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wspólnym mianownikiem zamieszczo-
nych na płycie filmów jest wykorzysta-
ny w nich nietypowy, rzadko spotyka-
ny rodzaj narracji. Oznacza to, że w toku 
ich analizy nacisk powinien być położo-
ny – w pierwszej kolejności – na aspekt 
formalny. lektura obu dzieł pomoże 
uświadomić, iż nie istnieje jeden właści-
wy model komunikatu audiowizualnego 
i – być może – zachęci do podjęcia samo-
dzielnych poszukiwań w zakresie kina 
posługującego się alternatywnymi sposo-
bami użycia filmowych środków wyrazu. 
w praktyce szkolnej Iluminacja Krzysztofa 
zanussiego może być wykorzystana w roz-
maity sposób: na zajęciach języka polskie-
go (przy okazji omawiania form eseistycz-
nych), filozofii (poglądy św. augustyna) 
czy etyki (problem odpowiedzialności 
naukowca). natomiast film Grzegorza 
Królikiewicza Prekursor sprawi zapewne 
sporo trudności interpretacyjnych, toteż 
zalecany jest dla grup bardziej zaawanso-
wanych lub uczniów szczególnie zaintere-
sowanych przedmiotem.
należy już na wstępie wyjaśnić pojęcie 
eseju filmowego, które pojawia się w tytu-
le, a które stanie się również użytecz-
nym narzędziem w trakcie analizy zapro-
ponowanych filmów. esej (tak literacki, 
jak filmowy) jest zjawiskiem różnorodnym 
i trudnym do zdefiniowania. jest to wypo-
wiedź na pewien temat, przekazująca 
osobiste doświadczenie i wiedzę, a tak-
że związane z problemem sądy, reflek-

sje oraz uczucia autora, ujęta w formę 
argumentacyjną – dowodzącą czegoś lub 
nakłaniającą do przyjęcia jakiejś posta-
wy. ten indywidualistyczny rys eseju jest 
szczególnie ważny, uważa się bowiem, 
że na mocy konwencji odbiorca jest 
skłonny traktować esej w kategoriach 
osobistego wyznania autora, nie zaś jako 
wytwór fikcji ani jako dążące do pełnej 
obiektywności hasło encyklopedyczne. 
esej jest uważany za gatunek pogranicz-
ny, przyjmuje bowiem postać zb l iżoną 
do wypowiedzi o charakterze nauko -
wym, opartych na logicznym rozwinię-
ciu tematu (jak w monografii, biogra-
fii czy traktacie), bądź poetyckim, cha-
rakteryzujących się swobodną kompozy-
cją, odznaczających się indywidualizacją 
wykorzystanych środków wyrazu i wyko-
rzystujących subiektywne skojarzenia. 
cechą charakterystyczną eseistyczne-
go stylu jest częste stosowanie porów-
nań i kontrastów akcentujących właści-
wości przedmiotu rozważań. esej filmowy 
charakteryzuje się łączeniem różnych 
form wypowiedzi: sekwencji fikcyjnych 
i dokumentalnych, aktorskich i animo-
wanych, zrealizowanych w formule nar-
racji obiektywnej i subiektywnej (stąd też 
w esejach filmowych często wykorzystuje 
się na przykład tzw. głos ponadkadrowy). 
przykłady eseju filmowego w kinie świa-
towym: Hitler – film z Niemiec (reż. Hans-
-jürgen syberberg, 1977), Sans soleil (reż. 
chris Marker, 1982).
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Reżyser filmowy, scenarzysta; urodzo-
ny w 1939 roku w warszawie. studiował 
fizykę na uniwersytecie warszawskim, 
filozofię na uniwersytecie jagiellońskim 
i reżyserię w pwsFtVit w Łodzi. debiut 
pełnometrażowy w 1969 roku (Struktura 
kryształu). w opinii krytyków najważ-
niejszy okres jego twórczości przypa-
da na lata 70. (m.in. Życie rodzinne, 
1970; Iluminacja, 1972; Bilans kwartal-
ny, 1974; Barwy ochronne, 1976; Spirala, 
1978; Constans, 1980; Kontrakt, 1980). 
początkowo uznawany za reprezentan-
ta tzw. trzeciego kina polskiego (czy-
li generacyjnej zmiany po wyczerpa-
niu się polskiej szkoły filmowej), później 
kojarzony z kinem moralnego niepoko-
ju, stworzył własną formułę kina autor-
skiego. w latach 80. realizuje fi lmy 
na zachodzie, przede wszystkim w RFn 
(do najciekawszych należą: Imperatyw, 

1982, oraz Paradygmat, czyli potęga zła, 
1985); za Rok spokojnego słońca otrzy-
muje w 1984 roku złotego lwa na MFF 
w wenecji. w latach 90. kręci kilka fil-
mów telewizyjnych (m.in. cykl Opowieści 
weekendowe), w tym także dokumenty. 
wysoko oceniono filmy z udziałem akto-
rów, z którymi zanussi współpracował 
już wcześniej: Mają Komorowską (Cwał, 
1996) oraz zbigniewem zapasiewiczem 
(Życie jako śmiertelna choroba przeno-
szona drogą płciową, 2000). jest autorem 
lub współautorem scenariuszy do więk-
szości swych filmów oraz kilku książek 
(m.in. Pora umierać, 1997). w latach 
1974-1983 wiceprezes stowarzyszenia 
Filmowców polskich, od 1980 roku kie-
rownik zespołu Filmowego „tor”. doktor 
honoris causa kilku zagranicznych uczel-
ni; profesor na wydziale Radia i telewizji 
uniwersytetu Śląskiego. 

Reżyser filmowy i telewizyjny, teoretyk 
kina; urodzony w 1939 roku w aleksan-
drowie Kujawskim. studiował prawo 
na uniwersytecie Łódzkim i reżyserię 
w pwsFtVit w Łodzi. zdobywał doświad-
czenie, realizując od 1969 roku filmy 
dokumentalne i telewizyjne teatry faktu; 
w roku 1972 zrealizował swój debiut fabu-
larny Na wylot. w początkowym okresie 
twórczości reżyser zyskał opinię ekspery-
mentatora eksplorującego możliwości fil-
mowych środków wyrazu, w szczegól-
ności zaś przestrzeni pozakadrowej oraz 

zniekształceń dźwięku. zrealizował 39 fil-
mów dokumentalnych, 27 widowisk teatru 
telewizji, 8 filmów fabularnych (m.in. Fort 
XIII, 1983; Zabicie ciotki, 1984; Przypadek 
Pekosińskiego, 1993). zdobywca licznych 
nagród w polsce i za granicą. autor wie-
lu esejów z zakresu teorii filmu oraz ana-
liz filmowych. Od 1981 roku prowadzi 
zajęcia ze studentami pwsFtVit w Łodzi; 
wykładał także na uniwersytecie Łódzkim, 
na uniwersytecie Śląskim oraz w wyższej 
szkole dziennikarskiej im. M. wańkowicza 
w warszawie.
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 ROK PRODUKCJI 1973
 PRODUKCJA studiO FilMOwe „tOR”
 REŻYSERIA KRzysztOF zanussi
 SCENARIUSZ KRzysztOF zanussi
 ZDJĘCIA edwaRd KŁOsiŃsKi
 MONTAŻ uRszula ŚliwiŃsKa
 MUZYKA wOjciecH KilaR
 OBSADA stanisŁaw lataŁŁO (FRanciszeK RetMan),

MOniKa dzienisiewicz-OlbRycHsKa 
(aGnieszKa), MaŁGORzata pRitulaK 
(MaŁGORzata, ŻOna FRanciszKa), 
jan sKOtnicKi (cHORy), 
edwaRd ŻebROwsKi (leKaRz), 
wŁOdziMieRz zOnn (dzieKan)

 CZAS TRWANIA 87 Min

Młody mężczyzna, Franciszek Retman, 
wyjeżdża do warszawy, by podjąć stu-
dia na wydziale fizyki, motywując wybór 
kierunku pragnieniem zdobycia pew-
nej wiedzy o mechanizmach rządzących 
światem. przeżywszy zawód miłosny, szu-
ka ukojenia w wędrówkach po tatrach. 
podczas wyprawy ginie jeden z kole-
gów bohatera, Franciszek poznaje zaś 
dziewczynę, z którą nawiązuje bliższą 
znajomość po powrocie do warszawy. 
dowiedziawszy się, że Małgosia jest 
w ciąży, skutecznie odwodzi ją od zamia-
ru aborcji. po ślubie i narodzinach dzie-

cka Franciszek podejmuje pracę w fabry-
ce; uczestniczy także w eksperymentach 
w klinice neurologicznej. Śmierć przy-
jaciela chorego na raka mózgu sprawia, 
że bohater zaczyna wątpić w poznawczą 
siłę nauki. porzuca rodzinę i szuka ducho-
wego azylu w klasztorze. Ostatecznie 
jednak wraca do żony, kończy studia, 
podejmuje pracę jako asystent i zaczyna 
pisać doktorat. dają się jednak we zna-
ki pierwsze objawy choroby serca; przy-
jaciel radzi Franciszkowi zmianę trybu 
życia. w zakończeniu bohater spędza 
czas z rodziną na łonie natury.
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 ROK PRODUKCJI 1988
 PRODUKCJA wytwóRnia FilMów OŚwiatOwycH 

(ŁódŹ)
 REŻYSERIA GRzeGORz KRóliKiewicz
 SCENARIUSZ GRzeGORz KRóliKiewicz
 ZDJĘCIA steFan czyŻewsKi
 MONTAŻ dOROta waRdĘszKiewicz 

(„dyl sOwizdRzaŁ”)
 MUZYKA RicHaRd stRauss
 BOHATER FILMU MaRian MazuR
 CZAS TRWANIA 18 Min

esej dokumentalny. bohaterem jest profe-
sor Marian Mazur, który w swoich pracach 

stosował pojęcia zaczerpnięte z automa-
tyki do opisu procesów psychicznych.



PREKURSOR
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Iluminacja Krzysztofa zanussiego – po-
wszechnie uznawana za jedno z arcydzieł 
polskiego kina – do dziś frapuje swoją nie-
zwykłością. w latach 70. film ten wzbudził 
spore zainteresowanie w europie, w polsce 
zaś stał się – jak zaświadczają liczne relacje 
– istotnym elementem duchowego życio-
rysu pokolenia młodej polskiej inteligen-
cji, która w tym właśnie dziele odnalazła 
nowy ton, jakże inny od dominującego 
w filmach twórców kojarzonych z pol-
ską szkołą filmową. O ile fabuły andrzeja 
wajdy ujmowały ludzkie doświadczenie 
w kategoriach powinności – wobec narodu 
i historii, o tyle we wczesnych realizacjach 
zanussiego na plan pierwszy wysuwają 
się etyczne wahania jednostki odkrywa-
jącej (lub odrzucającej) odpowiedzialność 
za los własny i życie bliźniego.

S T Y L
w filmach zanussiego krytyka dostrze-
gała wielokrotnie „emocjonalny chłód” 
– w przypadku Iluminacji wynikający 
z elementów inscenizacji (prostota sce-
nografii), gry aktorskiej (odtwarzający 
główną rolę stanisław latałło był tzw. 
naturszczykiem), ścieżki dźwiękowej 
(muzyczny lejtmotyw, sugerujący przy-
bliżanie się Franciszka ku tajemnicy) oraz 
stosunkowo skąpych dialogów (lako-
niczne wypowiedzi bohatera akcentu-
ją jego powściągliwość i introwertyczną 
naturę). 

Rozwój wydarzeń przedstawiony jest 
nie tylko, jak to bywa zazwyczaj, poprzez 
pokazanie działających postaci lub infor-
macje zawarte w dialogach, ale także 
dzięki rozbudowanej funkcji wizualnych 
metonimii, które służą swoistej kondensa-
cji czasu fabularnego, a w Iluminacji poja-
wiają się najczęściej pod postacią rozma-
itych dokumentów, pokazujących kolejne 
etapy w życiu protagonisty (na przykład 
o tym, że bohater ukończył szkołę śred-
nią, dowiadujemy się dzięki zbliżeniu 
na wydruk świadectwa z egzaminu doj-
rzałości). nietrudno także zauważyć, 
że opowieść jest niedomknięta drama-
turgicznie, pozbawiona ostatecznej kon-
kluzji (taka otwartość struktury była cha-
rakterystyczna dla wielu dzieł – nie tylko 
filmowych – lat 60. i 70.).
Oryginalność Iluminacji wynika jednak 
przede wszystkim z łączenia scen przy-
należnych do rozmaitych modelów kina. 
po pierwsze, zdarzenia fikcyjne przepla-
tają się z rejestracją dokumentalną (war-
to zwrócić szczególną uwagę na sekwen-
cje pokazujące studentów i profesorów 
dyskutujących o roli nauki). co ciekawe, 
wiele scen fikcyjnych zostało zrealizo-
wanych w taki sposób, by imitować styl 
znany z filmów dokumentalnych (celo-
wo „niechlujna” kompozycja obrazu, 
w której istotne dla dramaturgii elemen-
ty wizualne zostają przysłonięte przez 
obiekt znajdujący się „przypadkowo” 

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
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na pierwszym planie). po drugie, w fil-
mie pojawiają się sceny aktorskie i animo-
wane (choćby te, w których pokazywane 
są rozmaite naukowe wykresy), a także 
sekwencje przypominające pokaz slaj-
dów, a zatem zbudowane z następują-
cych po sobie ujęć statycznych obrazów 
(portrety noblistów). są one w umiejętny 
sposób wplatane w fabularną opowieść 
– na przykład ikonografia pokazująca roz-
wój płodu ludzkiego (która sprawia wra-
żenie, jakby została zaczerpnięta z pod-
ręcznika anatomii) zostaje zwieńczona 
obrazem nowo narodzonego dziecka 
głównego bohatera. taki tryb prowadze-
nia narracji był w historii kina wykorzy-
stywany stosunkowo rzadko: w radzie-
ckim kinie lat 20., w dziełach francuskiej 
nowej Fali (słynne kolaże filmowe jeana-
luca Godarda) oraz amerykańskiej awan-
gardzie filmowej lat 60. i 70.
zanussi nie wpada przy tym w pułap-
kę, której nie ominęły niektóre z fil-
mów przynależących do wymienionych 
powyżej nurtów. jak słusznie zauważa 
tomasz Kłys: „skoro w krótkim prolo-
gu, zamieszczonym pomiędzy planszami 
z napisami czołówki, profesor władysław 
tatarkiewicz udziela zwięzłego wykładu 
na temat tytułowego filozoficznego ter-
minu «iluminacja», widz mógłby oczeki-
wać, iż postacie, sytuacje, wypadki świa-
ta przedstawionego wypełnią następnie 
to, dane tytułem, abstrakcyjne znacze-
nie poprzez dość oczywiste «zilustrowa-
nie» go. zanussi poniekąd wykorzystu-
je w swym arcydziele takie oczekiwania 
odbiorcy, po to, by [...] ukazać coś, 

o czym sam nieraz później zapomni: 
że rzetelny dyskurs jest czymś bardziej 
złożonym niż proste ilustrowanie pojęć 
i z góry przyjętych tez”1.

B O H A T E R
w dylematach bohatera I luminacj i 
– będącego, do pewnego stopnia, por-
te-parole reżysera (z uwagi na fizycz-
ne do niego podobieństwo, ale także 
ze względu na zbieżność niektórych 
faktów biograficznych: zanussi sam stu-
diował fizykę) – pokolenie dwudziesto-
latków, wkraczających w dorosłe życie 
w latach 70., odnalazło odbicie swych 
własnych rozterek i niepokojów. czy 
dziś, w innych warunkach politycz-
nych i obyczajowych, pytania zadawane 
w Iluminacji zachowują swą aktualność? 
jestem przekonany, że tak, choć niewąt-
pliwie niektóre znaczenia są dziś mniej 
niż w owym czasie czytelne.
Myślę tu choćby o krytycznym oglądzie 
peerelowskiej rzeczywistości, który wyła-
nia się z kilku scen filmu. w dialogach 
(gdy mowa o zapóźnieniu polskich uni-
wersytetów), ale też poprzez scenografię 
(obskurny akademik), podkreślone zosta-
je cywilizacyjne zacofanie polski lat 70., 
czytelne także w scenach pokazujących 
mizerię studenckiego życia i sugerujących 
trudną sytuację materialną młodego mał-
żeństwa. warto przyjrzeć się fragmentowi 
jednej z pierwszych sekwencji filmu (9. 
minuta); w interesujący sposób akcentu-
je ona, rzadko komentowany, polityczny 
kontekst Iluminacji (przywoływany także 
w krótkiej scenie z dalszej części filmu, 

1  t. Kłys, Krzysztofa Zanussiego kino intelektualne [w:] Kino polskie w trzynastu sekwencjach, red.: e. 
nurczyńska-Fidelska, Kraków 2003, s. 150. 
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w której mowa o „ekscesach na uniwer-
sytecie”, słychać tu echa wydarzeń 1968 
roku). Oto w pierwszym ujęciu widzi-
my bohatera patrzącego przez teleskop, 
w oddali majaczy kształt pałacu Kultury 
i nauki (im. józefa stalina). Odpowiedź 
na pytanie Franciszka: „Myślisz, że wylą-
dują, zanim skończymy studia?”, przy-
nosi obraz amerykańskich astronautów 
na Księżycu, po czym następuje ujęcie 
przedstawiające bohatera podczas ćwi-
czeń wojskowych, co dość jasno suge-
ruje znaczenie: „zachód rozwija swą 
technologię, podczas gdy rodacy mar-
nują energię na sprawy cokolwiek mniej 
istotne”. Kontekst ówczesnej geopoli-
tycznej rywalizacji pomiędzy blokiem 
sowieckim i państwami kapitalistycz-
nymi dopowiada kolejne ujęcie, w któ-
rym studenci rozmawiają o użyciu bom-
by atomowej.
powróćmy jednak do bohatera. czego 
dowiadujemy się o nim z pierwszych 
minut filmu? Gdy widzimy go po raz 
pierwszy, staje przed komisją mającą 
określić jego predyspozycje do wyko-
nywania zawodu. jest bardziej typem 
naukowca niż sportowca (słyszymy zresz-
tą, że jest nieprzeciętnie zdolny); już 
pierwsze zdania, jakie wypowiada, prze-
konują, że mamy do czynienia z osobą 
wyciszoną i introwertyczną. pochodzi 
z podwarszawskiego miasteczka; życie tu 
„sielskie, anielskie”, jak można domnie-
mywać z krótkich ujęć pokazujących 
Franciszka na łące. O relacjach z rodzi-
cami widz nie dowiaduje się zbyt wie-
le – matka bohatera pojawia się ledwie 
na chwilę, w scenie na dworcu, gdy żeg-
na syna odjeżdżającego, jak się wydaje, 

na studia do stolicy (później zaś mignie 
jeszcze w krótkim ujęciu przed pałacem 
ślubów). Fakt, że scena ta pozbawiona 
jest dialogów, jak również puste wnę-
trza mieszkania w poprzedniej scenie, 
pozwalają sądzić, że nic szczególnego 
Franciszka w domu rodzinnym nie zatrzy-
muje. innymi słowy, poznajemy bohate-
ra w chwili, gdy otwiera nowy rozdział 
w życiu, i musi zdecydować, jaką dro-
gą chce odtąd podążać.
O protagonistach pełnometrażowego 
debiutu zanussiego (Struktura kryszta-
łu) krytyka pisała, iż stanowią modelo-
we przykłady dwóch różnych sposobów 
życia: vita activa (czyli nastawienie na suk-
ces i wartości materialne) i vita contem-
plativa (oznaczające potrzebę rozwoju 
życia duchowego i poszukiwania prawdy 
o świecie). Można powiedzieć, że boha-
ter Iluminacji jest człowiekiem rozdar-
tym między tymi dwiema skrajnościami. 
początkowo wydaje się, że nie traktuje 
swych studiów w sposób pragmatyczny 
– później okazuje się, że marzy o aka-
demickiej karierze; najpierw porzu-
ca żonę i zastanawia się nad wstąpie-
niem do klasztoru – następnie powraca 
do niej i, jak wyznaje, „dopiero teraz 
chce żyć intensywnie”. targany sprzecz-
nymi dążeniami bohater odczuwa „nie-
swojość” i zwątpienie; nieustannie kwe-
stionuje sens podejmowanych przez 
siebie działań.
ten dramat niespełnienia, pewnego draż-
niącego niedosytu odczuwanego przez 
Franciszka, jest podkreślany także przez 
sposób filmowania – latałło pokazywany 
bywa często tak, iż jego sylwetka (lub jej 
część) wpisana zostaje w ramę, co una-
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ocznia swoiste zamknięcie Retmana 
na świat, ale też na innych ludzi. O tym, 
że intencja taka przyświecała autorom 
filmu, niech zaświadczy sposób, w jaki 
zrealizowane zostało ujęcie pokazują-
ce rybę pływającą w akwarium (trzeba 
przyznać, że to bardzo dosadna metafora 
stanu duchowego bohatera).

P O Z N A N I E
jak zostało już powiedziane, Iluminacja 
zanussiego jest przykładem filmowego 
eseju; ten zaś – z definicji – ma swój 
konkretny temat. Można domniemywać, 
że został on sformułowany w tytule fil-
mu – czy jednak nie ma on charakteru 
nieco ironicznego? zanim spróbujemy 
odpowiedzieć na tak postawione pyta-
nie bardziej szczegółowo, przywołaj-
my słowa reżysera, który w Eksplikacji 
(a zatem omówieniu autorskiego zamy-
słu, przygotowanym przed realizacją fil-
mu) mówił: „archaiczne nieco pojęcie 
iluminacji będzie miało w filmie wyraz 
gorzki, jeśli nie szyderczy. Mój bohater 
nie dozna żadnego olśnienia – przeciw-
nie, jego intelektualna biografia znaczo-
na jest chwilami gwałtownych rozczaro-
wań i zwątpień. ale mimo wszystko, tym, 
co pozwala mu tyle razy odzyskać równo-
wagę, jest nadzieja, że kiedyś, w jakiejś 
chwili życia, suma wszystkich wysiłków 
intelektu złoży się na jedną jasną, kla-
rowną całość, pozwalającą zrozumieć 
sens otaczającego nas świata”2.
najważniejsze z pytań, które zostają 
zadane w Iluminacji, można sformuło-
wać w następujący sposób: „skąd czer-

pać wiedzę o sensie ludzkiej egzysten-
cji?”. usiłując znaleźć na nie odpowiedź, 
bohater przemierza drogę długą i wybo-
istą: początkowo ogranicza swe poszuki-
wania do nauki (fizyki i biologii), przez 
chwilę lokuje swe nadzieje w religijnym 
objawieniu, by wreszcie – jak się wyda-
je – zaakceptować fakt, iż źródło praw-
dy jest niepoznawalne. jak słusznie już 
zauważono, prolog filmu – wypowiedź 
prof. tatarkiewicza – ustala kierunek lek-
tury filmu, widz ma prawo zastanawiać 
się: czy to już? czy Retman doświadczył 
tytułowego „stanu oświecenia umysłu”?
w naukowy ogląd świata wprowadza 
już pierwsza sekwencja filmu, w któ-
rej Franciszek jest w rozmaity sposób 
„wymierzany”. czy jednak to, czego 
się dowiadujemy, daje nam jakąkol-
wiek faktyczną wiedzę o bohaterze? 
znamienne, że nie pada ani razu sło-
wo „człowiek” – wywód badacza pod-
porządkowany jest konkretnym celom 
i praktycznym działaniom; nie ma tu 
miejsca na egzystencjalne dywagacje 
i psychologiczne niuanse. wszystko, 
co wymyka się z ram metodycznej pre-
cyzji bądź wykracza poza domenę kla-
rownych pytań oraz jednoznacznych 
odpowiedzi, jest unieważniane i pozba-
wiane znaczenia.
Franciszek, jak sam wyznaje, „chce 
dowiedzieć się rzeczy pewnych” i „ogar-
nąć całość”. Rychło jednak okazuje się, 
że studia nie spełniają jego oczekiwań; 
zaczyna więc rozumieć, że – jak mówi 
później profesor – „żadne równanie 
nie złapie nieskończoności za ogon”. 

2  K. zanussi, Eksplikacja, „Kino” 1973, nr 5.
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Można powiedzieć, że mamy tu do czy-
nienia z wykorzystaniem motywu fau-
stycznego – z dążeniem do zapanowa-
nia nad czasem oraz poznania wszystkich 
tajemnic życia. Motyw ten jest oczywi-
ście w Iluminacji rozegrany bez udzia-
łu Mefista; nie ma paktowania z dia-
błem (chyba, że sataniczne skojarzenia 
przypisać cygance), nie ma pragnienia 
„cudu wiecznej młodości”, lecz pytanie 
o śmiertelność – jak najbardziej.
pod wpływem osobistych przeżyć (o czym 
jeszcze będz ie  mowa)  s tanowisko 
Retmana ulega modyfikacji. utwierdza 
się on stopniowo w przekonaniu, że fizy-
ka nie jest w stanie przynieść odpowie-
dzi na istotne dla niego pytania. bohater 
nie porzuca jednak światopoglądu nauko-
wego, lecz na nowo ustala jego zakres, 
przenosząc zainteresowanie na biologię 
(mówi wprost, że chciałby zmienić kie-
runek studiów). innymi słowy, Retmana 
przestaje interesować Kosmos, zwra-
ca się ku człowiekowi; wciąż jednak 
zajmuje go przede wszystkim budo-
wa materii.
wydaje się, że początkowo Franciszek 
pojmuje człowieka tak, jak przedstawia-
ją go fragmenty filmów edukacyjnych: 
jako zbiór tkanek, funkcjonujących zgod-
nie z prawami chemicznych procesów. 
ale stopniowo – uczestnicząc w eks-
perymentach neurologicznych i asystu-
jąc przy operacjach – Retman zaczyna 
zadawać pytania, na które medycyna 
nie znajduje odpowiedzi. warto wsłu-
chać się uważnie w rozmowę Franciszka 
z przyjacielem – lekarzem (54. minuta 
filmu). bohater domaga się odpowie-
dzi na pytanie: „Kiedy człowiek jesz-

cze jest człowiekiem?”, zaś odpowiedź, 
jaką uzyskuje: „dopóki trwają proce-
sy fizjologiczne”, nie satysfakcjonuje 
go. innymi słowy, Retman wciąż dąży 
do naukowego opisu i zdaje się nie rozu-
mieć, że wniosek, który można wywieść 
z opinii o „wegetujących roślinach”, jest 
tożsamy z poglądem, przeciwko któ-
remu tak gwałtownie sam zaprotesto-
wał w rozmowie z kierowcą ciężarówki 
(„po co ci ludzie żyją... ile to pienię-
dzy kosztuje?”). ponowne rozpoznanie 
etycznych konsekwencji redukowania 
człowieka do ciała nastąpi później, gdy, 
po śmierci poznanego w szpitalu pacjen-
ta, Franciszek tłucze słoik z preparatem, 
którym ma stać się mózg bliskiego mu, 
zmarłego po operacji człowieka.
problem etyki naukowego poznania jest 
zresztą w filmie akcentowany wielo-
krotnie. czego dokładnie chcą dowieść 
badacze, wstrzykujący pająkom płyn 
rdzeniowy pacjentów chorych na schi-
zofrenię? czy eksperymenty na zwierzę-
tach, których mózgi są w sztuczny spo-
sób drażnione prądem elektrycznym, 
nie mają na celu wynalezienia przez 
medycynę sposobu na zmianę ludzkiej 
osobowości? czy prowadzący bada-
nia naukowe powinni kierować się ety-
ką, czy są wolni od odpowiedzialności 
za użytek, jaki czyni się z ich dokonań 
(jak twierdzi jeden ze studentów, bio-
rący w obronę fizyków, którzy dopro-
wadzili do wynalezienia bomby jądro-
wej)? a może naukowcy to – taka opinia 
zostaje wyrażona przez jednego z profe-
sorów – „elita [...], która jest odpowie-
dzialna za resztę”? O ile na przedostat-
nie pytanie zanussi udziela odpowiedzi 
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twierdzącej, o tyle domniemany „eli-
taryzm” kadry naukowej komentuje, 
jak się wydaje, w sposób nieco ironicz-
ny. porównując scenę, w której o swych 
planach rozprawiają studenci, oraz ana-
logiczną sekwencję „profesorską” z dru-
giej połowy filmu, trudno chyba unik-
nąć wrażenia, że ci pierwsi (niezależnie 
od różnic pomiędzy sądami przedsta-
wianymi przez poszczególnych studen-
tów) wypowiadają się w sposób bardziej 
elegancki, podczas gdy ich nauczyciele 
posługują się szablonowymi formułkami 
(a nawet kaleczą polszczyznę).
swoistym kontrapunktem dla nauk, które 
zdobywa Franciszek na wykładach i pod-
czas laboratoryjnych eksperymentów, 
jest – nazwijmy ją tak umownie – „wie-
dza tajemna”, która „czai się” (zwłasz-
cza na początku filmu) w pobliżu boha-
tera: przyjaciółka dopytuje o horoskopy, 
cyganka wróży w ręki... najciekawsze 
jednak, że – jak się okazuje – „wiedza 
tajemna” w niewielkim stopniu rożni 
się od tego, co określa się jako pozna-
nie naukowe. zwróćmy uwagę: profe-
sor opowiadający o fizycznej koncepcji 
czasu nie wyklucza, że cyganka mogła 
zobaczyć przyszłość. w szpitalu boha-
ter zostaje poddany hipnozie – nie przez 
szamana odprawiającego czary, lecz leka-
rza w białym kitlu. natomiast dziekan 
w słowach: „pan myśli, że rzeczywistość 
jest tak ważna, żeby się nią przejmo-
wać?”, powtarza niemal słowo w sło-
wo to samo, co wcześniej radziła boha-
terowi „dziewczyna od horoskopów” 
(„chyba nie powinniśmy siebie tak serio 
traktować, chyba nie jesteśmy tak ważni, 
jak się nam wydaje?”).

zadając pytanie o is tnienie duszy, 
Franciszek wkracza na obszar dociekań 
metafizycznych. Religia jednak także 
go zawodzi; zakon kamedułów nie jest 
miejscem, w którym bohater uzyska 
odpowiedzi na dręczące go wątpliwo-
ści. sekwencję klasztorną puentuje zaś 
zanussi kolejnym interludium – fragmen-
tem stylizowanym na film edukacyjny, 
w którym lektor wyjaśnia, iż stany okre-
ślane jako mistyczne mogą być powodo-
wane przez farmakologię (na przykład 
pobudzanie układu limbicznego przez 
lsd). swoją drogą, kontrowersje wokół 
odczytania tej charakterystycznej sek-
wencji zaświadczają, na jak różne inter-
pretacje otwiera się film zanussiego. 
dla niektórych widzów, materialistycz-
ne wyjaśnienie, sprowadzające religijne 
przeżycia wyłącznie do fizjologii, będzie 
korespondowało z oceną wcześniejszych 
słów przeora („widzi pan, żaden człowiek 
nie poświęci miejsca dla zupełnej pustki. 
więc jeśli są tutaj ludzie, i to często mło-
dzi, i odchodzą od tylu wartości, to dlate-
go, że coś tu znajdują”) jako czczego sylo-
gizmu, który przybiera kształt pozornie 
weryfikowalnego dowodu (a zatem: „bóg 
istnieje, ponieważ są ludzie, którzy tak 
twierdzą”). inni odbiorcy z kolei zwrócą 
uwagę na zadufany scjentyzm komenta-
rza „naukowego”, zaś przytoczony frag-
ment dialogu zrozumieją odmiennie, 
jak gdyby przeor mówił do Franciszka: 
„patrz,  przychodzą, bo wierzą.  Że 
raczej jest coś niż nic. pomyśl o tym” 
(słowem: wiara jest aktem egzysten-
c ja lnym – gdyby była  ufundowana 
na nieodpartej logice, nie byłaby wiarą, 
ale rezultatem równania).
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ewo luc j a  św ia topog l ądu  boha te -
ra następuje pod wpływem doświad-
czenia śmierci. bohater jest jej świad-
kiem (w szpitalu), dwukrotnie znajduje 
się w bezpośredniej bliskości ze zmar-
łym (wypadek w górach; można też zało-
żyć, że Retman był świadkiem pogrzebu 
zakonnika), nadto raz śmierci zapo-
biega (aborcja planowana przez przy-
szłą żonę Franciszka). przypatrzmy się, 
w jaki sposób zainscenizowane zosta-
ły sceny w górskim schronisku i w szpi-
ta lu.  w pierwszym przypadku ty l -
ko przez krótką chwilę widzimy ciało 
zmarłego taternika; w drugim – zabie-
gi, jakim zostaje poddane ciało denata 
oraz mechaniczna czynność wynoszenia 
zwłok, są przedstawione dość szczegó-
łowo, zaś zgon pacjenta jest podkreś-
lony wizualną metaforą pustego łóżka 
(zresztą zanussi kilkakrotnie w swoim 
filmie pokazuje zagadkowo puste prze-
strzenie, jak gdyby opuszczone przez 
człowieka, który niegdyś je zasiedlał). 
w obu scenach pojawia się zbliżenie 
na twarz Retmana, w którego świado-
mość wdziera się – pod wpływem śmier-
ci rozgrywającej się tuż obok – poczu-
cie innego świata.

Z A K O Ń C Z E N I E
przemiana duchowa bohatera nastę-
puje każdorazowo pod wpływem sytu-
acji granicznej. zanussi podkreśla ten 
aspekt także przez wykorzystanie rozma-
itych symboli – przede wszystkim wody. 
po narodzinach dziecka bohater wska-
kuje z radości do fontanny; gdy postana-
wia wrócić do rodziny, przemywa twarz 
w ulicznej studzience; decyzję o rezyg-

nacji z samobójczych planów podejmu-
je nad wisłą; później, gdy odnajduje 
radość w zaciszu domostwa, widzi-
my go, gdy ściska w dłoni roztapiający 
się lód; wreszcie, w ostatniej scenie fil-
mu, Retman brodzi zanurzony po kola-
na w rzece – bez szczególnego powodu, 
ot tak. jak gdyby wahał się – niepewny, 
co ma dalej czynić.
warto zastanowić się nad znaczeniem 
tej zagadkowej sceny. zanussi konstru-
uje tu wizualną klamrę, korespondują-
cą ze sceną z początku filmu, w której 
po raz pierwszy widzimy Franciszka 
– w obu przypadkach niemal nagiego, 
ubranego jedynie w slipki. czy takie 
sportretowanie Retmana w zakoń-
czeniu filmu sugeruje, że bohater tak 
naprawdę niewiele się zmienił? Może 
więc, pokazując bohatera stojącego 
w zgarbionej, jakby nieporadnej pozie, 
zanussi chce ośmieszyć swego protago-
nistę, w jakiś sposób zdegradować go 
w oczach widza? w świetle danych, 
jakich dostarczyła narracja, obie hipo-
tezy wydają się niesłuszne. dwie kolej-
ne są natomiast równie uprawnione. 
Można powiedzieć, że ostatnia scena 
filmu przynosi obrazy afirmacji „życia 
poczciwego” i odnajdywania jego sen-
su w „chwilach ulotnych”. ale z drugiej 
strony, trudno byłoby określić tę scenę 
jako „rodzinną idyllę na plaży” – boha-
ter jest pokazany sam, po raz kolej-
ny oddzielony od innych ludzi (w tym 
przypadku żony i dziecka, tylko raz cała 
rodzina ujęta jest wspólnie); kamera zaś 
ostentacyjnie (trzykrotne zbliżenia!) fil-
muje płynące po rzece patyki. Kluczem 
do zrozumienia tej sceny są dwa ostat-
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nie ujęcia – Retman dostrzega lecą-
cego ptaka i uśmiecha się. czy ptak 
jest tu symbolem tęsknoty za wolnoś-
cią, co mogłoby oznaczać, że bohater 
nie czuje się wcale szczęśliwy z rodzi-
ną? nie mamy dodatkowych argumen-
tów, aby bronić takiego sądu. Ostatnie 
ujęcie byłoby raczej dowodem pojedna-
nia Franciszka z rzeczywistością, zaak-
ceptowania świata w jego złożoności, 
a jednocześnie wskazaniem płaszczy-
zny, na której bohater będzie w stanie 
zbliżyć się do zrozumienia tego, czego 
tak usilnie poszukuje.
tak oto w zakończeniu daje się usłyszeć 
pytanie najważniejsze, które współczes-
ne kino zadaje, niestety, nader rzadko: 
jak żyć? Oddajmy raz jeszcze głos reży-
serowi: „twórczość stawiająca sobie 
takie zadania nie jest oczywiście przy-
jemna. Gdybym musiał usprawiedliwić 
się osobiście, dlaczego niepokoję ludzi 

i sprawiam im przykrość, odpowiedział-
bym, że robię to dlatego, gdyż jestem 
głęboko przekonany o przewadze świa-
domego przeżywania swojego losu nad 
istnieniem animalnym, zakończonym 
czymś niewytłumaczonym i nagłym. 
ta druga forma bytowania wydaje mi 
się niegodna. nie mówię zresztą nic 
nowego: sztuka straciłaby sens, gdy-
by odrzuciła obowiązek podejmowa-
nia spraw ostatecznych”3. Kontynuację 
tych poszukiwań odnajdziemy w wie-
lu innych filmach zanussiego (przede 
wszystkim w Imperatywie).
Iluminacji nieugięty czas dopisał tragicz-
ny aneks. stanisław latałło, odtwórca 
roli Franciszka, zginął tragicznie w 1974 
roku w nepalu podczas  wyprawy 
na lhotse, o której realizował film. Miał 
dwadzieścia dziewięć lat – dokładnie 
tyle, ile Retman w zakończeniu dzieła 
zanussiego.

niełatwy w interpretacji film Grzegorza 
Królikiewicza uznawany jest za przykład 
tzw. dokumentu kreacyjnego– gatun-
ku, który w polskim kinie w latach 70. 
osiągnął niezwykłą siłę artystycznego 
wyrazu. jego cechą charakterystyczną 
jest wykorzystanie scen inscenizowa-
nych; mogą one jedynie imitować poe-
tykę dokumentalną (w przypadku tzw. 
fałszywych dokumentów – mockumen-
taries, których chyba najbardziej zna-
nym przykładem jest Zelig woody’ego 

allena) lub być uzupełniane o komen-
tarz dotyczący faktycznego (istniejące-
go w rzeczywistości) tematu.
tak właśnie dzieje się w filmie Prekursor: 
wszystkie jego sceny zostały dla potrzeb 
filmu wymyślone i zainscenizowane, tak-
że te, w których wzięła udział wdowa 
po bohaterze, zmarłym w 1983 roku 
profesorze Marianie Mazurze, świato-
wej sławy cybernetyku. sformułował 
on tzw. cybernetyczną teorię charak-
terów. system autonomiczny, zgodnie 

3  K. zanussi, W zachwyceniu czy trzeźwo (notowała b. janicka), „Film” 1972, nr 51-52, s. 15.
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z określeniem Mazura, ma zdolność 
do samosterowania i może aktywnie 
przeciwdziałać utracie tej zdolności; kon-
kretnym przypadkiem systemu autono-
micznego jest człowiek (dlatego w filmie 
Królikiewicza mowa o „braku skutecz-
ności terroru władzy wobec bezkompro-
misowych postaw”).
trzeba powiedzieć, że hipotezy naukowe 
Mazura i kontynuatorów jego prac zosta-
ły w dużej mierze zignorowane i do dziś 
są niekiedy traktowane z przymruże-
niem oka, jako przykłady para-nauki, 
która pozornie tylko naśladuje proce-
dury naukowego poznania i posługuje 
się swoistym żargonem, będącym zlep-
kiem „uczenie” brzmiących pojęć, nie-
poddających się jednakowoż racjonalnej 
weryfikacji (w filmie słyszymy na przy-
kład tautologiczny termin „konformi-
zacja charakterologiczna”). Grzegorza 
Królikiewicza nie zajmuje ten problem 
– choć w kilku scenach dochodzi do gło-
su, jak się wydaje, ironiczny stosunek 
autora do reguł akademickiego świata. 
przede wszystkim jednak twórca snu-
je rozważania na temat dramatycznych 
często losów wybitnych indywidualności 
oraz akcentuje problem wolności słowa 

(pamiętajmy, że film został zrealizowany 
w czasach pRl). ów polityczny zamysł 
ujawniany jest bezpośrednio poprzez 
cytowanie fragmentów prac Mazura 
i komentarz do nich (słyszymy między 
innymi o „izolacji człowieka od infor-
macji zakazanych”). to właśnie ścieżka 
dźwiękowa – wypełniona w dużej mierze 
przez tzw. głos ponadkadrowy – w naj-
większej mierze sugeruje dokumental-
ny wymiar filmu. 
natomiast wizualny plan narracji jest 
niezwykle złożony; są w niej wykorzy-
stywane archiwalne fotografie, ujęcia 
charakterystyczne dla filmów popular-
nonaukowych, ale też sceny wyraźnie 
zainscenizowane. zwracają uwagę prze-
de wszystkim, ujęcia w teatrze, w których 
wykorzystano nierealistyczne kostiumy, 
zastosowano barwne oświetlenie, nie-
umotywowane względami scenogra-
ficznymi, a także uzyskano wrażenie 
transformacji perspektywy dzięki użyciu 
obiektywów szerokokątnych. Materiał 
ukształtowany jest na zasadzie kolażu, 
którego zrozumienie wymaga od widza 
zgody na lekturę wykraczającą poza 
rozpoznawanie składowych logicznie 
rozwijanego wywodu.



ILUMINACJA
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CASTING DO GŁÓWNEJ ROLI W „ILUMINACJI”

zanim Krzysztof zanussi powierzył główną rolę stanisławowi latalle (operatorowi fil-
mowemu, który nie miał doświadczeń aktorskich), dość długo szukał odpowiedniego 
kandydata. Można o tym przeczytać w reportażu z realizacji filmu. jak zwykle robio-
no próbne zdjęcia, ponadto młodzi ludzie (przeważnie studenci) odpowiadali na kilka-
naście pytań. wśród nich takie: „zabrakło ci do biletu, od kogo spróbujesz pożyczyć? 
Od milicjanta? Księdza? pięknej dziewczyny? brzyduli? Kobiety podobnej do two-
jej matki?”; „w akademiku zastałeś nad łóżkiem fotografie po twoim poprzedniku: 
albert schweitzer, wisława szymborska, wojtek Fortuna. co z nimi robisz? co pomy-
ślisz o ich właścicielu?”. na pierwsze z tych pytań prześliczni długowłosi odpowiada-
li bystro i dowcipnie: „Od pięknej dziewczyny, chociaż powinienem od brzydkiej. ale 
co z nią potem robić?”. na drugie: „zdjąłbym wszystkie. wariat!”. (bożena janicka, 
Wędrując przez naukowe pracownie. Reportaż z realizacji filmu „Iluminacja” Krzysztofa 
Zanussiego, „Film” 1972, nr 28).
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1 jakie chwyty, wykorzystane w zaprezen-
towanych na płycie filmach, można uznać 
za nietypowe, odbiegające od odbior-
czych przyzwyczajeń wobec dominu-
jącej formy narracji filmowej? dlaczego 
oba filmy można uznać za przykład ese-
ju filmowego? posłuż się definicją eseju 
literackiego i zastanów się, czy i w jaki 
sposób można ją wykorzystać w analizie 
filmów.
2 Motywacje bohatera Iluminacji wzbu-
dzają zazwyczaj kontrowersje. czy można 
go określić jako konformistę, czy raczej 
outsidera? czy jego działania są dowo-
dem tchórzostwa i ucieczki przed odpo-
wiedzialnością, czy przeciwnie, mogą być 
ocenione jako przykład dojrzałych poszu-

kiwań i buntu wobec życia pozbawionego 
dociekań nad sensem ludzkiej egzystencji? 
wykorzystaj konteksty literackie: wiersz 
Nieuwaga wisławy szymborskiej i pio-
senkę Ulotne chwile zespołu paktofonika 
– w jaki sposób teksty te można odnieść 
do problematyki filmu zanussiego?
3 w jaki sposób o celach nauki wypo-
wiadają się studenci i  profesorowie 
z Iluminacji? zwróć uwagę na przewijające 
się w filmie zanussiego tropy sygnalizujące 
sceptycyzm wobec naukowych objaśnień 
świata. wykorzystaj konteksty literackie: 
fragment Wyznań św. augustyna i Fausta 
johanna wolfganga Goethego – w jaki 
sposób teksty te odnoszą się do filmu 
Krzysztofa zanussiego?
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