OpRacowanie broszury | Sylwia Kołos

w teorii filmu można odnaleźć podział
na „kino poezji” i „kino prozy” zaproponowany przez włoskiego reżysera i teoretyka kina pier paolo pasoliniego, który był orędownikiem kina ekspresyjnego,
impresjonistycznego, onirycznego, słowem poetyckiego obrazu filmowego
wolnego od klasycznych wzorców dramaturgicznych i narracyjnych. pasolini,
przedstawiając swoje tezy, porównywał strukturę filmu do marzenia sennego i procesu przypominania, gdyż „każdy
odtwórczy wysiłek pamięci jest ciągiem
obrazków, czyli w pewien sposób pierwotną sekwencją filmową” 1 . to niezwykle istotne dla naszych rozważań
twierdzenie, zwłaszcza w kontekście Arii
dla atlety Filipa bajona – filmu, którego obraz to zapis wspomnień głównego
bohatera.
pasolini zwraca też uwagę na istnienie
w kinie „języka prozy”, ponieważ „tradycja języka kinematograficznego (…)
jest naturalistyczna i obiektywna” 2 .
zastosowanie przez twórcę filmu któregoś z przedstawionych „wariantów
językowych” warunkuje styl obrazu,
narzuca dominanty estetyczne i dramaturgiczne, jak ma to miejsce w przypadku – wspomnianej już – Arii dla atlety oraz Dziewczyn do wzięcia janusza
Kondratiuka. pierwszy film jest poetycką
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wizją pewnej epoki, drugi – obiektywną,
niemal dokumentalną relacją ukazującą
jeden dzień z życia bohaterów. Obydwa
filmy to też dwie odmienne historycznie
i estetycznie rzeczywistości. przełom XiX
i XX wieku, stylistyczna złożoność modernizmu, o którym opowiada bajon, niesie
ze sobą dużo większe możliwości kreacyjne niż siermiężny pRl wczesnych lat 70.
przedstawiony w obrazie Kondratiuka.
w Słowniku terminów literackich czytamy,
że proza to między innymi „mowa pospolita o funkcjach głownie poznawczokomunikatywnych, w opozycji do specyficznej mowy poetyckiej, realizującej
głównie funkcję estetyczną”3. artystyczne
wybory dokonane przez obu reżyserów
sprawiły, że przedstawiona tu definicja
znajduje swoją realizację w ich filmach.
prostota filmowego języka w obrazie
Kondratiuka i „pospolitość mowy” jego
bohaterów to najbardziej charakterystyczne cechy Dziewczyn do wzięcia, które
jaskrawo kontrastują z wyrafinowaną estetycznie wizją fin de siècle’u z Arii dla atlety. Oba filmy wpisują się więc w refleksję
teoretyczną dotyczącą tendencji realistycznych i kreacyjnych kina i pozwalają
widzieć w bajonie twórcę, który całkowicie zawierza obrazowi filmowemu,
w Kondratiuku zaś reżysera ufającego tylko rzeczywistości.

j. Kossak, Kino Pasoliniego, warszawa 1976, s.98-99.
tamże, s.103.
Słownik terminów literackich, pod red. j. sławińskiego, wrocław 1988, s.404.
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ARIA DLA ATLETY

Reżyser, scenarzysta i producent; urodzony w 1947 roku w poznaniu. ukończył prawo na uaM w poznaniu (1970)
i reżyserię w pwsFtVit w łodzi (1974).
początkowo realizował filmy krótkometrażowe i sporadycznie dokumentalne.
Powrót (1977) i Rekord świata (1977)
świadczą o zainteresowaniu problematyką sportową, a debiut kinowy – słynna Aria dla atlety – jest najpełniejszym
odzwierciedleniem tych fascynacji.
w tym filmie, podobnie jak w Wizji
lokalnej 1901 (1980), Magnacie (1986),
Lepiej być piękną i bogatą (1993), tłem

dramatów jest przełom XiX i XX wieku.
Konsekwentnie podejmuje też problematykę polityczną: Limuzyna Daimler-Benz (1981), gdzie rozwija temat faszyzmu, Wahadełko (1981) i Poznań ’56
(1996) – filmowe refleksje na temat komunizmu. Ostatnim, bardzo wyczekiwanym filmem była adaptacja Przedwiośnia (2001) stefana Żeromskiego.
wybrana filmografia: Zielona ziemia
(1978), Aria dla atlety (1979), Biała wizytówka (1986), Bal na dworcu w Koluszkach (1989), Sauna (1992), Fundacja
(2006).

Reżyser i scenarzysta filmowy; urodzony w 1943 roku w ak-bułak (zsRR),
brat reżysera andrzeja Kondratiuka.
ukończył wydział Reżyserii pwsFtVit
w łodzi. poetyka jego pierwszych filmów nawiązywała bezpośrednio do
szkoły czeskiej. charakteryzujący reżysera temperament ironisty i satyryka
zaowocował w 1972 roku Dziewczynami
do wzięcia, które obok Wniebowziętych
andrzeja Kondratiuka i Rejsu Marka
piwowskiego stanowią kanon polskiego kina kultowego. w swoich kolejnych
filmach: Pies (1973), Czy jest tu panna

na wydaniu (1976), Klakier (1982),
Prywatne niebo (1988) uprawia satyrę
na peerelowską rzeczywistość. w latach
90. zrealizował tylko dwa filmy: Głos
(1991) i Złote runo (1996). w roku 2000
w ramach telewizyjnego projektu Święta
polskie powstaje Noc Świętego Mikołaja.
wybrana filmografia: Jak zdobyć pieniądze, kobietę i sławę (1969), Niedziela
Barabasza (1971), Głowy pełne gwiazd
(1974), Mała sprawa (1975), Jedenaste
przykazanie (1987), Garderoba damska
(serial, 2001), Faceci do wzięcia (serial,
2006-2007).
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CZAS TRWANIA

Historia filmowego atlety władysława
Góralewicza została luźno oparta na
wspomnieniach autentycznego zapaśnika – zbyszka cyganiewicza – żyjącego
na przełomie XiX i XX wieku. u schyłku
życia władysław Góralewicz opowiada dzieje swojej sportowej kariery. jako
młody chłopak marzy, by wystąpić w cyrku siedelmayera, tam też zaprzyjaźnia
się z bolciem i cyklopem, poznaje smak porażki i upokorzenia. Hitzler,
guru w świecie zapaśników, zabiera go
do charlottenburga, by stoczył noworoczną walkę w sali operowej. tam też spotyka słynnego tenora Messaliniego i swoja
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1979
stuDiO FilMOwe „tOR”
Filip bajOn
Filip bajOn
jeRzy zieliŃsKi
janina nieDŹwiecKa
zDzisław szOstaK
KRzysztOF MajcHRzaK
(właDysław GóRalewicz),
pOla RaKsa (cecylia, ŻOna
GóRalewicza), ROMan wilHelMi
(bOlciO ROGalsKi), bOGusz bilewsKi
(„cyKlOp”), wOjciecH pszOniaK
(sieDelMayeR, DyReKtOR cyRKu),
RyszaRD pietRusKi (baptistO
Messalini), zDzisław waRDejn
(pOpOw), RyszaRD DeMbiŃsKi
(Knapp, właŚciciel cyRKu),
teODOR GenDeRa (ReDaKtOR),
elŻbieta GOetel (pRzyjaciółKa
cecylii), witOlD GRuca
(cHOReOGRaF Knappa)
99 Min

przyszłą żonę cecylię. Dostaje również
angaż do cyrku breitkopfa, który rywalizuje z cyrkiem Knappa. Manipulacje
breitkopfa, który cynicznie wykorzystuje nienawiść zapaśnika do braci absów,
doprowadzają do pożaru cyrku Knappa.
Góralewicz dostaje się do paryża, gdzie
spotyka w ringu jednego z braci absów.
walka w casino de paris przynosi mu
wielką sławę. zwieńczeniem owych sukcesów jest ślub z cecylią i luksusowe
życie. pojawia się jednak starszy z braci
absów i zmusza Góralewicza do walki.
bohater zwycięża, ale jest to zwycięstwo
okupione moralną klęską.

ROK PRODUKCJI
PRODUKCJA
REŻYSERIA
SCENARIUSZ
ZDJĘCIA
MONTAŻ
MUZYKA
OBSADA

CZAS TRWANIA

Film przedstawia jeden dzień z życia
trzech prowincjuszek, które w sobotę
przyjeżdżają do warszawy, by nacieszyć
się wielkomiejskimi rozrywkami, a przede
wszystkim, by kogoś poznać. bohaterki
– źle ubrane, nieatrakcyjne, śmieszne
w swoim przekonaniu o własnej niezwykłości – szukają szczęścia w kawiarniach,
w imię zasady, że „porządna dziewczyna
nie zawiera znajomości na ulicy”. w jednej z kawiarni poznają podobnych sobie
młodzieńców, którzy – by zaimponować
dziewczynom – przedstawiają się jako

1972
zespół FilMOwy „pRyzMat”
janusz KOnDRatiuK
janusz KOnDRatiuK
wiesław pyDa
liDia pacewicz
czesław nieMen
ewa szyKulsKa (Dziewczyna pRacujĄca
na pOczcie), ewa pielacH (puĆKa),
ReGina ReGulsKa (Dziewczyna,
KtóRa nie lubi KReMu),
jan stawaRz („inŻynieR”),
jan Mateusz nOwaKOwsKi
(„MaGisteR”), zbiGniew buczKOwsKi
(KelneR), iGa ceMbRzyŃsKa
(wystĘpuje w ROli saMej siebie),
jaDwiGa cHOjnacKa (bileteRKa
w teatRze), jan HiMilsbacH (KelneR),
stanisław MiKulsKi (wystĘpuje
w ROli saMeGO siebie),
MałGORzata nieMen (KelneRKa)
45 Min

„inżynier” i „magister”. wspólny wieczór
daleki jest jednak od ideału. Fundowany
przez adoratorów krem przyprawia
dziewczyny o mdłości. problematyczne
staje się także wyjście do kina i do teatru.
z pomocą całej piątce przychodzi znajomy kelner, przybierający pozę światowca, właściciel mieszkania w kamienicy,
do którego wszyscy się udają. Film zaczyna się i kończy we wnętrzu kolejowego
wagonu, gdzie bohaterki starają się przekonać same siebie, że zawarte w stolicy
znajomości będą miały swój ciąg dalszy.
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DZIEWCZYNY DO WZIĘCIA

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ

inspiracją dla reżysera Arii dla atlety
była biografia i wspomnienia polskiego
zapaśnika zbyszka cyganiewicza, który w książce Na ringach całego świata
opisał nie tylko swoje życie, ale – co,
jak się wydaje, było dla bajona najważniejsze – przedstawił też panoramę sportowego świata z przełomu XiX i XX wieku. Reżyser nie dążył do realizacji filmu
biograficznego. jego artystycznym priorytetem było stworzenie portretu pewnej epoki, wizji świata, w którym doszło
do brutalnego, ale nieuniknionego starcia sztuki z biznesem, szlachetnego sportu z wynaturzonym widowiskiem. Dla
odbioru pierwszego kinowego filmu
tego artysty bardzo istotny jest moment
jego powstania. w chwili, gdy polscy filmowcy realizują swoje obrazy zgodnie
z duchem kina moralnego niepokoju,
bajon proponuje widowni kino wyrafinowane estetycznie, zastępując reprodukcję świata kreacją filmowej rzeczywistości, porzuca realistyczną metodę
opisu i problematykę dnia codziennego
na rzecz stylizacji i powrotu do przeszłości. Aria dla atlety to manifest artystyczny twórcy, który sprzeciwia się pospolitości w sztuce i wyraża aprobatę dla
kina poetyckiego.
W S P O M N I E N I A K R E U JĄ O B R A Z

Rolę narratora i przewodnika po tym
świecie powierzył bajon głównej postaci
filmu władysławowi Góralewiczowi,

by wspomnienia o epoce wyprowadzić
bezpośrednio ze wspomnień bohatera.
zastosowanie pierwszoosobowej narracji i dystansu czasowego warunkują styl
dzieła filmowego. narracja w pierwszej
osobie w sposób naturalny faworyzuje wspomnienia, te zaś ze swej natury
są fragmentaryczne, subiektywne, zmodyfikowane zgodnie z intencjami narratora. Rekonstruowany w ten sposób świat
jest także niepełny. jako widzowie percypujemy tylko jego fragmenty, rekonstruujemy go z obrazów projektowanych przez pamięć narratora-bohatera.
władysław Góralewicz to bohater z przełomu wieków, jego oczami oglądamy więc
epokę fin de siècle’u, jednak nie obcujemy z obiektywnym jej wyglądem, ale
kreacją czasu i przestrzeni, które wyznaczają koleje losu bohatera. bajon nie dba
o dramaturgiczną logikę scen i sekwencji, zawierza natomiast tworzonym
przez wyobraźnię i wspomnienia obrazom. estetyka tych poetyckich wizji też
nie jest jednolita. wystarczy opisać choćby sam początek filmu. w filmową rzeczywistość wprowadza nas długa jazda
subiektywnej kamery, ukazującej ponure i nieuporządkowane wnętrze redakcji, by już w następnym ujęciu przenieść
widza na scenę teatru „paradise”. tu reżyser posłużył się wodewilową, kiczowatą estetyką. pstrokaty neon z nazwą teatru, jaskrawoczerwony szlafrok stojącego
na scenie tenora kontrastują z powagą
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sztuki operowej. z kolei we fragmencie
ukazującym głównego bohatera pośród
zgromadzonych przezeń rzeźb – co ważne – identycznych, różniących się tylko
wielkością, realizm miesza się z surrealizmem. w tej samej scenie Góralewicz
wypowiada znamienne zdanie, które inicjuje jego wspomnienia: „Świat nie był
wtedy taki, jaki był naprawdę, ale taki,
jakim się chciało, żeby był”. to estetyczno-tematyczne motto filmu: bohater
będzie opowiadał o świecie, ale będzie
to świat jego pamięci i marzeń. widz,
choć przyzwyczajony do mimetycznego charakteru filmowego medium, musi
zaakceptować subiektywną, poetycką
modyfikację przeszłości.
PO E T YCK A D R A M ATU RG I A

w filmie bajona istnieje bardzo silny
związek między estetyką obrazu i konstrukcją dramaturgiczną opowieści.
przeniesienie punktu ciężkości z linearnego „dziania się” na estetykę obrazu
sprawiło, że trudno dopatrywać się w scenariuszu logicznego ciągu przyczynowo-skutkowego. Góralewicz opowiadając
dziennikarzowi swoje dzieje, przywołuje kolejne obrazy-wspomnienia i w ten
sposób tworzy mozaikową, barwną wizję
swojego życiorysu oraz epoki, która go
ukształtowała. zachowuje chronologię
wydarzeń, ale nie dba o pełną rekonstrukcję biografii. Można powiedzieć,
że interesuje go styl i wygląd kolejnych
zwrotek filmowego „wiersza”, a nie relacje między nimi. całkowite zawierzenie
pamięci bohatera, subiektywizacja narracji sankcjonują jednocześnie fragmentaryczną rekonstrukcję epoki.
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Dzięki tej poetyckiej dramaturgii dominuje w filmie ekspresyjno-oniryczna
wizja świata, do której stworzenia reżyser wykorzystał cały wachlarz możliwości, jakimi dysponuje filmowe medium.
swoją poetycką ekspresyjność obraz
zawdzięcza dynamicznej pracy kamery; częste wykorzystywanie żabiej perspektywy i brawurowe panoramy monumentalizują i odrealniają obraz filmowy.
najbardziej reprezentatywnym przykładem tego stylu jest scena w casino de
paris. cylindryczna budowa warszawskiej gazowni, gdzie zrealizowano tę scenę, narzuciła niejako sposób prowadzenia kamery, która panoramuje (od dołu)
jej wnętrze, obracając się o 360 stopni.
ta wizja doskonale wpisuje się w atmosferę napiętnowanego szaleństwem końca wieku. podobnie jak scena nocy sylwestrowej roku 1900 – emblematyczny
przykład poetyckiej wizji odurzonej narkotykami epoki, którą bohater widzi tak,
jak postrzega się senny koszmar. by wprowadzić do filmu dekadencką lirykę, reżyser posłużył się subiektywną, odchyloną
od osi pionowej kamerą i gwałtownymi zbliżeniami, pokazując naznaczone
groteskowym makijażem twarze nierealnych wręcz postaci. to jedna z tych scen,
gdzie twórca zupełnie traci zainteresowanie rzeczywistością, akcentuje zaś siłę
emocji, szaleństwa, nawet podświadomości i szuka ich wizualnego ekwiwalentu. pozwala tym samym, by na ekranie
zagościła poezja w najczystszej postaci
– afabularna i alogiczna.
ale poezja filmu bajona bywa jeszcze
bardziej brutalna. walki Góralewicza
w casino de paris, ostateczne starcie

na ringu ze znienawidzonym absem,
pożar cyrku to obrazy tyleż poetyckie,
co okrutne. to fragmenty, które najdobitniej pokazują prawdziwe oblicze
tamtych czasów, kiedy sztuka musiała ustąpić show-biznesowi, bezpardonowej walce o zysk, kiedy w teatrze
wystawiano spektakle i organizowano walki zapaśnicze. autorka monografii poświęconej twórczości reżysera
pisze: „to fin de siècle, zdaje się mówić
bajon, niósł owe symptomy przewartościowania w kulturze XX wieku, która umie banalizować i trywializować to,
co w niej wysokie i elitarne. to wówczas
pojawiły się pierwsze w tej skali oznaki królestwa show-biznesu i mechanizmów manipulacji. to czas wdarcia
się w obszary kultury jej nurtu popularnego i masowego, którego zwiastunami były sport i kino” 4.
należy jednak podkreślić, w filmie powracają również fragmenty przynoszące widzowi wytchnienie, kontrastujące z brutalizmem przytoczonych
powyżej scen, na przykład, sielankowo-jarmarczny początek filmu, gdy młody Góralewicz dopiero zaczyna swoją
karierę. wpisana w ten fragment idea
wędrówki determinuje kompozycję
przestrzeni. Dominują tu plenery, lasy,
pola i gościńce. podobnie malarskie,
niemal impresjonistyczne sceny oglądamy, gdy bohater odwiedza kolejne
eleganckie kurorty. z tą jednak różnicą, że w tym drugim przypadku plener nie jest równoznaczny z otwartością przestrzeni. plaża, ograniczona
4

z jednej strony wydmami i pagórkami, z drugiej morzem, daje wrażenie
zamknięcia – co ważne – bardzo konsekwentnie budowanego przez twórcę filmu, od momentu gdy zapaśnik odchodzi
z cyrku siedelmayera. Filip bajon symbolicznie zaznacza w ten sposób wejście
bohatera w świat, gdzie każdy jego ruch
uzależniony będzie od tej pory od praw
rządzących show-biznesem.
Relacje między przestrzenią otwartą a zamkniętą, zderzenie brutalizmu
i subtelnej liryki wizualnej to niejedyne kontrasty, na których podstawie artysta buduje swój film. podstawową opozycję tworzy sama tematyka filmowej
opowieści, a jej zapowiedź odnajdujemy także w tytule. bohater, uosobienie brutalnej, plebejskiej rozrywki, jest
wielbicielem opery. bożyszcze „nowych
czasów”, negujących znaczenie wysublimowanej sztuki, celebruje piękno opery,
która cały czas pozostaje w sferze jego
największych marzeń. artystyczne fascynacje władysława Góralewicza pozwoliły reżyserowi na wprowadzenie jeszcze jednego – paradoksalnego skądinąd
– kontrastu. w obrazie bajona pojawia
się postać tenora batisty Messaliniego,
bohatera ważnego nie tylko dla całego
filmowego dramatu, ale także dla wizerunku samego Góralewicza. Śpiewak
operowy, przedstawiciel sztuki wysokiej,
bliższy jest w swym zachowaniu cyrkowym komediantom niż subtelnym artystom. w porównaniu z nim postać głównego bohatera nabiera znamion niemal
arystokratycznej godności.

e. nurczyńska-Fidelska, Czas i przesłona. O Filipie Bajonie i jego twórczości, Kraków 2003, s. 73.
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CZŁOWIEK I JEGO EPOKA

trudno jednak stwierdzić, gdzie szukać
źródła tej szlachetnej postawy zapaśnika.
jest to problem, o którym pisał sam Filip
bajon. Reżyser, dążący w swojej twórczości do osiągnięcia równowagi między
różnymi elementami dzieła, sam przyznaje: „w filmie takim jak Aria dla atlety traci się trochę na psychologii bohatera jako jednostki, na ścisłości informacji
dotyczącej i jego, i jego epoki” 5. Mimo
że akcja została skoncentrowana wokół
jednego tylko bohatera, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu innych postaci na jej przebieg, portret psychologiczny
zapaśnika pozostawia widza z poczuciem
pewnego niedosytu. być może to złożony
charakter epoki kazał reżyserowi zrekonstruować jej wizerunek trochę kosztem
samego bohatera. nie znaczy to oczywiście, że Góralewicz staje się mało ważny. przeciwnie, to właśnie los bohatera
pozwala autorowi filmu pokazać panoramę ogarniętej moralnym kryzysem europy.
przemierzając kontynent, sportowiec
poszukuje pełni, potwierdzenia wartości
własnej siły, ostatecznego sensu swojej
drogi życiowej wyznaczanej przez dylematy końca wieku. Góralewicz to orędownik harmonii między pierwiastkami natury
i kultury, pięknem sztuki a żywiołem siły
fizycznej. ta opozycja jest źródłem jego
największego egzystencjalnego dramatu. Opera, która w filmie jest emanacją
marzeń bohatera o pięknie idealnym, staje
się coraz bardziej tandetną rozrywką, zaś
zmagania na ringu zapaśniczym, symbolizujące niegdyś prawdziwego sportowe5
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go ducha, zmieniają się w zbrutalizowany show. w postaci tenora Messaliniego
odbija się cała prawda o współczesnej
bohaterom operze. artysta śpiewający z błazeńskim zacięciem La donna è
mobile czy Śmiej się pajacu gubi swój
talent wśród kiczowatych póz i nie potrafi
się wznieść ponad poziom popularnego
widowiska dla mas.
to samo dotyczy sportu. Okrutne walki, podczas których walczący dążą do
jak najbardziej efektownego skatowania
przeciwnika lub nawet do jego zabicia,
podporządkowane są jedynie finansowym
zyskom. ale Góralewicz początkowo wierzy w możliwość harmonijnego współistnienia świata sztuki i walki, jest głęboko
przekonany o moralnym pięknie fizycznej siły. Można w tym momencie zaryzykować tezę, że bohater filmu mógłby być podmiotem lirycznym wiersza
leopolda staffa Kowal. w postaci wykreowanej przez Krzysztofa Majchrzaka
można wskazać echa filozofii Friedricha
nietzschego, której elementy odnajdujemy w wierszu staffa. Gdy czytamy wersy:
„bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie,
pilne, /bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę/ serce hartowne, mężne, serce dumne, silne”, możemy wyobrazić sobie bohatera filmu recytującego
nie fragment utworu schillera, jak uczynił to w rozmowie z braćmi absami,
ale właśnie wiersz staffa. jest to jeden
z tych fragmentów filmu, kiedy poezja pojawia się w nim nie na płaszczyźnie estetycznej, ale w postaci bezpośredniego literackiego cytatu.

F. bajon, Mnożenie artystycznych światów, „Kino” 1980, nr 2, s. 4.

człowiek staje się zatem zwierciadłem
swojej epoki, czasów wewnętrznego
rozdarcia, borykających się z problemem stylu i wartości, a mimo to przepełnionych wielką pasją życia. ten egzystencjalny problem i życiowy ciężar
ma w obrazie bajona swoją symboliczną wizualizację. jak refren powracają
w nim sceny przedstawiające gromadzone przez sportowca rzeźby mitycznego atlasa, w tym jednak przypadku
– z mitologicznego punktu widzenia
– w wersji nieco sfałszowanej. Otóż
mityczny atlas, ukarany przez zeusa,
miał dźwigać na swych ramionach sklepienie niebieskie. w filmie natomiast
jest to kula ziemska. to nowy atlas,
tak jak nowa jest epoka, z którą boleśnie skonfrontowany został Góralewicz.
na jego oczach poezja, sztuka, szlachetna walka zaczęły przegrywać z bezduszną cywilizacją, biznesem, tandetnym
widowiskiem; słowem – to, co niebiańskie, przegrało z tym, co ziemskie.
nowy atlas z pokorą dźwiga na swoich barkach ziemski ciężar, podobnie
jak bohater filmu zmaga się ze swoim
egzystencjalny dramatem, od którego
w żaden sposób nie mógł się uwolnić.
i – co należy podkreślić – nie chciał.
epoka i środowisko, w jakim przyszło
mu żyć, wykształciły wiele sposobów
uśmierzających ból istnienia. jednak
poddanie się któremuś z nich byłoby
jednoznaczne z zaprzedaniem własnej
duszy, co zapewne zrównałoby mentalnie Góralewicza z braćmi absami, jego
największymi wrogami. Rola „nowego
atlasa” okazała się więc honorowym
i jedynym możliwym wyjściem.

BAJON

I

KLASYCY

KINA

pisząc o bohaterze filmu Filipa bajona,
nie sposób nie wspomnieć Federico
Felliniego. w twórczości włoskiego artysty widać bowiem te same sposoby kreowania postaci, które ukształtowały filmowy portret władysława Góralewicza.
w przytoczonej wyżej wypowiedzi reżyser filmu wspomina o brakach w wizerunku postaci, wynikających z charakteru
filmowego widowiska. poetyckość wizji
uwolnionej od wszelkich klasycznych
rygorów narracyjnych utrudnia psychologiczną konkretyzację portretu postaci.
podobną metodę twórczą odnajdujemy
w dziełach Felliniego. artysta wyposażał najczęściej swoich bohaterów w kilka najbardziej wyrazistych cech, zastępując jednocześnie analizę psychologiczną
opisem postaci. w kontekście Arii dla
atlety doskonałym tego przykładem
jest zampanò, siłacz, cyrkowiec, bohater La Strady, który doskonale odnalazłby się wśród postaci bajona. zampanò
to symbol fizycznej siły, nieokiełznanego
biologizmu; Fellini kontrastuje go jednak
z uduchowioną, dobroduszną Gelsominą.
profesja Fellinowskiego bohatera skłania
widza do porównania go z Góralewiczem
lub nawet postrzegania tego drugiego jako
polskiego wcielenia zampanò. choć te
skojarzenia są oczywiste, wymagają pewnego uściślenia. bajon wzbogacił swojego bohatera o pierwiastek duchowy,
którego uosobieniem w La Stradzie była
Gelsomina. u Felliniego każda z postaci
pozostaje personifikacją jednej, podstawowej cechy, natomiast w obrazie polskiego
twórcy obydwie cechy budują wizerunek
jednego tylko bohatera.
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nawiązania do historii kina i dzieł wielkich jego mistrzów nie kończą się w Arii
dla atlety na Fellinim. w obrazie bajona
odnaleźć można nastrojowość filmów innego włoskiego twórcy luchino
Viscontiego, nie tylko w bezpośrednich
cytatach – jak choćby w scenie spaceru
po plaży, nawiązującej do słynnej Śmierci
w Wenecji. większość dzieł Viscontiego
to wyraz fascynacji reżysera duchem
dekadencji. podobnie jak twórca Śmierci
w Wenecji, bajon opowiada o ludziach
należących do umierającego świata, przekraczających granicę epoki, za którą znajduje się obca już im rzeczywistość. w Arii

dla atlety odnajdujemy te same – silnie
akcentowane przez Viscontiego – zależności między bohaterem i jego światem;
to miejsce i czas tworzą człowieka i one
decydują o jego śmierci. Gdy odchodzi epoka, odchodzą też ludzie, którzy
do niej należeli. to z kolei każe odbiorcy postrzegać film polskiego twórcy jako
dzieło nie tylko poetyckie, ale i nostalgiczne, naznaczone duchem tęsknot samego
Viscontiego. bohaterowie obu reżyserów
nie kryją żalu za odchodzącą epoką, ale
nie opuszcza ich też głębokie przekonanie
o konieczności zmian i nieuchronności
zbliżającego się przesilenia.

estetyka i temat Dziewczyn do wzięcia Kondratiuka wyraźnie kontrastują z Arią dla atlety. w tym przypadku
reżyser skupił się na banalności życia,
odartego ze wszystkich przejawów niezwykłości i poezji, choć bardzo mocno
za ową poezją tęskniącego. bez wątpienia inspiracją dla Kondratiuka były
dokonania czeskiej szkoły sprzed 1968
roku. problemy i bohaterowie podobni
są do tych z wczesnych filmów Miloša
Formana, to ludzie tak samo nieudolni
i banalni jak postaci z Czarnego Piotrusia
czy Miłości blondynki. Dość brutalny
obiektywizm charakteryzujący obrazy obu twórców odkrywa przed widzami podstawową prawdę o bohaterach
– wszystkie ich poczynania są z góry skazane na niepowodzenie, świat nie jest
łaskawy dla ludzi genetycznie pozbawionych inteligencji, ograniczanych dodatkowo przez nieprzyjazne okoliczności.

Formana i Kondratiuka łączy także metoda twórcza. swój niepowtarzalny styl,
zwłaszcza wrażenie autentyzmu, filmy
obu artystów zawdzięczają aktorom
amatorom (udział profesjonalistów był
w nich minimalny), to dzięki nim w tych
tragikomicznych historiach dostrzegamy
dokumentalną niemal prawdę.
Dziewczyny do wzięcia to prosty film
o prostych ludziach, historia jednego
dnia z życia trzech prowincjuszek, które
szukają szczęścia w stolicy, i tak jak setki
podobnych im dziewczyn wykorzystują
sobotni wieczór, by choć na chwilę zbliżyć
się do innego – lepszego w ich mniemaniu
– świata. Oczywiście z lepszym światem
związane są określone nadzieje i oczekiwania, zazwyczaj takie same: znalezienie
sympatii, chłopaka, męża, słowem „dobrej
partii”, czyli przepustki do lepszej rzeczywistości. co ciekawe, nie znamy imion
bohaterów. O jednej z dziewczyn przy-
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jaciółki mówią pućka, drugą poznajemy
jako „tę pracującą na poczcie”, trzecia
to ta, „która nie lubi kremu”. podobnie
jest z mężczyznami: „magister” i „inżynier” pozostają bezimienni. autor obrazu
zaakcentował w ten sposób uniwersalność
przedstawionej historii, a występujące
w niej postaci potraktował paradygmatycznie, jako wzorce ówczesnych norm
obyczajowych.
Reżyser filmu chłodnym okiem przygląda
się poczynaniom dziewczyn, a czarno-biała taśma wzmaga wrażenie autentyczności obrazu. Kondratiuk ufa rzeczywistości. stara się przenieść ją na ekran tak
starannie, by widz nie miał wątpliwości, że obcuje z realizmem tak postaci, jak sytuacji. chwilami jednak twórca, by zniwelować reportażową niemal
poetykę obrazu i dystans dzielący widzów
i bohaterów, stosuje zbliżenia twarzy. już
od pierwszej sceny zdajemy sobie sprawę z banalności i charakterologicznej
prostoty tytułowych dziewczyn, ale zbliżenia pogłębiają to wrażenie – ujawniają ich brzydotę i prymitywizm. w widzu
zaś ugruntowują przekonanie, że to,
co obserwuje, to właśnie rzeczywistość
i prawda. Kondratiuk z zacięciem wytrawnego ironisty pokazuje z bliska, że proza życia ma nie tylko nieatrakcyjną, ale
i groteskową twarz.
B O H AT E R O W I E M A JĄ G Ł O S

znaczenie języka i dialogu – jak w każdym dobrym filmie, tak i tutaj – wykracza poza funkcję komunikacyjną. język
nie tylko informuje, ale charakteryzuje, staje się elementem dopełniającym
wizerunku postaci. to sfera dialogo-

wa filmu zawiera najwięcej informacji
dotyczących marzeń i pragnień bohaterów. w filmie zwraca uwagę niezwykła naturalność dialogów, wypływająca
ze stylu mowy potocznej i z lingwistycznej nieporadności wypowiedzi wszystkich bohaterów. bardzo znamienne jest
dość mechaniczne powtarzanie tych
samych zdań i słów. już pierwsze sceny świadczą o tym, jak wielkim wyzwaniem dla bohaterów jest sformułowanie
jasnej wypowiedzi o konkretnej treści.
jedna z przyjaciółek spytana o to, jaka
jest warszawska rzeczywistość, odpowiada: „a co ty tam wiesz. bez żadnego porównania”, a następnie powtarza
to zdanie kilkakrotnie. i to wszystko,
co ma do powiedzenia na temat stolicy. podobnie rzecz ma się z warszawskimi podrywaczami. zanim jeszcze
dojdzie do spotkania z dziewczynami,
dwaj mężczyźni, obserwując potencjalne „zdobycze” w kawiarni, prowadzą
rozmowę, w której najczęściej powtarza się jedno pytanie i odpowiedź: „ale
patrzą się tutaj? patrzą”. tu jednak prawda zostaje zwerbalizowana wprost, mężczyźni przyznają się przed sobą, że zupełnie nie wiedzą, jak i o czym rozmawiać
z kobietami.
bohaterowie, którzy nic o sobie nie wiedzą, są niewykształceni i nieciekawi,
starają się za wszelką cenę podtrzymać
rozmowę. powtarzając te same słowa
i zdania, wypełniają pustkę, przerywają niezręczne milczenie i starają się zniwelować dręczące wszystkich poczucie bezradności. Każdy z bohaterów
ma jakieś oczekiwania związane ze wspólnie spędzanym wieczorem. a w stolicy
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– jak stwierdza jeden z mężczyzn – „jest
wiele różnych możliwości, wiele, bardzo różnych”. problem jednak w tym,
że słowo „wiele” ma się nijak do rzeczywistości, zwłaszcza do repertuaru
wielkomiejskich rozrywek, jakie panowie są w stanie zaproponować swoim
nowym znajomym. Dla dodania sobie
animuszu i zaimponowania kobietom
przedstawili się jako „magister” i „inżynier”, ale na tym kończy się pomysłowość
podrywaczy. całą bezradność postaci i komizm beznadziejnej towarzysko
sytuacji oddaje stwierdzenie: „możemy
iść tam, albo tam”, co w tym wypadku
oznacza „nigdzie”.
na płaszczyźnie językowej w filmie pojawia się jednak poezja, nie jako estetyczna
stylizacja, ale bezpośredni cytat. słowo
poetyckie jest tu karykaturą prawdziwej
poezji, wprowadzonej do filmu w imię
zasady, że tam, gdzie marzenia i uczucia, tam musi być poezja. i jest, tyle tylko, że w postaci wiersza o kolumnie
zygmunta! Recytuje go w kawiarni jedna z bohaterek, członkini kółka recytatorskiego. Drugie filmowe spotkanie
z poezją jest jeszcze bardziej żałosne.
poetyckie wersy zastępuje szarada anagramowa, gdy zdesperowany „inżynier”
podejmuje ostatnią próbę uwiedzenia
i czyta: „pośród tęczowych blasków słonka układa pieśni swe skowronek, słucha
ich potem las i łąka, niebo trochę rozmarzone. a kiedy ciepłe łzy deszczowe
zaczną obmywać dno parowu, o pięknej
wiośnie ci opowiem i pierwszy kwiat jej
dam ci znowu”. Ostatecznie to właśnie
słowa sprawiają, że oglądamy na ekranie
parodię romantycznego wieczoru.
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WARSZAWA I LUKSUS PRL

Dziewczyny do wzięcia to na swój sposób kino drogi, choć to droga niezbyt długa, która zaczyna się i kończy we wnętrzu kolejowego wagonu. to, co widać
za oknami pociągu, wprowadza widza
w siermiężną rzeczywistość pRl lat
70. pod względem estetycznym film
Kondratiuka jest bez wątpienia wizytówką tamtych czasów. choć reżyser konsekwentnie omija problemy polityczne
i koncentruje się jedynie na wątku obyczajowym, to filmowy opis tragikomicznej
specyfiki tamtych lat, na poziomie estetycznym, nie ma sobie równych w polskiej kinematografii.
ponure krajobrazy towarzyszą nam aż
do samej stolicy. tam dziewczyny wychodzą na spotkanie z „wielkim światem”,
który na ekranie jest kwintesencją socrealistycznego, architektonicznego koszmaru. trzy prowincjuszki szczerze wierzą w to, że właśnie w warszawie będą
mogły zaciągnąć kredyt na szczęście.
Metafora ta nie jest przypadkowa. jedna
z pierwszych warszawskich scen przedstawia przyjaciółki poprawiające urodę
przed oszkloną witryną banku pKO, obok
zaś widnieje napis: „bank pKO udziela
kredytów”. nagle jednak witryna zostaje
zasłonięta, co uniemożliwia dokończenie tej pospiesznej toalety. w tej krótkiej, acz znaczącej scenie reżyser zawarł
podstawową tezę swojego filmu – takich
osób „wielki świat” nie bierze pod uwagę.
Rozbudzone nadzieje każą jednak pućce
i jej koleżankom myśleć inaczej.
w stolicy najważniejszy jest wybór
odpowiednich terenów poszukiwań,
a w związku z tym, że symbolem elegan-

cji i dobrego wychowania jest kawiarnia,
tam właśnie udają się bohaterki. Oko
kamery jest od tego momentu bezlitosne, kompromituje nie tylko postaci, ale
także tworzone przez nie, na własne
potrzeby, mity kolejnych odwiedzanych
miejsc. nie może być inaczej, bowiem
każda przestrzeń to jedynie zwierciadło swojej epoki. penetrując ją, kamera
nie zapomina o bohaterach i co jakiś czas
koncentruje się na postaciach lub przedmiotach determinujących ich zachowanie. w kawiarni są to puchary z kremem
sułtańskim, który doprowadza do mdłości jedną z dziewczyn. bohaterki, choć
przygnębione kawiarnianą kompromitacją, chcą jednak nadal wierzyć w swoją atrakcyjność i wyjątkowość. stojąc
przed łazienkowym lustrem, zapewniają się o własnej urodzie. Doskonała
scena oparta na wizualno-werbalnym
kontrapunkcie ukazuje twarze nieatrakcyjnych dziewczyn, które podkreślają,
jak ładne mają oczy, włosy, figury, słowem, jak bardzo są „powabne” – by użyć
bardzo lubianego przez nie słowa. to,
co widać, gorzko i ironicznie kontrastuje
z tym, co słyszymy.
są jednak w filmie przestrzenie, gdzie
bohaterowie mogą być bliżej marzeń.
w holu teatru spotykają ikony tamtych lat: stanisława Mikulskiego i igę
cembrzyńską. ale bliskość „lepszego
świata” trwa tylko chwilę. tym bardziej,
że teatr, w którym ów świat symbolicznie się zmaterializował, jest dla postaci
przestrzenią zupełnie obcą. po wielkich
gwiazdach w teatralnym holu został tylko zapach – jak stwierdza jedna z dziewczyn. atmosferę zachwytu i uniesie-

nia miała zapewne podtrzymać wizyta
na tarasie widokowym pałacu Kultury, ale
obserwowana z góry ponura warszawska
pseudometropolia może jedynie utwierdzić wszystkich w przekonaniu o niedostępności „lepszego świata”. potem
będą go oglądać już tylko z zaplecza
– dosłownie i w przenośni. trzy prowincjuszki ze swoimi towarzyszami trafiają
do ekskluzywnego lokalu, przyciągającego elity płonącymi potrawami i damsko-męskim striptizem. te perwersyjne,
jak na owe czasy, rozrywki i wyrafinowane potrawy bohaterowie mogą obserwować jedynie z restauracyjnej kuchni – symbolicznej granicy między nimi
a nieznaną rzeczywistością.
wizyta w lokalu ma jednak swoją znaczącą kontynuację. jeden z kelnerów
to kolegą „inżyniera”. wszyscy zatem
udają się do jego mieszkania, co ważne, pełnego przedmiotów na owe czasy luksusowych. jest więc telewizor
i lodówka, tyle tylko, że niepodłączone,
o czym informuje nas zafascynowany
urządzeniami „inżynier”. Kiedy spojrzenie widza pada na kolejny cud techniki
– pralkę Franię – taka informacja jest już
zbędna, wiadomo, że i ona nie działa.
zainteresowanie bohaterów budzą także
liczne butelki z trunkami. próba konsumpcji dowodzi jednak, że wszystkie wypełnione są kolorową wodą. najbardziej
zaskakująca jest jednak reakcja bohaterów – ani niesprawne urządzenia zgromadzone w mieszkaniu, ani falsyfikaty markowych alkoholi nie są w stanie
zburzyć ich przekonania o niezwykłości tego miejsca. co z tego, że coś nie
działa, skoro elegancko wygląda, bo
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– jak mówi jedna z dziewczyn – „ludzie
lubią, żeby coś było eleganckie”. i tę fałszywą, prymitywną elegancję pokazuje
Kondratiuk z charakterystycznym dla siebie zacięciem demaskatora narodowego
luksusu.
Reżyser nie szczędzi odbiorcy także wglądu w rozrywki bohaterów, którzy oglądają zeszyt ze zdjęciami gwiazd filmowych.
ponownie wydaje się, że ten banalny
ekwiwalent „wielkiego świata” budzi ich
niekłamane zainteresowanie. jest jednak w tej scenie interesujący fragment,
silnie akcentujący – o czym była mowa
na początku – dokumentalną proweniencję obrazu Kondratiuka. Otóż kamera
na dłuższą chwilę traci zainteresowanie
przestrzenią mieszkania i czwórką bohaterów, by skoncentrować się na jednej tylko postaci – dziewczynie, która nie lubi
kremu sułtańskiego. Odrzucona na chwilę
przez znajomych, zaczyna mówić wprost
do kamery, stara się powiedzieć, czym
dla niej jest miłość. to oczywiście bardzo nieudolna wypowiedź, dziewczyna
nie potrafi znaleźć odpowiednich słów,
jąka się i śmieje; wobec takiego problemu jest zupełnie bezradna, ale szczera
i prawdziwa. trudno nie zauważyć podobieństwa tego fragmentu do nurtu cinèma
vérité w filmie dokumentalnym, często
wykorzystującego formułę ankiety, która
zmuszała bohatera do szczerej wypowiedzi przed kamerą. Można w tym momencie zadać pytanie, dlaczego tylko jedna
z bohaterek została w ten sposób wyróżniona. Odpowiedź jest prosta: na tym etapie rozwoju akcji widz może być niemal
pewien, że dwie pozostałe powiedziałyby to samo i tak samo by się zachowywa18

ły. Odbiorca nie wie natomiast dokładnie,
jak skończyła się wizyta w mieszkaniu kelnera, choć oczywiście dalszego przebiegu
wydarzeń może się domyślać. nie ma też
złudzeń, że gdy drzwi pokoju zamknęły się za jedną z dziewczyn i właścicielem lokum, sobotnia eskapada do miasta
zbliżała się do końca.
warszawska przygoda kończy się w pociągu. wśród całej gromady podobnych
do siebie, tandetnie ubranych, nieładnych dziewczyn, w obskurnym wagonie widz odnajduje główne bohaterki.
tak jak w kawiarni przed łazienkowym
lustrem zapewniały się o własnej atrakcyjności, tak w pociągu wyrażają przekonanie, że ich warszawskie znajomości
będą miały ciąg dalszy. potrzeba im wiary, że przyjazd do stolicy się opłacił. jeśli
interesujące wydały się zepsute sprzęty gospodarstwa domowego, a o elegancji zaświadczały butelki po wykwintnych
alkoholach wypełnione wodą, jeśli najlepszą rozrywką wieczoru było oglądanie
zeszytu ze zdjęciami gwiazd, to nic nie stoi
na przeszkodzie, by spotkani nieudacznicy nie mogli odegrać roli wymarzonych
mężczyzn. choć przecież tyle razy stwierdziły, że chcą żyć inaczej. jedna z bohaterek zapytana przez mężczyzn, co to znaczy, odpowiada: „Dokładnie nie wiem
jak, ale inaczej”. Reżyser oczywiście daje
do zrozumienia, że całkowita nieumiejętność skonkretyzowania swoich oczekiwań, tak teraz, jak w przyszłości pozwoli dziewczynom godzić się z bylejakością
swojego życia. Klamrowa budowa filmu
sugeruje, że jeszcze nie raz trzy przyjaciółki wybiorą się w taką podróż. wszak
i ta nie była ich pierwszą.

DZIEWCZYNY DO WZIĘCIA

ARIA DLA ATLETY

1 co oznaczają pojęcia: dekadentyzm,

4 podaj podstawowe różnice między

symbolizm, ekspresjonizm, impresjonizm,
w konteście omawianych filmów?
2 socrealizm w kulturze polskiej.
3 Przedwiośnie Filipa bajona na tle
innych adaptacji literatury polskiej.

operą a operetką?
5 co to jest kino kultowe (na podstawie wybranych tytułów z kina polskiego i powszechnego)?

Filip bajon, Mnożenie artystycznych światów, „Kino” 1980, nr 2
alicja Helman, Twórcza zdrada. Filmowe
adaptacje literatury, poznań 1998
Rafał Marszałek, Kino rzeczy znalezionych, Gdańsk 2006
ewelina nurczyńska-Fidelska, Czas
i przesłona. O Filipie Bajonie i jego twórczości, Kraków 2003
ewelina nurczyńska-Fidelska, W krę-

gu ideologii i kultur y. O twórczości
Filipa Bajona [w:] Kino polskie w trzynastu sekwencjach, pod red.: eweliny
nurczyńskiej-Fidelskiej, Kraków 2005
andrzej Ochalski, Atlas w „Pięknej epoce”, „Kino” 1979, nr 12
jacek szczerba, wojciech Orliński,
Komedie do wzięcia, „Gazeta wyborcza”
1999, nr 272
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