OpRacowanie broszury | Anna Śliwińska

przypowieść charakteryzuje stały i łatwy
do uchwycenia repertuar użytych środków. wśród nich znaleźć można symboliczne, alegoryczne znaczenie, któremu
podporządkowana jest struktura całego utworu. przypowieści blisko do bajki, obie wykazują bowiem duży stopień
dydaktyzmu. przypowieść zawsze zmierza w kierunku uogólnień, formułuje morał w sposób możliwie przystępny,
bohaterem zaś czyni everymana. Filmowe
odwołania do tej formy wypowiedzi
pokazują, że jest ona – wbrew pozorom
– elastyczna i wciąż podlega zmianom.
paraboliczność świata przedstawionego
przypowieści oraz nagromadzenie i kondensacja znaczeń prowadzą do powstania
struktury dynamicznej i otwartej na nowe
znaczenia właśnie przez to, że elementy
składowe musimy traktować wieloznacznie i symbolicznie, poszukując w nich treści filozoficznych i uniwersalnych.
Filmy Żywot Mateusza, Schody oraz Arka
korzystają z metod i chwytów parabolicznych. Żadnej z tych historii nie możemy
odczytywać w sposób dosłowny, każda
niesie ze sobą zagadkę i tajemnicę, każe
widzowi szukać podwójnych znaczeń,
rozszyfrowywać ukryte sensy, nieustannie weryfikować diagnozy i interpretacje. linearne, dosłowne odczytanie historii prowadziłoby do zubożenia, a nawet
całkowitego wypaczenia sensu opowieści. tak odczytany Żywot Mateusza był-

by tylko historią nieszkodliwego wariata
i podróżnika. Arka stałaby się opowieścią o śmiertelnym wirusie, Schody zaś
– całkowicie absurdalnym i abstrakcyjnym obrazem człowieka.
paraboliczny świat, który widzimy we
wszystkich omawianych tu filmach, budowany jest z wielu elementów składowych.
umowne są miejsca („gdzieś”, czyli wszędzie), czas akcji i wreszcie bohaterowie, którzy pozostają dla nas anonimowi.
nie dysponujemy wiedzą na temat ich
życiorysów, nie wiemy, skąd przyszli ani
dokąd zmierzają. nie potrafimy dokładnie określić, z jakich środowisk się wywodzą. w imię zasady uniwersalności mogliby być bowiem każdym z nas. tym
bardziej przykuwa naszą uwagę ich los.
Życie, które przyszło im wieść, przynosi
fragmentaryczne i przerysowane odbicie
naszego losu. zwraca uwagę na sprawy
fundamentalne, a często przez nas przemilczane lub zapomniane. w tym właśnie
można upatrywać współczesnego dydaktyzmu przypowieści.
prawa rządzące naszą codziennością ulegają zawieszeniu w świecie przypowieści. Droga jest tylko jedna – by prawidłowo odczytać omawiane utwory, musimy
przebrnąć przez gąszcz podwójnych
znaczeń i odwołań. pamiętając jednocześnie, że każda z tych historii otwiera
się na widza i pozostawia mu nieskończenie dużo swobody interpretacyjnej.
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ŻYWOT MATEUSZA

Reżyser filmowy, operator; urodzony
w 1933 roku w Łodzi, zmarł w 2007 roku
w trakcie pracy nad filmem Stary człowiek
i pies. ukończył studia na wydziale elektroniki politechniki warszawskiej. specjalizował się w realizacji dźwięku radiowego i filmowego, dzięki czemu praktykę dyplomową odbywał w wytwórni
Filmów Fabularnych w Łodzi. następnie
ukończył studia operatorskie (1959) oraz
reżyserskie (1962) w pwsFtvit w Łodzi.

w trakcie studiów zrealizował etiudy:
Portret mężczyzny z medalionem (1959),
Zabawa (1960), Skowronek (1961). był
autorem zdjęć, scenarzystą i montażystą.
jego debiut fabularny, Żywot Mateusza
(1967), zachwycił publiczność i był wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą. wybrana filmografia: Rewizja osobista (1972), Rekolekcje (1977), Konopielka
(1981), Siekierezada (1985), Kolos (1993),
Requiem (2001).

Reżyser i operator filmów animowanych,
plastyk; urodzony w 1940 roku w zakopanem. ukończył studia operatorskie
w pwsFtVit w Łodzi. Film dyplomowy
Wszystko jest liczbą (1966) został przyjęty z entuzjazmem i zdobył wiele nagród
festiwalowych na całym świecie. kolejne

filmy ugruntowały jego pozycję jednego z najciekawszych twórców animacji. na początku lat 70. wyemigrował
do niemiec. wybrana filmografia: Jeden
z 365 (1965), Wykrzyknik (1967), Schody
(1968), Susza (1969), Wiatr (1969),
Inwazja (1970).

twórca filmów animowanych, specjalista
od cyfrowych efektów specjalnych, plastyk; urodzony w 1972 roku. ukończył
wydział Grafiki asp w warszawie. w pracy zawodowej poświęcił się zagadnieniom
komunikacji wizualnej za pomocą nowych
mediów (internet, cD/DVD, krótkie formy animowane). w 2000 roku samodzielnie stworzył krótkometrażowy film animowany Mantis, który zdobył wiele nagród
na festiwalach krajowych i zagranicznych.

Do roku 2003 zatrudniony był w firmie
platige image, jednym z najlepszych studiów animacji komputerowej w polsce.
w 2003 roku zrealizował wielokrotnie
nagradzany film Arka. Obecnie pracuje
w amerykańskiej firmie cafe FX. zajmuje
się realizacją cyfrowych efektów specjalnych na potrzeby pełnometrażowych produkcji fabularnych (pracował przy filmach
Liga dżentelmenów, Gothika, Sin City,
Labirynt Fauna).
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ROK PRODUKCJI
PRODUKCJA
REŻYSERIA
SCENARIUSZ
ZDJĘCIA
MONTAŻ
MUZYKA
OBSADA

CZAS TRWANIA

Mateusz mieszka wraz z siostrą Olgą
na wsi, gdzie wiedzie skromne, ale
pogodne życie. spokój bohatera zostaje zmącony przybyciem jana, którego Mateusz przywiózł swoją łodzią. jan
postanawia zostać z Olgą, co wywołuje
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1967
pwstiF (ŁóDŹ), zespóŁ FilMOwy „staRt”
witOlD leszczyński
witOlD leszczyński, wOjciecH sOlaRz
anDRzej kOstenkO
zenOn pióRecki
aRcanGelO cORelli
FRanciszek pieczka (Mateusz),
anna Milewska (OlGa),
wiRGiliusz GRyń (jan),
aleksanDeR FOGiel (GOspODaRz),
Hanna skaRŻanka (GOspODyni),
witOlD leszczyński (MĘŻczyzna
w zaGRanicznyM saMOcHODzie;
nie wystĘpuje w czOŁówce)
76 Min

u Mateusza uczucie niepokoju i lęku
przed utratą wszystkiego, co było dla niego najważniejsze. zmiana jest końcem
jego świata. bohater popełnia samobójstwo, bo nie znajduje dla siebie miejsca
w nowej rzeczywistości.

ROK PRODUKCJI
PRODUKCJA
REALIZACJA
ZDJĘCIA
ANIMACJA
MUZYKA
CZAS TRWANIA

Film parabola pokazuje absurdalną sytuację człowieka, który nie może osiągnąć
zamierzonego celu. kolejne schody, piętrzące się na drodze bohatera, symbolicznie ukazują przeszkody, którym każdy człowiek musi stawić czoła. bohater pokonując

1968
stuDiO MaŁycH FORM FilMOwycH
„se-Ma-FOR”
steFan scHabenbeck
HenRyk Ryszka
MaRian kieŁbaszczak
zOFia stanczewa
7 Min

jedne, automatycznie natrafia na kolejne.
towarzyszy mu uczucie entuzjazmu, które z czasem zmienia się w zniechęcenie
i wyczerpanie. kiedy wydaje się, że bohater osiągnie cel, sam nagle staje się jednym
ze schodów, które pokonywał.
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ROK PRODUKCJI
PRODUKCJA
REŻYSERIA
SCENARIUSZ
GRAFICY 3D

MUZYKA
CZAS TRWANIA

Film rozpoczyna informacja o tym,
iż nieznany wirus dziesiątkuje ludzką
populację. pozostali przy życiu ludzie
w ogromnych tankowcach podążają
w poszukiwaniu krainy wolnej od zarazy.
exodusowi przewodzi jeden człowiek,
który również w sobie odnajduje zalążek
wirusa. postanawia popełnić samobój-
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2003
MaRcin kObylecki, GRzeGORz jOnkajtys
GRzeGORz jOnkajtys
GRzeGORz jOnkajtys
steVe aRGuellO, aleX FeDeRici, jOe
HOback, keVin HOppe, szyMOn
kaszuba, GRzeGORz kRzysik,
sŁawOMiR latOs, VOtcH leVi,
Olek ŁyŻwański, RaDOsŁaw
nOwakOwski, baRtOsz
OpatOwiecki, akiRa ORikasa, MaRcin
pazeRa, piOtR RusnaRczyk, aaROn
sinGeR, tOMasz sObisz, baRtOsz
tOMaszewski, piOtR tOMczyk,
GabRiel VaRGas
paweŁ bŁaszczak, aDaM skORupa
8 Min

stwo… w kończącym film ujęciu odjazd
kamery uświadamia widzowi, że wcale nie obserwuje ucieczki przed zagładą.
człowiek, który przewodził ekspedycji,
jest pacjentem domu spokojnej starości, a jego lęki i samotność stały się bodźcem do projektowania wyimaginowanej
rzeczywistości.

SCHODY

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ

przypowieść filmowa (podobnie jak literacka) korzysta ze stałego repertuaru
środków wyrazu, a jej struktura podporządkowana jest uogólnionym sensom
alegorycznym. tu „gdzieś” znaczy „wszędzie”, „kiedyś” – „zawsze”, „ktoś” – „każdy ”. bohater jest tylko pewną umowną figurą; może być nim każdy z nas.
Dzięki takiemu uproszczeniu wszystko
jest symbolem, artystyczną przenośnią,
która sprawia, że dzieło nigdy nie przestaje być aktualne.
PR ZESTR ZEŃ MITÓW I SYMBOLI

Żywot Mateusza witolda leszczyńskiego,
Schody stefana schabenbecka oraz Arka
Grzegorza jonkajtysa nie rozgrywają
się w konkretnym miejscu ani w określonym czasie, dzięki czemu stają się uniwersalne. najważniejsze dla twórców jest
założenie, że wszystko, co nieokreślone, zyskuje wymiar symboliczny. istnieje
tu dialektyczny związek pomiędzy perspektywą realistyczną a symboliczną. te
dwie przestrzenie przenikają się, wpływają na siebie wzajemnie tak, że jedna bez drugiej traci sens. perspektywa
realistyczna pozbawiona symboli sta10

je się bezwartościowa. natomiast symbolika bez osadzenia w pewnej rzeczywistości jest rozmyta, jej metafizyczne
znaczenie gubi się i pozostaje niezrozumiałe dla odbiorcy.
akcja Żywota Mateusza może rozgrywać się na norweskiej wsi (jak w literackim pierwowzorze, powieści Ptaki), ale
równie dobrze w polsce czy gdziekolwiek indziej. czas pozostaje na tyle nieokreślony, że próżno szukać jakiegokolwiek klucza do opisania go. Mateusz jest
„czystą naturą ludzką”, żyje na uboczu,
we własnym świecie i tak samo pasuje
do każdej rzeczywistości. podobnie bohater Arki, próbując ogarnąć tragiczną egzystencję, staje się reprezentantem lęków,
które drzemią w każdym z nas.
wszystkie z trzech omawianych obrazów złożone są z licznych niedopowiedzeń, symboli, które dla bohaterów
są czytelne, a dla widza stają się zagadką. bohater Schodów u początku swej
wędrówki zdaje się dokładnie wiedzieć,
dokąd zmierza. przewodzący pasażerom
„arki” kieruje się dobrem innych i, by ich
ocalić, decyduje się na jemu tylko wiadome rozwiązanie. symbole otaczające

Mateusza są czymś realnym dla niego,
ale już dla jego siostry i innych spotkanych osób – absolutnie niezrozumiałe.
ptak, będący jednym z najważniejszych
symboli w Żywocie Mateusza, pozostaje
przez innych właściwie niezauważony,
jest traktowany jako wymysł pomyleńca, a tymczasem dla Mateusza to zwiastun przełomu. poetyka symbolizmu,
jak zauważa jeden z recenzentów, „obejmuje i wchłania cały ten film – wszystko, co w nim jest, można wyłożyć jako
parabole ludzi, rzeczy, świata” 1. wokół
marzeń i nierealnych wizji Mateusza
zobrazowane zostały sprawy, problemy,
uczucia, pragnienia jak najbardziej realne i uniwersalne. lech pijanowski pisze
dalej: „Metaforyczna nośność zabiegu
uogólnienia scenerii i jej szczegółów
okazała się ważniejsza, niż płaskość tylko ankietowo rozumianego realizmu” 2.
podobne zdanie można by sformułować
w odniesieniu do Schodów i Arki, oba
filmy zyskują na wartości poprzez wpisany w nie symbolizm.
problem uniwersalności czasu i przestrzeni odnosi się także do kwestii filmowego „tu i teraz” oraz pytań ostatecznych
stawianych przez reżyserów. zauważmy,
że bohaterowie wszystkich filmów zostają oderwani od rzeczywistości, która ich
otacza. bohater Schodów sam odbywa
swoją wędrówkę. starzec z Arki ucieka w świat fantazji, ponieważ łatwiej
mu zaakceptować myśl o zagładzie niż
samotność w domu starców. Mateusz
stawia sobie pytanie: „Dlaczego jest
1
2
3

tak, jak jest?” i nie ustaje w wysiłkach,
aby znaleźć na nie odpowiedź. jego ciągłe zadziwienie światem jest także jednym z powodów wykluczenia i niezrozumienia bohatera przez otoczenie.
zadaje on pytania oczywiste, którymi
nikt nie zaprząta sobie głowy, ale jednocześnie też nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć. ludzie, którzy wyśmiewają Mateusza, nazywają go pomylonym,
nie zastanawiają się nad tym, że sami
niczym nie różnią się od bohatera. Oni
też nie znają odpowiedzi na odwieczne pytania, ale nawet nie starają się ich
poznać.
bohaterowie omawianych filmów w imię
odwiecznej tęsknoty szukają na swój
indywidualny sposób własnej krainy
marzeń. niezmienne są jednak elementy występujące w tak pożądanej arkadii:
porządek świata roślin, zwierząt i ludzi
oraz samotność, w której bohater osiąga harmonię ze swoim „ja”. w Schodach
samotność jest wartością, która buduje indywidualność i hart ducha, w Arce
zaś staje się krzykiem rozpaczy. w filmie leszczyńskiego oznacza pierwotną
tęsknotę za światem utraconym, gdzie
ludzie żyli w bliskim kontakcie z bogami, mieli zdolność rozumienia zwierząt,
odczuwali pozarozumową bliskość nieba
i ziemi. jak zauważa Mircea eliade:
„tęsknota za Rajem [wyraża] pragnienie
przywrócenia stanu wolności i szczęśliwości sprzed «upadku», wolę ponownego nawiązania łączności między ziemią
a niebem” 3.

l. pijanowski, Portret z ptakiem i kamieniem, „kino” 1968, nr 2, s. 8.
tamże, s. 8.
M. eliade, Mity, sny i misteria, tłum. k. kocjan, warszawa 1999, s. 82.
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Mateusz, podobnie jak bohater Arki,
tęskni do wyimaginowanego świata,
który jest stale obecny w jego życiu, ale
którym nie może się z nikim podzielić.
swoje szczęście, swoją arkadię odnajduje w obcowaniu z przyrodą, a zwłaszcza
w przyjaźni z ptakiem. ptak jest najważniejszym symbolem tego obrazu; przynosi Mateuszowi radość, ale zwiastuje też
śmierć. jest symbolem duszy, która wyobraża życie jako wznoszenie się do poziomu bogów, jako mistyczne doświadczenie. lot ptaka odnosi się do poszukiwania
prawd metafizycznych, których tak bardzo pragnie bohater. w końcu, „ten, kto
rozumie, ma skrzydła”4. w świecie mitów
i misteriów podniebny lot zawsze oznacza transcendencję, przekroczenie siebie
i wejście w inną rzeczywistość. Daje wolność, której nie da się osiągnąć na ziemi.
Oznacza też niespójność, wewnętrzne
rozdarcie pomiędzy pragnieniem powrotu do mitycznego raju a zakorzenieniem
w bycie przyziemnym. ta ambiwalencja
i chęć transgresji towarzyszą ludziom
od zawsze, Mateusz nie jest pod tym
względem wyjątkowy. ale wyróżnia go
to, że chce swoje marzenie urzeczywistnić: przyjaźni się z ptakiem, wnika w jego
świat, lapidarnie określając ten doskonały stan słowami: „ty i ja, ja i ty”. Mateusz
dzięki temu, że cechuje go wrażliwość
dziecka i prostota w postrzeganiu świata, nie zagłuszył w sobie pamięci o raju.
pragnienie lotu nie ma na celu fizycznej
zmiany miejsca, ale wynika z immanentnej potrzeby dotarcia do pierwotnego
świata niezakłóconej harmonii.
4
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tamże, s. 131.

podobną sytuację odnajdujemy w Arce,
gdzie wyimaginowany świat tankowców, na których ucieka się z ogarniętego zagładą świata, wyraża tęsknotę
za inną rzeczywistością. Reżyser stawia przed nami pytanie, czy wymyślony przez bohatera świat, choć naznaczony piętnem katastrofy, nie jest dla
niego łatwiejszy do zaakceptowania
niż perspektywa spędzenia ostatnich
dni w domu spokojnej starości. i tylko
wyobraźnia, choć skażona lękami i trwogą, może pomóc przetrwać ten koszmar.
pamiętajmy wszak, że w wizji bohatera widać ląd, piękną, arkadyjską krainę;
i choć przewodnik wie, że nie dopłynie
do niej, ponieważ musi popełnić samobójstwo, to sama perspektywa zwycięstwa daje mu siłę. Okazuje się ona jednak pozorna. najpierw przekonujemy
się, że wyspa, do której zmierzają tankowce, jest mała i z całą pewnością
nie starczy na niej miejsca dla wszystkich, którzy zechcą się tu schronić.
w końcu zaś dowiadujemy się, że cała
historia rozgrywała się w wyobraźni
bohatera, starca, który stoi na dachu
domu spokojnej starości.
powróćmy jeszcze do symboliki Żywota
Mateusza. wiemy już, że utrata pierwotnego raju pociągnęła za sobą rozdzielenie nieba i ziemi. „Gdy niebo zostało
brutalnie oddzielone od ziemi, to znaczy, gdy stało się tak odległe, jak dzisiaj,
gdy drzewo czy pnącze łączące ziemię
z niebem zostały ścięte, a góra dotykająca nieba zrównana z ziemią, okres rajski dobiegł kresu, ludzkość zaś znalazła

się w stanie obecnym” 5 – pisze eliade.
po tych nieodwracalnych zmianach, gdy
powrót stał się niemożliwy, pojawiły
się symbole dające nadzieję na ponowne zjednoczenie. jednym z nich był opisany już przeze mnie ptak, do innych zaś
należały drzewa czy pnącza, umożliwiające wędrówkę do góry. Drzewo z samej
swej natury ma w sobie coś transcendentnego. jest mocno zakorzenione w ziemi, a jednocześnie sięga nieba, ujmuje
dwie przestrzenie, dwa poziomy – ziemski i nadprzyrodzony. wyjątkowość drzewo zawdzięcza także swojemu cyklowi
życia. we wszystkich niemal mitologiach
i wierzeniach drzewo łączy się z istotą
cyklicznej, ale nieskończonej odnowy,
regeneracji życia; uosabia siły witalne
i młodość. co roku umiera i na nowo
budzi się do życia; jest nie tylko prostą ilustracją cyklu przyrody, ale także
nadzieją na powrót do arkadii. skoro
bowiem drzewo rodzi się ponownie, pierwotny świat również może się odrodzić.
przed swoją śmiercią Mateusz podbiega
jeszcze do drzewa i gryzie je. z brzozy
wypływa ciemna żywica, drzewu zostaje upuszczona „krew”, tak jak za chwilę siły witalne opuszczą bohatera. jak
pisze eliade: „Drzewo Świata objawia
[…] to właśnie, iż pojedynczy przedmiot może oznaczać całkowitość kosmiczną”, a dzięki niemu „człowiekowi
udaje się przeżyć to, co uniwersalne”6.
Owa „całkowitość kosmiczna” została
wyrażona także w Schodach. bohater,
który odbył swoją absurdalną i grote5
6
7

skową wędrówkę, jest na końcu częścią schodów, stapia się z nimi i dzięki temu staje się fragmentem czegoś
uniwersalnego. wędrówka bohatera przypomina wędrowanie przez życie i w tym
przypadku schody mają tę samą funkcję, jaką w mitologii pełniło drzewo.
są łącznikiem ziemi i nieba oraz symbolizują ludzkie życie we wszystkich
jego przejawach.
tęsknota za rajem może mieć także
odmienne korzenie. Oprócz świata pogańskiego, pierwotnego, ma swe źródło
w filozofii chrześcijańskiej. „sny i inne
procesy nieświadome otoczone są niejako «aurą religijną»; nie tylko ich struktury
da się porównać ze strukturami mitologii, ale i przeżycie pewnych treści nieświadomych […] byłoby porównywane
z doświadczeniem sacrum” 7. Obie tęsknoty mają w gruncie rzeczy wiele wspólnego. tutaj całym światem mistycznym
jest bóg . pierwotnemu procesowi inicjacji odpowiada chrzest; śmierć także
jest przejściem i wkroczeniem w nowy
wymiar. Obcowanie z duchami, powrót
do łączności z ziemią i niebem w wierze chrześcijańskiej wyrażają się w pragnieniu nierozerwalnego zjednoczenia
z bogiem po śmierci. wtedy bowiem
dusza wkracza do Raju – chrześcijańskiej arkadii. Odwołanie do biblijnego
wątku w filmie Arka skłania do interpretowania go w nowym kontekście.
ludzie, podobnie jak noe i zwierzęta,
znajdują schronienie na arce, by uratować się przed kataklizmem. zmierzają

tamże, s. 74.
tamże, s. 11.
tamże, s. 9.
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ku arkadii, która jest wyrazem tęsknoty za spokojem i jednością z naturą
i bogiem. pamiętajmy wszak, że w biblii
bóg przyobiecał noemu nie tylko ocalenie przed potopem, dał mu także władzę nad światem, który w swej mądrości i dobroci będzie musiał tworzyć
na nowo. „po czym bóg pobłogosławił
noego i jego synów, mówiąc do nich:
«bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście
zaludnili ziemię. wszelkie zaś zwierzę
na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niech się was boi i lęka. wszystko,
co się porusza na ziemi i wszystkie ryby
morskie zostały oddane wam we władanie. […] ja, ja zawieram przymierze
z wami, i z waszym potomstwem, które
po was będzie»” 8. Osamotniony bohater Arki w swoich wizjach buduje świat,
który daje nadzieję na odbudowanie
relacji międzyludzkich. Rzeczywistość,
która go otacza, brutalne zachowanie
pielęgniarki, przeczą jednak temu wyimaginowanemu światu.
Rangę ważnego symbolu ma również
w omawianych filmach próg, pojmowany
metaforycznie jako wejście w przestrzeń
domu albo jako przeszkoda, którą należy pokonać, jak w przypadku Schodów.
niektórzy wierzą, że duchy czy bogowie – naturalni strażnicy – strzegą progu zarówno przed fizycznymi wrogami,
jak i mocami demonicznymi. nic dziwnego zatem, że bohater Żywota Mateusza
tak niechętnie przyjmuje pojawienie
się jana. słusznie przeczuwa, że zmieni on dotychczasowe życie, zachwieje
jego światem. Mateusz poczuje się nie-

potrzebny, nie będzie już jedynym mężczyzną w domu i utraci uwagę siostry.
nie dostrzega innego aspektu tej sytuacji; dla Olgi życie zmienia się na lepsze,
nie tylko spotyka miłość, ale też zyskuje pomoc w codziennych obowiązkach,
dotąd bowiem tylko ona utrzymywała
dom. widz jednak utożsamia się raczej
z głównym bohaterem. Rozumie racje
Olgi i popiera je, jednocześnie współczując Mateuszowi, dla którego jest to kres
własnego świata. tym dramatyczniejszy
wydaje nam się los bohatera Arki, który został wyrwany ze swojego domostwa i w przestrzeni przerażających wizji
odnajduje większy spokój niż w otaczającej rzeczywistości.
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bohaterem przypowieści może być każdy, w nim realizuje się los, który znamy z naszego życia. Everyman oznacza również brak życiorysu, korzeni,
rodowodu. nie wiemy nic o bohaterze
Schodów – przychodzi znikąd, odbywa
swoją wędrówkę i znika, stając się integralną częścią schodów. niewiele możemy też powiedzieć o losie bohatera
Arki. znikoma wiedza, jaką posiadamy
na początku historii, zostaje zweryfikowana przez zaskakujące zakończenie, które informuje nas o tym, iż bohater jest
podopiecznym domu starców.
w przypadku filmu leszczyńskiego
postać everymana jest zainspirowana
kinem skandynawskim. Fabuły filmów –
w reżyserii choćby bergmana, sjöströma
czy sjömana – niezwykle często skonstru-

8 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. z inicjatywy benedyktynów tynieckich,
poznań 2000, s. 30.
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owane są tak, że nic nie wiemy o tym,
skąd wywodzą się bohaterowie, jaką
drogę w przestrzeni społecznej przeszli,
by znaleźć się w punkcie, w którym ich
poznajemy. taką samą niewiadomą jest
Mateusz. Dzięki temu film zyskuje także wymiar uniwersalny, bowiem nie wiedząc, gdzie rozgrywa się akcja, zakładamy, że może mieć miejsce wszędzie,
brak informacji na temat pochodzenia
bohatera sprawia natomiast, że może
nim być każdy.
w każdym z omawianych filmów reżyser
traktuje swego bohatera z pełnym zaangażowaniem, poświęca mu maksimum
uwagi i z prawdziwym zaciekawieniem
przedstawia i roztrząsa jego problemy.
Rezygnując z życiorysu, pokazuje nam
głębię psychologiczną i złożoność motywacji, które kierują działaniami postaci.
bohaterowie tych opowieści samoistnie
stają się outsiderami. zostają wyrzuceni poza nawias społeczeństwa albo też
sami wykluczają się z niego. na początku swojej drogi bohater Schodów idzie
z wysoko podniesioną głową, dumny
ze swej odmienności. wędrówkę kończy na kolanach, powolnie wdrapując
się na kolejne schody. Finał przynosi
obraz stopienia się z otaczającą rzeczywistością. czy oznacza zatem rezygnację z postawy outsidera i chęć asymilacji
z otoczeniem?
Outsiderski tryb życia Mateusza wynika z napięcia między nim a światem
zewnętrznym. brak tu nici porozumienia, sporo zaś osądzania i interpretowania zachowań innych jako nienor-

malnych. Magdalena szczucka zwraca
uwagę na fakt, iż leszczyński zachował
powieściowe imię Mattis (wykorzystane
wielokrotnie w filmie zamiast imienia
Mateusz), aby odróżnić główną postać
od pozostałych: „Dlaczego i jego imię
nie pojawia się w swej polskiej formie,
tak jak imiona pozostałych bohaterów?
aby podkreślić jego pozycję outsidera?
a może jest to znak, że Mattis przewyższa uniwersalnością inne postaci, a jego
imię (i cała postać) nie jest ani polskie,
ani norweskie, a jedynie ludzie?”9. postać
Mateusza z całą pewnością jest figurą outsidera, ponieważ bohater wciąż
pozostaje na uboczu spraw, które najżywiej interesują wszystkich wokół.
zamknięty w kręgu problemów metafizycznych, pozostanie na zewnątrz tego,
co dotyczy świata realnego. bohater
jest postrzegany przez społeczność
swojej miejscowości jako odmieniec.
traktowany z wyrozumiałością, jak każdy
nieszkodliwy wariat.
jeśli jednak spojrzeć na to z innej perspektywy, on także odbywa swoją wędrówkę (podobnie jak bohater Schodów).
Mateusz, który niew ą t p l i w i e r ó ż n i
się od mieszkańców swojej wioski, przede wszystkim nie potrafi dostosować
się do wymagań stawianych mu przez
innych. nie pracuje, nie zarabia pieniędzy, nie jest odpowiedzialny za bliskich i nie zastanawia się, co przyniesie
kolejny dzień. te męskie role przejęła
z konieczności jego siostra. a on pozostaje zachwyconym obserwatorem, który
nie ulega sztucznie narzucanym normom

9 M. szczucka, „Ptaki” Tarjei Vesaasa i „Żywot Mateusza” Witolda Leszczyńskiego. Problematyka adaptacji
filmowej, „kwartalnik Filmowy ” 2002, nr 39-40, s. 155.

15

i nakazom. nie odnajduje się w grupie
społecznej, w której przyszło mu żyć.
nie ma między nim a ową grupą jawnego
braku akceptacji, ale nie może być także mowy o asymilacji. zygmunt bauman
pisze: „konsekwencje, jakie wynikają dla
jednostki z faktu, że jest ona członkiem
jakiejś grupy, zależą od tego, dla jakiego
celu grupa istnieje i jaki typ więzi w niej
przeważa. Można powiedzieć ogólnie,
że wpływ grupy na zachowanie jednostki jest tym większy i wszechstronniejszy,
(a) im bardziej uniwersalne są cele grupy, tzn. im większą sferę życia społecznego obejmują, (b) im większa jest rola,
jaką w integracji grupy odgrywa więź
osobista i (c) im silniejsza jest emocjonalna identyfikacja jednostki z grupą,
czyli im konsekwentniej jednostka przyjmuje grupę za grupę odniesienia, przyznając obowiązującym w niej normom
rolę kryteriów dla oceny swych zachowań. wszystkie trzy zmienne w sumie
tworzą miernik stopnia zaangażowania
ca ł e j osobowości jednostki w życiu grupy” 10. choć grupa społeczna, w której
żyje Mateusz, jest na wskroś uniwersalna
i jej cele są ogólne, bohaterowi nie udaje
się z nią zidentyfikować, nie potrafi sprostać również stawianym przez nią wymaganiom. nigdy nie stanie się – jak bohater Schodów – częścią większej całości,
grupy, społeczeństwa.
jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy
jest fakt, iż Mateusz bywa nieprzewidywalny. jego nastroje szybko się zmieniają, wielokrotnie działa pod wpływem
impulsu. niespodziewane odkrycie u sio-

stry siwych włosów skłania go do szukania pracy, a kiedy już ją znajdzie, nagła
chęć obserwowania zakochanych sprawia, że przerywa podjęte zajęcie. nie jest
to społecznie akceptowane zachowanie. nie jest nim również opowiadanie
wszystkim o swoich uczuciach. bohater
z radością dzieli się z każdą napotkaną
osobą wiadomościami o wielkim ptaku,
rozmowach z nim i przyjaźni. cechuje go
dziecięca ufność i wrażliwość – w każdym widzi przyjaciela, dlatego szybko
otrzymuje łatkę pomyleńca i dziwaka.
w Arce podobnie zapewne myślą pielęgniarze w domu starców o swoim podopiecznym. zarówno oni, jak i mieszkańcy wsi, w której mieszka Mateusz,
nie zdają sobie sprawy, że świat, w którym żyją bohaterowie, jest bogatszy
od realnego. bogatszy o dobro, spontaniczność i nadzieję.
ludzie nie potrafią zaakceptować zachowania takich bohaterów jak Mateusz,
ponieważ nie uznają ich za pełnoprawnych członków społeczeństwa. ich zdaniem bohaterowie nie dorośli w sensie społecznym. bauman stwierdza:
„człowiek staje się «dorosłym» w sensie socjologicznym w momencie, gdy
przejmuje s a m o d z i e l n e role w społeczeństwie, tzn. takie role, które wymagają od niego utrzymywania samego siebie i innych ludzi i które odmawiają mu
tytułu do oczekiwania, że będzie utrzymywany przez innych, jak dziecko czy
osoba młodociana. Do tego momentu
(jest to postulat «normalnego» funkcjonowania społeczeństwa, w szczególno-

10 z. bauman, Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia, warszawa 1962, s. 350.
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ści zaś postulat adaptacji młodego pokolenia) osobowość człowieka powinna
być w zasadzie ukształtowana; innymi słowy – powinien on do tego czasu
nauczyć się ról, wynikających ze społecznego podziału pracy, przyswoić sobie
instytucje regulujące współżycie ludzi
i «uwewnętrznić» ich nakazy, opanować uznany społecznie sposób reagowania na podniety i sytuacje, z jakimi stykać się będzie w życiu; krótko mówiąc
– musi być w pełni przygotowany do trudnej sztuki współżycia z innymi ludźmi
w ramach społeczeństwa. ten właśnie
proces wpajania człowiekowi umiejętności niezbędnych dla osoby dorosłej
zwie się procesem uspołecznienia (socjalizacji) jednostki” 11. ze słów baumana
wynika jasno, że zachowania Mateusza
są sprzeczne z procesem socjalizacji, dlatego bohater nie dorasta i nie odnajduje swojego miejsca w społeczności wsi.
ta sama zasada może dotyczyć starca
z filmu Arka. ulega on jakby „odspołecznieniu”. jeśli nawet był on kiedyś
członkiem jakiejś grupy, społeczności,
to teraz został wyrzucony poza jej margines, ponieważ nie jest w stanie samodzielnie zadbać o siebie i utrzymać się.
traci więc prawo do decydowania o sobie
i zostaje wykluczony ze społeczeństwa,
którego był częścią.
W
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struktura przypowieści organizuje i porządkuje wizję, jaką pokazują w swych filmach reżyserzy. podległe są jej wszystkie
użyte środki. parabola „nie lubi” wymyśl-

nych chwytów i ozdobników. Dba o to,
by formalnie dzieło było spójne, wiodło
do klarownych wniosków. pomaga w tym
użycie często prostych rozwiązań, ogólnie
znanych odwołań do kontekstów i rozpoznawalnych kodów kultury.
symetryczny i przejrzysty kadr charakteryzuje każde ujęcie Schodów. z klarownej, wręcz banalnej fabuły, którą
możemy opisać w kilku słowach (np.:
bohater pokonuje kolejne schody), udało się reżyserowi wydobyć głębię pytań
o los człowieka. prosta figura rozpościera przed nami cały wachlarz interpretacji. Obraz odnosi nasze skojarzenia do niezliczonej ilości znanych nam
kontekstów. wiemy przecież, że schody
dokądś zmierzają, że są symbolem wspinania się, że stanowią łącznik między
Dołem a Górą, że piętrzące się przed
nami stopnie oznaczają kolejne problemy... prostota wyzwala wielość interpretacji i odniesień.
w Arce struktura paraboli zostaje ujawniona dopiero w ostatnich ujęciach filmu. zakończenie każe nam spojrzeć
na cały obraz od nowa, odczytać go
w innych kontekstach. Reżyser dawkuje informacje w sposób bardzo oszczędny. najpierw kieruje nasze skojarzenia
ku motywom biblijnym. kiedy jednak
uruchomimy już wszystkie interpretacje
związane z tym kontekstem, kiedy jesteśmy pewni, że oglądamy historię przypominającą biblijny potop, zostajemy zmuszeni do zweryfikowania naszych sądów.
w świecie skomplikowanej animacji komputerowej jeden ruch kamery odkry-

11 tamże, s. 362-363.
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wa przed nami istotę paraboli, za którą
kryje się smutna prawda o porzuceniu
i lękach starości.
tytuł Żywot Mateusza jednoznacznie
odnosi nasze skojarzenia do żywotów
świętych oraz Żywota człowieka poczciwego. Reżyser pokazuje świat szczególny
i jego wyjątkowość udaje mu się uchwycić
za pomocą wzniosłej muzyki klasycznej
oraz dzięki dialogom, które zostają odarte
ze zbędnych słów. zarówno klasycyzm,
jak i symetria oraz oszczędność użytych
środków uwznioślają historię, czyniąc
ją bardziej symboliczną. z drugiej jednak strony, jeśli przyjrzymy się częściom
składowym tego utworu, zauważymy,
że noszą one znamiona realizmu. jerzy
płażewski pisze: „Rewelacyjna fotografia
andrzeja kostenki jest tak ładna, że można jej pospiesznie przyznać funkcje symbolizujące. tymczasem zgodnie z koncepcją bohatera jest właśnie odwrotnie. np.
jezioro, fotografowane z góry, wygląda
jak niebo, a pomost dla łodzi, po którym
idzie Mateusz, byłby wtedy jakimiś schodami do nieba. panoramowanie do góry
ujawnia jednak w tym ujęciu prawdziwy horyzont i osadza rzecz na ziemi.
zauważmy kierunek działania: ku konkretowi. a właśnie odwrotny ruch kamery nadałby ujęciu wartość przenośni,
uogólnienia. i tak jest wszędzie; pięknie, ale konkretnie. uderzenie wiatru,
pokazane kolejno na falach, na trawie,
na lesie, jest właśnie uderzeniem wichru
przed burzą. jak i wielkie zbliżenie mchu
(czy w jakimś filmie fabularnym widzia-

no kiedy zbliżenie mchu?). Mech jest
mchem” 12 . paraboliczność tego obrazu zasadza się na napięciu między tym,
co widzi bohater, a tym, co jest odbierane z zewnątrz. Realizm zdjęć pokazuje, że świat dziwaka i pomyleńca, jakim
dla mieszkańców wsi jest Mateusz, może
być tak samo prawdziwy jak ten, który
ich otacza.
Ograniczenie narracji tylko do dialogu i obrazu, rezygnacja z narratorskich
komentarzy czy też częstych monologów
wewnętrznych (które można by usprawiedliwić, powołując się na pierwowzór
literacki) dały w przypadku „Żywota
Mateusza” niezwykłą spójność kompozycyjną. lech pijanowski w swym opracowaniu podkreśla, że reżyser za najważniejszą
uznaje gęstość samego obrazu, odrzucając sztuczki montażowe i operatorskie,
„nie żonglując czasem ani przestrzenią” 13. Dzięki temu udaje mu się zaznaczyć harmonię wszystkiego, co składa
się na film. Forma nie jest czymś dodanym
do treści, sama staje się treścią. każdy
przedmiot kryje znaczenie sam w sobie,
a przy tym jest istotny dla całości obrazu. wyeliminowane natomiast zostaje
wszystko to, co zbędne, co burzy jasność
i klarowność przekazu. Reżyser stosuje
owe zabiegi bardzo przemyślanie i precyzyjnie, niczego ważnego nie pomija,
rzeczy nieważne próbuje przekuć w te,
które niosą znaczenie. Dzieło bowiem
„musi zawierać w sobie całe swoje znaczenie i działać na oglądającego, zanim
pozna jego treść” 14.

12 j. płażewski, Dziękczynienie,„ekran” 1968, nr 8, s. 7.
13 l. pijanowski, Portret z…, op. cit., s. 6.
14 H. peyre, Co to jest klasycyzm?, warszawa 1985, s. 269.
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same zabiegi adaptacyjne powieści
Ptaki tarjei Vesaasa pokazują, że reżyser wykorzystuje zasady przypowieści, aby na nich zbudować czasoprzestrzeń filmu. w stosunku do oryginału
dokonanych zmian jest bardzo dużo.
zmieniony jest przede wszystkim tytuł,
który teraz w centrum zainteresowania
sytuuje bohatera, sugeruje, że jego życie
nie jest zwykłe czy bezbarwne – to żywot
podniosły. samo słowo kojarzy się także z hagiografiami, opisami życia świętych. Mateusz naturalnie nie pretenduje
do tego miana, ale reżyser chciał zwrócić uwagę na niezwykłość tej postaci,
jej niespotykane relacje z ludźmi i przyrodą przede wszystkim. w tym ostatnim aspekcie przypomina żywot świętego Franciszka. imię bohatera w tytule
zostaje nieznacznie zmienione (z Mattisa
na Mateusza, choć w samym filmie imię
Mattis jest również wykorzystywane), niesie ono ze sobą odwołania do kontekstów religijnych. jak pisze szczucka, imię
Mateusz pochodzi od hebrajskiego mattanya i oznacza „dar jahwe”, w kulturze
chrześcijańskiej zaś jest ono kojarzone
z Mateuszem ewangelistą 15.
imiona pozostałych bohaterów zostają po prostu spolszczone: Hege staje
się Olgą, inger to ewa, a jörgen nazwany jest janem. te zmiany można potraktować jako jedynie formalne, przystosowujące film do naszej rzeczywistości.
leszczyński wprowadził jednak wiele
ważniejszych modyfikacji. chodziło mu
wszak o rezygnację z realizmu na rzecz
wprowadzenia do filmu poetyckiego

pejzażu i liryzmu, rozszerzenia interpretacji o nowe konteksty. w książce,
podczas prób poszukiwania i podjęcia
pracy, bohater zatrudnia się przy pieleniu buraków, w filmie zaś jest to sadzenie lasu. Łatwo sobie wyobrazić, że jest
to czynność o wiele bardziej metaforyczno-poetycka, nie tak przyziemna,
jak wyrywanie chwastów. Reżyser dodaje także, nieistniejącą w powieści, scenę na polanie, podczas której Mateusz
układa swoją przemowę do jana, próbuje gestów i intonacji słów. uwidacznia
ona jego szczególną wrażliwość, opisuje
lęk, jaki mu towarzyszy przed decydującą rozmową. podkreślona zostaje także dziecinność bohatera, jego przesadny
strach. Dało to pogłębiony efekt prostoty
i skupienia na wrażliwości, na psychice,
a nie zachowaniu zewnętrznym.
leszczyński dokonał także bardzo istotnych zmian fabularnych w Żywocie Mateusza, przede wszystkim zrezygnował
z obecnych w książce licznych powtórzeń. jako widzowie filmu nie wiemy,
że Mateusz dwukrotnie usiłuje popełnić samobójstwo (za pierwszym razem
poprzez zjedzenie trującego grzyba), wiele
razy szuka pracy, dwa razy ucieka przed
burzą i wreszcie jego łódka także tonie
dwukrotnie. w Ptakach o wiele mocniej
zaakcentowane są także dwie zapowiedzi
nieszczęścia, śmierci: zabicie ptaka i złamanie się drzewa symbolizującego jedno z rodzeństwa. Reżyser zmienia także
wymowę zakończenia. Śmierć Mateusza
nie jest grą z losem, jak to ma miejsce
w powieści. tam bowiem Mateusz zakłada,

15 M. szczucka, „Ptaki”..., op. cit., s. 152.
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że jeśli tylko dwa wiosła wystarczą mu,
by dopłynąć do brzegu, będzie to znaczyło, iż ma żyć. w Żywocie Mateusza
samobójstwo jest świadomym, heroicznym
wyborem głównego bohatera, tragiczną
formą protestu wobec świata, w którym
nie znajduje dla siebie miejsca, którego
nie rozumie i w którym sam nie czuje
się rozumiany. nie zostawia sobie żadnej możliwości ratunku, uważa, że od raz
podjętej decyzji nie ma już odwrotu.
leszczyński wyraźnie podkreślił, że w swojej twórczości wybiera klarowne, jednoznaczne zakończenia: „Finał filmu jest, tak
jak wiele innych elementów, uproszczony,
a przez to zaostrzony, surowy, gwałtowny”16. jest jasny i czytelny jak puenta każdej przypowieści. Do takiego zakończenia ustosunkował się sam autor Ptaków:
„leszczyński zmienił zakończenie powie-

ści. w filmie Mattis świadomie popełnia
samobójstwo. a ja wolałem, aby pozostawił sobie choć minimalną szansę wyjścia na brzeg . prawdą jest jednak to,
że nie czekałoby go tam nic innego prócz
nowych zmartwień” 17.
wszystkim reżyserom omawianych filmów precyzyjnie i w pełni celowo udało
się skorzystać z zasad rządzących przypowieścią. wykorzystali je w sposób kreatywny, doskonale ilustrując idee, które
towarzyszyły im przy pracy nad filmami.
Okazuje się, że parabola, przez wielu
uznana za formę skostniałą, jest gatunkiem progresywnym. Doskonale odnajduje się nawet w świecie współczesnych
odwołań i skojarzeń. pomaga uporządkować przestrzeń filmów, a przed widzem
stawia inspirujące zadanie rozszyfrowywania kodów i kontekstów.

16 tamże, s. 159.
17 t. Vesaas, Głos z Terje Vinje, „Film” 1968, nr 15, s. 10.
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ARKA

1 czy film jako sztuka, którą często nazy-

6 Marzyć i śnić – czy świat fantazji może

wamy „rozrywkową”, może przekazywać
wartości uniwersalne?
2 konformizm – czy lepiej jak bohater Schodów stać się częścią grupy, czy
jak Mateusz pozostać wiernym sobie,
nawet za cenę odrzucenia?
3 Relatywizm ocen i wielość punktów
widzenia – historia Mateusza i bohatera
Arki jako dwie opowieści o tym, iż na każde zjawisko można spojrzeć z wielu stron
i poddać je skrajnie różnym ocenom.
4 cierpiący z powodu samotności czy
szczycący się swoją indywidualnością?
– motyw outsidera w kulturze.
5 tęsknota za rajem utraconym – motyw
powrotu do arkadii, do harmonii z bogiem
i ludźmi.

konkurować z rzeczywistością? czy może
pomóc w zaakceptowaniu świata, w którym przyszło nam żyć?
7 przeklęty czy nadwrażliwy? – motyw
samobójcy w literaturze i filmie.
8 naturalna przyroda jako wartość ocalająca – na przykładzie Żywota Mateusza
rozważ, jak natura może wpływać na los
człowieka.
9 „Dlaczego jest, jak jest?” – czy we współczesnym kinie jest miejsce dla pytań uniwersalnych i filozoficznych, które zadawał sobie bohater filmu leszczyńskiego?
10 Motyw everymana w kulturze – co
oznacza stwierdzenie, że bohater powieści
lub filmu mógłby być każdym z nas?
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