwersum nie do ogarnięcia. Kolski 
wspomina: „Pamiętam, miałem kilka lat, 
babcia wiozła mnie na rowerze. Pytałem: 
czy Popielawy to jeszcze Polska? tak 
– mówiła babcia. A Rokiciny to Polska? 
tak. . .  A Łazów? Brzustów? Babciu 
– mówię – jaka ta Polska wielka!” 
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W przypadku Kolskiego próba zmierzenia 
się z własną biografią przypomina zabieg 
magiczny, którego ostatecznym celem jest 
dotarcie do korzeni. ten zabieg stanowi 
odpowiednik Schulzowskiego „dorasta-
nia do dzieciństwa” (warto dodać, iż pro-
za Brunona Schulza uważana jest przez 
teoretyków literatury za reprezentatywny 
przykład realizmu magicznego w Polsce). 
W dzieciństwie – pisał Schulz – „docho-
dzimy do pewnych obrazów o rozstrzy-
gającym dla nas znaczeniu. Grają one 
rolę tych nitek w roztworze, dookoła któ-
rych krystalizuje się dla nas sens świa-
ta”. Utrwalanie wspomnień z dzieciństwa 
można uznać za formę zaklinania rze-
czywistości. Powrót w przeszłość to dla 
Kolskiego rodzaj pierwotnego rytuału 
pozwalającego – także dzięki tajemnej 
mocy kamery – dotrzeć do istoty i sensu 
ludzkiego życia. Nieprzypadkowo obra-
zem najsilniej nasyconym pierwiastkami 
autobiograficznymi pozostaje – jak dotąd 
– Historia kina w Popielawach.
Centralną postacią filmu jest Staszek, 
kilkuletni bohater-narrator, pomyślany 
jako porte-parole autora. to przecież głos 
Kolskiego zza kadru słychać w począt-
kowych ujęciach filmu, kiedy to zasuge-
rowany zostaje dystans czasowy między 
aktem opowiadania a relacjonowanymi 
zdarzeniami: „Właśnie skończyliśmy film. 
trochę o tym, a trochę, o czym innym. 
Reżyser jest zadowolony. Podobnie ope-
rator. I reszta ekipy. A ja? No cóż, napi-
sałem tę historię dawno temu. I już 
zdążyłem się nacieszyć. teraz przeglą-
dam w pamięci postacie”. Staszek sta-
nie się przewodnikiem po meandrach 
pamięci artysty. Wraz z nim odkrywać 

będziemy historię cudownego wynalaz-
ku zapisaną w rysunkach. Pamięć jest 
magicznym zaklęciem, słowem kluczem. 
to właśnie pragnieniu ożywienia pamię-
ci poświęcony jest ten film. Ruch (proces 
wspominania) kojarzony jest z życiem. 
Filmowy obraz, uwieczniając ruch posta-
ci w kadrze, czyni człowieka nieśmier-
telnym. Nieprzypadkowo Andryszek I, 
spoglądając na hieratyczne pozy ludzi 
utrwalonych w „martwych” fotografiach, 
stwierdza z bólem: „Nie ruszają się. Stoją 
jak jakieś nieboszczyki”.
W procesie analizy filmu Kolskiego nale-
żałoby odwołać się do pojęcia pamięci 
autobiograficznej, kładzie ona bowiem 
nacisk nie na konieczność zachowania 
wierności wobec obiektywnie zaistnia-
łych faktów, lecz na zjawisko kreowania 
przeszłości. Dzieło Kolskiego jest przy-
kładem tzw. autobiografii poetyckiej, 
stanowiącej zapis procesu wytwarzania 
rodzinnej historii. Reżyser zrealizował 
autobiografię fikcyjną, próbując stworzyć 
własną, prywatną mitologię, swój mitycz-
ny rodowód. Może z tego powodu arty-
sta podejmuje wciąż, rozpoczętą od stu-
denckiej etiudy Umieranko, wędrówkę 
do miejsc serdecznych, gdzie – jak pisał 
w Kulce z chleba – „wszystko trwa, ale 
pomniejszone przez czas i jak on sam 
przez czas dotknięte – wierząc, że czło-
wiek się naprawia w miejscu wychowa-
nia. Korzenie, źródło pamięci”. 
Akcja filmowej autobiografii Kolskiego 
rozgrywa się na dwóch płaszczyznach 
temporalnych: w teraźniejszości (wąt-
ki relacjonujące trzy historie: przyjaźń 
Staszka i Szustka, relacja Szustka z ojcem, 
związek Andryszka V z Chanutką) oraz 
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w przeszłości (wątek odtwarzający losy 
kowala Andryszka I). Czas jest tu zatem 
linearny i ukierunkowany (w partiach 
współczesnych), ale pozostaje także 
czasem mitycznym (w retrospektywnej 
opowieści o kinomaszynie). Każda z linii 
narracyjnych posiada moment kulmina-
cyjny w postaci magicznego obrazu przy-
wracania do życia. Wątki części współ-
czesnej koncentrują się wokół sceny 
cudownego ożywienia zimowego lasu. 
Wątki części retrospektywnej kulminu-
ją się w momencie śmierci Andryszka 
I, kiedy to mistyczny promień wprawia 
w ruch aparat filmowy. Przywołane sceny 
nadają Historii kina w Popielawach cha-
rakter metadyskursu. Metatekstowy cha-
rakter wypowiedzi podkreślony został 
także poprzez chwyty formalne. jednym 
z nich (obok częstych zwrotów posta-
ci wprost do kamery) jest ujawnienie 
aktu opowiadania. Na ułamek sekundy 
pojawia się na ekranie reżyser w oto-
czeniu osób dramatu i filmowej eki-
py. Za chwilę zabrzmią pierwsze słowa 
Staszka – ekranowego alter ego reżyse-
ra: „Pamiętnik. Dzień pierwszy. Zima. 
Dzisiaj przyjechałem do Popielaw. Będę 
tu chodził do szkoły. Rodzice mówili, 
żebym się nie martwił. W Popielawach 
jest wszystko”.
Nostalgiczna podróż w czasie zawiodła 
autora ku mitycznym początkom poko-
leniowej historii, każąc dostrzec w senio-
rze rodu wynalazcę legendarnej kinoma-
szyny. „to on był pierwszy. Nie Edison, 
nie Prószyński, tylko właśnie on – józef 
Andryszek Pierwszy. Kowal z Popielaw. 
Nic dziwnego, że bracia Lumière przyje-
chali z Paryża, żeby odrysować, obmie-

rzyć i sfotografować kinomaszynę”. 
W opowieść prywatną została wpisana 
magiczna historiozofia. Baśniowa wer-
sja powstańczych losów kowala józefa 
Andryszka I realizuje schemat narracyjny 
klasycznego melodramatu patriotycznego 
z lat 20. i 30.

MAGICZNE OBR A ZY FILMOWE
Oswajanie lęków poprzez ich artystyczne 
przetworzenie sytuuje Kolskiego wśród 
tych twórców, którzy wyrażają przekona-
nie o terapeutycznej funkcji sztuki ufun-
dowanej na doświadczeniu. Kolski notu-
je: „przeszedłem długą drogę. to była 
droga traumatyczna. Zostały po niej rany. 
One mnie bolą, bo nie wszystkie się zale-
czyły. Czasem je rozdrapuję, by ich 
pamięcią się karmić. to jest potrzebne 
artyście. Artysta nie może być szczęśliwy. 
Musi żyć w niedosycie. Otóż wystarcza 
mi tego odczuwania własnych ran, żeby 
nie zapuszczać się w rejony nie moje. 
Żeby wiedzieć odkąd – dokąd jestem”. 
Sztuce przypisuje reżyser nadrzędne 
znaczenie w procesie nadawania sensu 
własnej biografii. Zagadnienie to sytuuje 
się w centrum problematyki poruszanej 
w filmie Grający z talerza, gdzie przy-
biera formę konfliktu. Nadprzyrodzona 
zdolność tworzenia to forma inności ska-
zującej człowieka na samotność. W fil-
mie pojawia się postać, poprzez którą 
realizuje się topos artysty przeklętego. 
Genialny skrzypek Lunda, dotykając 
swą sztuką absolutu, przegrywa w kon-
frontacji z tym, co ludzkie. twórczość 
artystyczna – jak można wnioskować 
na podstawie Historii kina w Popielawach 
– jest dla Kolskiego nie tylko sposo-
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bem porządkowania rzeczywistości, ale 
i ostateczną sankcją istnienia w świecie. 
I to zarówno w wymiarze jednostkowym, 
jak i w odniesieniu do całej wspólno-
ty. Nie dziwi zatem, iż najgorszą klą-
twą, jaką rzucić może na społeczność 
Popielaw oszalały z zazdrości Kulawik, 
są bluźniercze słowa: „Żeby wam k... 
kino nie dojechało!”.
Historia kina w Popielawach prezentu-
je magiczną wykładnię filozofii sztu-
ki, zgodnie z którą dzieło artystycz-
ne nie może powstać bez ingerencji sił 
nadprzyrodzonych. Szczegóły konstruk-
cji kinomaszyny podpowiada pierwsze-
mu z Andryszków święty Roch, a sam 
aparat wprawia w ruch niebiański błysk. 
Zrozumiałe staje się zatem, iż boha-
ter traktuje kinomaszynę, zrodzoną 
przy Boskiej współpracy, jak zazdros-
ną kobietę wymagającą bezgraniczne-
go oddania. Sztuce – także w duchu 
romantycznym – przypisana zostaje 
moc czynienia cudów. W jednej z naj-
piękniejszych sekwencji Historii kina 
w Popielawach pod wpływem zainsceni-
zowanej w samym środku lasu projekcji 
filmowej zmartwychwstaje wujcio janek, 
a dzikie zwierzęta, zwiedzione zareje-
strowanymi na taśmie filmowej odgło-
sami wiosny, gromadzą się wokół ekra-
nu. ten fragment filmu zrealizowany 
został w poetyce realizmu magicznego. 
Realistyczna motywacja zdarzeń niepo-
strzeżenie ustępuje miejsca cudowno-
ści. Dziecięca wiara w nadprzyrodzone 
właściwości kinomaszyny przekształ-
ca rzeczywistość w bajkową fantasma-
gorię. Magia wyrasta z codzienności. 

Nie ma tu ingerencji czynników poza-
zmysłowych. Niezwykła jest tylko moc 
wyobraźni chłopców, którą kształtowa-
ły obrazy płynące z aparatu projekcyj-
nego. Przywrócenie do życia zamar-
zniętego wujcia janka i przebudzenie 
z letargicznego snu leśnych zwierząt 
oznaczają triumf imaginacji nad rozu-
mem. Fascynacja magią ruchomych obra-
zów znajduje doskonały kształt wizual-
ny. Odrealniony charakter sekwencji 
podkreśla baśniowa sceneria: pokryty 
śniegiem las, obłoczki pary wydobywa-
jące się z ust, motyw muzyczny, chrzęst 
stóp na lodzie. Sekwencja, choć mieści 
się w logicznym układzie fabularnym, 
wykracza poza porządek rzeczywistości. 
jej sens odnosi się bowiem do metateks-
towego poziomu filmu, na którym toczy 
się dyskurs o naturze kina. W najprostszy 
sposób streszcza istotę owego dyskursu 
dialog toczący się pomiędzy chłopcami 
podczas „elitarnego” pokazu zorganizo-
wanego wyłącznie dla Szustka:
– Wierzysz w to Stasiu?
– Wierzę.
– Ale tak, jak w Pana Boga, czy mocniej?
– tak, jak w Pana Boga.
– ja chyba mocniej...
I z tej wiary zrodzi się pewność Szustka, 
że to film przywrócił mu zdrowie...
Za pośrednictwem kilku magicznych 
obrazów udało się Kolskiemu uchwycić 
tajemnicę kina zdolnego transformo-
wać nie tylko popielawską rzeczywistość 
w mityczne „wieczne teraz”, nad którym 
choroba i śmierć nie mają żadnej władzy. 
Nic dziwnego, że bracia Lumière przy-
jechali z Paryża do Popielaw.
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Wzrok ludzki zajmuje najwyższe miejsce 
w hierarchii zmysłów. W wielu kulturach 
i tradycjach oko to symbol wew-nętrz-
nego, duchowego poznania – zwierciad-
ło duszy. W starożytnym Egipcie oko 
było ikoniczną reprezentacją boga słoń-
ce. jako hieroglif oko oznaczało życie. 
W greckich mitach i antycznych drama-
tach obdarzeni nadprzyrodzoną zdolnoś-
cią przewidywania przyszłości wieszczo-
wie są niewidomi. Według starożytnych 
pokładanie wiary wyłącznie w tym, 
co postrzegalne, skazywało człowieka 
na duchową ślepotę. W Biblii symbo-
liczne oko opatrzności wyraża ojcowską 
troskę Boga, lecz także ostrzega przed 
jego wzbudzającym trwogę, sędziow-
skim spojrzeniem na ziemski padół. 
Oczy wiernych winny być zwrócone 
na Istotę Najwyższą. „Ślepy – zdaniem 
Grzegorza z Nyssy – jest ten, kto mając 
wiele oczu, wieloma spogląda na rzeczy 
błahe. ten zaś ma wzrok bystry i przeni-
kliwy, kto jednym okiem duszy spogląda 
tylko na dobro”. 
W ludowym fo lk lorze oczy s tano -
wią potężną i tajemną siłę. Dar urocz-
nych oczu nie pochodzi od Boga, lecz 
od Szatana. Rzucaniu uroków towarzy-
szyć mogą świadomie spełniane czynno-
ści magiczne (owianie tchem, dotknięcie, 
sporządzenie tajemnej mikstury, zaklę-
cia), ale czar nie musi działać zależnie 
od woli posiadacza „złego wzroku”. 
Szczególną moc spojrzenia przypisy-
wano czarownicom. Niewielka plamka 
na rogówce była wystarczającym dowo-

dem, by uznać kobietę za służebnicę 
diabła. W trakcie przesłuchań i tortur 
w jej źrenicach wypatrywano obrazu 
psa, kota, żaby, kozła i samego czar-
ta. Mieszkańcy wsi obawiali się „złych 
spojrzeń” nieobdarowanych jałmużną 
wędrownych dziadów, żydowskich aren-
darzy, znachorek. Uroczne oczy przypi-
sywano tym, którzy wyróżniali się innoś-
cią: ludziom z wyraźnym fizycznym 
defektem, napiętnowanym przez zbio-
rowość (za zdradę, krzywoprzysięstwo), 
a zwłaszcza umarłym (szczególnie topiel-
com i wisielcom). Nawet zmarli z przy-
czyn naturalnych mogli przed pochów-
kiem rzucić urok na członków rodziny. 
Nieboszczyk w obawie przed samotną 
podróżą w zaświaty pragnął niekiedy 
spojrzeniem pociągnąć za sobą kogoś 
z żyjących. Dlatego należało mu natych-
miast po zgonie zamknąć powieki i nało-
żyć na nie ciężkie przedmioty. Uroki 
rzucali także zawistni sąsiedzi. Pod ich 
spojrzeniem psuł się chlebowy zakwas, 
umierało bydło, gniło zboże w stodołach, 
zatruwała się woda w studni.
Niewielu urzeczonych miało szansę ujść 
z życiem. Najbardziej narażone na dzia-
łanie uroku były niewinne małe dzieci. 
Bezbronni byli także ci, którzy znajdowa-
li się w przełomowym momencie swego 
życia (nieochrzczone niemowlęta, młode 
pary małżeńskie). Niekiedy wystarczyło 
tylko znaleźć się w przejściowym cza-
sie i miejscu (np. o północy na rozstaj-
nych drogach), by narazić się na zada-
nie czaru. Szczęśliwie, nie każdy urok 
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rzucony na ofiarę był śmiertelny. Przed 
mocą urocznych oczu chroniły praktyki 
zalecane przez specjalistów od odczy-
niania (okadzanie dymem ze spalonych 
strzępów odzienia uroczyciela, kropie-
nie ziołami zanurzonymi w święconej 
wodzie, noszenie przy sobie jaskrawych 
przedmiotów ściągających przekleń-
stwo). Nie wszyscy uroczyciele byli sko-
rzy wykorzystywać swe właściwości prze-
ciwko bliźnim. Niektórzy, zdawszy sobie 
sprawę z okrutnego daru, jakim obda-
rzył ich los, usuwali się ze wspólnoty, 
by nikomu nie szkodzić. Podczas przy-
padkowego spotkania odwracali wzrok 
od twarzy rozmówców, spoglądali w górę 
lub uparcie wbijali oczy w ziemię. Zły 
czar mógł zostać przezwyciężony, gdy 
uroczyciela obdarzył ktoś wielką miłoś-
cią. Niekiedy jednak, udręczony przez 
ogrom wyrządzonego mimowolnie zła, 
człowiek postanawiał wyłupić sobie oczy 
i zakopać je na dużej głębokości. 
Folklor inspirował wyobraźnię roman-
tyków. Strofy dziewiętnastowiecznych 
poematów zaludniają upiory, widma 
i potępione dusze pokutujące na ziem-
skim padole. Pomiędzy światem żywych 
a światem umarłych istnieje tajemna 
korespondencja. Przeniesione wprost 
z powieści gotyckiej zamczyska (locus 
horridus) kryją mroczne komnaty, gro-
bowe lochy i otwarte trumny. W sztu-
ce romantycznej ludowa groza uległa 
uwzniośleniu. Gotyckie okrucieństwo 
przekształciło się w metafizyczny lęk. 
Elementy grozy tworzą na powierzchni 
fabuły szyfr, za którym skrywa się meta-
foryczny sens dzieła. Istotą romantyzmu 
jest bowiem intelektualna gra z kon-

wencją. W dużej mierze za sprawą roz-
czytujących się w dziełach angielskiego 
gotycyzmu romantyków personifikacją 
grozy staje się fascynująca postać wam-
pira. Każda epoka odzwierciedlać będzie 
za jej pośrednictwem – obok archetypicz-
nego zła – sobie tylko właściwe lęki. Mit 
wampiryzmu ukształtował się w wyniku 
nagromadzenia wierzeń ludowych, które 
odnaleźć można w folklorze ze wszyst-
kich stron świata. Psychoanaliza wyko-
rzystała ten mit, dostrzegając w wampi-
rze obraz zjednoczenia Erosa i tanatosa, 
rozkoszy i cierpienia.
Na początku lat 20. ikonografia wampi-
ryczna wchodzi do słownika filmowych 
obrazów (Nosferatu Friedricha Murnaua 
z 1922 roku). Radykalnym przełomem 
w sposobie traktowania monstrum stał 
się Nosferatu wampir Wernera Herzoga 
z 1978 roku. W poetyckim (poszczególne 
kadry komponowane są na wzór malar-
skich dzieł Caspara Davida Friedricha) fil-
mie niemieckiego reżysera wampir został 
uczłowieczony. Dominującym rysem 
bohatera stała się bezgraniczna samot-
ność i tęsknota za miłością. Nosferatu 
narażał się na śmiertelne działanie pro-
mieni słonecznych, by przeżyć kilka 
chwil w ramionach ukochanej kobiety. 
Zakończenie filmu, eksponujące fatalizm 
ludzkiego losu, sytuuje obraz Herzoga 
w kontekście wielkich filmowych meta-
for egzystencjalnych. 
Zaczerpnięte z folkloru wątki, choć sta-
ły się kanwą wielu utworów z kręgu 
polskiego romantyzmu, nie wpłynęły 
zasadniczo na rodzime kino. Powstało 
tylko kilka filmów (m.in. Dybuk Michała 
Waszyńskiego z 1937 roku, Lokis janusza 
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Majewskiego z 1971 roku czy Wilczyca 
Marka Piestraka z 1983 roku), w których 
odnaleźć można ślady ludowych wie-
rzeń i przesądów. Zrealizowane z myślą 
o masowym odbiorcy stanowią przykład 
stylowego kina grozy, sprowadzające-
go się w istocie do filmowej kaligrafii 
pozbawionej większych ambicji arty-
stycznych. W tym kontekście przypa-
dek filmu Oczy uroczne Piotra Szulkina 
wydaje się odosobniony.

FORMA , KTÓR A R ZUCA UROK
Film Piotra Szulkina realizuje model 
strukturalny przypowieści ludowej opar-
ty na maksymalnie uogólnionych, stereo-
typowych konstrukcjach fabuły i boha-
terów. Specyficzną cechą tego gatunku 
jest także neutralizacja realiów cza-
soprzestrzennych. Uderzającą cechą 
Oczu urocznych jest dążenie do elimi-
nacji tradycyjnie rozumianej fabularno-
ści na rzecz gry swobodnych skojarzeń 
wizualnych. Dzieło stanowi przykład 
kina kreacyjnego, w którym manifestuje 
się skłonność do stylizacji i transforma-
cji wszystkich elementów świata przed-
stawionego w zgodzie z subiektywną 
wizją twórcy. Redukcja dialogów sprzy-
ja kontemplacji malarskich kadrów, skła-
nia widza do odbioru płynących z ekranu 
wrażeń w sposób pozbawiony seman-
tycznej mediacji języka werbalnego. 
Funkcję komentarza spełniają chóralne 
śpiewy lub monotonne melorecytacje. 
Rytm i składnia strof w utworach muzycz-
nych stylizowane są na modłę ludową, 
upodabniając cały utwór do typowych dla 
kultury plebejskiej przyśpiewek.
W filmie pojawiają się obrazy, które 

nie posiadają funkcji narracyjnych (pro-
cesja zakonników w oparach czerwone-
go dymu, pogrzeb dziecka na wiejskim 
cmentarzu). Niejasny status ontologicz-
ny zdarzeń przedstawionych za pomo-
cą tych magicznych obrazów, zakłóca 
iluzję przezroczystości opowiadania. 
Dzięki temu fabuła wymyka się logicz-
nej konceptualizacji. Struktura filmu 
powstała w oparciu o zasadę kontra-
stu. Na płaszczyźnie poetyki filmu był-
by to kontrast ruchu i spoczynku (np. 
martwota pogrążonego w nocnym uśpie-
niu zamku i gwałtowny pęd spłoszo-
nego konia), światła i mroku, dźwięku 
i ciszy. Paradoksalnie, sceny o szczegól-
nym ładunku znaczeniowym rozgrywa-
ją się w niemal całkowitej ciemności. 
jednym z najbardziej poetyckich obra-
zów w filmie jest scena zaślubin. W mro-
ku, którego nie jest w stanie rozświet-
lić wątły blask świec, widać tylko dłonie 
uczestników ceremonii.
Szczególną uwagę zwraca dbałość 
o dźwiękową warstwę filmu. Przykładem 
niekonwencjonalnego użycia dźwięku 
jest sekwencja porodu. Nienaturalnie 
wyolbrzymione odgłosy rąbania drze-
wa i rozdzierania prześcieradeł nakła-
dają się na obrazy rodzącej kobiety. 
Wykrzywione krzykiem usta pozostają 
nieme. Kontrast dźwiękowy uzyskany 
został poprzez niezgodne z oczekiwa-
niami odbiorcy odwrócenie akcentów. 
Na zasadzie kontrastu przesadnie wzmoc-
niony dźwięk odzwierciedla martwo-
tę świata, w którym egzystuje „uroczny 
Pan”. jedynym odgłosem, dającym się sły-
szeć na zamku, jest wzmożone do gra-
nic wytrzymałości brzęczenie muszych 
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skrzydeł. Umierający owad jest sym-
bolem wszechobecnego rozkładu. Nic, 
co żyje, nie może przetrwać w obec-
ności Pana.
Kontrast ruchu i bezruchu odzwierciedla 
subiektywny sposób postrzegania świa-
ta. W jednym z pierwszych ujęć filmu 
widzimy chłopów pracujących na tere-
nach należących do zamku. Uzyskana 
za pośrednictwem filtrów zmiana tona-
cji barwnej (zdjęcia w sepii) i spowol-
nienie ruchu sugerują, iż obraz widzia-
ny jest z punktu widzenia nieobecnego 
w kadrze obserwatora. Zniekształcenie 
koloru jest wynikiem postrzegania rze-
czywistości poprzez jakiś obiekt, któ-
ry zakrywa oczy patrzącego. Powolna 
panorama w prawo odsłania praktycz-
nie nieczytelne elementy ciasno zalud-
nionej przestrzeni. Charakterystyczny 
sposób płaskiego wypełniania obsza-
ru kadru niewielkimi postaciami zradza 
inspirację malarstwem Pietera Bruegla, 
który utrwalał na płótnach kulturę ple-
bejską swoich czasów (m. in. Przysłowia, 
Zabawy dzieci, Niedziela na wsi).
Subiektywny punkt widzenia kamery jest 
w filmie środkiem formalnym służącym 
eksplikacji zasadniczego sensu utworu. 
Podobnie jak w filmie Wernera Herzoga, 
postać monstrum została uczłowieczo-
na. Kreując postać „urocznego Pana”, 
odwołał się Szulkin do tradycyjnej iko-
nografii filmu grozy. Postać możnowład-
cy filmowana jest często od dołu, w nie-
naturalnym, zimnym świetle, co nadaje 
sylwetce monumentalny i demoniczny 
zarazem charakter. Kamera wydobywa 
upiorną bladość twarzy i przerażającą 
chudość okrytego czarną peleryną ciała. 

ten sposób prezentacji upodabnia boha-
tera do paradygmatycznego wizerunku 
wampira utrwalonego w zbiorowej świa-
domości. Liczne ujęcia z punktu widze-
nia postaci narzucają widzowi koniecz-
ność identyfikacji z monstrum. Widz 
zostaje pochwycony w pułapkę cudze-
go spojrzenia. Percypuje obrazy w spo-
sób zapośredniczony i zniekształcony. 
Deformacja perspektywy oglądu motywo-
wana jest fabularnie, czego przykładem 
może być sekwencja upiornej procesji. 
„Uroczny Pan” znajduje się w drewnia-
nej lektyce i spogląda na świat przez 
szpary w deskach. W kadrze widocz-
ne są jedynie niewyraźne zarysy przed-
miotów. W pewnym momencie boha-
ter rozchyla okiennice, wystawia głowę 
przez niewielkie okienko, chłonie poran-
ny blask. Nagłe rozjaśnienie, aż do cał-
kowitej nieczytelności kadru, odzwier-
ciedla szok percepcyjny, jakim musiał 
być dla oczu nawykłych do ciemności 
kontakt ze światłem. Bohaterowie fil-
mu Szulkina łamią podstawowy dla kina 
popularnego zakaz spoglądania w kame-
rę. Wydaje się, iż widz obserwowany 
jest nie tylko przez postacie, lecz rów-
nież przez obiekty. Pustymi oczodołami 
okien przygląda nam się zamek, a także 
małżeńskie łoże, na które spadają okrwa-
wione białka oczu.
Magiczne obrazy powstają w oku patrzą-
cego. Film Piotra Szulkina tematyzuje 
fundamentalny dla filozofii kina prob-
lem spojrzenia. Oczy uroczne otwiera 
ujęcie magmowatej, żywej substancji, 
w której tkwią „widzące” ludzkie gałki. 
ten motyw wizualny powraca w filmie 
wielokrotnie. Oko staje się samodziel-
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nym, niezależnym organem obdarzonym 
niezwykłym darem transformacji rzeczy-
wistości w wyobrażone. Ostatecznym 
rezultatem procesu przekształcania świa-
ta w akcie percepcji jest śmierć zadawa-
na przez oczy uroczne. Zgodnie z roman-
tyczną mitologią śmierć może zostać 
pokonana przez miłość. Zakochany 
Pan składa w ofierze najcenniejszy dar 
– w momencie narodzin dziecka wyłu-
pia sobie oczy. Film kończy sielski, 
rodzajowy obrazek. W tle kadru stary 
sługa przycina krzak, drugi plan tworzą 
sylwetki małżonków uchwycone przy 
prozaicznych czynnościach. Na pierw-
szym planie siedzi odziane w anielską 
biel dziecko. Poetycki nastrój sielanki 
podkreślają słowa piosenki („Bez śladu 

po Pana urocznych skłonnościach”), sta-
nowiącej komentarz do opowiedzia-
nej historii. Nieoczekiwana stop-klatka 
i kontrastujący z tonacją sceny dźwięk 
nadają finałowym ujęciom złowróżbny 
sens. Uporczywe spojrzenie dziecka 
w kamerę sugeruje, iż odziedziczyło ono 
po ojcu przeklęty dar. Zło jest nieusu-
walne, ofiara miłości – daremna. Dyskurs 
filozoficzny powstaje przy użyciu filmo-
wych środków wyrazu. Nagromadzenie 
tropów z obszaru historii sztuki i kultu-
ry nadaje dziełu Szulkina charakter eru-
dycyjnego eseju. Hipnotyzujący urok 
magicznych obrazów tkwi jednak w sfe-
rze pozarozumowej. Uroczne oko kame-
ry odkrywa przed nami świat urzekający 
sugestywnością plastycznej wizji.



OCZY UROCZNE



OCZY UROCZNE HISTORIA KINA W POPIELAWACH
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1 jakie elementy formalne wykorzystu-
je kino dla uzyskania efektu udziwnionej 
codzienności?
2 Czy wobec Oczu urocznych Piotra 
Szulkina można zastosować termin „rea-
lizm magiczny”?
3 Czy dzieło Piotra Szulkina przynależy 
do gatunku filmów grozy?
4 Czy w utworze realizmu magiczne-
go zostaje całkowicie zakwestionowana 
metoda mimetycznego odzwierciedlania 
rzeczywistości?
5 W jaki sposób rozumiesz pojęcie „auto-
biografii poetyckiej”?
6 W których scenach dzieła Kolskiego 

dochodzi do głosu magiczna interpre-
tacja rzeczywistości? jaką funkcję speł-
nia, alternatywna wobec oficjalnej histo-
rii kina, opowieść o genezie wynalazku 
kinematograficznego? 
7 jakie cechy kultury ludowej wykorzy-
stali twórcy dla wykreowania efektu nie-
zwykłości? jaką wizję rzeczywistości pro-
ponuje światopogląd magiczny?
8 W jaki sposób nadprzyrodzone inge-
ruje w świat filmowych bohaterów?
9 Co to znaczy „magia obrazu filmowego”?
10 jakie sensy, wykraczające poza poziom 
filmowej rzeczywistości, ewokują magicz-
ne obrazy?
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