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twórca koncepcji filmu dokumentalnego brytyjczyk john Grierson zdefiniował
go jako „twórczą interpretację rzeczywistości”. Film dokumentalny oparty jest
zatem na dwóch przeciwstawnych tendencjach. z jednej strony musi skupiać
się na widzialnej rzeczywistości, powinien posługiwać się autentycznymi postaciami, miejscami, sytuacjami. nie może
jednak ograniczać się do zewnętrznego
konkretu, tak jak robi to kronika filmowa
czy film przyrodniczy. Dokument powinien sięgać głębiej, dzięki intencji artysty
wydobywając ukrytą pod powierzchnią
prawdę o świecie i człowieku. nie może
przy tym popadać w metaforyczność filmu fikcji; musi pozostać wierny autentycznemu obrazowi rzeczywistości.
w zamyśle Griersona film dokumentalny miał pełnić istotne funkcje społeczne:
uświadamiać obywatelom złożoność rzeczywistości, aby dzięki temu lepiej rozumieli świat, w którym żyją. Obiektywna
prawda dokumentu zderza się tutaj
z funkcją perswazyjną, to znaczy umiejętnością przekonywania do swoich racji.
w praktyce te sprzeczności – pomiędzy
intencją autorską a autentyzmem oraz
pomiędzy rzetelnością a perswazją – rozstrzygano na różne sposoby. sam Grierson

i twórcy z nim związani nie uciekali się
do inscenizacji, stawiając na autentyzm
miejsca, czasu i bohatera. korzystali
natomiast na ogół z komentarza pozakadrowego, czytanego przez lektora,
który tłumaczył widzom pokazywane
obrazy, nakłaniając do odpowiedniego
ich odczytania. Metodę tę przejął później w polsce i innych krajach komunistycznych film propagandowy epoki stalinowskiej. prosty, jednoznaczny
komentarz wygładzał kanty rzeczywistości i nie pozostawiał miejsca na własne
interpretacje.
jednak oprócz komentarza pozakadrowego twórca filmu dokumentalnego zawsze
miał inne, subtelniejsze środki, by odpowiednio pokierować odbiorcą. wybór
i kompozycja materiału, montaż, ustawienie kamery – wszystko to w rękach
sprawnego realizatora może stać się środkiem perswazji. Dokumentalista powinien jednak pamiętać o obowiązku, jaki
na nim ciąży. choć ma prawo przekonywać odbiorcę, nie może go oszukiwać.
jeśli nie chce zmienić się w zwykłego agitatora, powinien pozostać wierny rzeczywistości i przedstawić ją bez uproszczeń i przeinaczeń, tak by widz sam mógł
wyciągnąć ostateczne wnioski.
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EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI

reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych; urodzony w 1953 roku
w warszawie. ukończył wydział Handlu
zagranicznego w szkole Głównej planowania i statystyki, od roku 1980 pracował w telewizji polskiej, realizując między
innymi takie filmy, jak: Idzie Grześ przez
wieś (1982), Optymistyczny film o niewidomych (1983), Prezydent (1985) czy

Królewna Śnieżka, telefon i krowa (1987).
w roku 1989 zrealizował Defiladę, która przyniosła mu uznanie na całym świecie. później nakręcił jeszcze: Sen Staszka
w Teheranie (1993), Rosyjski striptiz (1994),
Kiniarze z Kalkuty (1998), Taniec trzcin
(2000). w latach 1996-2004 był szefem redakcji Filmów Dokumentalnych
programu 1 tVp.

reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych; urodzony w 1940 roku
w paryżu. ukończył wydział Łączności
na politechnice warszawskiej i zaczął pracę w wytwórni Filmów Dokumentalnych
jako reżyser dźwięku. w 1971 roku
obronił dyplom na wydziale reżyserii
pwsFtVit w Łodzi. spośród kilkunastu
filmów, które zrealizował w latach 70.,
większość miała kłopoty z cenzurą. Mimo
tych trudności Łoziński zyskał wówczas
uznanie takimi filmami, jak: Koło fortuny (1972), Król (1974), Wizyta (1974),
Zderzenie czołowe (1974), Dotknięcie
(1978). wiele jego filmów, jak pełnometrażowy dokument fabularyzowany Jak
żyć (1977), trafiało na półki. w roku 1980

zrealizował Próbę mikrofonu, po którym to
filmie – także zatrzymanym przez cenzurę – został zwolniony z wytwórni Filmów
Dokumentalnych. w stanie wojennym
rejestrował wydarzenia z życia podziemnej „solidarności”. następny własny film, Ćwiczenia warsztatowe, zrealizował dopiero w 1986 roku. w latach 90.
coraz częściej porzuca tematykę polityczną, zmierzając w stronę refleksji egzystencjalnej: Wszystko może się przytrafić
(1995), Żeby nie bolało (1998). realizuje
jednak także filmy o charakterze społeczno-politycznym, jak Autoportret (1993)
czy głośny Jak to się robi (2006), w krzywym zwierciadle ukazujący polską scenę
polityczną.
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ROK PRODUKCJI
PRODUKCJA
REALIZACJA
ZDJĘCIA
MONTAŻ
DŹWIĘK
CZAS TRWANIA

Film przedstawia maturę z przedmiotu propedeutyka nauki o społeczeństwie, którą
zdają uczniowie pewnego liceum. Oprócz
odpowiedzi egzaminacyjnych twórcy zare-
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1979
wytwórnia FiLMów
DOkuMentaLnycH (warszawa)
MarceL ŁOziŃski
jacek petrycki, witOLD stOk
Łucja OŚkO
HaLina paszkOwska, iwanka kunewa
16 Min

jestrowali też rozmowy uczniów na korytarzu przed salą. Oficjalne wypowiedzi maturzystów i wyrażane przez nich prywatnie
opinie stoją w jaskrawej sprzeczności.

ROK PRODUKCJI
PRODUKCJA

REALIZACJA
SCENARIUSZ
ZDJĘCIA
MONTAŻ
DŹWIĘK
CZAS TRWANIA

Film jest zapisem uroczystości obchodów
czterdziestolecia powstania koreańskiej
republiki Ludowo-Demokratycznej.

1989
centraLna wytwórnia
prOGraMów i FiLMów
teLewizyjnycH „pOLteL” (warszawa)
anDrzej FiDyk
anDrzej FiDyk
krzysztOF kaLukin, MikOŁaj
nesterOwicz
jOLanta kreczMaŃska
jacek bĄk
60 Min

ukazuje też oficjalny wizerunek życia
w kraju rządzonym przez despotę kim
ir sena.
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DEFILADA

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ

tematem filmu Marcela Łozińskiego jest
matura, wydarzenie niezwykle ważne
w życiu młodych ludzi, bo stanowiące
próg, za którym zaczyna się dorosłość.
reżyser nie ukazał przebiegu całego
egzaminu maturalnego, nie wybrał też
fragmentów wszystkich egzaminów, których wyniki składają się na ostateczne
świadectwo. skupił się na fragmentach jednego tylko, w dodatku pozornie niezbyt ważnego – egzaminu z propedeutyki nauki o społeczeństwie. pod
nazwą tą kryła się ideologia komunistyczna, której znajomością musieli wykazać się abiturienci w czasach
prL. uczniowie są zatem egzaminowani z dojrzałości do życia w społeczeństwie; jest to zarazem okazja do przyjrzenia się zasadom funkcjonowania tego
społeczeństwa.
sytuacja, którą ukazuje Łoziński, jest
autentyczna, niesie emocje, nadzieje i rozczarowania konkretnych ludzi.
Ma jednak także wymiar symboliczny; nie wiemy, gdzie dokładnie odbywa się egzamin, a pozbawieni nazwisk
bohaterowie stają się anonimowymi reprezentantami swego pokolenia.
symboliczną interpretację wspiera także
tytuł filmu. Określenie „egzamin dojrzałości” jest podniosłe i uroczyste, w tym
wypadku należy jednak odczytywać je
raczej ironicznie. Dojrzałość, w którą
wkraczają uczniowie, okazuje się bowiem
zbudowana na fałszu i obłudzie.

P O K A Z A Ć

P R A W D Ę

Film przedstawia autentyczne wydarzenie i istniejące osoby, także sam egzamin nie został zainscenizowany, ale
odbył się naprawdę. kamera sfilmowała tylko to, co rzeczywiście miało miejsce. zarazem jednak reżyser posługuje się rozmaitymi środkami, które mają
zapewnić widza, że obcuje z obrazem
autentycznej, nieupozowanej rzeczywistości. choć styl filmu wydaje się prosty,
nawet nieporządny, w istocie jest on spójny, konsekwentny i celowy. warto zresztą
pamiętać, że przy Egzaminie dojrzałości
pracowali dwaj znakomici, wówczas już
doświadczeni operatorzy: jacek petrycki
i witold stok.
Film jest czarnO-biaŁy. po części tylko
wynika to z faktu, że użycie takiego materiału było wówczas tańsze. czarno-biały obraz kojarzył się ówczesnym widzom
z kronikami filmowymi, nie zaś z fikcją filmów fabularnych. zdjęcia kręcone są przy
świetle naturalnym, a w każdym razie
wyglądającym na naturalne. w rezultacie postaci nie są zbyt dobrze oświetlone,
często cień zasłania część twarzy mówiących osób, w mroku ginie też długi korytarz, na którym stoją maturzyści. z kolei
gdy w tle znajduje się okno, jego blask
prześwietla taśmę. takie kontrasty byłyby nie do przyjęcia w filmie fikcji, jednak w dokumencie mniej liczy się estetyczna uroda zdjęć, a bardziej – wrażenie
autentyczności, które mają wywołać.
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ponieważ filmowane są autentyczne
wydarzenia, postaci poruszają się w sposób niezaplanowany przez reżysera.
w rezultacie kamera musi za nimi nadążać, co nie zawsze się udaje. zdarza się,
że któryś z bohaterów wyjdzie na chwilę z kadru. cierpi na tym kompozycja
ujęć, która jest chaotyczna, skoro operator nie zawsze może znaleźć się z kamerą w idealnym do filmowania miejscu,
a i postaci nie ustawiają się jak aktorzy
na planie filmu fikcji albo jak modele w pracowni malarza. czasem któraś
z bliżej stojących postaci zasłania, częściowo lub nawet całkiem, osobę, którą kamera filmuje. nie zawsze udaje
się też zachować odpowiednią ostrość,
tym bardziej że w filmie użyto obiektywów o małej głębi ostrości. aby filmować
z możliwie najlepszej pozycji, kamera
trzymana jest w ręku, co daje operatorowi możliwość łatwego przemieszczania się. skutkiem ubocznym jest jednak
nieprzyjemne drganie kadru.
zwróćmy uwagę, że powyższe okoliczności wynikają po części z natury filmu dokumentalnego, którego poetyka
zaleca chwytać wydarzenia na gorąco,
w całej ich naturalności, bez inscenizacji czy powtórek. realizatorzy rezygnują więc z wpływania na pewne obszary
rzeczywistości, które zawsze kontrolowane są w studiu filmowym. nie zmieniają wystroju wnętrz, nie ustawiają
reflektorów, nie ingerują w strój postaci.
uzyskany efekt uderza surowością, która w filmie fikcji uznana byłaby za niedopuszczalną. twórcy Egzaminu dojrzałości nie próbują zbytnio ukrywać tych
niedogodności, chwilami nawet celo10

wo je eksponują. na przykład w ujęciach przedstawiających odpowiadających na egzaminie maturzystów kamera
nieustannie się porusza, czasem dostosowując się do zmian pozycji uczniów,
ale czasem drgając bez żadnej przyczyny. ujęcia takie można by sfilmować
płynnie i stabilnie. Odróżniałyby się jednak wówczas od reszty filmu i dawałyby wrażenie sztuczności. Okazuje
się zatem, że podobnie jak filmy fikcji, także Egzamin dojrzałości posługuje
się spójnym stylem filmowym, tyle tylko że wynika on z założeń dotyczących
rejestracji rzeczywistości, a jego celem
jest zapewnienie widza o autentyczności
tej rejestracji.
to samo odnosi się do ścieżki dźwiękowej filmu. Dialogi maturzystów nagrywane były oczywiście na żywo. inaczej niż
w studiu filmowym, nie dało się precyzyjnie umieścić mikrofonu i wyeliminować rozmaitych dźwięków dochodzących
z różnych stron. w dodatku mówiący
nie zawsze mają perfekcyjną dykcję. ich
wypowiedzi bywają więc chwilami niezrozumiałe. na przykład, gdy z sali egzaminacyjnej wychodzą kolejni zdający, koledzy i koleżanki zarzucają ich pytaniami.
ponieważ jednak mikrofon skierowany jest
na wychodzącego, nie wszystkie zadawane pytania są zrozumiałe, można się ich
co najwyżej domyślić z kontekstu.
wypowiedzi bohaterów nie są wygładzone, uczniowie mówią spontanicznie, na korytarzu rozluźnieni, językiem
potocznym, w sali egzaminacyjnej przeciwnie – spięci i zdenerwowani, usiłują wypowiadać się starannie, co powoduje różne potknięcia. w filmie obecny

jest komizm, ale zawsze jest on niezamierzony, bohaterowie nie chcą wcale
być zabawni, reżyser zaś ogranicza
się do podpatrywania poważnych scen,
które nieoczekiwanie ujawniają komiczny wymiar. na przykład, gdy jeden
z maturzystów opowiada koleżance
o swoim egzaminie: „teraz, jak opowiadałem o tym narodzie...”, ta przerywa
mu, pytając: „jakim narodzie?”. chodzi
jej oczywiście o dokładne sformułowanie zagadnienia egzaminacyjnego, ale
wydźwięk pytania jest humorystyczny.
podobnie komicznie brzmi przemówienie na uroczystości wręczania świadectw
maturalnych; jeden z uczniów dziękuje tam nauczycielom za „cały wysiłek,
za cały w nas wkład”.
Mimo że film jest krótki, zdarzają się
w nim ujęcia, które na pierwszy rzut oka
nic nie wnoszą, nie uzupełniają wiedzy
o postaciach i sytuacji. na przykład kamera przez chwilę pokazuje dziewczęta,
które omawiają zestawy pytań egzaminacyjnych. w filmie fikcji tego rodzaju ujęcia służyłyby charakterystyce bohaterów
lub budowaniu napięcia dramaturgicznego. w przypadku Egzaminu dojrzałości,
tak jak i wielu innych filmów dokumentalnych, pełnią one inną funkcję: właśnie dlatego, że pozornie są bezcelowe,
poświadczają autentyzm przedstawianych zdarzeń, są dla widza sygnałem,
że obcuje z rzeczywistym, niezaplanowanym przez twórcę światem.
KOMENTAR Z

AUTORSKI

choć styl filmowy sugeruje swobodny,
nienaruszony przez obecność kamery
bieg wydarzeń, Marcel Łoziński dokonał

istotnej ingerencji w sytuację egzaminu
maturalnego. w filmie występują mianowicie członkowie ekipy realizującej film.
stojąc na korytarzu, zadają zdającym
przemyślane, celne pytania. O ile rozmowy samych uczniów nie są więc reżyserowane, o tyle ich odpowiedzi zostały
sprowokowane. widać zresztą wyraźnie,
że różnią się one zarówno od wypowiedzi na egzaminie, jak i od swobodnej
wymiany zdań na korytarzu. na pytania
maturzyści odpowiadają z namysłem,
starając się mówić językiem oficjalnym.
na przykład, gdy wychodzi pierwszy
zdający, kolega pyta go o zestaw pytań
maturalnych: „ale gdzie on leży, palancie?”. za chwilę ten sam uczeń – najwyraźniej zagadnięty przez jednego
z realizatorów – opowiada o swoich
planach: „to jest uwarunkowane przyjęciem na specjalizację dziennikarską,
a jeżeli ta średnia będzie przeciętna,
to po prostu zostanę nauczycielem propedeutyki”. Oprócz oczywistego kontrastu dwóch odmiennych stylów wypowiedzi zestawienie to niesie czytelną ironię:
chłopak zamierza – jeśli zmuszą go okoliczności – zostać nauczycielem przedmiotu, na egzaminie z którego nie waha
się oszukiwać.
ironiczny wydźwięk jest zatem rezultatem
obecności osoby, która swymi pytaniami
ingeruje w sytuację egzaminacyjną; gdyby nie pytanie uczestnika ekipy realizacyjnej, uczeń zapewne nie opowiadałby o swoich życiowych planach. Można
zapytać, czy takie działanie nie kłóci się z zasadami dokumentalizmu, czy
twórca pragnący dotrzeć do prawdy
o rzeczywistości ma prawo na tę rzeczy11

wistość oddziaływać. zauważmy jednak,
że już sama obecność kamery i obsługujących ją osób zmienia zastaną sytuację. uczniowie wiedzą, że są filmowani,
więc można oczekiwać, że będą starali się – jeśli tylko pozwoli im na to stres
– zaprezentować się z jak najlepszej
strony. rozmowa z nimi jest więc tylko konsekwencją i rozwinięciem faktu,
że kamera nie jest ukryta.
zadający pytania chłopak i filmująca uczniów kamera nie tyle zmieniają więc rzeczywistość, ile raczej stanowią katalizator sprawiający, że odkrywa ona przed
widzem swoją głęboką naturę. postronny
obserwator albo ukryta kamera zobaczyliby tylko powłokę rzeczywistości, czyli
uczniów starających się zdać egzamin.
poprzez zadawanie im odpowiednich
pytań twórcy sondują tę sytuację w głąb,
docierając do prawdy o świadomości młodych ludzi. Maturzyści nie tylko mówią
co innego na korytarzu, a co innego w sali
egzaminacyjnej, ale robią to rozmyślnie,
z oportunizmu, mniej lub bardziej sprawnie recytując formuły, z których w głębi
duszy drwią. przykładowo, opowiadający o swych planach zawodowych uczeń
stwierdza, że zawsze jest szczery, i czasami na tym źle wychodzi. po chwili jednak,
sprowokowany pytaniem, z uśmiechem
oznajmia, że na egzaminie oczywiście
nie powie tego, co naprawdę myśli.
poprzez zadawanie pytań twórcy filmu
pozwalają więc rzeczywistości odkryć
się przed widzem. ich działanie wpływa też na osoby występujące w filmie,
które mają okazję krytycznie zastanowić
się nad wyznawanymi oficjalnie i skrycie
poglądami.
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przesłanie filmu powstaje także przez
zabiegi na zarejestrowanym już materiale. twórca nie musi wypowiadać wprost
swojego zdania; odpowiednio wybrane
i połączone ujęcia komentują się wzajemnie. najbardziej widoczne jest to w ostatniej scenie filmu. Łoziński ukazuje w niej
występ, podczas którego dziewczyna
śpiewa piosenkę. jej refren brzmi: „czy
będziemy tworzyli piękno?”. Dziewczyna
jest w wieku maturzystów, więc choć
wcześniej nie było jej widać wśród zdających, można uznać ją za głos pokolenia. jednak słowa piosenki, z wyjątkiem
refrenu, są niesłyszalne. Gdy śpiewająca porusza ustami, w ścieżce dźwiękowej słychać wyczytywaną listę nazwisk
maturzystów, przeniesioną z poprzedniej sceny wręczania świadectw. sens
tego zestawienia nie jest jednoznaczny.
Można rozumieć je jako akt kapitulacji,
apel poległych, których nazwiska właśnie
się odczytuje. Można też – przeciwnie
– dopatrzeć się wezwania do porzucenia DwójMyŚLenia i mówienia własnym głosem. jakkolwiek zrozumiemy finał
filmu, jego siła wynika właśnie z powiązania i przeciwstawienia dwóch rzeczywistości: protest songu i oficjalnej,
radośnie zakłamanej atmosfery szkolnej
uroczystości.
zarówno początek filmu, jak i jego
zakończenie zachęcają widza do szerszego interpretowania przedstawianych
obrazów, ponieważ do zdjęć z egzaminu dodają zupełnie inne – z występu czy
próby teatru. jednak nawet w ramach
zasadniczej części filmu odpowiednie
zestawienie może tworzyć komentarz.
tuż po wyznaniu ucznia, że na egza-

minie nie może mówić prawdy, kamera ukazuje dziewczynę, która wychodzi
z sali. członkowie ekipy pytają ją pozornie niewinnie, czy czuje, że jej odpowiedzi podobały się egzaminatorom i czy starała się śledzić ich reakcje. Dziewczyna
ochoczo potwierdza. nie ma w tym właściwie niczego niezwykłego: egzaminowani zawsze starają się odpowiadać tak,
by spodobać się egzaminatorom. jednak
w zestawieniu z poprzednią sceną (obnażającą dwójmyślenie ucznia) wypowiedzi dziewczyny są oczywistym dowodem
świadomego oportunizmu.
czasem też komentarzem może być sam
wybór odpowiednich ujęć. w Egzaminie
dojrzałości mamy z tym do czynie nia kilkakrotnie. Gdy jeden z uczniów
odpowiada na pytanie o wzór osobowy członka polskiej zjednoczonej partii
robotniczej, uśmiecha się do komisji.
nie jest to uśmiech wesoły, raczej porozumiewawczy. chłopak wie, że powtarza
oderwane od rzeczywistości, wytarte frazesy i drwiące skrzywienie warg stanowi zapewne ostatnią linię wewnętrznej
obrony przed dwójmyśleniem. podobne
pytanie dostaje później jego koleżanka.
nie musi jednak na nie odpowiadać,
zamiast tego komisja prosi ją bowiem
o wyjaśnienie przyczyn jej własnej
decyzji o wstąpieniu do partii. Okazuje
się zatem, że na egzaminie nie chodzi
o wiedzę, tylko o odpowiednią postawę. potwierdza to inna scena, w której
zdająca ma omówić prawa i obowiązki obywatela prL. jedna z nauczycielek
podpowiada uczennicy, że w konstytucji może znaleźć między innymi prawo do nauki („prawo do nauki. Masz

tam takie?”). wcześniej jednak nazywa
to prawo „przywilejem”, co jest oczywistym pomieszaniem pojęć, przeniesieniem myślenia ideologicznego w sferę
prawną. w takich przypadkach rzeczywistość obnaża się sama, rola dokumentalisty polega tylko na uchwyceniu odpowiednich sytuacji.
NIEOSTATEC Z N A PR AW DA

przesłanie Egzaminu dojrzałości jest
zatem jasne. Film mówi o tym, jak szkoła w komunistycznym państwie zmusza młodych ludzi do ukrywania swych
prawdziwych poglądów, jak uczy ich
życia w fałszu. tak też odczytywany był
pod koniec lat 70. przez cenzorów, którzy zakazali jego dystrybucji, i niedługo
później przez widzów, gdy w czasach
„solidarności” film można było wreszcie
obejrzeć. jednak jego wymowa wykracza poza doraźny kontekst polityczny. zwróćmy uwagę, że choć postawa
Łozińskiego jest w tym filmie oczywista, to jednak twórca nie popada w ton
propagandowy, nie posługuje się uproszczeniami. widoczne jest to szczególnie
w wizerunku uczennicy, która z autentycznym wzruszeniem opowiada o swoim wstąpieniu do partii. Dziewczyna jest
sympatyczna, elokwentna i – w odróżnieniu od pozostałych – najwyraźniej wierzy w to, co mówi, nawet gdy oznajmia,
że studiowanie nauk politycznych i dziennikarstwa wymaga „określonej świadomości i poglądów”. po wyjściu na korytarz czule obejmuje się z chłopakiem,
jest więc też najwyraźniej szczęśliwa
w życiu prywatnym. jej postać zakłóca
jednoznaczną wymowę filmu, dowodzi
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bowiem, że nawet w państwie realnego
socjalizmu idee komunistyczne mogą być
atrakcyjne dla młodych ludzi. Łoziński
nie usunął jej jednak, pozostając wierny głównemu wyzwaniu dokumentalisty:

ukazaniu prawdy o świecie, bez przeinaczeń, ale i bez uproszczeń. nie rezygnując z autorskiej wypowiedzi, dał zarazem widzom możliwość samodzielnej
interpretacji.

Film Defilada zrealizowany został w roku
1988, w czterdziestą rocznicę powstania koreańskiej republiki Ludowo Demokratycznej. Dyktatorskie władze
tego kraju urządziły wówczas uroczyste
obchody, na które zaproszono dziennikarzy zagranicznych, w tym polską ekipę
centralnej wytwórni programów i Filmów
telewizyjnych „poltel”. korea północna
była (i jest nadal) krajem zamkniętym
dla obcokrajowców; nie mogą oni wjeżdżać tam bez zgody władz ani swobodnie podróżować. Filmowcy mogli
filmować jedynie to, na co im pozwolono, a więc oficjalny, ocenzurowany i uładzony na potrzeby propagandy wizerunek życia w komunistycznym
państwie. zamiast próbować obejść
to ograniczenie, w całości mu się podporządkowali. „byliśmy najbardziej zdyscyplinowaną ekipą w historii korei,
ponieważ nie szukaliśmy drugiego oblicza kraju ani biednych ludzi” – mówił
andrzej Fidyk w wywiadzie. w rezultacie władze koreańskie były zadowolone nie tylko ze współpracy, ale i z ostatecznego rezultatu. Dopiero zachodnie
reakcje na Defiladę zmieniły pogląd
koreańczyków. w europie powszechnie
odebrano bowiem film nie jako pochwałę koreańskiego reżimu komunistyczne-

go, ale jako wyraźne jego potępienie.
zwłaszcza w polsce, w gorącym roku
1989, widziano w Defiladzie ponure
ostrzeżenie przed totalitaryzmem.
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władze korei narzuciły realizatorom filmu konieczność ukazania wyłącznie oficjalnego wizerunku tego kraju. Filmowcy
mogli co prawda próbować wyjść poza
ustalony protokół, na przykład zagadując przypadkowych ludzi na ulicy
albo starając się skontaktować z grupami dysydenckimi. Gdyby nawet jednak było to wykonalne, naraziłoby rozmówców na represje ze strony władz.
zwróćmy uwagę, że dokumentalista staje tu przed kwestiami etycznymi, które
nie muszą zaprzątać głowy twórców filmów opartych na fikcji. w dokumencie bowiem bohater nie jest wymyślony,
a zatem udział w filmie może wpłynąć na jego życie: przynieść mu sławę,
ośmieszyć go albo narazić na szykany
czy nieprzyjemności.
andrzej Fidyk nie zdecydował się także
na wykorzystanie ujęć zainscenizowanych, odtwarzających wydarzenia czy
sytuacje, których nie dało się sfilmować.
zamiast tego posłużył się inną metodą. Filmuje wyłącznie to, co zostało mu

pokazane, w sposób, w jaki zechciano mu to pokazać. w rezultacie rejestruje samą powierzchnię rzeczywistości. potwierdzenie tego znajdujemy
na początku filmu; Defilada zaczyna
się od wizyty w koreańskiej wytwórni
filmów, jakby twórcy tam właśnie szukali inspiracji. znajdują ją w przytoczonej w filmie radzie, której kim Dzong il,
syn dyktatora korei, udzielił filmowcom:
„najważniejszym zadaniem operatora
kamery telewizyjnej jest takie ustawienie
kamery, by jak najkorzystniej sfilmować
wielkiego wodza”. twórcy Defilady postanowili potraktować tę wskazówkę serio,
realizując film, który naśladuje wskazania
propagandowe. zamiar ten podkreślają
przejścia montażowe, w których dokument Fidyka funkcjonuje jako film oglądany przez koreańczyków. na przykład, gdy
dziewczynka z dumą prezentuje magnetowid – prezent dla obozu pionierskiego
od kim Dzong ila – na ekranie telewizora
ukazuje się fragment akademii rocznicowej, przeplatany później ujęciami patrzących w telewizor dzieci. nie wiadomo,
czy film w telewizorze został nakręcony przez Fidyka, czy tylko zaczerpnięty
z jakichś oficjalnych materiałów.
Defilada świadomie prezentuje zatem
rzeczywistość zainscenizowaną i upozowaną. część ujęć przedstawia oficjalne obchody rocznicowe, w szczególności tytułową defiladę; jest to więc
inscenizacja urządzona na użytek publiczny. pozostałe zdjęcia przedstawiają wypowiedzi koreańczyków. kamera
nie jest ukryta ani nawet – jak w przypadku Egzaminu dojrzałości – nie usuwa
się na bok. w filmie Łozińskiego ucznio-

wie byli podpatrywani, rozmawiali między sobą. bohaterowie Defilady mówią
wprost do kamery, patrząc w obiektyw.
czasem wręcz aranżują swoje „występy”. na przykład dyrektorka przedszkola
wchodzi na specjalnie przygotowaną scenę, kłania się uprzejmie i dopiero wtedy rozpoczyna przemówienie do kamery. pompatyczna inscenizacja dotyczy
więc nie tylko samej defilady, ale właściwie każdego z wystąpień przed kamerą,
od przewodników po licznych muzeach
do kelnerek w hotelowej restauracji.
selekcja materiału wykorzystanego w filmie tylko w części jest wynikiem działań realizatorów. nie mieli oni dostępu
do wielu obszarów koreańskiej rzeczywistości: obozów koncentracyjnych,
biedy i głodu, korupcji. w rezultacie
widz ogląda wyłącznie jasny obraz życia
w korei, pozbawiony jakichkolwiek skaz
czy wad. jest to zgodne z narzuconymi
przez władze regułami propagandy, ale
stoi w jaskrawej sprzeczności z doświadczeniem życiowym każdego widza, który wie przecież, że tak cukierkowy obrazek nie może być prawdziwy. postępując
zgodnie z duchem totalitarnej propagandy, Fidyk obnaża zatem jej naiwność. Film
ukazuje przede wszystkim miejsca przeznaczone dla turystów, oficjalną twarz
kraju: wzorowe szkoły, skanseny, trasy
wycieczek, miejsca pamięci. nie widzimy – bo nie pozwolono tego sfilmować
– pracy zwykłych ludzi, ich rozrywek,
codziennych zajęć. im więcej oficjalnych
wystąpień i występów filmuje kamera, tym
bardziej oczywisty staje się brak autentycznego, ludzkiego życia, które przecież
musi kryć się za tą fasadą.
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wydawać by się mogło, że przyjęta przez
twórców Defilady metoda uniemożliwia
im wypowiedzenie własnego zdania.
komentarz, który słyszy widz, pochodzi
albo z wypowiedzi koreańczyków, albo
zaczerpnięty został z oficjalnych materiałów. realizatorzy ostentacyjnie przestrzegają wszystkich reguł koreańskiej
propagandy, a jednak wydźwięk filmu
jest zdecydowanie antyreżimowy. Dzieje
się tak wskutek odpowiedniego zestawienia ujęć i wykorzystania filmowych
środków stylistycznych.
pierwszy sposób to obnażenie wszechobecnej sztuczności i inscenizacji. są w Defiladzie krótkie chwile, gdy kamera chwyta jednak rzeczywistość, z której spadła
zasłona oficjalnej propagandy. na przykład, na początku filmu widzimy ludzi
oczekujących na przylot samolotu z zagranicznymi gośćmi. spędzeni na tę okoliczność koreańczycy nie są wcale radośni; mają zmęczone twarze, przechadzają
się ciężkim krokiem, jakaś kobieta masuje
sobie szyję, ktoś wlecze po ziemi czerwony sztandar. Gdy samolot ląduje, widziany
z daleka tłumek witających wygląda barwnie i pogodnie, ale zbliżenia ukazują
mechaniczne potrząsanie kwiatami i puste,
pozbawione wyrazu oczy. następnie bliski plan ujawnia z kolei, że kwiaty, którymi potrząsają koreańczycy, powiązane są sznurkiem, zapewne po to, by ruch
wydawał się radosny i energiczny. takie
ujęcia przypominają widzowi, że ogląda
propagandowy występ, za którym skrywa
się stłamszona, niewygodna prawda. choć
więc reżyser nie pokazuje prawdy wprost,
sugeruje wyraźnie, co jest kłamstwem.
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podobny kontrast wydobył Fidyk w następnej scenie. zanim rozpoczną się uroczystości rocznicowe, oglądamy trybuny sali, w której odbywa się akademia.
kamera rejestruje zajmujących miejsca
delegatów, dzięki zoomowi przygląda
się klapom marynarek, na których brakuje
już miejsc na następne medale. uwagę
skupia też na aparacie telefonicznym
stojącym między rzędami. nie poznamy jednak jego przeznaczenia, tak
jak zapewne nie poznali go realizatorzy.
rzeczywistość odsłoniła się na moment,
ale już po chwili znów zasnuła ją propagandowa kurtyna. na montażu i wynikającym z niego kontraście oparta jest
też część poświęcona buddyjskiej świątyni, jednej z dwóch, które pozostały
w phenianie. prezentująca ją scena rozpoczyna się od ujęcia karuzeli obracającej się w lunaparku. po chwili w ścieżce dźwiękowej pojawia się komentarz
mnicha i dopiero wtedy okazuje się,
że budynki widoczne w tle karuzeli to właśnie świątynia. ujęcia lunaparku powracają w tej scenie jeszcze kilkakrotnie, co podkreśla desakralizację
dawnej budowli.
Dodatkowy sens może się też tworzyć
przez kontrastowanie wypowiadanych
słów z obrazami. Gdy realizatorzy odwiedzają pałac młodzieży, uczennica z dumą
chwali się prezentami, które instytucja
ta otrzymała od kim ir sena. Określa je
jako „przepojone miłością” i „cenne”.
tymczasem kamera ironicznie zestawia
barwne epitety z obrazem samych prezentów – dość tandetnie wyglądających
wypchanych zwierząt. warto zauważyć, że nie są to przedmioty, o których

mówi dziewczynka, pochodzą bowiem
już z następnej sceny i kim podarował je innej instytucji. chodzi jednak
o to, by marny widok obnażył pustkę
górnolotnych stwierdzeń.
w podobny sposób odczytać można zderzenie peanów na cześć władców korei
z ich wizerunkami. Fidyk z lubością epatuje widza socrealistycznymi płótnami
przedstawiającymi kim ir sena i kim
Dzong ila. Mimo cukierkowej stylistyki
chwytają one jednak zasadnicze cechy
wyglądu obu dyktatorów, ukazując dość
korpulentnych, pucołowatych, niezbyt
przystojnych mężczyzn. Określenie kim ir
sena mianem „słońca wszystkich ludów”
czy „najszlachetniejszego i najwybitniejszego z ludzi” nabiera w tym kontekście
wydźwięku ironicznego.
czasem już samo ustawienie kamery
i jej ruch powodują, że obraz zyskuje dodatkowe znaczenia. na przykład
ujęcia ukazujące dziewczynki i chłopców uczących się strzelać i obsługujących karabiny pod portretem kim ir sena
są przejmujące i przerażające właśnie
przez zderzenie w jednym obrazie tych
trzech elementów: dzieci, broni i portretu przywódcy. Fidyk często też zestawia monumentalne obrazy z sylwetką
pojedynczego człowieka. przykładowo,
p i e r w s z e ujęcie filmu przedstawia
przewodnika oprowadzającego ekipę
po wytwórni filmowej. koreańczyk stoi
na tle ogromnego pomnika, sięgając
wodzowi ledwie do kostek. w innych
ujęciach, kręconych obiektywem o szerokim kącie widzenia, widać postaci
na tle całych pomników. Obiektyw taki
deformuje przestrzeń, co w połączeniu

z niskim ustawieniem kamery powiększa jeszcze pomnik. w rezultacie sylwetki ludzkie wydają się malutkie. podobny
efekt osiąga, gdy filmuje kolosalne platformy biorące udział w defiladzie i oszałamiające, obejmujące tysiące metrów
kwadratowych układy ludzkich postaci. tego rodzaju chwyty wizualne tworzą wrażenie znikomości pojedynczego
człowieka w zestawieniu z gigantycznym
wodzem z pomników albo z mrowiskową konstrukcją złożoną z tysięcy ciał.
(Owadzia analogia powraca pod koniec
filmu, gdy na maszerujący pochód nałożone zostało cykanie świerszczy pochodzące z następnej sekwencji).
wszechobecna w Defiladzie jest przesada. Oczywiście sztuczność i koturnowość to cechy rzeczywistości, którą
pozwolono Fidykowi filmować. reżyser
wzmocnił je jeszcze, doprowadzając
– wbrew intencjom koreańskich propagandzistów – do absurdu. na przykład wybrana z propagandowej książki
litania cech kim ir sena raczej śmieszy gorliwą naiwnością, niż wzbudza
autentyczny podziw: „przezorność, szlachetność umysłu, śmiałość, determinacja, zaradność, zdolności przywódcze,
żarliwy patriotyzm, wierność, wspaniałomyślność, tolerancja, nadzwyczajna uprzejmość, poczucie obowiązku
i humanitaryzm”.
Film podkreśla, że język propagandy obecny jest nie tylko w oficjalnych
wydawnictwach; przenika też myślenie zwykłych ludzi. wszyscy rozmówcy
sławią zalety przywódców, uroki życia
w korei i własne szczęście. ich pochwały
i zachwyty są tak żarliwe, że aż absurdal17
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ne. czasem zresztą mimowolnie wypowiadają zdania, które przed krytycznym widzem ujawniają inny, złowieszczy
sens. na przykład kelnerka stwierdza
radośnie, że „dzięki temu, że tyle miłości może się zmieścić w jednej piersi wielkiego wodza, możemy wszyscy
żyć bez żadnych kłopotów, jak dzieci”.
podsumowuje w ten sposób infantylizm
koreańskiej propagandy, a być może
i własną naiwność.
wszyscy bohaterowie wypowiadają się
płynnie, jakby recytowali wyuczone zdania. ponieważ realizatorzy filmu nie zadają żadnych kłopotliwych pytań, ich rozmówcy nie zastanawiają się nad odpowiedziami. szczególnie uderzająca cecha
nOwOMOwy, którą się posługują,
to ustalone frazy, zwłaszcza o nacechowaniu pozytywnym, dotyczące przywódców i ustroju korei. nikt nie mówi o kim
ir senie inaczej, jak „wielki wódz”, „szanowny i kochany wódz”, „ojciec narodu”, o jego synu zaś, kim Dzong ilu
– „ukochany przywódca”, „szanowny
nauczyciel”.
na osobną uwagę zasługuje wypo wiedź buddyjskiego mnicha. Mówi on,
że w dwumilionowym phenianie jest
trzystu wyznawców buddyzmu, dziękuje też kilkakrotnie kim ir senowi i jego
synowi za ocalenie świątyni i jej odbudowanie. kontrast pomiędzy ponurym
losem prześladowanej religii i służalczością mnicha jest tak wielki, że w innym
kontekście można by go podejrzewać
o ironię. buddyjski mnich najwyraźniej

opanował jednak sztukę dwójmyślenia
do tego stopnia, że nie widzi sprzeczności
we własnych słowach.
NIEOSTATEC Z N A PR AW DA

Metoda, którą posłużyli się twórcy
Defilady, sprawia, że film da się odczytać na dwa skrajnie odmienne sposoby. Można uwierzyć w to, co mówi
wprost – jak to z początku uczyniły władze koreańskie – i uznać go za apoteozę totalitarnego komunizmu. jeśli jednak widz zrozumie obecne w Defiladzie
przesadę i ironię, interpretacja zmienia
się diametralnie. Film Fidyka okazuje
się wówczas zjadliwą krytyką systemu
koreańskiego.
pozostaje wówczas jeszcze jedna niewiadoma: w jaki sposób tak szalona
idea mogła zyskać serca i umysły tylu
ludzi? twórcy Defilady szczególnie wiele
uwagi poświęcili dzieciom i ich wychowaniu przez państwo, od całotygo dniowych przedszkoli, przez szkołę, aż
do organizacji młodzieżowych. ukazanie
tych instytucji służy zrozumieniu mentalności dorosłych koreańczyków. tylko
bowiem systematyczna, ciągła, trwająca
od najmłodszych lat indoktrynacja może
przynieść spodziewany efekt, to znaczy zmienić ludzi w kukły, bezkrytycznie powtarzające absurdalne komunały.
Ostatecznie widz musi jednak zdecydować sam, czy rozmówcy Fidyka naprawdę
wierzą w to, co mówią, czy kieruje nimi
strach. Musi też osądzić, która z ewentualności jest gorsza.
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W YKOR ZYSTANIE BARW Y W FILMIE
Filmy zaczęto barwić jeszcze w XiX wieku. ponieważ malowano wówczas ręcznie każdą klatkę, był to proces długotrwały i kosztowny, stosowano go głównie
w przypadku filmów o tematyce fantastycznej. w kinie niemym powszechne było
wirażowanie, polegające na nasycaniu taśmy filmowej jednym kolorem, w wyniku czego uzyskiwano różne jego odcienie. stopniowo rozpowszechniły się jednak
FiLMy czarnO-biaŁe. Metody uzyskiwania barwy, dające efekty podobne do dzisiejszych filmów kolorowych, zaczęto stosować od lat 30. XX wieku, ale początkowo tylko dla filmów o tematyce bajkowej. w latach 50. kolor stał się sposobem,
w jaki kino walczyło z konkurencją telewizji. barwne były więc przede wszystkim
filmy widowiskowe, wysokobudżetowe. najpóźniej kolor przyjął się w filmie dokumentalnym i kronikach filmowych; przez długi czas widzowie kojarzyli więc taśmę
czarno-białą z autentyzmem. Dopiero rozpowszechnienie telewizji kolorowej sprawiło, że obraz barwny spowszedniał, czarno-biały zaś zaczął kojarzyć się z kinem
dawnym albo artystycznym.

DWÓJMYŚLENIE
słowo stworzone przez angielskiego pisarza George’a Orwella i użyte w jego antyutopijnej powieści Rok 1984. Oznacza zdolność jednoczesnego wyznawania dwóch
wzajemnie sprzecznych poglądów i jest ostatecznym stadium zniewolenia umysłu.

N O W O M O W A
słowo wymyślone przez George’a Orwella w powieści Rok 1984. Oznacza ono
usuwanie z języka niewygodnych dla ideologii słów lub zastępowanie ich innymi słowami czy połączeniami, które są korzystne dla propagandy. celem nowomowy jest taka przemiana języka, by za jego pomocą nie dało się wypowiedzieć
treści nieprawomyślnych, a więc by jego użytkownicy musieli myśleć według schematów narzuconych przez ideologię. przykładowo, jeśli o obecnym władcy korei
północnej mówi się wyłącznie „ukochany przywódca kim Dzong il”, to trudno jest
wypowiedzieć opinię krytyczną pod jego adresem.
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1 wskaż środki, za pomocą których rea-

5 Dlaczego andrzej Fidyk nie zamieś-

lizatorzy Egzaminu dojrzałości i Defilady
komentują obserwowaną rzeczywistość.
jaki jest ten komentarz?
2 wskaż w obu filmach elementy stylistyczne, które mają za zadanie wywołać
u widza wrażenie realizmu i autentyczności.
3 wskaż różnice w stylu filmowym pomiędzy Egzaminem dojrzałości i Defiladą.
4 czy uważasz, że dokumentalista ma prawo ingerować w świat, który przedstawia?

cił w filmie wypowiedzi koreańczyków,
którzy mieliby poglądy inne od oficjalnie
obowiązujących?
6 jaką funkcję pełni w Egzaminie dojrzałości
klamra przedstawiająca występ teatralny?
7 na czym polega symbolika tematu i tytułu filmu Egzamin dojrzałości?
8 Dlaczego Egzamin dojrzałości nakręcony
został na taśmie czarno-białej, a Defilada
jest filmem barwnym?
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