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inspiracje filmu malarstwem stanowią 
niezwykle interesujący przykład kore-
spondencji sztuki filmowej ze sztuka-
mi tradycyjnymi. Film jest zasadniczo 
sztuką adaptacji; adaptacja jest podsta-
wową techniką twórczą kina. w przy-
padku malarstwa symbioza ta zazna-
cza się szczególnie wyraźnie. Malarstwo 
i  inne formy plastyczne oraz f i lmy 
to przecież obrazy. kino zawdzięcza bar-
dzo wiele malarstwu; od początku swe-
go istnienia korzystało z jego rozwiązań 
kompozycyjnych, perspektywicznych, 
figuralnych i fakturowych, a później 
– po wprowadzeniu barwy – odwoły-
wało się także do malarskiej kolorysty-
ki. czerpało ochoczo z tematów dzieł 
plastycznych i wykorzystywało moty-
wy w nich zawarte – zarówno w formie 
bezpośrednich cytatów, jak i bardziej 
dyskretnych aluzji. ten ostatni rodzaj 
inspiracji sztuki filmowej sztukami pla-
stycznymi wydaje się najbardziej intry-
gujący. Liczne przykłady transforma-
cji sensów dzieła malarskiego na obraz 
f i lmowy odnaleźć można przecież 
nie ty lko w f i lmowych biograf iach 
artystów pędzla czy w filmach jawnie 
odwołujących się wizualnie do malar-
stwa, ale i w utworach zupełnie tema-
tycznie z nim niezwiązanych.
Do kategorii „malarzy ekranu” z pew-
nością należy zaliczyć andrzeja wajdę. 
Filmy wajdy są malarskie same w sobie, 

ze względu na znakomite walory wizu-
alne – scenograficzne i operatorskie. 
szczególnie charakterystyczna dla twór-
czości wajdy jest wyjątkowa intensyw-
ność i różnorodność cytowanego i przy-
woływanego w niej repertuaru dzieł. 
trudno bowiem wskazać reżysera, który 
równie często, jak czyni to wajda, szu-
kałby natchnienia w malarstwie, wplata-
jąc do swoich filmów motywy konkret-
nych obrazów lub cytując je w całości 
i niemal dosłownie. Brzezina jest jed-
nak jeszcze innego rodzaju przykła-
dem korespondencji obu sztuk. ten 
film nie tylko zawiera liczne odwołania 
do malarstwa jacka Malczewskiego, ale 
całkowicie zainspirowany został proble-
matyką jego twórczości. Można nawet 
powiedzieć, że filmowa Brzezina jest 
filmem tyleż według Malczewskiego, 
co według iwaszkiewicza, jeżeli chodzi 
o związek erosa i tanatosa – dialektykę 
życia i śmierci.
ten sam temat podejmuje również piotr 
Dumała w swoim kilkunastominutowym 
arcydziele animacji: Łagodnej na pod-
stawie noweli Fiodora Dostojewskiego. 
Dumałę wprost należy nazwać „mala-
rzem”, tak w tradycyjnym, jak w filmo-
wym tego słowa znaczeniu.
Obydwa filmy, będąc znakomitymi przy-
kładami plastycznej wyobraźni ich twór-
ców, są zarazem indywidualnymi, osobi-
stymi adaptacjami klasyki literackiej.
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jeden z najwybitniejszych polskich reży-
serów filmowych i teatralnych, także sce-
narzysta i scenograf; urodzony w 1925 
roku w suwałkach. absolwent wydziału 
Reżyserii pwsF w Łodzi (1953). współ-
tworzył nurt zwany polską szkołą filmową, 
uczestnicząc w ten sposób w procesie włą-
czania dotąd prowincjonalnej i zaścianko-
wej kinematografii polskiej w obieg kultu-
ry europejskiej i światowej. znalazł także 
swoje miejsce w obrębie kina moralne-
go niepokoju – kolejnego ważnego nur-
tu w dziejach filmu polskiego. w latach 
1972-1983 był kierownikiem zespołu 
Filmowego „X”, zaś w latach 1978-1983 
pełnił funkcję prezesa stowarzyszenia 
Filmowców polskich. założył działającą 

od 2002 roku w warszawie Mistrzowską 
szkołę Reżyser i i  Fi lmowej andrzeja 
wajdy. Otrzymał między innymi nagrodę 
specjalną jury za Kanał (1957) oraz złotą 
palmę za Człowieka z żelaza (1982) na MFF 
w cannes, nagrodę FipResci na MFF 
w wenecji (1959) za Popiół i diament, 
zaś w 2000 roku Oscara za całokształt 
twórczości filmowej. wybrana filmogra-
fia: Kanał (1956), Popiół i diament (1958), 
Popioły (1965), Wszystko na sprzedaż 
(1968), Brzezina (1970), Wesele (1972), 
Z iemia  ob iecana  ( 1974 ) ,  Cz łowiek 
z marmuru (1976), Panny z Wilka (1979), 
Człowiek z żelaza (1981), Danton (1982), 
Korczak (1990), Pan Tadeusz (1999), Katyń 
(2007).

Reżyser filmów animowanych, plastyk, 
literat, aktor, pedagog; urodzony w 1956 
roku w warszawie. w 1982 roku ukoń-
czył warszawską asp w pracowni kon-
serwacji rzeźby kamiennej. Debiuto-
wał w 1981 filmem Lykantropia. tworzy 
w swojej indywidualnej, „gipsowej” tech-
nice, polegającej na rysowaniu, póź-
niej malowaniu i ścieraniu płyt gipso-
wych. uzyskuje tak brąz Rembrandta 
oraz efekt światłocienia w tonacji brą-
zów, podobny do słynnego chiaroscuro 
caravaggia. Realizuje filmy na podstawie 
klasyki literackiej, nie unika też mniej-
szych form i lżejszych tematów: czołó-

wek filmowych, wideoklipów czy reklam 
MtV. jego twórczość uważana jest za zja-
wisko wyjątkowe w światowej animacji, 
zaś on sam nazywany  bywa „magiem 
filmu animowanego”. wybrana filmo-
grafia: Lykantropia (1981), Latające wło-
sy (1984), Łagodna (1985), Nerwowe 
życie kosmosu (1986), Wolność nogi 
(1988), Horse (1990, film dla MtV), 
Franz Kafka  (1991), Nerwowe życie 
I (1993), Nerwowe życie II (1994), Stop 
AIDS (1994), Wieje piaskiem od stro-
ny wojny (1995, teledysk), Kafka meets 
Dostoyevski (1995), 14 bajek z królestwa 
Lailonii (1997), Zbrodnia i kara (2000).
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 ROK PRODUKCJI 1970
 PRODUKCJA zespóŁ FiLMOwy „tOR”
 REŻYSERIA anDRzej wajDa
 SCENARIUSZ anDRzej wajDa
 ZDJĘCIA zyGMunt saMOsiuk
 MONTAŻ HaLina pRuGaR
 MUZYKA anDRzej kORzyŃski
 OBSADA DanieL OLbRycHski (bOLesŁaw), 

OLGieRD Łukaszewicz (stanisŁaw), 
eMiLia kRakOwska (MaLina), 
MaRek peRepeczkO (MicHaŁ), 
eLŻbieta ŻOŁek (OLa)

 CZAS TRWANIA 90 Min

akcja filmu rozgrywa się w latach dwu-
dziestych XX wieku. Głównym boha-
terem jest chory na gruźlicę, umierają-
cy stanisław, który przyjeżdża z Davos 
do położonego wśród lasów domu swoje-
go brata bolesława. w leśniczówce chce 
umrzeć w otoczeniu najbliższych, ale 
też po raz ostatni zaznać uroków życia. 
bolesław jest wdowcem i nie może pogo-
dzić się ze śmiercią swojej żony barbary. 
nie potrafi też zrozumieć zachowania 

stasia, który w obliczu zbliżającej się nie-
uchronnie śmierci demonstruje ostenta-
cyjną pogodę ducha, chwilami zacho-
wuje się wręcz nonszalancko. poznaje 
wieśniaczkę Malinę i wdaje się z nią 
w romans. tymczasem bolesław pogrą-
ża się w bólu i rezygnacji, dopiero śmierć 
brata nieoczekiwanie przywraca mu spo-
kój ducha. bolesław decyduje się odmie-
nić swoje życie – po przelotnym romansie 
z Maliną opuszcza wieś.
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 ROK PRODUKCJI 1985
 PRODUKCJA stuDiO MiniatuR FiLMOwycH (waRszawa)
 REŻYSERIA piOtR DuMaŁa
 SCENARIUSZ piOtR DuMaŁa
 ANIMACJA piOtR DuMaŁa, wOjciecH wOjtkOwski
 ZDJĘCIA baRbaRa stankiewicz
 MONTAŻ Hanna MicHaLewicz
 MUZYKA zyGMunt kOnieczny
 CZAS TRWANIA 11 Min

stary mężczyzna siedzi przy zwłokach 
młodej kobiety. Realistyczny obraz płyn-
nie zmienia się w obrazy wspomnień 
ich nieszczęśliwego małżeństwa, które-
go nie można nawet nazwać związkiem; 
to raczej relacja między dwojgiem obcych 
sobie ludzi – piękną i delikatną kobietą 
oraz starym i apodyktycznym mężczyzną. 
wspominane przez mężczyznę epizo-
dy naznaczone są brakiem porozumienia. 

w przytłaczającej, klaustrofobicznej atmo-
sferze narasta psychologiczne napięcie. 
Można przypuszczać, że nieszczęśliwa 
kobieta – tytułowa „łagodna” – popełniła 
samobójstwo. kolejne obrazy filmu łączą 
się w fantastycznych wizualnie splotach, 
klimat całej opowieści jest mroczny i dusz-
ny, niepozbawiony naturalistycznych, 
turpistycznych akcentów, możliwych 
do odczytania jako symbole śmierci.
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I N S P I R A C J E  M A L A R S K I E

Filmy wajdy przepełnione są malar-
skimi odniesieniami, ale są też malar-
skie pod względem kompozycji filmo-
wego obrazu, co przede wszystkim 
jest zasługą znakomitych operatorów 
(jerzego Lipmana, jerzego wójcika, 
witolda sobocińskiego, zygmunta 
samosiuka, pawła edelmana) oraz sce-
nografów (Macieja putowskiego, allana 
starskiego). wykształcenie plastyczne 
oraz pasje malarskie wajdy nie mogły 
nie wpłynąć na jego koncepcję filmowe-
go malarstwa. Myślenie wajdy o obra-
zie filmowym można nazwać programo-
wo malarskim, czego potwierdzeniem 
są liczne wypowiedzi reżysera, w któ-
rych podkreślał wagę kompozycji pla-
stycznej: „Obejrzyjcie kiedyś uważ-
nie akwarele cézanne’a, jego ledwie 
zaczęte i natychmiast porzucone szki-
ce. są to przecież absolutnie skończo-
ne obrazy. wszystkie decyzje, dotyczące 
zależności koloru i rysunku – podo-
bieństwa do natury i jego transformacji 
na papier – wszystko to jest już gotowe 
i nie wymaga dalszych objaśnień”1.
Malarskie aluzje odnajdziemy w Popiele 
i diamencie, ale też w Popiołach, gdzie 
kadry komponowane są na podobień-
stwo obrazów Goi (np. Rozstrzelanie 
powstańców madryckich). w Brzezinie 

sceny stylizowane zaś są na obrazy 
Malczewskiego. prawdziwym filmo-
wym albumem polskiego malarstwa jest 
Wesele, w którym odnajdziemy Trumnę 
chłopską Gierymskiego, Melancholię 
i Błędne koło Malczewskiego, Rejtana, 
Racławice oraz Stańczyka Matejki, ale 
także korespondencje z malarstwem 
wyczółkowskiego, Michałowskiego, 
Muncha i pastelami samego autora dra-
matu – wyspiańskiego.
Fascynacja malarstwem Malczewskiego 
to jeden z przejawów symbolizmu wizu-
alnego wajdy. O symbolizmie w swoich 
filmach reżyser wypowiedział się niegdyś 
powściągliwie, w odniesieniu do prze-
pełnionych symbolami Popiołów oraz 
odwróconego w Popiele i diamencie kru-
cyfiksu. zdaniem wajdy, doszukiwanie 
się we wszystkim zaszyfrowanych zna-
czeń jest dla polaków typowe: „nikt 
nie wierzy, że coś, co mu się pokazuje 
na ekranie, może nie mieć co najmniej 
kilkunastu znaczeń. jeżeli chrystus wisi 
do góry nogami, to w tym coś musi być 
– mówią nasi symboliści”2. w innym 
miejscu wspominał zaskakującą inter-
pretację wybitnego rosyjskiego reżysera 
andrieja tarkowskiego, który w czarno-
białym filmie Popiół i diament doszukał 
się symbolu w scenie, w której śmiertel-
nie ranny Maciek (zbigniew cybulski) 

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ

1  a. wajda, Podwójne spojrzenie, warszawa 1998 r., s. 82.
2  a. wajda, „Popioły” – przykład mej estetyki filmowej [w:] „studia estetyczne” 1965, nr 2, s. 16.
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dotyka plamy krwi na prześcieradle. 
tarkowski odczytał ten obraz jako sym-
boliczne ujęcie barw polskiej flagi.
po latach sam wajda przyznał, że rola 
symboli w jego filmach jest wyjątkowa: 
odwrócony krucyfiks kojarzy się z upad-
kiem podstawowych wartości, a konający 
na śmietniku Maciek symbolizuje trage-
dię pokolenia czasów wojny. jak tłuma-
czyć tę sprzeczność w wypowiedziach 
reżysera? wystarczy sięgnąć do słow-
nikowej definicji symbolu. symbol jest 
znakiem zastępującym, reprezentują-
cym, przywodzącym na myśl na zasa-
dzie umowy, konwencji czy asocjacji 
jakieś inne znaczenie niż pierwotnie 
zawarte w obrazie. w każdej encyklo-
pedycznej definicji znajdziemy uwagę, 
że symbol nie oznacza dosłownie, ale 
sugeruje jakieś znaczenie. to właśnie 
jest jego tajemniczą siłą – siłą asocjacji. 
symbole pojawiają się często w dzie-
łach artystów podświadomie, sponta-
nicznie, między innymi dlatego są tak 
interesujące.
w swojej drugiej adaptacji filmowej 
prozy iwaszkiewicza – Pannach z Wilka 
– wajda umieścił na zasadzie amplifi-
kacji (wzbogacenia) piękne, przejmują-
ce sceny przeprawy głównego bohate-
ra archaicznym promem w obie strony 
– do krainy jego młodości i z powro-
tem. nie znajdziemy tych scen w noweli 
iwaszkiewicza, przyznać jednak trzeba, 
że znakomicie ją filmowo uzupełnia-
ją. Można je odczytać w odniesieniu 
do greckiego mitu charona przewożą-
cego przez styks dusze umarłych, ale 

przecież można zrozumieć je całkiem 
inaczej. tajemniczość i niejednoznacz-
ność jest siłą symboli Panien z Wilka i siłą 
symboli Brzeziny andrzeja wajdy.

T R E Ś Ć
„Drogi andrzeju. uważam, że tak pięk-
nie to zrobiłeś, jak pisał New York Herald 
– wiernie  duchowi  iwaszk iewicza. 
a wszystko w tym filmie (Malczewski, 
cała wielkanoc) tak cudownie zlewa 
się z moim. bardzo ci jestem za to wdzię-
czny i niezmiernie podziwiam twoją 
intuicję”3.  to fragment l istu autora 
Brzeziny do andrzeja wajdy – dowód 
satysfakcji iwaszkiewicza z ekraniza-
cji jego noweli, mimo scenariuszowych 
i malarskich uzupełnień wajdy. treść 
filmu nieco różni się od treści utworu 
iwaszkiewicza, chociaż łączy je wspól-
ny temat: starcie erosa z tanatosem. 
przyjrzyjmy się więc literackiemu pier-
wowzorowi. w Brzezinie iwaszkiewicza 
do leśniczówki zamkniętego w sobie 
wdowca bolesława przybywa jego brat 
stanisław. wraca z zagranicy, jest oby-
watelem świata, w odróżnieniu od bra-
ta popisuje się europejską kulturą. staś 
jest nieuleczalnie chory. Lekarze dali 
mu czas, aby mógł umrzeć w spoko-
ju i w otoczeniu rodziny. staś tłuma-
czy bolesławowi nieuchronność swo-
jej śmierci, cieszy się życiem, smakuje 
je, zachowuje się niemal niefrasobliwie, 
a czasami wręcz nonszalancko. bolesław 
rozmyśla o basi, swojej zmarłej żonie. 
staś opiekuje się córką bolesława – Olą, 
romansuje z wiejską dziewczyną – piękną 

3  a. wajda , Wajda – filmy, warszawa 2000, s. 82.
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Maliną. bolesław zaczyna powoli rozu-
mieć desperację walki z chorobą, ale 
też spokój wobec nieuchronnej śmier-
ci. Śmierć brata jest momentem przeło-
mowym w życiu bolesława, który powra-
ca do żywych. zaczyna rozumieć sens 
życia i sens śmierci.
prawdziwymi walorami noweli iwasz-
kiewicza są poetyckie, synestezyjne opi-
sy, ale też podawane w mowie pozornie 
zależnej, piękne literacko, ale i po ludz-
ku filozoficzne rozważania bolesława 
i stasia. u skamandryty iwaszkiewicza, 
doskonale w poezji i prozie przedsta-
wiającego zmysłowość, a także spokój 
wobec nieuchronnej śmierci, walka erosa 
z tanatosem nabrała wymiaru mitycz-
nego. w takiej też tonacji zaadaptował 
utwór iwaszkiewicza wajda. z nieznacz-
nymi zmianami (dodał bolesławowi żoł-
nierską przeszłość, podkreślił dwuznacz-
ność postaci basi) reżyser ukazał splot 
miłości i śmierci, ale również – kobie-
cości i męskości.

E R O S  I  T A N A T O S
eros jest archetypem miłości. ukazywany 
jest zazwyczaj jako piękny młodzieniec 
uzbrojony w łuk i strzały. jednak eros 
to przede wszystkim istniejąca od pra-
początku siła sprawcza – kosmiczna siła 
miłości. tanatos natomiast to bóg śmier-
ci, syn nocy (nyks), brat Hypnosa – snu, 
ale również odwieczna, pierwotna siła. 
tematem Brzeziny iwaszkiewicza jest 
zespolenie (a może walka?) obu pierwiast-
ków. jest to również zasadniczy temat 
filmu wajdy. jednak filmowa Brzezina 

okazuje się w tym samym stopniu adap-
tacją noweli iwaszkiewicza, co adapta-
cją, a właściwie przeniesieniem, malar-
stwa jacka Malczewskiego na ekran. 
artystyczny zamysł filmu tak tłumaczył 
reżyser: „Opowiadanie iwaszkiewicza 
jest tak silne i tak zwarte, że chociaż 
sam autor uważał to za dziwoląg i zby-
tek, film nie zachwiał się pod pomy-
słem przeszczepienia do niego obrazów 
jacka Malczewskiego, nie zrodziła się też 
z niego żadna stylizacja. właśnie dlate-
go, że szliśmy za realnością opowiadania 
iwaszkiewicza”4.
wajda i operator zygmunt samosiuk ufor-
mowali wiele kadrów na podobieństwo 
płócien Malczewskiego. było to niezwykle 
trudne zadanie, bowiem, w odróżnie-
niu od zastygłych form malarskich kom-
pozycji, film jest sztuką ruchu; operu-
je też konkretem – w tym przypadku 
konkretem życia wiejskiego, etnicznej, 
lokalnej obyczajowości. Dzięki wyraź-
nym odwołaniom do ulubionego i obse-
syjnego u Malczewskiego motywu erosa 
i  tanatosa wajda jeszcze s i lniej  niż 
iwaszkiewicz rozdzielił i przeciwstawił 
sobie dwa żywioły. 
wajda kilkakrotnie dosłownie zacyto-
wał Malczewskiego: Zatrutą studnię 
i Thanatosa. ten drugi obraz – portret 
wiejskiej kobiety z kosą – reżyser wypo-
życzył nawet z warszawskiego Muzeum 
narodowego i powiesił w leśniczówce 
w puszczy kampinoskiej, gdzie nakrę-
cił film. czy ten obraz mógłby być por-
tretem basi – zmarłej żony bolesława? 
jest na pewno bezpośrednim cytatem 

4  a. wajda, O filmowaniu prozy Iwaszkiewicza, „Dialog” 1980, nr 1, s. 94.
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plastycznym i zarazem głównym moty-
wem; poprzez obraz Malczewskiego 
bujna w swojej cielesności śmierć musi 
się w filmie kojarzyć z postacią Maliny 
– symbolem miłości i śmierci zarazem. 
Dokładniejszej analizie warto poddać 
scenę z Maliną i bolesławem na łące. 
wiosenny pejzaż z trawą i kaczeńcami 
(a także ponownie – z wodą), znakomicie 
sfotografowany przez samosiuka, nie jest 
pod względem kolorystycznym dokładną 
kopią Thanatosa. natomiast cała sylwet-
ka i poza aktorki nie pozostawiają wątpli-
wości co do źródła tej plastycznej aluzji. 
Gdyby mniej kompetentny widz nie znał 
wcześniej obrazu Malczewskiego i poprze-
stał na dostrzeżeniu podobieństwa obra-
zu z leśniczówki do statycznego obrazu 
Maliny na łące, to nadal byłby w stanie 
podłożyć pod owo zestawienie treść sym-
boliczną – związek erosa z tanatosem. 
w wersji fi lmowej tanatos to jednak 
nie tylko symbol śmierci, lecz także buj-
nego, witalnego erotyzmu. w wiosennym, 
pełnym życia krajobrazie bolesław pierw-
szy raz uświadomi sobie siłę erotyczne-
go pożądania. samemu wajdzie śmierć 
stasia w idyllicznym krajobrazie skojarzy-
ła się z obrazem Malczewskiego Śmierć 
II: „najsmutniej jest umierać w jasny wio-
senny dzień, odchodzić, kiedy w przyro-
dzie dzieje się tyle niezwykłych rzeczy. 
Dla mnie malarskim odpowiednikiem tego 
zjawiska był jacek Malczewski ze swymi 
obrazami śmierci oczekującej pod oknem 
w ogrodzie”5.
Owa śmierć pod oknem to nie tylko kobie-
ta z kosą ze Śmierci II, ale także tajemni-

cza, stojąca za oknem postać w czarnej 
chuście, znana z Melancholii lub zmulti-
plikowana jako erynie w obrazie pod tym 
samym tytułem. w filmie wajdy gospody-
ni bolesława przywdziewa czarną, żałob-
ną chustę i zamyka okno pokoju, gdzie 
leżą zwłoki stasia. jeszcze innym moty-
wem zaczerpniętym z Malczewskiego jest 
narcyz – staś przeglądający się w jezio-
rze jako aluzja do mitu narcystyczne-
go obecnego w ikonograficznym cyklu 
Zatruta studnia. Motyw wody, tak silnie 
związany z sensem owej serii (na przykład 
U źródła – Narcyz), a raczej słabo obec-
ny w pierwowzorze literackim, przyjmuje 
różne warianty, bardzo silnie akcentowa-
ne u wajdy. woda w jeziorze i na porosłej 
kaczeńcami łące, woda podczas dynguso-
wej zabawy i kąpieli Maliny i oczywiście 
woda w studni – to wyraźny motyw prze-
wodni, który należy interpretować poprzez 
jego funkcję symboliczną. Głównym moty-
wem obrazem jest w Brzezinie Malina-
tanatos, i to nie tylko dzięki skojarzeniu 
sceny na kaczeńcowej łące z obrazem 
z leśniczówki. Hieratyczność, dostojność 
opartej o studnię albo o trzon kosy Maliny 
przypomina pozy kobiet z wielu obrazów 
Malczewskiego. podobną aluzją do jego 
malarstwa jest ujęcie przedstawiające 
Malinę w zapasce na głowie. takie zapaski 
noszą kobiety na obrazach: Erynie, Zatruta 
studnia, Moja pieśń, Satyr, Autoportret 
z muzą i Dziewczyna w zapasce.
Ryszard przybylski w znakomitej książ-
ce poświęconej prozie iwaszkiewicza 
tak pisał o śmierci basi i rozpamiętu-
jącym ją bolesławie oraz o tytułowej 

5  a. wajda, Wajda – filmy, op. cit., s. 80.
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u wajdy brzezinie – lesie, gdzie znajdu-
je się mogiła: „zmarła basia kieruje jego 
myślami i postępowaniem. bolesław jest 
to więc, w pewnym sensie, upiór, czło-
wiek, który jest «na świecie jeszcze, 
lecz już nie dla świata». Do tego upiora 
przyjeżdża brat, którego – jak to zwykle 
bywa – wysłano z sanatorium na skona-
nie, dając mu litościwe zalecenie, aby 
udał się do znanego z uzdrowicielskich 
mocy sosnowego lasu”6. Dlatego właśnie 
bolesław i staś portretowani są kamerą 
samosiuka jako „upiory” – blade, mie-
dziane, martwe – nawet wówczas, kie-
dy bohaterowie nie pozostają statyczni, 
ale działają. staś jest stale blady, niebie-

ski, wręcz siny (rozjaśnione włosy oraz 
„trupia” charakteryzacja Łukaszewicza), 
zaś bolesław bywa „upiorny” – na przy-
kład w scenie burzy, gdy widzimy obraz 
Thanatosa albo w nieoczekiwanie dra-
matycznej scenie wielkanocnego śnia-
dania. zupełnie „przezroczysta” jest 
natomiast Ola, znakomita w swojej auten-
tycznej bezbronności w improwizowa-
nej scenie histerii ojca. wszystkie posta-
cie razem są hieratyczne jak z obrazów 
Malczewskiego. Brzezina to obok Wesela 
najbardziej nasycony malarskimi aluzjami 
i cytatami film wajdy. znakomity przy-
kład korespondencji sztuk – plastycznej 
i filmowej.

6  R. przybylski, Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938, warszawa 1970 , s. 183.
7  p. Dumała, Co to jest animacja (Z moich doświadczeń reżysera i nauczyciela), „kino” 2003, nr 1, s. 17.

P O E T Y K A  F I L M Ó W  D U M A ŁY
twórca Łagodnej wielokrotnie deklaro-
wał swoje przywiązanie do tradycyjne-
go (w odróżnieniu od cyfrowego) filmu 
animowanego, w którym można osiągnąć 
zupełnie nową jakość wizualną i który 
ma nieograniczone możliwości opero-
wania symbolami. „Film, w tym również 
film animowany, przynależy z pewno-
ścią do dziedziny sztuk wizualnych. 
Docierając do nas poprzez zmysł wzro-
ku, budzi skojarzenia zmysłowe i inte-
lektualne. na podobieństwo zdarzeń 
życiowych czy życia ludzkiego w ogóle 
rozciąga się w czasie, ma swój początek 
i koniec, wyrażając się w sekwencjach 
ruchomych obrazów. Obrazy te opo-
wiadają mniej lub bardziej realistyczne 
historie, pozostając ze sobą w związ-

ku z racji umieszczenia w określonej 
przestrzeni i w jednej ramie czasowej”7 
– mówił reżyser. 
pomyślmy więc o dziele Dumały jako 
o kreacji animowanej, co prawda rysun-
kowej, choć nabierającej cech filmu trój-
wymiarowego i fabularnego – aktorskie-
go. chociaż film aktorski w perspektywie 
historycznej zdominował zupełnie film 
animowany, w początkowym okresie 
rozwoju kinematografii myślano zupeł-
nie inaczej; postrzegano film animowa-
ny właśnie jako czysty, jako prawdziwą 
„symfonię wizualną”. Obraz animowa-
ny powstaje w takim samym prostokąt-
nym kadrze jak film aktorski, posiada 
podobną strukturę treściową, ale prze-
cież: „animować” znaczy „ożywiać”. 
Dzięki animacji oglądamy ruch nie-
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istniejący wcześniej w rzeczywistości. 
animować filmowo można więc wła-
ściwie wszystko, a każda materia odkry-
wa w sobie swego prawdziwego „foto-
genicznego ducha”. Film animowany 
to ruch i obraz fantastyczny, zdefor-
mowany, metaforyczny; kryje w sobie 
potencjał nierealistyczny, baśniowy, prze-
kraczający wymiar czasu przez gęstość 
znaczeń i docierający do znaczeń sym-
bolicznych. Światami filmów Dumały 
rządzi intensywna, obsesyjna obser-
wacja – zarówno wzajemne, baczne 
obserwowanie się postaci, jak i prowo-
kujące spojrzenie samego twórcy, któ-
ry powołał je do życia. Dumałę fascy-
nują tajemne związki między ludźmi, 
zwierzętami i rzeczami. „nic tu nie jest 
przypadkowe, każdy rekwizyt niesie 
jakieś znaczenie i każda transformacja 
kształtu jest możliwa, od formy ludzkiej 
w zwierzęcą lub odwrotnie – z rośliny, 
owada czy przedmiotu – w człowieka. 
jednym z najczęstszych chwytów autora 
jest mikroskopowe zbliżenie, ujawnia-
jące prawdziwy charakter obiektu, cał-
kowicie różny od pierwszego wrażenia. 
aurę napięcia i zagrożenia tworzą nie-
bezpieczeństwo, czyhające na każdym 
rogu ulic w na pół opustoszałych mia-
stach zamieszkanych przez wędrowców 
z wszelkich możliwych światów i nawie-
dzanych przez niemożliwe do zidenty-
fikowania tajemnicze postaci”8 – pisał 
jeden z recenzentów.
Świat wykreowany w filmach animowa-
nych jest światem nieograniczonych moż-
liwości, co Dumała wykorzystuje do mak-

simum. O ile materia rzeczywistego życia 
stawia stosunkowo największy opór twór-
cy filmowemu, zmuszając go (choć bywa, 
że nieskutecznie) do rejestracji jedynie 
tego, co jest, o tyle w filmie animowa-
nym praktycznie nie ma żadnego opo-
ru. twórca może robić z taśmą, co tyl-
ko mu się podoba i na co pozwolą mu 
możliwości techniczne. Oniryczność, 
fantastyczna aura i niezwykłość rzeczy 
uważanych powszechnie za normalne 
i naturalne – to klimat nie tylko filmo-
wych opowieści Dumały. jest on bowiem 
także autorem mniejszych i większych 
form literackich. w pisarstwie Dumały, 
obok fantastyki można dostrzec upodo-
banie do archetypów i toposów znanych 
z literatury i malarstwa. zarówno filmo-
we, jak i literackie utwory Dumały posia-
dają swój szlachetny rodowód, czerpią-
cy z baśni i przypowieści odwołujących 
się do naszych ukrytych pragnień, obse-
sji i fobii. Literackie myślenie fantastycz-
nymi obrazami przenosi więc Dumała 
na gipsowe płyty i ożywia dzięki kamerze 
filmowej.

„ŁAGODNA” DOSTOJEWSKIEGO
tematem noweli Dostojewskiego jest 
historia nieszczęśliwego małżeństwa 
dwojga niedobranych ludzi  –  mło -
dej, pięknej dziewczyny i starszego 
od niej lichwiarza, który wykorzystując 
jej ubóstwo, kupił ją od starych ciotek. 
nieufność, coraz częstsze nieporozumie-
nia, próby uniezależnienia się „łagodnej”, 
coraz ostrzejsze konflikty, wreszcie nara-
stająca nienawiść i poczucie krzywdy pro-

8  j. Dobrowolski, Mag Dumała, „kino”, 2002, nr 6, s. 54-55.
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wadzą dziewczynę do samobójstwa. cały 
dramat opowiedziany został w pierwszej 
osobie przez rozpamiętującego go starego 
mężczyznę. Historia, podobnie jak wie-
le innych utworów Dostojewskiego, roz-
grywa się w petersburgu i nasączona jest 
do głębi rosyjską kulturą i obyczajowoś-
cią. autor skupił się na brutalnej, ciem-
nej stronie życia, gdzie niszczone były 
wszelkie przejawy dobroci i uczciwo-
ści. w Łagodnej romantyzm przegrywa 
bowiem z okrutną rzeczywistością bez-
dusznego XiX-wiecznego społeczeństwa, 
przenoszącą się również na najintymniej-
sze relacje międzyludzkie.
tak u Dostojewskiego przedstawia 
się początek małżeńskiego dramatu:
„kto z nas dwojga zaczął wtedy? nikt. 
samo się zaczęło – od pierwszego kro-
ku. powiedziałem, że ją wprowadziłem 
do swego domu z surową powagą, jed-
nak zaraz po pierwszym kroku złagodzi-
łem tę postawę. jeszcze jako narzeczoną 
nauczyłem ją, że zajmie się przygotowa-
niem zastawów, wypłatą pieniędzy, a ona 
przecie wtedy nic nie powiedziała (pro-
szę to zauważyć)”9.
po pewnym czasie pomiędzy małżonka-
mi pojawiło się, a potem zaczęło nara-
stać napięcie:
„Żona wróciła pod wieczór, siadła na łóż-
ku, spogląda na mnie drwiąco i nóżką 
stuka o dywanik. Gdy tak na nią patrzę, 
pomyślałem, że w ciągu całego ostat-
niego miesiąca albo ściślej od dwóch 
tygodni była nieswoja, rzec by nawet 
można całkowicie odmieniona: okazy-

wała się istotą porywczą, napastliwą, 
nie powiedziałbym – bezwstydną, ale 
niezrównoważoną i dążącą ku zwadzie. 
napraszającą się o zwadę. Łagodność jed-
nak przeszkadzała jej w tym”10.
swój prawdziwy charakter narrator dema-
skuje mimowolnie: „przez sześć tygodni 
choroby doglądaliśmy ją dniem i nocą 
[...]. pieniędzy nie szczędziłem i nawet 
byłem gotów wydawać na nią. wezwałem 
doktora schrödera i płaciłem mu po dzie-
sięć rubli za wizytę. Gdy odzyskała przy-
tomność – ukazywałem się przed nią 
rzadziej. a zresztą po cóż to opisywać? 
kiedy już wstała z łóżka, to cichutko 
i w milczeniu usiadła w moim poko-
ju przy osobnym stole, który wtedy dla 
niej kupiłem”11.
błędem byłoby jednak poprzestanie 
na kategorycznym potępieniu męża 
„łagodnej”; jest to raczej postać nie-
szczęśliwa – w potocznym, czysto ludz-
kim sensie, i tragiczna – w klasycznym 
znaczeniu tego słowa. nieszczęśliwa 
i tragiczna – podobnie jak małżeństwo, 
o którym od samego początku czytelnik 
może pomyśleć jako o fatalnym splocie 
losów obojga bohaterów.

Ł A G O D N A  D U M A Ł Y
już na samym początku filmu pojawia 
się obraz mężczyzny siedzącego przy 
łóżku, na którym leżą zwłoki kobiety. 
towarzyszy temu krótki, interpretowa-
ny aktorsko monolog wewnętrzny boha-
tera (jedyny w całym filmie): „ jakże 
ja tu zostanę sam? Dziwna myśl – gdy-

9  F. Dostojewski, Łagodna: [w:] Z dzieł Fiodora Dostojewskiego, t. V, tłum. a. stawar, warszawa 1992, s. 336.
10  tamże, s. 340.
11  tamże, s. 347.
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by jej można było nie pochować...”. 
to wyznanie, na swój sposób wzruszają-
ce, w kontekście całej sytuacji podszyte 
jest nieco upiornym humorem. poważne 
bowiem utwory Dumały, sporadycznie 
co prawda, bywają też zakłócane czar-
nym, raczej koszmarnym humorem. 
Od momentu tej introdukcji wszystko 
w Łagodnej staje się płynne i zmien-
ne, choć czasem bywa nieznośnie sta-
tyczne albo na odwrót – konwulsyjnie 
dynamiczne.
czas narracji zorganizowany został wokół 
motywu zegara. ujawnia on upływ cza-
su, ale też wprowadza retrospekcje. 
wraz z cofającymi się wskazówkami 
i transformacją cyferblatu w rozświetlo-
ny okrąg, na którym spotykają się obie 
postaci, opowieść powraca do prze-
szłości. przestrzeń pozostaje natomiast 
ta sama: jest nią mieszkanie bohatera. 
w kolejnych obrazach przedstawio-
na zostaje historia tragedii „łagodnej” 
– od poznania przyszłego męża, chwili 
intymnego zbliżenia, przez narastający 
i pogłębiający się kryzys, apatię, atak 
desperacji, gdy grozi mężowi rewol-
werem, aż po chorobę, depresję i osta-
teczną decyzję samobójczą. wszystko 
ukazane jest z perspektywy kamery fil-
mowej, ale nie – jak moglibyśmy oczeki-
wać po filmie rysunkowym – rejestrującej 
poklatkowo osobne, nieruchome obra-
zy w celu ich późniejszego animowania, 
lecz tej filmującej prawdziwych aktorów 
w trójwymiarowych wnętrzach. są więc 
różne punkty widzenia, jak w scenach 
(bo o scenach, jak w aktorskim filmie 
fabularnym, należy tu myśleć) posiłku, 
oraz różne rodzaje planów filmowych 

(plany pełne, średnie, zbliżenia, deta-
le). Dumała tworzy nawet typowe dla 
filmu fabularnego, klasyczne przejścia 
montażowe: ściemnienia.
w filmie znajdziemy również liczne 
aluzje plastyczne: chiaroscuro carava-
ggia, gamę kolorystyczną Rembrandta, 
wewnętrzną pustkę duszy i pustkę prze-
strzeni jak u de chirico, tajemniczość 
wizji ernsta. czy Dumała byłby zado-
wolony z wyliczenia mistrzów, których 
twórczość wydaje się być dla niego inspi-
racją? jego plastyczne wizje mają swój 
niepowtarzalny styl, stanowią spójną arty-
stycznie całość. ponadto jest w Łagodnej 
bardzo wiele z tego, co wynika wprost 
z nieograniczonych (powtórzmy raz jesz-
cze) możliwości animacji. przedmioty 
tracą swoją pierwotną formę i zamie-
niają się w inne. u Dumały transfor-
muje się niemal wszystko: stół kilka-
krotnie zmienia kształt i w końcu staje 
się łóżkiem, tarcza zegara przeistacza 
się w rynek, a twarz bohaterki na chwilę 
upodabnia się do twarzy postaci z Krzyku 
Muncha. postrzegana przez „łagodną” 
przestrzeń mieszkania, kiedy biegnie, 
szamoce się w samobójczym szale, zmie-
nia swoją topografię w sposób nie tylko 
niedostępny dla kamery filmowej, ale 
nawet dla oka biegnącego człowieka. 
natomiast wszystko to, co jest pochod-
ną „gipsowej techniki” Dumały – śla-
dy i smugi po zacieranych postaciach 
i przedmiotach – nie tylko nie jest wadą 
obrazu, ale paradoksalnie staje się jego 
zaletą, kojarzyć się bowiem może wielo-
znacznie: na przykład z trwaniem pamię-
ci o kimś lub o czymś, ze śladem kogoś 
lub czegoś albo z oniryczną bezwolnością 
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i unieruchomieniem. atmosfera koszma-
ru wzmocniona została dodatkowo przez 
makabryczno-groteskowe motywy, przy-
pominające obrazy austriackiego malarza 
alfreda kubina – prekursora surrealizmu 
szokującego wizjami demonizmu, misty-
cyzmu i seksualnych obsesji.
Obrazy Łagodnej budowane są i wzbo-
gacane przez dźwięk: natarczywe brzę-
czenie muchy na twarzy zmarłej, odgłos 
kroków mężczyzny po drewnianej pod-
łodze, milczenie kobiety i mężczyzny 
podkreślające nieznośnie powolny upływ 
czasu. warto zauważyć, że są to rów-
nież efekty typowe dla filmu fabular-
nego. całości znakomicie dopełnia 
muzyka zygmunta koniecznego, sku-
piająca się w kilku motywach. Motywy 
i tematy muzyczne w dwunastominu-
towym filmie animowanym? a jednak 
to możliwe. jest temat liryczny, skrom-
ny, grany na klarnecie, bardziej zresz-
tą ponury niż wzruszający. jest obse-
syjny temat zwiastujący katastrofę. jest 
wreszcie i dramatyczna koda – temat 
samej katastrofy.

„ŁAGODNA” JAKO PRZYPOWIEŚĆ
u Dumały często występują postaci kobiet 
młodych, niewinnych, powabnych, ale 
i kobiet kusicielek. taką postacią wyda-
je się „łagodna” (podobnie jak sonia 
ze Zbrodni i kary Dumały – obie noszą 
zbliżone, czerwone suknie). w „łagod-
nej” jest więc coś z prowokującej kusi-
cielki, kiedy zrzuca suknię i staje bez-
wstydnie naga. jednak chwilę potem, 
gdy przywdzieje białą suknię, stanie 
się skromna, spokojna i anemiczna. 
biel jest nie tylko kolorem niewinno-

ści, to również barwa śmierci. czerwień 
można odczytać jako symbol samoświa-
domej młodości i dziewczęcego powabu, 
a ogólniej – życia, stopniowo wygasają-
cego w dusznej atmosferze mieszkania, 
którego przestrzeń dziewczyna dzielić 
będzie z mężczyzną tyranem. tęskniąca 
za światem dziewczyna spogląda przez 
okno na panoramę miasta, ale mężczy-
zna gwałtownym, zamaszystym ruchem 
szarpie i zaciąga kotarę. 
symbole w Łagodnej to również zwiastu-
jący śmierć tykający zegar, pęknięty kie-
lich z krwawoczerwonym winem i dwa 
najważniejsze: mucha i pająk. Mucha, 
zawsze kojarząca się negatywnie, suge-
ruje zło, diabła, grzech albo śmierć. 
niezwykle sugestywna jest scena z pają-
kiem. pająk jest stworzeniem zdradzie-
ckim, symbolem diabła, nieuczciwości lub 
oszustwa. symptomem zła, doprowadza-
jącego do śmierci bohaterki, jest właśnie 
ów wydobywający się spod stołu, a póź-
niej przybierający monstrualne rozmiary 
pająk. znakiem śmierci jest też mucha, 
którą mężczyzna ze zniecierpliwieniem 
zabija wprost na twarzy zmarłej.
czy pełna symboli, nieosadzona już 
w XiX-wiecznej, petersburskiej rzeczywi-
stości, ale zawieszona w czasie i ograni-
czona do zamkniętej przestrzeni Łagodna 
Dumały nie nabiera sensu uniwersalnego? 
czy nie przypomina swoją przejrzystoś-
cią formy i lapidarnością ujęcia przypo-
wieści, paraboli? przypowieść jest formą 
narracyjną o kompozycji fabularnej, opar-
tą na porównaniu, w której świat przed-
stawiony, noszący cechy świata realnego, 
pełni funkcję przekazu metaforycznego, 
alegorycznego bądź symbolicznego, two-
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rząc zarazem przesłanie o charakterze 
uniwersalnym i treści filozoficznej, reli-
gijnej lub moralnej. parabola to przecież 
krótka opowieść, z której można wydo-
być sens moralny poprzez przykład, podo-
bieństwo (to właśnie znaczy łacińska jej 
nazwa similitudo) lub alegorię.
Łagodna piotra Dumały jest przypowieś-
cią wypełnioną symbolami, ale i samą 
w sobie symboliczną na płaszczyźnie 
treści. jest historią losu dwojga niero-
zumiejących się, oddalających się coraz 

bardziej od siebie, wreszcie nienawidzą-
cych się ludzi. Może jest też opowieścią 
o spóźnionym poczuciu wielkiej straty 
po bliskiej, jak się jednak okazuje, osobie? 
O bardziej nawet spóźnionej, wewnętrz-
nej rehabilitacji bezdusznego człowieka? 
czy wreszcie opowieścią o niespełnio-
nej miłości? pod te sensy można pod-
stawić gotowe sentencje, co przecież 
także należy do istoty przypowieści. 
to doprawdy wiele jak na kilkunasto-
minutowy film animowany.



ŁAGODNA



BRZEZINA
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1 pomiędzy symbolem i alegorią – inter-
pretacje motywów wizualnych w filmowej 
Brzezinie.
2 Brzezina i Wesele andrzeja wajdy jako 
przykłady korespondencji sztuki filmowej 
z malarstwem polskim.
3 Żywi ludzie czy upiory? kreacje postaci 

w Brzezinie andrzeja wajdy.
4 korespondencje malarskie w wizjach 
plastycznych piotra Dumały.
5 Fabularny film aktorski a film animowa-
ny – podobieństwa i różnice.
6 symbole i alegorie w Łagodnej piotra 
Dumały – niejednoznaczne interpretacje.

tadeusz Miczka, Inspiracje plastycz-
ne w twórczości filmowej i telewizyjnej 
Andrzeja Wajdy, katowice 1987
ewelina nurczyńska-Fidelska, Polska kla-
syka literacka według Andrzeja Wajdy, 
katowice 1998
Ryszard przybylski, Eros i Tanatos. Proza 
Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938 , 
warszawa 1970
kazimierz wyka, Thanatos i Polska, czyli 
o Jacku Malczewskim, kraków 1971

jacek Dobrowolski, Mag Dumała, „kino” 
2000, nr 6
piotr Dumała, Co to jest animacja. 
(Z moich doświadczeń reżysera i nauczy-
ciela), „kino” 2003, nr 1
Marcin Giżycki, Nie tylko Disney. Rzecz 
o filmie animowanym, warszawa 2000
barbara kosecka, Język naszej podświa-
domości. Spotkanie z Piotrem Dumałą, 
„kino” 2000, nr 24
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